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TAKDİM

Her şehrin bir ruhu vardır. Bu ruh zamanla yaşanılan mekâna siner ve böylece 
geçmişi, bugünü ve geleceği ihya eder. Bizler Beykoz Belediyesi olarak bir yandan 
hafızalardaki Beykoz’u bugünümüze aktararak ilçemizin sahip olduğu geçmişin 
köklü ruhunu korumaya, diğer yandan bu ruhla onun katma değerini yükseltecek 
alanları keşfetme ve geliştirme yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Geçmişten bu yana insanların yüksek beğeni ve hayranlığını kazanan Beykoz, 
kayıt altına alınan dönemlerdeki kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla gerek 
geniş mesire alanları gerekse mehtap âlemlerine ev sahipliği yapan suları ile pek 
çok şair ve yazara ilham kaynağı olmuştur. Beykoz’un, topraklarına sirayet etmiş 
olan bu ilhamı cömertçe sunmaya devam ettiğine inanıyor ve sakinlerinin ilçemize 
hissettiği aidiyet duygusunu pekiştirmek ve daha ileri seviyeye taşıyabilmek 
adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Bununla beraber biliyoruz ki; insanın içerisinde 
bulunduğu kültüre ve coğrafî mirasa sahip çıkması ancak onun yaşadığı mekâna 
aidiyet duymasıyla; aidiyet duygusu ise bulunduğu coğrafyayı bütüncül olarak 
tanımasıyla sağlanmaktadır. 

İlçemizi, kapsadığı tüm yönleriyle tanıtabilmenin sorumluluğuyla gerçekleştirilen 
“Beykoz Sempozyumları,” Beykoz’a ait geleneksel-kültürel mirası korurken aynı 
zamanda bu güzel ilçenin bugününü de kayıt altına almayı hedefleri arasında 
bulunduran bir kültür yatırımıdır. Gerçekleştirilen bu sempozyumlar, "Daha iyi 
bir Beykoz’un nasıl ve ne ile var olacağı, Beykoz’u daha da ileriye taşımanın nasıl 
mümkün olacağı" hususunda bilimsel veriler edinmemizi sağlarken bir yandan 
da gelecek adımlarımızı daha emin atmak ve daha sağlam projeler geliştirmek 
konusunda bir kaynak teşkil etmektedir. Beykoz Sempozyumları çerçevesinde 
Beykoz’umuzda geçmişten günümüze ulaşmış olan kültürel mirası, ilçemizin eski 
dönem ve günümüz edebiyatına yansıyış biçimlerini, coğrafyamızdaki yemyeşil 
ormanlar içerisinde barınan zengin flora ve fauna çeşitliliğini, Beykozluların 
hafızalarında iz bırakmış olan erdemli ve sanatkâr insanları, Beykoz’daki tarihî 
sokakları, eşsiz koruları, ilçemizde yaşayan genç-yetişkin insan profilini; hâsılı 
Beykoz’u tüm yönleriyle ele almış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 

Beykoz kitaplığı tarafından okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulan 
sempozyumlar, hiç şüphesiz yüksek bir gayretin ürünüdür. Sempozyumların 
gerçekleştirilmesinde yoğun emek harcayan başta Tertip Heyeti Başkanımız Prof. 
Dr. İsmail Coşkun’a, Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine, sempozyumda 
bildiri sunarak katkı sağlayan saygıdeğer akademisyenlerimize ve emeği geçen tüm 
mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 





SUNUŞ

Beykoz 2021 Sempozyumu Tebliğler Kitabı ile üçüncü kez birlikteyiz. Düzenli 
olarak üç yıldır gerçekleştirdiğimiz sempozyum dizisiyle genel olarak Beykoz’un 
tarihi, coğrafyası, çağdaş Beykoz’un oluşum öyküsü, Türkiye’nin sanayileşme 
tecrübesindeki yeri, Beykoz’da sanayileşme tarihi, yerleşme tarihi, beşeri coğrafyası, 
sosyolojisi, spor tarihimizdeki mevkii, yeme içme / yaşama kültürü, flora ve faunası, 
Boğaziçi kültürü, hayatı, özelde ise edebiyatımızda Beykoz ve Boğaziçi, Beykoz ve 
Boğaziçi ilişkisi; Beykoz’un bitki örtüsü, Boğaziçi ve denizle ilişkisi, şehrin hemen 
çeperinde yer almasının Beykoz sakinlerine sunacağı imkânlar enine boyuna, 
tebliğin ölçeğini aşan bir derinlikte, alanında uzman bilim insanlarınca ele alındı. 

Beykoz 2021 Sempozyumu’nda odağımız esas itibariyle Beykoz’un imkânlarının 
Beykoz’un kentsel, toplumsal, ekonomik gelişiminde en anlamlı, yararlı ve 
sürdürülebilir şekilde nasıl kullanılabileceğine ilişkin politik stratejilerin 
geliştirilmesini, bu yönde arayış ve tartışmaları masaya yatırmak oldu. Sempozyum 
dizisinin esas amacı da başından itibaren Beykoz’un tarihi, coğrafi, ekonomik, 
zirai, çevresel ve toplumsal imkânlarının tespit edilerek çağdaş Beykoz’un geleceğe 
taşınmasına bilimin / akademinin katkısını temin etmekti. Nitekim birbiri ardınca 
düzenlenen üç sempozyumla birlikte Beykoz’un imkânları, hayli geniş bir biçimde 
açığa çıkarılarak kentsel politikalara ışık tutacak önerileri de içerecek şekilde, 
yerel ve merkezi yönetim karar vericilerinin, kent çalışmaları sahası çalışanlarının 
ve Beykoz sakinlerinin istifadesine sunulmuş olundu. Öte yandan her üç 
sempozyumda da tekrara düşülmemesi konusunda da hassasiyetimiz yüksek oldu. 

Geçtiğimiz iki sempozyumdan farklı olarak Beykoz 2021 Sempozyumu’nda 
odağımız daha ziyade imkânlar ve stratejiler, diğer bir ifade ile “Beykoz’un 
imkânlarını hangi strateji ve politikalarla geliştirebiliriz, değerlendirilebiliriz” 
oldu. Beykoz 2021 Sempozyumu Tebliğler Kitabı’nda yedi ana tema / başlık altında, 
68 bildiri yer aldı. Ana tema ve başlıklar sırasıyla: Beykoz: Öneriler ve İmkânlar, 
Boğaziçi ve Beykoz, Beykoz: Tarih ve Kültür, Yaşama Kültürü Olarak Boğaziçi, 
Edebiyatımızda Boğaziçi ve Beykoz, Beykoz Kent Deneyimleri, Sayılarla Beykoz 
oldu.

İmkân ve Öneriler başlığı altında Beykoz’da tarih boyunca yaratılmış değerlerin 
geleceğe taşınması, doğal ve kültürel mirasın korunması ve kent turizmine 
katkılarının değerlendirilmesi,  sanayisizleşme sonrasında ortaya çıkan çok sayıda 
metruk endüstriyel binaların yeniden kullanımı konusu, arkeololojik ve kültüel 
mirasın ticarileştirilemesi imkânları, müstakbel Beykoz’un şehir planlaması 
konusu, sürdürülebilirlik kapsamında şehir tarımı uygulamalarının Beykoz 
bağlamında değerlendirilmesi, Beykoz ormanlarının sürdürülebilirliği, yükselen 
riskler karşısında korunabilirliği ve yeniden değerlendirilmesi, yaban hayatının 
karşılaştığı riskler ve bunların nasıl aşılabileceği konuları, alanında bilimsel 
yetkinliğini kanıtlamış uzman isimlerce ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde ele 
alındı.



Sanayileşme dönemi dâhil tarih boyunca Beykoz, denizler ve kıtalararası bir 
suyolu, bir ticari ve askeri geçit noktası olan Boğaziçi ile ilişki içerisinde gelişmiş, 
konum kazanmıştır. Beykoz biraz da bu suyoluyla ilişki içerisinde var olmuştur. 
İstanbul’un manevi dört muhafızı olarak anılan isimler arasında yer alan Yuşa 
Hazretleri’nin makamının konumlandığı mevki en eski zamanlardan başlayarak 
denizcilerin Karadeniz’e çıkmadan önce uğradıkları, kurban kestikleri bir mevki 
olduğu gibi, Beykoz’a ilişkin ilk yerleşmeler Boğaz’ın askeri olarak korunması 
amacıyla burada oluşturulan güvenlik noktaları, kale ya da tahkimâtla birlikte 
gelişme sürecine girmiştir. Keza sanayileşmenin 19. asır Osmanlı Devri’nden 
başlayarak Cumhuriyet Dönemi’nde de bu bölgede merkezi bir faaliyet olarak 
ortaya çıkması, suyolu ile ilişkili olarak gelişmiştir. Bütün bu nedenlerle Beykoz 
2021 Sempozyumu’nda Beykoz ve Boğaziçi ilişkisi, alanın önde gelen uzmanlarıyla 
ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu anlamda İstanbul Boğazı’nın coğrafi ve jeolojik 
yapısı, bitki örtüsü ve değişimi, ilk yerleşimler ve askeri güvenlik noktalarının, 
kalelerinin tesisi, Avrupalı seyyahların tanıklıları ve Osmanlı Dönemi’nde İstanbul 
Boğazı’nın haritalandırılması konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Beykoz çok eski çağlardan başlayarak zengin bir tarihe sahiptir. Sempozyum 
dizisinin ilkini tarih ağırlıklı olarak gerçekleştirmiştik. İkincisinde de kısmen 
Beykoz tarihine ve kültürel mirasına ilişkin oturumlar yine olmuştu. Bu 
sempozyumda, birkaç oturum düzeyinde de olsa tarihi konulara yer verdik. Bu 
anlamda Beykoz’un tarihine ilişkin okumalara Mimar Sinan Genim’in adlandırma 
yanlışlarını konu edinen “Beykoz’un Doğru Bilinen Yanlışları ve İki Bilinmeyeni” 
tebliğinden başlamanın anlamlı olacağı inancındayız.

Beykoz biraz da Boğaziçi’dir. Boğaziçi’nde asırlar boyu gelişen yaşama kültürünün 
şekillendiği, hayata dönüştüğü mekân ve yerleşmeler; Beykoz kıyı yerleşmeleri, 
Beykoz’un şehir içinde şehri olan Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Kandilli’dir. 
Alanın önde gelen isimleriyle bir yaşama kültürü olarak Boğaziçi’ni konuştuk. 
Aynı şekilde edebiyatımızda Boğaziçi’ni ve yaşama kültürünün akislerini, edebiyat 
sahasında çalışan bilim insanlarımızla birlikte değerlendirerek Beykoz-Boğaziçi 
ilişkisinin hem tarihsel hem de edebiyattaki yerleşik ele alınışlarıyla kültürel 
boyutunu ortaya çıkarmak istedik.

Her üç sempozyumda da Beykoz’un gündelik hayatına, sosyolojisine, toplumsal 
dokusuna ilişkin konular mutlaka yer aldı. Bu sempozyumda da günümüz 
Beykoz’unda gençlerin şehir algısı, genç yetişkinlerin kentsel deneyimleri, gençler 
için mekân üretimi konularının ele alınmasının yanı sıra Beykoz’un toplumsal 
dokusu Beykoz’a ilişkin temel demografik, ekonomik, mali, sağlık, yaşam kalitesi, 
istihdam, ticari hayat ve girişimcilik verileri etrafında ele alınmış ve kapsamlı bir 
resim olarak ortaya konulmuştur.

“Beykoz 2021 Sempozyumu” ile üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz sempozyumlar 
dizisini nihayetlendiriyoruz. Beykoz’a, Beykoz’un kentsel gelişim dinamiklerine, 
Beykoz’un imkânlarını Beykoz sakinleri için değerlendirmeye ilişkin arayışlar, bu 
aşamadan itibaren ilgili uzmanların katılımıyla düzenlenecek çalıştaylar, sınırları 



dar alanda iyi çizilmiş konu ve alanlara odaklanmış küçük ölçekli sempozyumlar, 
araştırma projeleri ve uzman isimlerin öncülüğünde yapılacak kitap çalışmaları ile 
sürdürülecektir.

Sempozyum, çok fazla insanın özverili çalışması, çabası ve emeği ile ortaya çıktı. 
Mutfak, süreç yönetimi, Bilim Kurulu, Tertip Heyeti ve sekreterya ile ilişkiler 
herhangi bir aksamaya mahal bırakmayacak şekilde titiz bir biçimde yürütüldü. 
Tüm sürecin sorumluluğunu üstlenen Başkanlık İdari Personeline, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğüne; Sn. Basri Akdemir’e Tertip Heyeti adına çok teşekkür 
ederim. Birlikte verimli bir şekilde çalıştığımız, istişare ve katkılarından ziyadesiyle 
istifade ettiğimiz başta Prof. Dr. Süha Göney, Prof. Önder Küçükerman, Prof. Dr. 
Murat Gül, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Zeynep Tarım olmak üzere Bilim 
Kurulu üyelerimize, Sn. Mimar Sinan Genim’e Tertip Heyeti Başkanı olarak çok 
teşekkür ederim. Sempozyum akademik sorumluğunu ve gerçekleştirilmesine 
ilişkin süreci titizlikle yürüten, özveriyle çalışan Tertip Heyeti üyelerimize: Prof. 
Dr. Yücel Bulut, Prof. Dr. Enes Kabakcı, Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay ve Doç. Dr. 
Adem Başpınar’a ayrıca çok teşekkür ederim.

Beykoz Sempozyumları, Beykoz Belediye Başkanı Sn. Murat Aydın’ın ısrarlı 
talebi, ilgisi, tüm sürece ayrıntı düzeyinde sahip çıkması ile gerçekleştirildi. 
Sempozyumlarda sunulan hemen her tebliği olağanüstü bir ilgi ve sıcaklıkla 
dinlediğini ve takip ettiğini hassaten buradan zikreder ve kendisine çok teşekkür 
ederim. Aynı şekilde her aşamada yanımızda olan Başkan Yardımcısı Sn. Bünyamin 
Korkmaz’a teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Sağlık ve esenlik dileklerimle…

Prof. Dr. İsmail Coşkun  
 Sempozyum Tertip Heyeti Başkanı
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2050 Yılında Beykozlular 
Beykoz’da Yaratılmış Olan 
Değerler Hakkında Neleri 
Hatırlayacak?

Prof. Önder KÜÇÜKERMAN1

1950 Yılında Danimarka Eğitim Bakanı Hükûmete Şöyle Bir Soru Sormuştu:
Biz Viking miyiz?

Evet Viking’iz.

Ama bu kültürü gelecek kuşaklara nasıl aktaracağız? Film çevirerek mi, kitap ya-
zarak mı? Yoksa hikâye anlatarak mı? Yoksa gerçek bir Viking Köyü kurarak mı?

Bu soruya hükûmet şöyle bir yanıt vermişti: Haklısınız, size gerçek Viking kalın-
tıları olan bir köyü verelim ve orada bir araştırma merkezi kurarak gelecekte her 
Viking çocuğun orada hayatı boyunca en az on beş gün kalarak gerçek bir Viking 
kültürünü yaşamasını sağlayın.

1 Haliç Üniversitesi Haliç Araştırmaları Merkezi
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Böylece Lejre Viking Araştırma Merkezi kuruldu.

Gerçekten de bugün Danimarka, Norveç ve İsveç’te yaşayan “Viking çocukları” bu 
kampta on beş gün kalmak için sıraya giriyor. Ve orada gerçek bir Viking tasarım 
kültürünü öğreniyor. Üstelik ülkenin en büyük sanayi ve tasarım şirketleri bu pro-
jenin sponsoru.

Şimdi Ben Benzer Bir Soruyu Beykoz İçin Soruyorum:
Yüzlerce yıl boyunca Beykoz’da yaşanmış ve yaratılmış olan çok özel bir tasarım ve 
yaşam kültürünün izleri gelecek kuşaklara nasıl aktarılacak?

Film çevirerek mi, kitap yazarak mı? Hikâye anlatarak mı?

Yoksa bu konuda gerçek bir “kültürel sürdürülebilirlik ortamı yaratarak mı?”

*
Beykoz 1450’li yıllardan 1700’lü yıllara kadar Boğaziçi’nde bir balıkçı köyüydü. 
Ama daha da önemlisi çok büyük bir doğal hazineydi. Bereketli ormanları vardı.

Beykoz bu nedenle 1700’lü yıllardan başlayarak sultanların parklarına ve köşkleri-
ne ev sahipliği yaptı. Adı “Sultaniye” oldu.

Beykoz 1800’lü yıllarda doğal özellikleri nedeniyle Osmanlı Devleti’nin ilk ve çok 
önemli sanayileşme girişimlerinin merkezi oldu. Bir bakıma uluslararası sanayi ve 
teknolojinin Boğaziçi’ndeki uygulama alanı oldu.

Beykoz 1850’lerde Sanayi Devrimi’nin Boğaziçi’ndeki merkezi oldu. Böylece kül-
türel ve sosyal yapısı önemli ölçüde değişti. 1900’lü yıllarda daha da özel bir sanayi 
bölgesi oldu.

1935 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cam fabrikası olan Paşabahçe Cam 
Fabrikası’nın yaratılması, Beykozluların ev sahipliği ve emeği ile gelişti ve sonuçta 
bugün bütün dünya ile yarışan bir Şişecam ortaya çıktı.

2000’li yıllarda bu fabrikalar ortadan kalktı ama bu kez de bu eski kültürü sürdür-
meye çalışan küçük girişimler başladı.

Ama asıl değişim son yıllarda yaşandı. Artık çok başka bir Beykoz var. Üniversite-
ler açıldı, yeni yerleşmeler yaratıldı. Bu değişim devam edecek.

Ama Bu Durumda Sorumu Yineliyorum:
Yüzlerce yıl boyunca Beykoz’da yaşanmış ve yaratılmış olan çok özel bir kültürün 
izleri gelecek kuşaklara nasıl aktarılacak?

Film çevirerek mi, kitap yazarak mı? Yoksa hikâye anlatarak mı? Yoksa bu konuda 
gerçek bir “kültürel sürdürülebilirlik” ortamı yaratarak mı?

Ve daha da önemlisi bu işi kim yapacak?

*
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Bu konuda pek bilinmeyen ama oldukça önemli bazı ilginç örnekleri anlatmak 
istiyorum:

Birincisi, İsviçre’de Cenevre şehrinin batısında, Fransa sınırında Vallorbe bölgesin-
deki bir müze-fabrikadır. 1700’lü yıllarda su değirmenleriyle çalışmaya başlayan 
bu fabrika tren ve saat üretiyordu. Daha sonra 1950’li yıllarda fabrika olduğu gibi 
korunarak bir müze-fabrika mirası projesine dönüştürüldü. Bugün internette “Val-
lorbe” denildiğinde karşınıza ilk bu fabrika çıkar. Çünkü burası sadece bir fabrika 
değil sanayi devriminin not defterindeki çok önemli bir mirastır. İsviçre’nin niçin 
saat ve ağır sanayide çok ileri olduğunu tek kelimeyle özetler ve gelecek kuşaklara 
canlı olarak aktarır. Eminim ki bu müze-fabrika 2100 yılında da yaşamaya devam 
edecektir.

İkincisi, Belçika’nın Gent şehrindeki Bokrjk parkı projesi. Burası bir eğlence bölge-
si değildir, ama aslında bir tür geleneksel miras ortamı içinde insanlara geçmişteki 
teknik başarıları özetleyen projedir. Aslında İngiltere’deki sanayi devrimi öncesin-
de Hollanda ve Belçika, önemli birer sanayi bölgesiydi. O dönemlerin sanayi sim-
gesi de yel ve su değirmenleriydi. İşte Bokrjk projesi de bu değerli mirası aktarma-
nın en iyi örneklerindendir. Üstelik buradaki değirmenler gerçektir.

Eminim ki 2100 yılında da yaşamaya devam edecektir.

Üçüncüsü, İsveç’teki Kosta, Boda ve Orrefors şirketlerinin hayata geçirdiği cam-
cılar bölgesidir. Bu bölgedeki cam fabrikaları da Beykoz’la aynı yıllarda çalışmaya 
başlamıştı. Bu bölge ormanlar ve akarsular içindeki eski bir sanayi bölgesi olduğu 
halde bugün İsveç’teki cam sanatçılarını da bir araya toplamıştır. Sonuçta dünya-
nın en pahalı ve prestijli camlarını üreten bu bölge, özellikle turizm açısından her 
gün daha da ün kazanıyor.

Eminim ki 2100 yılında da aynı ilkeleri sürdürecektir.

Dördüncüsü, Almanya’nın kuzey doğusunda, Münih’ten trenle iki saatte gidilen or-
manlar içindeki Swiesel şehri Alman camcılığının en önemli merkezidir. Bu sanayi 
şehrinin on dakika mesafesindeki küçük bir yerleşme olan Bodenmais kasabasında 
1700’lü yıllardan başlayarak gümüş madeni üretiliyordu. Bunlar başlangıçta küçük 
kulübelerdi, daha sonra da burada cam üretimi başlamıştı.

Ancak burada ilginç olan, bugün bölgenin dünyadaki sayılı cam ticaretinin bir 
tür merkezi olmasıdır. Daha da ilginç olanı burada genellikle gösteri amaçlı cam 
üretilmesidir. Bu rağmen hediyelik cam ticaretinin en önemli merkezi olmasıdır. 
Çünkü burada büyük bir cam fabrikası da yoktur. Ama en etkin cam ticaretinin 
merkezidir. Bölgedeki turizm tesislerinin adı da şöyledir:

Hotel Glass, Restaurant Glass, Cafe Glass. Lokantada yemek yendiğinde garsonlar 
size “yemeğin nasıl olduğunu” değil, “cam bardakları, tabakları nasıl bulduğunu-
zu” sorar.

Eminim ki burası da 2100 yılında da aynı geleneği sürdürecektir.
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*
Bütün bu örnekler bize şunu anlatıyor: Tarihi bir miras olarak hem çevreyi ko-
rumak hem yaratıcılık ortamını sürdürmek hem de bölgenin tarihi kimliğini bir 
arada tutan hafızayı canlı tutmak çok önemlidir.



Beykoz İlçesinin Kentsel 
Yaşam Kalitesi Bağlamında 
Kültürel ve Doğal Mirasının 
Kent Turizmine Etkisi

Olcay AYDEMİR1

Özet
Beykoz doğal ve tarihi topografyası ile denize olan kıyısı ve stratejik önemi ile geç-
mişten günümüze kentin önemli bir bölgesi olmuştur. Bu da onun her zaman çe-
kici bir yerleşim alanı, önemli bir doğal, kültürel bölge olmasına neden olmuştur. 
İlçenin bu konumu sadece kentsel değil kent içinde kırsal özelliklerini korumasını 
da sağlamıştır. Bölge, sonraki dönemlerde kent üretimine, cam ve ayakkabı üreti-
mi ile katılan önemli bir sanayi merkezi olarak da yapılaşmanın yoğun olduğu bir 
yer olmaya devam etmiştir. Bunun yanında, Osmanlı döneminde özellikle stratejik 
önemi nedeni ile askeri anlamda savunma yapıları kaleleri, tabyası, limanları önem 
arz etmiştir. Bugün tüm yapılar tarihi ve turizm anlamında bölgeye hizmet edecek 
potansiyele sahiptir.

1 Dr., Y. Mimar Koruma Uzmanı, ogokal74@yahoo.com
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Anahtar Kelimeler: Beykoz, Kentsel yaşam kalitesi, Doğal ve kültürel miras, Kent 
turizmi.

Beykoz doğal ve tarihi topografyası ile denize olan kıyısı ve stratejik önemi ile antik 
dönemden itibaren kentin önemli bir bölgesi olmuştur. Bu da onun her zaman çe-
kici bir yerleşim alanı, önemli bir doğal, kültürel bölge olmasına neden olmuştur. 
Onun bu potansiyeli sadece kentsel değil kent içinde kırsal özelliklerini koruma-
sını da sağlamıştır.

Dünyada kentlerin tarihi ve doğal değerleri, gerek kültürel gerekse turizm anla-
mında o bölgeleri çekici kılmıştır. Bunun en önemli göstergesi de Dünya Miras 
Alanları arasına girebilmektir. Ülkeler bunun için gerekli kriterleri sağlamak ko-
nusunda stratejik planlar yaparak çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’nin UNESCO 
dünya miras alanlarına baktığımızda İstanbul’un Avrupa yakasında dört adet alanı 
olduğunu, ancak henüz Anadolu yakasında böyle bir alan olmadığını görüyoruz. 
(Tablo 1) Kültür ve turizm konusunda nitelikli ziyaretçiler, seyahat öncesi gidecek-
leri ülkelerin kültürel, doğal, sosyal değerlerini araştırarak tercih yapmaktadır. Bu 
da bu miras alanlarının turizm anlamında önemli olduğunun mühim bir göster-
gesidir.

	• İstanbul Tarihi Alanları [1985]

	• Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]

	• Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]

	• Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]

	• Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]

	• Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]

	• Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]

	• Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]

	• Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]

	• Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]

	• Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]

	• Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]

	• Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]

	• Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri  [2015]

	• Efes (İzmir) [2015]

	• Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]

	• Afrodisias (Aydın) [2017]

	• Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2018]

	• Aslantepe Höyüğü [2021]
 

Tablo 1. UNESCO Dünya Miras Alanları
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Bu bölgenin tarihi potansiyeli, arkeolojisi, kültürel değeri stratejik bir planlama ile 
ele alarak yeniden değerlendirilmelidir. Yine bölgenin geçmişe dayanan güçlü üre-
tim potansiyeli olması geçmişin anılarını, izlerini değerlendirecek sosyal paramet-
releri de içermektedir. Bu sosyal verilerin de kent için önemli bir ölçüt olduğu dü-
şünülmektedir. Osmanlı döneminde özellikle stratejik önemi nedeni ile askeri 
anlamda savunma yapıları kaleleri, tabyası, limanları önem arz etmiştir. Bu ölçüt-
lerin de önemli bir turizm girdisi olarak değerlendirilmesi ilçe açısından değerlidir. 
Ancak bunun için de arkeolojik kazılarla önemli olduğu düşünülen alanlarda çalış-
malar yapılarak katkı sağlanması bölgede çekim yaratacaktır. Bugün ilçe, özellikle 
özgün sahil yalıları, eski kâgir, ahşap evleri, meydan çeşmeleri, kalesi, ilçe içinden 
geçen Göksu deresi, koyları, ormanları, kırsal alanları ve hala özelliğini koruyan 
köy evleri ile doğal, tarihi ve turizm anlamında bölgeye hizmet edecek potansiyele 
sahiptir.
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Fotoğraf 1-1a.1 b Beykoz sahili (anonim).

Beykoz görkemli manzaraları ile biraz yüksekçe yamaçlara yerleşen evleri ve Bo-
ğaz’a hakim pitoresk köşeleri ile İstanbul’un en şanslı ve çekici semtlerinden biridir. 
Resimlere, romanlara, şiirlere, sanata konu olan pitoresk görünümü İstanbul silue-
tinde her zaman güçlü etki yaratmıştır. (Fotoğraf 2) İlçenin bu potansiyeli, kültür- 
sanat aktivitelerinde, festivallerde, sergilerde önemli bir parametredir.

Fotoğraf 2. Beykoz manzarası (anonim).
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Semtin sahile inen dar sokakları kimi zaman kâgir, kimi zaman ahşap evler, kimi 
zaman üzerinden sarmaşıklar sarkan taş duvarlar, kimi zamansa başka çıkmazlara 
açılan geçitlerle büyülü mekânlar oluşturarak görsel bir şölen sunmaktadır. (Fotoğ-
raf 3-4-5) Tüm bu fiziksel veriler semtin yeniden kültürel ve turizm alanında ele 
alınmasına olanak sağlayacak sonsuz verilerle doludur. (Fotoğraf 6-7-8)

Fotoğraf 6 -7. Almanya’dan sokak doku örnekleri 2017-2018 (O. Aydemir arşivi)
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Fotoğraf 8. Sicilya, Palermo’dan arkeolojik alan yol dokusu 2019 (O. Aydemir arşivi)

Yollar, sokaklar arasında karşımıza çıkan geleneksel sokak dokularının izleri, yapı-
lar arasında geçitler, eski evler her zaman bir sokak tasarımı için önemli fırsatlar 
olarak görülmelidir. (Fotoğraf 9-10-11-12) Jane Jacobs, “Sokaklar ve kaldırımlar, 
bir şehrin ana kamusal alanları, en hayati organlarıdır.” demektedir. Bunları tasar-
layacak tasarım rehberleri oluşturulmalıdır. Hatta dünyada artık sokak tasarımcı-
lığı, hikâye anlatıcılığı diye bir meslek de telafuz edilmeye başlanmıştır. Yine çok 
sayıda araştırma, iyi kentsel örnekler, belki de özgün tasarımlara ilham verecek ve 
ilçeye yeniden canlılık ve estetik katacaktır. (Fotoğraf 13-14-15-16-17-18-19-20-
21)

Fotoğraf 9-10. Beykoz ilçesi geçitli bir konut. (O.Aydemir arşivi 2021)
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Fotoğraf 11-12. Venedikte bir geçit (O.Aydemir arşivi 2018) 
Viyana’da avlulu bir konut avlusuna açılan bir geçit (O.Aydemir arşivi 2017).

Fotoğraf 13-14. Venedik’te havaalanı bienal tanıtım videosu, yerde bienal için yapılan eski tavan 
tasarımlı bir kaplama (O.Aydemir arşivi 2019)
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Fotoğraf 15. Sicilya’da yerel üretim özgün desenli seramik satış mağazası (O.Aydemir arşivi 2019)

Fotoğraf 16. Venedik’te bir açık alan cafesi (O.Aydemir arşivi 2019)
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Fotoğraf 17. Sicilya, Sricuza, Koyda eski duvardan sarkan sarmaşıklar, kent dokusu 
(O.Aydemir arşivi 2019)

Fotoğraf 18. Venedik’te kanal boyu yeşillikler ve sandallar (O.Aydemir arşivi 2018)
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Fotoğraf 19. Venedik’te turizm danışma ofisi (O.Aydemir arşivi 2019)

Fotoğraf 20. Danimarka, Kopenhag’da turizm için tasarlanmış rehber niteliğinde bilgi kartları, 
bir geçit (O.Aydemir arşivi 2015)
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İlçedeki geleneksel üretimin ve yaşamın 1940’lı yıllara kadar devam etmiş olması 
Beykoz kültürünün, öncelikli olarak kent sakinleri tarafından, doğal süreçte ko-
runmasını kısmen de olsa da sağlamıştır. Beykoz Kundura Fabrikası bugün yeni iş-
levi ile ilçede önemli bir çekim noktası olmakla beraber kamu-özel sektör ortaklığı 
açısından önemli bir iş birliği potansiyeline sahiptir. Yine ilçenin geçmişte de cam 
üretim merkezi olması ve 2021 de açılan “Beykoz Cam Müzesi” bir müze olarak bu 
yakaya değer katmakla beraber ilçenin üretim hafızasını da yenilemiş ve önemli 
katkı sağlamıştır. Üretim hafızasının geri gelmesinde ayakkabı, deri ürünlerin este-
tik bir şekilde ziyaretçilere sunulması, aynı şekilde cam ürünlerin satışı konusunda 
belli röperler oluşturulması ilçeye turizm anlamında katkı sağlayacaktır. İlçenin 
tarihi, doğal hafızasına dönük dokunuşları yapabilmek için yerel yöneticilerle bir-
likte oluşturulacak bir beyin takımı ve yönetimin büyük katkı sağlayacağı açıktır. 
Şu ana kadar yapılan sempozyumlarda ilçeye ait tüm alt kriterlerin oluşturulduğu 
görülmektedir. Yaşam kalite parametrelerinin sacayağı olan,

	• Fiziksel
	• Çevresel
	• Sosyal
	• Ekonomik,

alt kriterlerin tümünün bu sempozyum ve araştırmalarda ortaya konduğu düşü-
nüldüğünde, her ne kadar çalışmalar büyük bir özveri ile yürütülse de, tüm ilçe 
verilerinin belli bir sistematik içinde ilişkilendirilerek ilçeye hizmet edecek hale 
gelmesi büyük önem taşımaktadır.

Fotoğraf 21. Milano’da kent için özel tasarlanmış büfeler (O.Aydemir arşivi 2017)
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Dünyadan ve Türkiye’den 
Endüstri Yapılarının Yeniden 
Kullanımı Örnekleri

Nur URFALIOĞLU1

Özet
On sekizinci yüzyıl ortalarından itibaren dünyayı etkilemeye başlayan endüstri 
devrimi ve sonucunda ortaya çıkan bir çok yenilik, insan hayatını değiştirmeye 
başlamıştır. Yeni yapı tipleri ve yeni malzemeler de mimarlığı etkileyen yenilik-
lerin başında gelmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi, Anadolu topraklarında o 
dönemde hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu da, endüstri devriminin getirdiği 
yeniliklerden çok fazla uzak kalamamıştır. XIX. yüzyılda ağırlık kazanan endüstri 
yapısı inşaatı ve endüstri alanındaki gelişmeler Osmanlı başkenti İstanbul’da daha 
etkili olmuş, İstanbul dışında Anadolu’nun bir çok ilinde de imalathaneler ve fab-
rikalar açılmıştır. Osmanlıdan günümüze ulaşan bazı endüstri yapısı örnekleri İs-
tanbul’da Beykoz ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Beykoz ilçesi sınırları içindeki, 
şu ana kadar kaynaklarda tespit edilen otuz adet endüstri yapısı vardır. Bunların 
birçoğu günümüze ulaşmamış veya özgün durumlarını kaybederek ulaşmışlardır. 
Bu yapılar arasında Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası ve Paşabahçe Şişe ve Cam 
1 Prof. Dr., Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı36

Fabrikası en çok adı duyulan yapılardır. Dünyada da özellikle endüstri yapılarının 
şehir hayatına kazandırılması son yıllarda çok gündemdedir. Özellikle İtalya ve İs-
panya’da günlük hayata kazandırılan endüstri yapıları ile sık sık karşılaşmak müm-
kündür. Bu bağlamda, dünyadan ve Türkiye’den benzer örneklerin incelenmesi ile 
Beykoz’daki yapıların korunmaları ve bu yapılara uygun fonksiyonlar verilmesi 
sağlanmaya çalışılacaktır. Tarihi eserlerin sürdürülebilirliği onların kullanımı ile 
doğru orantılıdır. Çalışma kapsamında dünyadan, Türkiye’den ve Beykoz’dan en-
düstri yapısı örnekleri üzerinden fonksiyon ve koruma önerileri ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: Endüstri Yapısı, Beykoz, Restorasyon, Koruma, Yeniden kul-
lanım

Başlangıç
Tarihi XVIII. yüzyılın ortalarına dayandırılan Endüstri Devrimi ve getirdiği ye-
nilikler, günümüz dünyasının oluşmasındaki gelişmelerin başlangıcı olarak kabul 
edilebilir. Endüstri Devrimi ile birlikte her alanda yapılan buluşlar ile yeni üre-
timler mimarlık alanını da etkilemiş, yeni malzemelerin üretilmesi ile bunların 
mimaride kullanımı ve yeni yapı tiplerinin ortaya çıkması mimarlığı endüstrinin 
vazgeçilmez alanlarından biri haline getirmiştir.

Dünyadan, Türkiye’den ve Beykoz’dan Endüstri Yapısı Örnekleri
Yeni tip üretimlerin yapıldığı mekânlar dönemin en önemli mekânları arasında 
sayılabilecek olan üretim tesisleri, yani endüstri yapılarıdır. XIX. yüzyılda dün-
yadaki endüstrileşmenin daha fazla uzağında kalamayacağını anlayan Osmanlı 
İmparatorluğu da yeni endüstri yapıları inşa etmiş ve çağın getirdiği yenilikleri 
uygulamaya başlamıştır. Gelişim başkent İstanbul’da başlamış, ilk endüstri yapısı 
örnekleri başkentte kurulmaya başlamıştır. Bunlar içinden günümüze gelenlerin 
sayısı Gül Köksal’ın 2005’teki çalışmasına göre 43 adettir (Köksal, 2005). Tabii bu 
tespit yaklaşık yirmi yıl önce yapılmıştır ve bugün yeniden bir inceleme gerektir-
mektedir. XIX. yüzyılda 256’yı bulan endüstri yapısı sayısının bu kadar azalması 
da kentteki tarihi yapılara fonksiyon verilememesi sorunu ve koruma açısından 
üzücü ve düşündürücüdür.

Çalışmamızda hem endüstri mirasının korunması hem endüstri yapılarına yeni ve 
uygun işlevler verilmesi konuları dünyadan ve Türkiye’den çeşitli örnekler ile ele 
alınacaktır. Anadolu topraklarındaki ve İstanbul’daki endüstri yapılarının burada 
sayılabilmesi imkânsızdır. Bir zeytinyağı imalathanesinden, güherçile fabrikasına, 
imparatorluğun fes ihtiyacını karşılayan feshaneden çini fabrikasına kadar geniş 
bir alana yayılmış endüstri yapısı örneğinden söz edebiliriz. Bu yapılar içinde Bey-
koz ilçesinde yer alan endüstri yapıları Köksal ve Kurt’un çalışmalarına dayanarak 
Kadir Temurçin tarafından kronolojik olarak şöyle sıralanmıştır: 1. Çuha ve İpekli 
Dokuma Fabrikası (1719’dan önce); 2. Çubuklu Cam ve Billur İmalathanesi (1798-
1878; 1844-1845); 3. İncirköy Cam ve Porselen İmalathanesi(1800 öncesi, 1845-
1846); 4. Beykoz Kağıt Fabrikası (1804); 5. Çuha – Kumaş Fabrikası (1805); 6. Bey-
koz Cam ve Porselen Fabrikası (1805); 7. İncirköy Çömlek İmalathanesi (18.yy.); 8. 
Beykoz Askeri Debbağ Fabrikası (1810); 9. Beykoz Dikimevi (eski kağıthane)(19.
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yy.); 10. Beykoz Tekstil Fabrikası (1823-1828); 11. Beykoz Çini Fabrikası (1845-
1848); 12. Çukurçayır Tuğla ve Kiremit Fabrikası (1846); 13. İncirköy İspermeçet 
Mum Fabrikası (1863); 14. Modiano Cam Fabrikası (1884); 15. Beykoz Hamidiye 
Kağıt Fabrikası (1890); 16. Foti Kendros Tuğla Fabrikası (1893); 17. Beykoz İs-
permeçet Mum Fabrikası (1895); 18. Su değirmenleri (19.yy.); 19. Testi İmalatha-
neleri (19.yy. sonu-20.yy. başı); 20. Umuryeri Kireç Fabrikası (1902); 21. K.Yorgi 
Pagapulo Konserve Fabrikası (1903-1912); 22. Kalınoğlu Ananyas Deri Fabrikası 
(1900-1910); 23. Paşabahçe Tuğla ve Kiremit Fabrikası (1910); 24. Beykoz Hami-
diye Kağıt Fabrikası (1912); 25. Göksu Tuğla ve Kiremit Fabrikası (1913 öncesi); 
26. Göksu Değirmeni (1915 öncesi); 27. Göksu Testi Fabrikası (1918 öncesi); 28. 
Mazot Fabrikası (1922 öncesi); 29. Paşabahçe İspirto ve İçki Fabrikası (1933); 30. 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (1934) (Temurçin, 2020). Görüldüğü gibi 1700’le-
rin başlarından başlayan Beykoz’daki endüstri yapısı kuruluşu yirminci yüzyılın 
başlarına kadar devam etmektedir. Beykoz’da bu döneme ait otuz adet yapı tespit 
edilmiştir.

Beykoz’da günümüze ulaşabilmiş olan endüstri yapıları arasında özellikle ikisi he-
men hemen herkesin bildiği ve İstanbul kent belleğine damgasını vurmuş yapı ve 
kuruluşlardan olmuşlardır. İlki Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası diğeri ise Paşa-
bahçe Şişe ve Cam Fabrikası’dır. Beykoz’daki endüstri yapılarının günümüz haya-
tına adapte olabilmeleri onlara ancak uygun ve bölgenin ihtiyacı olan fonksiyonlar 
verilerek sağlanabilir. Bu yapıların Beykoz’un günlük hayatına kazandırılması için 
öneriler vermeden önce dünyadan ve Türkiye’den birkaç endüstri yapısı restoras-
yonu ve yeniden işlevlendirmesi örneğini inceleyelim.

İlk örneğimiz, İtalya’nın 19.yy.da fabrika şehri olarak bilinen başkenti Roma’daki 
Centrale Montemartini/Montemartini Termoelektrik Santrali’dir (Fotoğraf.1,2,3). 
Bir elektrik santralinin, belge niteliği taşıyan içindeki makinelerine dokunulma-
dan nasıl müze haline getirilebileceğinin en güzel örneklerindendir. Ziyaretçiler 
üzerinde, makineleri çalıştırsanız sorunsuz çalışabilecek izlenimi bırakmakta-
dır. 1912’de yapılan bir termoelektrik santrali olan Montemartini, 1966’ya kadar 
santral olarak çalışmış, 1997’de de müze olarak yeniden açılmıştır. İlk serginin adı 
“Makineler ve Tanrılar”dır. Mekâna, sergilenecek objeler için dikkat çekmeyen bazı 
platformlar ilave edilmiş, ayrıca müzede olması gereken insan ölçeği mükemmel 
bir biçimde yakalanmıştır (Bertoletti vd., 1997).

İtalya’dan bir başka örnek; Avrupa’nın ilk ve en büyük mezbahası olarak bilinen, 
Roma’nın merkezi bir bölgesi olan Testaccio’nun kalbinde yer alan, 1888-1891 yıl-
ları arasında inşa edilen kent mezbahası Mattatoio’dur. 2006’da başlayan restoras-
yon çalışmaları 2010’da bitirilmiştir. Günümüzde Roma Tre University of Rome’un 
mimarlık fakültesi dâhil birçok fakültesi buradaki yapıların bir kısmını kullanmak-
tadır. Bu alan içinde ayrıca kente hizmet eden sergi salonları ve müze gibi başka ya-
pılar da yer almaktadır (Fotoğraf. 4,5,6). Roma Tre Üniversitesi Rektörlük binası ve 
hukuk fakültesi de yine bu sanayi bölgesindeki eski bir cam fabrikası ile ona yapı-
lan ilave binalarda bulunmaktadır (https://www.detail-online.com/article/new-ro-
oms-for-the-faculity-of-architecture-at-roma-3-university-16584/; Palazzo, 2017).
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Fotoğraf 1. Centrale Montemartini’nin bugünkü görünüşü 
(http://www.centralemontemartini.org/en/il_museo/storia_del_museo)
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Fotoğraf 2. Sol sayfada, Santralin iç mekânının eski durumu, yukarıda, 
santralin müzeye dönüştürüldükten sonraki iç mekân görünüşü 

(http://www.centralemontemartini.org/en/il_museo/storia_del_museo ve Nur Urfalıoğlu Arşivi)

Fotoğraf 3. Centrale Montemartini’nin iç mekânından bir görünüş 
(Nur Urfalıoğlu-2014)
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Fotoğraf 4. Roma’da eski mezbaha kompleksinin bugünkü giriş binasından bir görünüş 
(Nur Urfalıoğlu-2014)

Fotoğraf 5. Roma, eski mezbahadan bir görünüş (Nur Urfalıoğlu-2014)
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Fotoğraf 6. Roma, eski mezbahada düzenlenerek sınıf olarak kullanılan bir bölümden görünüş 
(https://www.detail-online.com/article/new-rooms-for-the-faculity 

-of-architecture-at-roma-3-university-16584/)
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İspanya Madrid’deki bir başka endüstri yapısı örneği de yine bir elektrik santralinin 
dönüşümüdür. Yapı neredeyse sadece dış kabuğu yani tuğla duvarları korunarak, 
sanat galerileri ve boş vakit geçirme alanları ile donatılıp şehrin çekim noktası ha-
line getirilmiştir. Herzog & de Meuron bu tasarımlarında, eski ile yeniyi rahatça 
ayırmamızı sağlayan malzemeler tercih etmiştir (Fotoğraf.7,8) (http://www.archta-
lent.com/projects/caixa-forum; Büyükarslan, Güney, 2013).

Fotoğraf 7. Madrid, Caixa Forum’dan bir görünüş. Eski yapıdan kalan tuğla duvarlar  
üzerine yapılan ilaveler farklı bir malzeme ile olduğu için hemen fark ediliyor 

(http://www.archtalent.com/projects/caixa-forum) 

Fotoğraf 8. Madrid, Caixa Forum’dan bir başka görünüş. 
(http://www.archtalent.com/projects/caixa-forum)
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Türkiye’den endüstri yapılarının yeniden işlevlendirilmesine örnek vermemiz ge-
rekirse, son zamanlarda çok gündemde olan ve 2021 yılı Eylül ayında açılışı yapı-
lan İstanbul Hasanpaşa Gazhanesi’nin dönüşümü, yine İstanbul’daki Tuz Ambar-
ları’nın dönüşümü ve Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nın dönüşümünden söz 
edilebilir.

Hasanpaşa Gazhanesi, İstanbul Anadolu Yakası’nın en eski sanayi tesislerinden biri 
ve Osmanlı endüstriyel mirasının erken örneklerindendir. 1800’lü yıllarda Anado-
lu Yakası’nda ortaya çıkan gaz talebini karşılamak üzere Hasanpaşa’da yeni bir gaz-
hane daha yapılması kararlaştırılmış, gazhanenin işletmesi, 1891’de Parisli bir sa-
nayici olan mühendis Charles George’a verilmiş; 1892’de hizmete giren Hasanpaşa 
Gazhanesi’nin işletme sözleşmesi 1924’te yenilenmiş, Kadıköy-Üsküdar ve Anado-
lu Yakası Havagazı şirketi, 1926’da Yedikule Gazhanesi’ni de satın almış, sonra iş-
letme imtiyazlarını ve tesislerini 1931’de İstanbul Elektrik Şirketi’ne satmış, İstan-
bul Elektrik Şirketi’nin millileştirilmesinin ardından havagazı şirketi ayrılarak 
1937-1944 arasında faaliyetlerine müstakil olarak devam etmiş, ancak zarar eden 
bu şirket, devlet tarafından satın alınmış ve 1945’te İstanbul Belediyesi Elektrik 
Tramvay Tünel İdaresi’ne (İETT) bağlanmış, Gazhane’ye zaman içinde yeni fırınlar 
eklenmiş, Gazhane 13 Haziran 1993’de faaliyetine son vermiş, farklı dönemlerde 
kömür deposu, otobüs garajı, İETT deposu olarak kullanılmış. 1994’de kalan par-
çaları da sökülmek üzereyken, SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. 
Gazhane Eylül 2021’de konferans salonu, sinema salonu, sinemax, sergi salonları, 
atölyeler, enerji müzesi, enerji enstitüsü, lokanta, kafeterya, çocuk oyun evi, kütüp-
hane, otopark ve idari birimlerden oluşan bir kompleks olarak (Fotoğraf.9,10) açıl-
mıştır (https://m.arkitera.com/haber/12613/hasanpasa-gazhanesinin-bilinme-
yen-gelecegi).

Fotoğraf 9. Hasanpaşa Gazhanesi’nin restorasyon sonrası görünüşü 
(https://www.ntv.com.tr/galeri/sanathasanpasa-gazhanesi-muze-gazhane-olarak 

-kapilarini-acti,r5-P61rU6kCpeC9rcFQFGg)
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Fotoğraf 10. Hasanpaşa Gazhanesi’nin restorasyon sonrası görünüşü 
(https://www.haberturk.com/muze-gazhane-acildi-3129130)

Kasımpaşa Tuz Ambarları (Fotoğraf.11,12) 2008-2009 yıllarında restore edilmiştir. 
Kasımpaşa’da daha önce Tekel’e ait olan tuz ambarlarının bir ajans tarafından ki-
ralanmasıyla birlikte binanın kapsamlı restorasyon ve dönüşüm projeleri hazırlan-
mıştır. Dört ayrı galeriden oluşan ve 10 metreyi aşan yüksekliği ve kalın taş duvar 
yapısı ile son derece kuvvetli bir mekân olan tuz ambarında ihtiyaca yönelik olarak 
asma katlar yapılmış, bunlar birbirlerine bağlanmış, ajans fonksiyonuna yönelik 
olarak farklı departman ve hizmet alanlarına ayrılmış, mevcut dolu boş ilişkilerine 
uygun olarak taş duvarlara dokunmadan çelik-cam olarak ikinci bir strüktür oluş-
turulmuştur. Proje müellifleri Erginoğlu-Çalışlar tarafından, yaratıcı bir iş sahası-
na uygun, çalışanlarına bireysel çalışma alanları yaratan, modern, ama korumacı 
bir anlayışa sahip mimari çözüm olarak tanımlanmaktadır (https://ecarch.com/
works/tuzambari-ddb/; Büyükarslan, Güney, 2013)

Kayseri, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Binaları, 1932-1935 yılları 
arasında Ivan Nikolaev yönetiminde Turkstroj tarafından tasarlanarak Sovyet des-
teği ile inşa edilen Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası’nın binalarıdır. Fabrika alanı-
nın 1980’lerde Sümerbank’ın kapatılması sonucu terk edilmesi ve 1990’lara kadar 
sahipsiz kalışı, sonra Erciyes Üniversitesi’ne tahsisi, kurumun da burayı iyi kullana-
maması sonucunda harap olmuş, 2013 yılında Abdullah Gül Üniversitesi’ne tahsis 
edilmesi ile restorasyon süreci başlamıştır. Alandaki binaların bir çoğu restorasyon 
geçirerek kullanılır hale getirilmiştir. Türkiye modern mimarlık mirasının önemli 
örneklerinden biri olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası içerisinde yer alan Bü-
yük Ambar Binası, 135x45m boyutlarında tek katlıdır. Dönemi için geniş açıklıklı 
olarak tanımlanabilecek narin betonarme iskelet taşıyıcı sisteme sahiptir. Doğu ve 
batı cephelerinin üst bölümünde yapı boyunca sürekli bir yatay pencere ile her aks 
aralığına bir adet olarak yerleştirilmiş demir kapılar ritmik cephe düzenleri tanım-
lamaktadır. Ayrıca orta aks üzerinde uzanan yatay pencerelerle içeriye doğal ışık 
sağlanmaktadır. Proje müellifleri; Prof. Dr. Burak Asiliskender, Prof. Dr. Nilüfer 
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Yöney ve Restorasyon Danışmanı Y. Mimar Ayşegül Özer, restorasyon müdahale-
lerinin ve yeniden kullanım tasarımının temel ilkesini; “yapının özgün mimari ve 
yapısal sistemine zarar vermeden, kolaylıkla ayrıştırılabilir ve gerektiğinde söküle-
bilir yeni bir mimari ve taşıyıcı sistem oluşturmak” olarak tanımlamaktadırlar. Yapı 
2014-2016 yılları arasında devam eden bir restorasyon proje ve uygulama süreci 
geçirmiştir. Ayrıca 2016 da mimarlık yıllığında basılıp sergilenmiş ve Türkiye’de 
üretilen özgün ve dikkat çeken uygulamalardan biri seçilmiştir (Fotoğraf.13,14,15) 
(http://www.arkitera.com/gorus/996/fabrikadan-universite-kampusune--agu-su-
mer-kampusu1). Fabrikanın bir diğer yapısı elektrik santralidir. 1980’lere kadar 
Kayseri’ye de elektrik sağlayan santral, yine 2016 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesine dönüştürülmüştür (Fotoğraf. 16,17,18,19). 
Müze binasının alt katında ayrıca bir de kafe hizmet vermektedir. Buhar Santrali 
ise müze kompleksi ile beraber restore edilmiş ve kütüphane olarak işlevlendiril-
miştir (Fotoğraf.20). Her iki yapının işlevlendirme projeleri Emre Arolat Mimarlık 
tarafından hazırlanmıştır. Yine Emre Arolat Mimarlık tarafından korunup üzerine 
yeni bir yapı giydirilerek düzenlenen Küçük Ambar binası ise Sümerbank Fabrika 
kompleksine 1960’larda en son katılan yapıdır. Alanın üniversiteye dönüşümünde 
ilk olarak onarımı ve inşaatı tamamlanan yapıdır. Derslik, idari birimler ve öğretim 
üyeleri odalarını barındıran yapı, üniversitenin ilk birkaç yılında alanda kullanılan 
tek bina olmuştur (http://www.arkiv.com.tr/proje/abdullah-gul-cumhurbaskanli-
gi-muzesi-ve kutuphanesi1/7334).

Fotoğraf 11. İstanbul, Kasımpaşa Tuz Ambarları 
(http://www.ecarch.com/works/tuzambari-ddb-ofis/)
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Fotoğraf 12. İstanbul, Kasımpaşa Tuz Ambarları 
(http://www.ecarch.com/works/tuzambari-ddb-ofis/)

Fotoğraf 13. Kayseri, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Büyük Ambar’ın restorasyon  
sonrası genel görünüşü (Burak Asiliskender Arşivi)
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Fotoğraf 14. AGÜ Büyük Ambar’ın restorasyon öncesi ve sonrası görünüşleri 
(Burak Asiliskender Arşivi)

Fotoğraf 15. AGÜ Büyük Ambar’ın restorasyon öncesi ve sonrası görünüşleri 
(Burak Asiliskender Arşivi)
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Fotoğraf 16. Elektrik santralinin restorasyon öncesi ve sonrası görünüşleri 
(http://www.arkiv.com.tr/proje/abdullah-gul-cumhurbaskanligi-muzesi-ve-kutuphanesi1/7334)
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Fotoğraf 17. Elektrik santralinin restorasyon öncesi ve sonrası görünüşleri 
(http://www.arkiv.com.tr/proje/abdullah-gul-cumhurbaskanligi-muzesi-ve-kutuphanesi1/7334)
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Fotoğraf 18. Elektrik santralinin restorasyon öncesi ve sonrası görünüşleri 
(http://www.arkiv.com.tr/proje/abdullah-gul-cumhurbaskanligi-muzesi-ve-kutuphanesi1/7334
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Fotoğraf 19. Elektrik santralinin içinden restorasyon öncesi ve sonrası görünüşler 
(http://www.arkiv.com.tr/proje/abdullah-gul-cumhurbaskanligi-muzesi-ve-kutuphanesi1/7334, 

http://emrearolat.com/gallery/abdullah-gul-presidential-museum-and-library/)
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Fotoğraf 20. AGÜ Buhar santrali’nin kütüphaneye dönüşmeden önceki ve sonraki hali 
(http://emrearolat.com/gallery/abdullah-gul-presidential-museum-and-library/)
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Sonuç ve Öneriler
Tarihi yapıların sürdürülebilirliği ancak kullanılabilmeleri bir başka deyişle insa-
nın o yapıların içinde vakit geçirmesi ile sağlanabilmektedir. Vened Tüzüğü’nde 
de: “Kültür varlığının korunması her zaman onları herhangi bir yararlı toplumsal 
amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir. Bunun için bu tür bir kullanma arzu edi-
lir, fakat bu nedenle yapının planı ya da bezemeleri değiştirilmemelidir. Ancak, 
bu sınırlar içinde yeni işlevin gerektirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin 
verilebilir.” ve “Eklemelere, ancak yapının ilgi çekici bölümlerine, geleneksel konu-
muna, kompozisyonuna, dengesine ve çevresiyle olan bağıntısına zarar gelmediği 
durumlarda izin verilebilir” denmektedir (Madran, Özgönül; 2011).

Yukarıda söz edilen dünyadan ve Türkiye’den örnek endüstri yapılarının dönü-
şümleri ışığında; özellikle Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası ile diğer günümü-
ze ulaşan Beykoz sınırları içindeki endüstri yapıları bölgenin ihtiyacı olan uygun 
fonksiyonlar seçilerek, bölge halkının fikirleri alınarak, yeni işlevlerle halkın kul-
lanımına sunulmalıdır. Restorasyonu yapılsa da, fonksiyon verilmeyen ve içlerinde 
yaşanmayan, kullanılmayan yapılar kısa sürede yok olmaktadırlar. Bütün bunlar 
yapılarak, yapıların ömrünün uzatılması ile yapıların nesilden nesile aktarımı sağ-
lanmış olacak ve kent kimliğinin oluşmasındaki önemli etkenlerden kültür mira-
sımızın korunması görevi yerine getirilmiş olacaktır. Kültürün devamlılığı için bu 
şarttır.
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Kültür ve Yaratıcılık Eksenli 
Stratejiler Üzerinden 
İstanbul’u ve Beykoz’u Yeniden 
Düşünmek İçin Bir Çerçeve

Zeynep ENLİL1

Özet
Günümüzde kültür ve yaratıcılık kentlerin önemli büyüme akslarından birini teşkil 
etmekte, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan unsurlar olarak görülmek-
te, birçok kent kalkınma politikalarını kültüre ve yaratıcılığa dayalı bir ekonomi 
üzerinden kurgulamaktadır. Bu kapsamda kültür ve yaratıcılık kentsel dönüşüm 
açısından da güçlü bir anahtar olarak ön plana çıkmaktadır. İstanbul gerek yerel 
gerekse de merkezi yönetimlerin gelecek vizyonlarında finans, üst düzey hizmet-
ler, bilim-teknoloji, kongre-fuar, turizm ve kültür kenti olarak kurgulanmaktadır. 
Kültür ve turizme önemli bir rol atfedilmekte, kültürel varlıklardan beslenen ve 
yaratıcı kapasiteyi tetikleyen kültür hizmetleri, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin bu 
yeni ekonominin temel taşları olması beklenmektedir. Burada önemli olan kültür 
ve yaratıcılığın dönüştürücü etkisinin nasıl yönetileceğidir. Bu bildiride İstanbul ve 

1 Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
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Beykoz’un kültür ve yaratıcılık eksenli gelişim stratejileri üzerinden düşünülmesi-
ne yönelik bir çerçeve çizilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Yaratıcılık, Yaratıcı kent, Kültür endüstrileri, Beykoz, 
İstanbul.

Kültür ve Yaratıcılık Eksenli Ekonomi
Son yıllarda kültür ve yaratıcılık kentlerin önemli büyüme eksenlerinden birini 
teşkil etmekte, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan unsurlar olarak gö-
rülmektedir. Bu kapsamda, kültüre ve yaratıcılığa temellenen “yaratıcı kent” para-
digmasının giderek popülerleştiğini, dünyanın dört bir tarafından pek çok kentin 
“yaratıcı kent” olma çabası içine girdiğini görmekteyiz. Yaratıcı kent kavramsallaş-
tırmasında bazı farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte yaratıcı kentlerin temelinde 
kültür ve yaratıcılığa dayalı bir ekonominin yattığını söyleyebiliriz. Peki, nedir bu 
kültüre ve yaratıcılığa dayalı ekonomi? Hangi sektörleri kapsamaktadır? Kentler 
için neden önemlidir? Bu konuda ulusal ve uluslararası kurumlar arasında kimi 
zaman farklı tanımlamalar olsa da genel olarak kültüre ve yaratıcılığa dayalı ekono-
mik kültür mirası, sanatlar, kültür endüstrileri ve yaratıcı hizmetler olarak dört ana 
başlıkta toplanmaktadır. Bu ana başlıklar ise şu faaliyet alanlarını kapsamaktadır:2

Kültür mirası başlığı altında ele alınan faaliyetler müzeler, kütüphaneler, arşivler, 
antika koleksiyonları, arkeolojik kazılar ve el sanatlarından oluşmaktadır. Miras, 
geleneksel ve tarihi bilginin korunması, muhafazası ve canlandırılmasıdır. Miras 
soyut ya da somut olabilmektedir. Ayrıca, miras kültür endüstrileri için bir yaratı-
cılık ve bilgi kaynağıdır.

Sanat başlığı altında görsel sanatlar (resim, heykel, çağdaş sanatlar, fotoğrafçılık) 
ve sahne sanatları (canlı müzik, tiyatro, dans, opera, sirk, vb.) ele alınmaktadır.

Kültür endüstrileri başlığı geniş anlamında medya olarak anılabilecek TV, Radyo, 
internet yayıncılığı, basım ve yayıncılık ile film endüstrilerinden oluşmaktadır.

Yaratıcı hizmetler başlığı ise yeni medya (yazılım, video oyunları, içerik üretimi 
ve yönetimi), tasarım (moda, iç mimari, grafik, takı, vb.), mimarlık, reklamcılık, 
kültür ve eğlence hizmetlerini (kültür merkezi, festival organizasyonları) kapsa-
maktadır.

Birçok kentte yapılan araştırmalar kültüre yapılan yatırımların geri dönüşümünün 
hayli yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin, Toronto’nun kültürel ve yaratıcı 
endüstrilerinin Kanada ekonomisi içindeki payı %22’ler civarındadır. Londra’da 
kültür ekonomisi neredeyse 400.000 kişi istihdam etmektedir. Kültür Ekonomi-
sinin Avrupa’da 2003 yılında yarattığı bilanço 654 milyar eurodur; Avrupa Birliği 
GSYİH’ne katkısı %2.6’dır ve 1999-2003 arası büyümesi genel ekonominin büyü-
mesinin üstündedir. Toronto’daki yaratıcı endüstriler 2001 yılında tahminen 9 mil-
yar dolar GSMH ile ulusal istihdamın dörtte birini karşılamış ve 1996-2001 arası 

2 Burada verilen tasnif UNCTAD, Avrupa Komisyonu ve UNESCO’nun benzer çalışmalarından yola 
çıkılarak Asu Aksoy ve Zeynep Enlil tarafından uyarlanmıştır. Bkz. Asu Aksoy ve Zeynep Enlil (2011) 
İstanbul 2010: Kültür Ekonomisi Envanteri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
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GSMH’nın %22’sini oluşturmuştur.3 UNCTAD’a raporuna göre kültürel ve yaratıcı 
endüstrilere dayalı ekonomi 2015 yılında küresel düzeyde Gayri Safi Yurtiçi Hası-
la’nın %3’ünü oluşturmaktadır. Endonezya’da GYİH’nın %7.4’ünü ve istihdamın 
%14.3’ünü oluşturduğu; Birleşik Krallık’ta ise kültürel ve yaratıcı endüstrilerin, 
2017’de ekonomiye rekor bir girdi sağlayarak ülke kasasına 101,5 milyar sterlin 
katkıda bulunduğu ve 2010’dan bu yana ekonominin neredeyse iki katı oranında 
büyüdüğü kaydedilmektedir.4

Kültür ve Yaratıcılık Neden Önemli Bir Gelişme Stratejisi Haline Geldi?
Kapitalist sistemin 1970’lerde içine girdiği krizi aşmaya ve artan üretim maliyetle-
rini düşürmeye yönelik çabalar, üretim biçimlerinin değişmesine ve yeni bir sanayi 
coğrafyasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanayi üretimi, başta iş gücü ol-
mak üzere üretim maliyetleri açısından daha avantajlı koşullar sunan gelişmekte 
olan ülkelere göç etmiş, bu süreçten en çok etkilenen kentler ise şüphesiz ekono-
misi sanayi üretimine dayalı gelişmiş Batı ülkelerinin kentleri olmuştur. Giderek 
yaygınlaşan Post-Fordist üretim örgütlenmesi sonucu sanayilerini yitiren bu kent-
ler işsizlik, terk edilen kent merkezleri, atıl kalan fabrikalar, artan suç oranları gibi 
önemli ekonomik ve sosyal sorunlarla karşılaşmışlardır. Sanayisizleşen, istihdam 
kayıplarına uğrayan ve bu nedenle birçok toplumsal sorunla karşı karşıya kalan bu 
kentler, ekonomilerini yeniden canlandırmak üzere çeşitli stratejiler izlemiş, bil-
giye, kültüre ve yaratıcılığa temellenen ve hizmet sektörünün gelişimine yönelik 
büyüme modelleri benimsemişlerdir.

Bunu, artan eğitim düzeyleri, kentin sunduğu kültürel olanaklara dayalı bir yaşam 
biçimine ilgi duyan yüksek gelirli profesyonellerin ortaya çıkması gibi nüfusun ya-
pısındaki değişimler ve tüketimin giderek bir statü ve kimlik göstergesi haline gel-
mesi izlemiştir. Yerel yönetimler bu değişimleri göz önüne alan stratejiler geliştir-
meye, kültüre ve kültürel projelere yatırım yapmaya başlamışlardır. Bu yatırımlar 
kimi zaman kültür varlıklarının korunmasını ve/veya yeniden işlevlendirilmesini 
içeren projelere, kimi zaman daha deneysel girişimlere, kimi zaman ise büyük öl-
çekli kentsel projelere yönelik olmuştur.

Bu bağlamda, yerel yönetimlerin çeşitli stratejiler izlediklerini; bu stratejiler doğ-
rultusunda geliştirdikleri projelerin prestijli, elit bir kültürel çevreye hitap eden, 
varlıklı turistleri çekmeye yönelik ekonomik hedefler ile kültüre erişimi yaygın-
laştırmaya, kültürel üretimi artırmaya ve geniş kitlelere yaymaya, yaratıcılığı ge-
liştirmeye yönelik toplumsal hedefler arasında gerilimli bir alanda yer aldığını 
görmekteyiz. Grodach, ve Loukaitou-Sideris (2007) yerel yönetimlerin izledikleri 
stratejileri üç grupta toplamaktadır (Tablo 1). Bunlardan ilki “girişimci stratejiler” 
olarak adlandırdıkları ekonomik hedeflere yönelik, piyasa odaklı stratejilerdirler. 
Girişimci stratejiler izleyen yerel yönetimlerin vergi indirimleri, arsa tahsisleri, 
esnek imâr uygulamaları gibi teşviklerle prestiji yüksek kültür yatırımlarını ve ak-
tivitelerini destekleyerek özel sektör yatırımları için cazip bir çevre yaratmaya ça-
lıştıkları gözlenmektedir. Bu doğrultuda büyük ölçekli prestij projeleri geliştirerek, 

3 Bu konuda geniş bilgi için bakınız: A. Aksoy ve Z. Enlil, a.g.e.
4 UNCTAD (2018) Creative Economy Outlook: Trends in international trade in creative industries
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mega etkinlikler düzenleyerek kentlerin imajını yükseltmeye, “marka” değerini ar-
tırmaya ve kentleri âdeta birer “oyun alanı” gibi pazarlamaya odaklandıkları; kent-
leri yeni ekonominin yükselen sektörleri olan turizm, kültür ve bilgi teknolojileri 
gibi sektörler için çekici bir konuma getirmeye çalıştıkları görülmektedir. Turistle-
ri, kongre katılımcılarını, kentin varlıklı, kalburüstü sakinlerini hedefleyen bu pro-
jelerin genellikle kent merkezlerini yeniden canlandırmaya, eski sanayi alanlarını 
yeniden işlevlendirmeye yönelik projeler içerdikleri izlenmektedir. Bilbao’daki Gu-
ggenheim Müzesi, Glasgow’da Clyde Nehri kıyısını yeniden canlandırmaya yönelik 
projeler girişimci stratejilere örnek olarak verilebilir. Neoliberal kent politikaları-
nın önemli aracı haline gelen girişimci stratejiler birçok açıdan eleştirilmektedirler. 
Girişimci stratejiler, tüm kentli yerine varlıklı kesimler ile kente gelen ziyaretçileri 
hedef aldıkları; toplum yararı yerine özel sektörü geliştirmeye öncelik verdikleri; 
büyük ölçekli projelerin kamu kaynaklarını yoksulluk, evsizlik, işsizlik, artan suç 
oranları gibi daha acil müdahale gerektiren toplumsal alanlardan uzaklaştırdığı; 
başarıyı toplumsal yarardan ziyade ekonomik kazanca dayandırdıkları; üstelik vaat 
ettikleri ekonomik canlanmayı da başaramamış olmaları nedeniyle eleştirilmekte-
dirler (Swyngedouw et.al, 2002; Peck, 2005).

Yerel yönetimlerin izledikleri ikinci strateji ise Richard Florida’nın yaklaşımından 
esinlenen ve Richard Florida’nın (2002) “yaratıcı sınıf ” olarak adlandırdığı yüksek 
eğitimli, uzmanlaşmış işgücünden oluşan profesyonelleri kente çekmeye odakla-
nan “yaratıcı sınıf stratejileridir.” Bu kesimlere cazip bir ortam sunmak bilgiye, kül-
türe ve yaratıcılığa temellenen yeni ekonominin gelişmesi ve kentlerin ileri düzey 
hizmet sektörünü çekebilmesi için önemli görülmektedir. Zira, Florida’nın varsayı-
mına göre, günümüzde, işgücü firmaları değil, firmalar ihtiyaç duydukları nitelik-
teki işgücü havuzunun bulunduğu yerleri seçmektedir. Dolayısıyla yerel/bölgesel 
ekonomik gelişme yaratıcı sınıfları çekmek için cazip bir ortam sağlamakla müm-
kündür. Florida’ya göre yaratıcı sınıf: çeşitliliği olan, toleransı yüksek, yeni fikirlere 
açık, yaratıcılığı besleyen yerlerde yaşamayı tercih eder. Bu varsayıma temellenen 
yaklaşımların temel hedefi yaşam kalitesi üzerinden kurgulanan stratejilerle yara-
tıcı sınıfı kentlere çekmektir. Bu doğrultuda geliştirilen stratejiler yaratıcı sınıfın 
beklentilerine, yaşam biçimlerine uygun olduğu varsayılan çok fonksiyonlu, tarihi 
kimliği ve kültürel varlıkları korunmuş, kültürel aktivitelerin, rekreasyon olanak-
larının ve kültürel çeşitliliğin olduğu bir ortam sağlamaya odaklanmaktadırlar. Bu 
stratejilerde yaratıcı sınıfın tüketim alışkanlıklarına, kozmopoliten kimliklerine 
uygun kültürel aktiviteler önemli yer tutmakta, girişimci stratejilerde olduğu gibi 
turist çekmeye yönelik büyük ölçekli projeler yerine küçük ölçekli gösteri mekân-
ları, konser salonları, sanat galerileri vb. kültürel aktivitelerin yoğunlaştığı kümeler 
teşvik edilmektedir. Yaratıcı sınıf stratejileri de birçok açıdan eleştirilmektedir. Ya-
ratıcı sınıf stratejileri sonucu sağlanacak faydanın, ekonomik etkilerin toplumun 
diğer kesimlerine de yansıyacağı iddia edilse de, bu yaklaşımın sadece toplumun 
belirli bir kesimini hedef aldığı, beklenen etkilerin tüm katmanlara yayılmadığı 
getirilen eleştiriler arasındadır. Bu stratejilerin soylulaşma süreçlerini tetiklediği 
ve insanların yerlerinden edilmelerine neden olduğu ise bir diğer önemli eleştiri 
konusudur (Peck, 2005; McCann, 2007).
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Tablo 1: Kültür ve Yaratıcılık Eksenli Kentsel Gelişim Stratejileri 
 

Strateji 
Tipi

Hedefler
Kültürel Proje ve 
Programlar

Coğrafi Odak Hedef Kitle

Girişimci

Turizm, kent 
imajı üzerinden 
ekonomik 
gelişme 
Özel sektör 
yatırımlarını 
tetikleme

Büyük ölçekli 
öncü kültürel 
projeler 
Mega etkinlikler 
Kenti tanıtmaya, 
pazarlamaya 
yönelik aktiviteler

Kent merkezi 
Eski sanayi 
alanları

Turistler ve kongre 
katılımcıları 
Kentin zengin 
sakinleri

Yaratıcı 
Sınıf

Yaratıcı ekonomi 
çalışanlarını 
çekmeye yönelik 
Yaşam kalitesi 
üzerinden 
ekonomik 
gelişme

Sanat ve eğlence 
bölgeleri 
Sanat ve özel 
sektör arası iş 
birliği

Kent merkezi ve 
tarihi mahalleler

Beklenen ve 
mevcut sakinler 
Genç 
profesyoneller ve 
bilgi işçileri

İlerici

Toplumsal 
gelişme 
Sanat eğitimi ve 
erişimi 
Yerel kültürel 
üretim

Toplum 
merkezleri 
Sanat eğitim 
programları

Kent 
merkezindeki 
mahalleler 
Yeterli hizmet 
alamayan 
mahalleler

Yeterli hizmet 
alamayan 
dezavantajlı 
kesimler

Kaynak: Carl Grodach; Anastasia Loukaitou-Sideris, 2007, s. 353.

İlerici yaklaşımlarda ise kültüre ve yaratıcılığa dayalı gelişmenin yararlarının he-
deflenen kitleler dışındaki kesimlere yayılmasını, toplumun alt kesimlerine de 
kendiliğinden ulaşmasını beklemek yerine, bu stratejiler baştan toplumun geniş 
kesimleri hedef alınarak kurgulanmaktadır. Bu stratejilerin temel amacı ekonomik 
büyüme yerine toplumda var olan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin, keskin uçu-
rumların giderilmesine katkıda bulunmak; herkesin refahını, yaşam kalitesini ar-
tıracak biçimde kaynakları ve elde edilen yararları yeniden dağıtmaktır. Özel sek-
törle toplum yararına pazarlıklar yapmak, çevre etki vergisi uygulamak, erişilebilir 
konut elde etmek, imâr hakkı artırımlarının artan vergilerle kamuya dönüşünü 
sağlamak ve tüm bunları katılımcı süreçlerle gerçekleştirmektir. İlerici yaklaşımlar 
kültüre erişimi ve katılımı genişletmeyi hedefler, yerel kültür üretimini artırma-
yı destekler; sanatı ve kültürü toplumsal kimlikleri güçlendirmek ve dezavantajlı 
mahalleleri yeniden canlandırmak için kullanır. Bu yaklaşımı benimseyen yerel 
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yönetimlerin sanat eğitimini fonladıkları, atıl kalmış, boş yapıları kültür merkez-
leri, sanatçı atölyeleri gibi kullanımlarla yeniden işlevlendirdikleri ve yerel halka 
açtıkları izlenmektedir. Uygulamada ise kent yönetimlerinin yönettiği kültür mer-
kezlerinden, mahalle düzeyindeki sanat kurumlarının desteklenmesine kadar çe-
şitlenen bir yelpaze görülmektedir. Kültür ve yaratıcılığın desteklenmesine ilişkin 
ilerici yaklaşımlarda kültür aşağıdan yukarı bir toplumsal hareket ve politik bir 
tartışma alanı olarak da görülmekte, kendini dışlanmış hisseden kesimlerin sesle-
rini duyurabilmeleri ve ana akım kültür kurumlarına dâhil olabilmelerinin önemli 
yolu olarak değerlendirilmektedir.

İstanbul’a Nasıl Yaklaşmalı? Kültür ve Yaratıcılığın Dönüştürücü Etkisi 
Nasıl Yönetilmeli?
2009 onaylı 1:100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında İstanbul: finans, üst düzey 
hizmetler, bilim-teknoloji, kongre-fuar, turizm ve kültür kenti olarak kurgulan-
maktadır. İstanbul’un küresel platformda rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için 
kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmesi, sanayiye dayalı mevcut ekonomik taba-
nının hızla dönüştürülmesi gerektiği öne sürülmektedir. Kültür ve turizme önemli 
bir rol atfedilmekte, kültürel varlıklardan beslenen ve yaratıcı kapasiteyi tetikleyen 
kültür hizmetleri, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin bu yeni ekonominin temel taş-
ları olması beklenmektedir. Günümüzde ise İstanbul’un geleceğe yönelik vizyonu 
yeniden tanımlanmakta İstanbul yerel demokrasi ile inşa edilecek “adil, yeşil ve 
yaratıcı bir kent” olarak ifade edilmektedir.5

Kültürü ve yaratıcılığı önceleyen, yaratıcı bir kent olma vizyonu benimseyen İs-
tanbul’un bu vizyon doğrultusunda ne tür stratejiler izleyeceği, kültür ve yaratıcı-
lığın dönüştürücü gücünün nasıl yönetileceği önem kazanmaktadır. Geleceklerini 
kültür üzerinden kurgulayan birçok kentte girişimci stratejilerin egemen olduğu, 
kentleri markalaştırmaya yönelik projelerin çok kez “kültür postuna bürünmüş 
emlak-eksenli projeler” (Enlil, 2015) olarak gerçekleştiği bilinmekte; yukarıda da 
değinildiği gibi yaratıcı sınıfı çekmeye yönelik kültür eksenli gelişme stratejilerinin 
soylulaşma süreçlerini tetiklediği görülmektedir. İstanbul’un tercihleri ne yönde 
olacaktır? Kültür ve yaratıcılığa dayalı dönüşüm süreçleri toplumsal faydayı ön 
plana alan, bunu en çoğa çıkarmayı hedefleyen, kapsayıcı, toplumun çeşitli kesim-
lerini bütünleştirici bir biçimde nasıl yönetilecektir? Kültür ve yaratıcılığa dayalı 
olarak yaratılan değer nasıl daha adil biçimde dağıtılacaktır? Bunlar, üzerinde has-
sasiyetle durulması gereken sorulardır.

Kültürel ve yaratıcı sektörleri geliştirirken kendimize özgü modeller yaratmamızın 
önem taşıdığı açıktır. 21. yüzyılın İstanbul’unda ekonomik tabanının yörüngesinin 
ne olacağına ilişkin kararlar kuşkusuz belirleyici olacaktır. Ancak, İstanbul’un eko-
nomisinde konvansiyonel sanayinin hala önemli bir yer tuttuğu, İstanbul’un henüz 
sanayisizleşmediği de unutulmamalıdır. Yaratıcı ekonomiyi geliştirecek yaratıcı 
kent stratejilerini insan odaklı ve eşitlikçi bir çerçeveden İstanbul’a özgü kılarak 
yorumlayabilmek gerekmektedir. Belki de İstanbul için anahtar soru, sırtını güçlü 
bir üretim geleneğine yaslayan yaratıcı sektörlerin nasıl geliştirileceğidir. Üretim 

5 https://vizyon2050.istanbul/vizyon2050-1-1-baskanMesaj (Erişim: 5 Kasım 2021)
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ile bağını koparmamış olmak İstanbul için bir avantaj olarak değerlendirilebilir. 
İstanbul’u geleceğe hazırlarken üretim ile bağını kopartmayan bir yaratıcı ekono-
miden söz edebilir miyiz? İstanbul’da yaratıcı hizmetleri küresel ekonomi ile kon-
vansiyonel sanayi sektörleri arasında bir arayüz olarak ele alabilir miyiz? Tasarım 
ile üretimi nasıl buluşturabiliriz? Kültür ve sanata erişimi nasıl artırabiliriz? Kültür 
ve sanatın üretimini nasıl destekleyip, çoğaltabiliriz? Daha da önemlisi, katılımcı 
süreçler ve birlikte yaratım yoluyla, yenilikçi yaklaşımlarla bu kenti nasıl yeniden 
yapabiliriz? İstanbul’u geleceğe hazırlarken bu sorular çerçevesinden bakmak, yere 
özgü, insan odaklı çözümler geliştirmek için önem taşımaktadır.

Beykoz’a Nasıl Yaklaşmalı?
Bu temel çerçeve bize Beykoz için neler söylüyor, ne tür ipuçları veriyor? Kültür 
ve yaratıcılık Beykoz için ne tür olanaklar sunuyor? Öncelikle Beykoz’un Osman-
lı döneminin ilk sanayileşme girişimlerinin merkezlerinden biri olduğunu, devlet 
eliyle başlatılan sanayileşme çabalarının Cumhuriyet döneminde de devam ettiğini 
ve Osmanlı’dan bu yana Beykoz’un önemli bir üretim alanı olageldiğini hatırlamak 
gerek. Beykoz’da kâğıt, deri, çuha, cam imalatına yönelik fabrika-i hümayunların 
kurulması (Ertürk, 2008) ile 1800’lerde başlayan sanayileşme serüveni Paşabahçe 
Şişe Cam Fabrikasının, Tekel Fabrikasının kurulması ile Cumhuriyet döneminde 
de devam etti. Beykoz İstanbul’un önemli bir üretim alanı ve işçi kenti olma niteli-
ğini 1990’lara kadar sürdürdü. Ancak, 1980 sonrası benimsenen ve 2000’li yıllarla 
derinleşen neoliberal politikalar çerçevesinde Beykoz sanayisizleşti, devlet eliyle 
sanayisizleştirildi ve neredeyse iki yüz yıllık bir sanayi havzası olma niteliğini ar-
tık kaybetti. Beykoz sanayisizleşti ama hala önemli bir sanayi mirasına, 19. yüzyıl 
ve modern mimarlık örneği olan sanayi yapılarına sahip. Bu mirasın korunması, 
sanayi hafızasının ve üretim geleneğinin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması 
Beykoz’u Beykoz yapan “yerin ruhunun” korunması bir öncelik olmalı. Bu mirasın 
nasıl değerlendirileceği, sanayi mirası yapılarının nasıl yeniden işlevlendirileceği 
önemli bir soru olarak karşımızda durmakta. Beykoz’un sadece turizme yönelik bir 
tüketim mekânı olmak yerine üretim mekânı olmaya devam etmesi; yerel halkın 
korunması, kültürel ve yaratıcı üretim ile kalkındırılması, yaratılacak değerin adil 
paylaşımını sağlayacak stratejilerin benimsenmesi önem taşımaktadır.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında benimsenen Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ile kültür ve yaratıcılığa verilen önemin arttığını görmekteyiz. 
Nitekim, BM 2019 yılında yapılan 74. Genel Kurulunda 2021 yılını, Sürdürülebilir 
Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı (International Year of Creative 
Economy for Sustainable Development) ilan etti. Alınan kararda6 kimseyi geride 
bırakmadan, kapsayıcı bir ekonomik gelişmenin desteklenmesi, yaratıcılığın geliş-
tirilmesi, insan haklarına saygılı bir biçimde herkes için fırsatlar yaratılması, yara-
tılan bu fırsatlardan herkesin yararlanmasına olanak tanıyacak bir ortamın sağlan-
ması istenmektedir. Bu ilkeler hem İstanbul’u hem de Beykoz’u kültür ve yaratıcılık 
eksenli stratejiler üzerinden düşünürken adil ve yaratıcı bir kent olma vizyonunu 
sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu kılacak bir çerçeve sunmaktadır.

6  UN International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021 Resolution
https://undocs.org/A/C.2/74/L.16/Rev.1 (erişim 15 Kasım 2021)
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Yaratıcı Ekonomi ve Kentsel 
Politikalar

Beykoz’a Genel Bir Bakış

Ebru KERİMOĞLU1

Özet
Yaratıcı ekonomi, tüm ekonomik düzen içerisinde farklı pek çok sektör ile ilişkili 
olan çok boyutlu bir yapıya sahiptir, dolayısıyla pek çok farklı çalışma alanı, başta 
sosyal politikalar olmak üzere, kent planlama ve coğrafya ile kesişmektedir. Yaratı-
cı ekonomi ile ilişkili politikalar geliştirmek sadece tek bir idari birimin idaresinde 
olamamakta, ekonomik kalkınmadan yerel ve uluslararası yatırımlara, teknoloji 
ve komünikasyona, sanat, kültür, turizm, sosyal refah ve eğitime kadar pek çok 
alan ve yetki sınırını kapsamaktadır. Son yıllarda öncelikle, kuzey Amerika kentle-
rinde yerel yönetimler girişimci ekonomik kalkınma stratejileri geliştirmek adına 
çalışmalar yaparken, Avrupa ve Uzakdoğu kentleri de bu yarışın içindedir. Yerel 
yönetimlerin girişimci davranış biçimleri, hem ekonomik gelişmenin yönünü ta-
yin etmekte hem de bölgesel ve kentsel politika aktörleri ile bağlantılı inisiyatifler 

1 Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
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olarak kalkınmada temel rol almalarını sağlamaktadır. Söz konusu kalkınma çalış-
malarının odağını ise yenilikçilik ve yaratıcılık oluşturmaktadır. Bu yazı, yaratıcı 
ekonominin kent üzerindeki etkisi ile kentsel gelişme için yaratıcılığı geliştirmenin 
önemini ve küresel düzlemdeki yeni rekabet ortamında kentsel ekonomilerin ge-
lişimi için önem taşıyan yaratıcı endüstrileri tartışmaktadır. Genellemelerden yola 
çıkarak, Beykoz’un yaratıcılık temelli gelişim stratejileri üzerine özet bir değerlen-
dirme yapmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaratıcı ekonomi, Kentsel politikalar, Beykoz.

Giriş
1960’ların ortasından bu yana süregelen imalat sanayi çağı ve buna bağlı işgücü 
20.yüzyılın başlarında gerilemeye başlamış ve yerini post- fordist servis ağırlıklı 
ekonomiye bırakmıştır. Sanayi üretimi hala önemini korurken bu sektördeki iş-
gücü hızla gerilemiş, finans, iş hizmetleri, kişisel hizmetler ve kültür endüstrile-
rindeki işgücünde artış görülmüştür. Buna bağlı olarak kent ekonomilerinde de 
dönüşümler başlamış, kentsel alanlar birer post-fordist üretim ve tüketim merkezi 
haline gelmeye başlamıştır. Bu süreç içinde, kentlerin ekonomik ve işgücü yapı-
sı imâlattan daha güçlü hizmet ve kültür tabanlı ekonomiye kaymıştır (Hamnett, 
Shoval, 2003). Sanayi sonrası kent ekonomilerinde üretimin, yaratıcı ve bilgiye 
dayalı mal üretimine, yeni deneyim ve yaşam biçimlerine kaymış olması yaşam 
biçimlerinin değişimi üzerinde etkili olduğu gibi, kentsel alanların kullanımı ve bi-
naların fonksiyonları üzerinde de büyük değişimler yaratmaya başlamıştır (Mod-
der, Saris, 2005). Bu durum yaratıcılığı ve yaratıcı sermayeyi kentsel gelişim politi-
kalarının merkezine yerleştirmiştir.

Yaratıcılık günümüzde yenilikçiliğin temel kaynağı olarak, kentlerdeki ekonomik 
ve sosyal gelişimin yeniden değerlendirilmesinde erişebilirlik, toplumsal yaşam, 
kültür ve yaratıcılık temelli iş modellerine fırsat sağlayan diğer pek çok kalkınma 
yaklaşımı ile ortak paydada kesişen bir model olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayı-
sıyla, yaratıcı ekonomi ile ilişkili politika geliştirmek sadece tek bir idari birimin 
idaresinde olamamakta, ekonomik kalkınmadan, yerel ve uluslararası yatırımlara, 
teknoloji ve komünikasyona, sanat, kültür, turizm, sosyal refah ve eğitime kadar 
pek çok alan ve yetki sınırını kapsamaktadır. Benzer bir çeşitlilik, kamu-reel-kâr 
amacı gütmeyen sektörler ve sivil toplum arasındaki ilişkileri ve kesişmeleri kapsa-
yacak şekilde de söz konusu olmaktadır (UNCTAD, 2008).

Çağdaş kentsel gelişim politikalarının üretilebilmesi, günümüz koşullarında yerel 
dinamiklerin detaylı olarak anlaşılabilmesi ile mümkün olabilecektir. Politikalar 
kadar, politika üreten kurumlar dâhil tüm aktör ve mekanizmaların süreçte oy-
nadığı rollerin anlaşılabilmesi, mevcut ekonomik ve sosyal yapının tespit edilmesi 
oranında önem taşımaktadır. Çok güçlü bir ekonomik temele sahip ancak sosyal 
boyutları ile de analiz edilmesi gereken yaratıcılık ve yaratıcı kent kavramının tüm 
dinamikleri ile anlaşılması günümüzde çağdaş bir kentsel gelişim ve kent planla-
ması için gerekli koşuldur.
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Yaratıcı kentler, hem yaratıcı faaliyetlerini geliştirip başarıyla mekânsal gelişim ve 
dönüşümde kullanan hem de yenilikçiliği kentin vizyonu haline getirebilmiş, kent-
sel gelişim ve dönüşümde, kamu ve özel sektör yatırımları ile ekonomi ve kültür 
politikalarını aynı önemde bir arada kullanmayı başarabilmiş kentlerdir. Başarıları, 
sanat, kültür ve eğlence, medya, eğitim ve sağlık, turizm ve kişisel hizmetler, yöne-
tim ve kontrol mekanizmaları, üst düzey finans ve ilişkili iş hizmetleri gibi çeşitli 
alanlarda sunulan hizmetlerin kalitesi ile ölçülebilmektedir.

Bu çalışmada, Türkiye deneyimlerinden hareketle (Kerimoglu 2019A; 2019B), ya-
ratıcı sektörlerin gelişiminin kent için önemi çeşitli boyutları (ekonomik, toplum-
sal, mekânsal vb.) ile tartışılmaktadır. ‘‘Beykoz, sahip olduğu kaynaklar ile yaratıcı 
ekonomi bileşenleri üzerinden yol alabilir mi? Yaratıcı ekonomiyi kentsel gelişimi-
nin merkezine yerleştirebilir mi? Öncelikler neler olmalıdır?’’ sorularını temel alan 
genel bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.

Alternatif Ekonomi/Sektörel Çeşitlilik ve Yaratıcı Sektörler
Yaratıcı sektörler, kentsel ekonomik yapı içerisinde kültürel ve ticari aktiviteler ara-
sında sınıflanan sektörlerdir. Bir yandan önemli sanatsal elemanları, yaratıcı ve en-
telektüel çabaları içeren veya ilişkilendiren kültürel aktivitelerin sürdürülmesinde 
hayati rol oynayan mal ve hizmetlerin arzını kapsarken (Turok, 2003), diğer yan-
dan teknolojik yaratıcılık, bilgi ve inovasyon içeren mikro-elektronik, bio-teknolo-
ji, moda ve film endüstrisi veya çeşitli iş hizmetleri gibi uzmanlaşmış sektörler ola-
rak faaliyet göstermektedir (Scott, 2006). Ekonominin dinamik sektörleri olarak, 
katma değer, işgücü ve ihracat büyümesine pozitif etki yapmakta, yerel ekonomiye 
katkı sağlamaktadır. Kentin sosyal yapısını, kültürel çeşitliliğini, estetiğini etkile-
mekte, yaşam kalitesini artırmakta, toplum değerlerini ve kimlik paylaşımını güç-
lendirmekte ve kültür turizmini desteklemektedir. Kültür turizminin gelişimi, kitle 
turizminden vazgeçmiş kişisel beklentilere odaklanan turizm endüstrisi için büyük 
önem taşımaktadır. Başta kültür fonksiyonu olmak üzere, yaratıcı sektör faaliyet-
leri günümüzde değerini yitirmiş sanayi ve depolama alanları gibi çeşitli fonksi-
yon alanlarının ekonomik ve mekânsal dönüşümü için bir araç olarak görülmekte, 
yeni kent imajı yaratmak, mobil sermaye ve profesyonel işgücü için kenti daha 
çekici kılmak amacıyla da büyük önem taşımaktadır (Hall, 2000). Diğer yandan, 
yaratıcı sektörler kültür turizmi için gerekli olan “soft” altyapının (çeşitli sanatsal 
aktiviteler, eğlence ve kültürel mekânlar vb.) gelişmesine, çöküntüye uğramış kent 
parçalarının yeniden canlanmasına ve atıl kalan tarihi yapı stokunun ve endüstri-
yel yapıların yeniden işlevlendirilmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır. Kentlerin 
kültür turizmi açısından önemli bir varış noktası olma kapasitesini desteklemekte, 
ziyaretçilerin kalış sürelerinin uzamasını ve tekrar gelmelerini sağlamak açısından 
gerekli zemini oluşturmaktadır.

Yaratıcı sektörler ekonominin yaratıcı potansiyelini artırarak kalkınma üzerinde 
olumlu rol oynarken (Chapain vd., 2010; Lazzeretti vd., 2014), yaratıcılık kentle-
rin ekonomik ve mekânsal gelişme politikalarını doğrudan etkilemektedir. Kentsel 
alanlarda, ekonomik ve sosyal canlanmanın yanı sıra tarihi merkez alanlarının ko-
runması ve yeniden canlandırılmasında yaratıcı sektörlerin dönüştürücü gücü çok 
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çalışmaya konu olmuştur (Landry, 2000; Hall, 2000, Florida, 2002; Hutton, 2006; 
Pratt, 2008), kültürel katılımın yoğun olduğu bölgelerde ekonomik canlanma fır-
satlarının da arttığı görülmektedir (Stern ve Siefert, 1998).

Sanayi Devrimi boyunca ve sonrasında, belirli standartlarda ve belirli ölçülerde 
kendine her türlü sermayeyi çekmeye çalışan kent, yeni ekonomik süreçlerle daha 
çok kültür odaklı ve yaratıcılığa zemin oluşturabilecek alanlar ile çekim merkezi 
olmaya çalışmaktadır (Mommaas, 2004).

Neden Yaratıcı Ekonomi/Mekân-Kent?
Kentsel alanlarda yaratıcılık ve yaratıcı faaliyetlerin kullanımı, ekonomik durgun-
luk, kentsel çöküş ve köhneme, sosyal ayrımcılık, teknolojik gelişmeleri ve yenilik-
leri yakalayamama, küresel rekabet vb. kentsel problemlerin çözümü olarak görül-
mektedir (Florida, 2002, Florida, 2005, Helbrecht, 1998, Hospers, 2003, Landry, 
1996, Scott, 2006). Yerel ekonomisinin en önemli unsurunun kültür ve kültürel 
çeşitlilik olduğu, ileri ve alternatif teknoloji kullanan/sembolik bir ürüne, bilgi ta-
banına ve kendi yaratıcı sınıfına sahip, kişisel yaratıcılığı, yüksek kalitede kentsel 
tasarım, kentsel ve sosyal altyapı alanları sunan ve bu alanların gelişimini teşvik 
eden, yenilikçi kentsel organizasyon ve yönetim yapısı, farklı/özgün markalaşma 
ve pazarlama stratejisi olan, kendi özgün kentsel değerini yaratabilmiş kentler, ya-
ratıcı kent olarak kabul edilmektedir (ISOCARP, 2005).

Ekonomik süreçlerin sonucu olarak, post-fordist dönemin hakim olmasıyla söz 
konusu kentsel sorunların ortaya çıkışından itibaren, özel ve kamu sektörü ortak-
lıkları, gayrimenkul danışmanları, profesyonel kent yöneticilerinin neredeyse tüm 
çabaları ‘alan pazarlama’ üzerine odaklanmış ve kentsel gelişmenin sorunlara en iyi 
çözüm olarak yaratıcı kent modeli ile gerçekleştirilebileceği eğilimi hakim olmuş-
tur (Rainisto, 2003, Jessop, 1998, Drake, 2003). Dolayısıyla mekânsal gelişme üze-
rindeki tartışmalar da yaratıcı sektörler ve kentsel mekân arasındaki ilişki nedir, 
mekân ve yaratıcılık karşılıklı olarak birbirine nasıl bağımlıdır, kamu yönetimi bu 
gelişmeleri nasıl değerlendirmelidir, yaratıcılığı teşvik etmek için neler yapılmalı-
dır, bir kentin çok kültürlü, hoşgörülü olması yaratıcı olmasının önceliği olabilir 
mi, ‘hava’, ‘atmosfer’, ‘ambiyans’, gibi bazı unsurlar bir kentsel alanı diğerinden daha 
yaratıcı yapar mı gibi soruların cevaplanması üzerine yoğunlaşmıştır (Kalandides, 
Lange, 2007). Yaratıcılığı kentsel stratejiler ve projelerde büyüme, değişim ve dö-
nüşümün ana etkeni olarak kabul etme anlayışının topluma nasıl kabul ettirileceği 
ya da bunun nasıl sağlanacağı tartışılmaktadır (Yip, 2007).

Endüstri çağında kent ve bölgelerin temel odağı sermayeyi kendilerine çekmek, 
böylece kendi sakinleri için iş olanakları yaratmak ve ekonomik kalkınmayı sağ-
lamak iken, bilgi çağında bu temel odak özellikle belli yetenek ve özellikteki insan 
gücünü (yaratıcı sınıf) kendilerine çekmek yönünde değişmiştir (Atkinson ve East-
hope, 2007). Sonuçta, dünyadaki pek çok kent günümüzde yeni ekonomik geliş-
meleri, kültürel kaynakları ve bunlara bağlı yeni mekânsal kurguyu bütünleştiren 
bir yaklaşımla gelişim formülü benimsemektedir. Dünyanın çeşitli kent ve kentsel 
bölgeleri kendilerini yaratıcılık ve bilginin merkezi olarak pazarlamaya başlamış 
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ve bu profillerini güçlendirecek politikalar üzerine yoğunlaşmışlardır (Bontje ve 
Cork, 2006; Lange vd., 2008). Sanat, mimari, moda, tasarım, medya, yiyecek, içe-
cek ve eğlence faaliyetlerinin üretimi ve tüketimi etrafında gerçekleşen ekonomik 
ve kültürel aktivitelerin varlığı önemlidir. Kentleri esnek üretimin ve tüketimin 
merkezi yapmaya çalışmak gereklidir. Kentler sadece sermaye yatırımlarının mer-
kezi değil, aynı zamanda milletler üstü kültürel karışım ve dinamik sosyal yaşam 
alanları olarak dönüşmektedir (Yeoh, 2005).

Yaratıcı kent modeli ve uygulamaları giderek artan ilgiyle, kent plancıları, politi-
kacıları ve akademisyenler için kalkınmada incelenmesi gereken önemli bir araç 
haline gelmiştir. Kent yöneticilerinin artan ilgisi ve yaratıcı kentleri keşfetme ça-
baları, Avrupa Birliği ‘Avrupa Kültür Başkenti’ inisiyatifi, Unesco ‘Yaratıcı Şehirler 
Ağı’ oluşumu gibi inisiyatiflerle desteklenmekte, tüm bu çabaların odağında ise 
kentleri ‘yaratıcı kentler’ olarak planlama ve pazarlama stratejisinin yatmakta ol-
duğu bilinmektedir. Diğer yandan, yaratıcılık ve yaratıcı kentlerin araştırılması ve 
geliştirmesine yönelik olarak Avrupa Birliği proje destekleri ‘Yaratıcı Avrupa (Cre-
ative Europe)’ çağrıları altında 2003’ten bu yana sürmekte, konu giderek önem ka-
zanmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun yaratıcı ekonomi ile ilgili yayımlamış olduğu 
pek çok rapor (Europe 2020, EC 2015) konunun, gelişme hedefleri üzerinde uzun 
süre etkili olacağına işaret etmektedir. Bu durumun, yaratıcı sektörler ve yaratıcılık 
temelli iş modellerinin kriz sonrası yeni ekonomik iklim için çok güçlü bir potan-
siyel olarak görülmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Yerel kalkınmada yaratıcı-
lığın öncülüğü aynı zamanda büyük metropoliten merkezlerin ve merkez kentlerin 
ötesinde fonksiyonel bir model olarak da kabul edilmektedir (URBACT, 2011).

Strateji Tartışmaları Yol Haritası ve Öneriler
Yaratıcı ekonomi ve yaratıcı kent tartışmaları çeşitli boyutlar ile şekillenmeye, ge-
lişmeye devam etmektedir. Bahsedildiği gibi yaratıcılık konusunun çok boyutlu, 
aktörlü ve disiplinler arası olması farklı yaklaşım, politika ve uygulamaları ortaya 
çıkarmaktadır. Gelişme stratejileri, genel olarak aşağıda belirtilen temel soruların 
cevapları etrafında dönmektedir: Yaratıcı ekonomiyi büyütmek ve gelişimini başar-
mak için kentin yaratıcı değerleri nasıl ön plana çıkarılabilir? Bireyin yaratıcılığı ve 
bilgisinin ekonomiye girdi olarak girmesi ve bunun stratejik bir şekilde planlanan bir 
üretim biçimine dönüşmesi nasıl başarılabilir? Mevcut değerler nasıl artırılabilir ve 
sürdürülebilir olması sağlanabilir? Yaratıcı ekonomi odaklı planlama nasıl başarıla-
bilir? Christopherson (2004).

Bugüne kadar yapılan tartışmalar ve uygulamalar yerel değerleri temel almakta-
dır. Örnek olarak, ekonomik kalkınma stratejilerinin yoğunluklu olarak turistlerin 
dikkatini çekmesinin sağlanması; kentsel yenileme ya da ekonomik kalkınma için 
bilgi çalışanlarını istihdam eden mevcut kurumların teşvik edilmesi; etnik çeşitli-
liğin sürdürülmesi; düşük bütçeli çalışanlar için uygun maliyetli konutların sağ-
lanması; aynı zamanda yaratıcı iş ve performansı teşvik eden mahalleler ve ticari 
alanların geliştirilmesi; yeteri kadar kullanılmayan, fiziksel çevre elamanlarının ya-
ratıcı aktiviteler için kullanılması; yerel yetkililerin genç profesyonellerden oluşan 
gruplara ve potansiyel yaratıcı sınıfa benzer kişileri çekecek programlar ve projeler 
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konusunda danışması; yaratıcı ekonomi girişimlerinin kendi kültürel ve yaratıcı 
kaynaklarını kurumsal yaklaşım yerine ağlar ile oluşturmasının sağlanması veri-
lebilir.

Türkiye’de alan çalışması ile yapılmış olan projenin (İTÜ-BAP, 2019) sonuçları ol-
dukça çarpıcıdır. Türkiye pratiği üzerinden yola çıkıldığında elde edilen bulgular, 
benzer akademik çalışmalara katkının yanı sıra alan çalışmasının ve yerel özellik-
lerin, uygulamalar için alanda yapılacak çalışmaların önemini ortaya koymaktadır. 
Söz konusu projeye ilişkin bulgu ve öneriler Türkiye deneyimini yansıtması bakı-
mından aşağıda özetlenmektedir.

Yönetim Kurumsal Organizasyon Odaklı Öneriler
	• Yerel yönetim/politika hazırlayıcılarının yerel kapasite geliştirmeye yönelik 

farkındalıklarının arttırılması

	• Yenilikçi politikalar; uygulama araç ve stratejileri; fon kaynakları ile yerel yö-
netimlerin yerel oluşumları desteklemesinin sağlanması, desteklerin gelişti-
rilmesi

	• Yerel kaynaklar ve potansiyeller ile ilişkili olarak yerel yaratıcı ekonominin ge-
rekliliği üzerinden stratejilerin kurgulanması için kapasitelerin geliştirilmesi

	• Yerel ihtiyaçlarla örtüşen stratejilerin sürekliliğinin sağlanması, sürdürülebilir 
stratejiler üretilmesi

	• Sonuç odaklı iş birliklerinin sağlanması

	• Organizasyonel faaliyetlerin kapsayıcı olması

	• Sektör odaklı araştırma ve çalışmaların arttırılarak yenilikçi finansal modelle-
rin kolektif olarak geliştirilmesi

	• Yerel dinamiklerle ilişkili olarak iş birliği modellerinin geliştirilmesi

Sosyal Örgütsel Yapı Odaklı Öneriler
	• Yaratıcı toplumlar, mevcut kurumlardan ziyade kendi kültürel ve yaratıcı ka-

pasiteleri ile yarattıkları örgütsel/ağ yapıların (network) oluşturması

	• Sosyal bütünleşme, örgütlenme ve yeni oluşumların desteklenmesi için bü-
tünleşmiş, kolektif, güçlendirilmiş ve kapsayıcı örgütsel yapıların/ağların ku-
rulması/oluşturulması fırsatlarının yaratılması

	• Kültürel miras ve kolektif hafıza, sanat ve yaratıcılığın doğasını oluşturur, bu 
durumun avantajlarından yararlanılması

	• Yaratılacak etkinlikler ve düzenlenecek çeşitli organizasyonlar ile yaratıcı sını-
fın ilgisinin çekilmesi

Ekonomi Odaklı Öneriler
	• Kamu fonlarından ayrı olarak, sektörün kendisinin örgütsel yapıların oluşu-

munu ve ilişkili örgütlenmeleri destekleyecek finansal çözümleri üretebilmesi
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	• Sermayenin toplum, yerel yönetim ve kurulmuş destek örgüt yapıları ile bü-
tünleşmesinin sağlanması

	• Yerel zanaatlar, el sanatları, mutfak kültürü gibi özgün geleneksel üretim/
ürünler ve yerel becerilerin ekonominin çeşitlendirilmesi için kullanılması, 
bu yolla iş fırsatları ve gelirin arttırılması

Mekânsal Öneriler
	• Doğal ve kültürel miras alanlarının korunması, yaşam ve fiziksel çevre kalite-

sinin iyileştirilmesi

	• Yenilikçi fiziksel mekân düzenlemeleri/mekânlar ve uygulama araçları ile 
kentsel çekiciliğin arttırılması

	• Tasarım ile canlı ve kapsayıcı kamu (tasarım) mekânlarının/ortak kullanım 
alanların yaratılması

	• Kültürel miras ve yenilikçi tasarım uygulamaları ile ortak mekânların (com-
mon- spaces/co-living) ortak çalışma (co-working spaces) alanlarına dönüş-
türülmesi

	• Kent merkezlerinin, kentsel miras alanlarının yenilenmesi, arazi kullanımla-
rının güncellenmesi, yenilikçi faaliyetler ile fonksiyon dönüşümlerinin sağ-
lanması

	• Yerel değerlerle ilişkili kent müzelerinin, kütüphanelerin, kültürel mekânların 
tasarlanması

Yaratıcı Ekonomi Penceresinden Beykoz’a Bakış
Güçlü doğal ve kültürel yapıya sahip olan Beykoz, özellikle geleneksel üretim ve 
endüstri mirası ile ön plana çıkmaktadır. Yaratıcı ekonominin geliştirilebilme-
si için, söz konusu değerler Beykoz’u bu anlamda rekabetçi kılmaktadır. Yaratıcı 
sektörler özelinde, halihazırda sahip olduğu varlıklar üzerinden değerlendirile-
cek olursa, Beykoz sadece İstanbul değil Türkiye ölçeğinde de film endüstrisine 
mekânsal ve teknik altyapı sağlayan film platosu ve sanat altyapısını destekleyen 
Kundura Fabrikası vb. oluşumlar ile önemli bir kültürel artı değer yaratmaktadır. 
Sahip olduğu endüstri mirası benzer fonksiyonlar ile dönüştürülürse, Beykoz hem 
kültür ekonomisinin güçlü bir aktörü hem de kültür turizmi için vazgeçilemez bir 
değer haline gelebilecektir.

Beykoz Belediyesi Stratejik Planı’nda (2020) yer verilen Beykoz’un gelişme fırsat-
ları olarak, coğrafi konumu, doğal güzellikleri, turizm sektörü, halkın değerlerine 
sahip çıkması vurgulanmış, Beykoz’un vizyonu ‘Doğa Kültür Sanat Tarih Turizmi 
ile öne çıkan nitelikli eğitim ve sporla markalaşan ………’- eldeki rekabetçi de-
ğerler üzerinden üretilmiştir. Bu, bir yerleşme için geleceğe yönelik planlamalar 
açısından yerel değerlerin farkında olunması ve önemsenmesi sebebiyle önemlidir, 
pek çok benzer yerleşmede karşılaşılan bir durum da değildir. Yine aynı planda, 
kültürel mirasın çağdaş yaşamla bütünleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması 
konusuna yer verilmiş, kent ekonomisinin canlandırması amacıyla, unutulmaya 
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yüz tutmuş tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerin yeniden hayat bulmasına kat-
kı sağlayacak festivaller ve etkinliklerin düzenlenmesi, Beykoz’un cam sanatları-
nın ticari merkezi haline getirilmesi konuları da belirtilmiştir (Beykoz Belediyesi, 
2020). Planda öngörülen söz konusu amaç ve hedefler Beykoz’un değerleri ile ya-
ratıcı ekonomiyi destekler kent gelişim modeli için güçlü bir altyapıya sahip oldu-
ğunun göstergesidir.

Beykoz, doğal özellikleri, kültürel çeşitliliği, kültürel ve özellikle endüstri mirası, 
hafıza mekânları, film platosu, halihazırda gerçekleşen çocuk atölyeleri, sanat şen-
likleri ve cam şenliği gibi faaliyetleri ile yaratıcı ekonomi için İstanbul içinde fark-
lılaşan rekabetçi bir yapıya sahiptir. Öncelikle özgün ve rekabetçi olabileceği de-
ğerler, geleneksel üretimler ve endüstri mirasıdır, planlı gelişim ve sürdürülebilirlik 
için öncelikler üzerinden hareket edilmelidir. İlave olarak, geleneksel üretimlerin 
(sapçılık, cam işçiliği vb.) çağdaş tasarım ve uygulamalarla güçlendirilmesi ve ge-
liştirilmesi benzer pek çok üretim için de örnek oluşturarak artı değer sağlayacak, 
Beykoz’u İstanbul ölçeğinde farklı bir yerde konumlandıracak, hem üretim üze-
rinden ekonomik katma değeri artırırken turizm gelişimine de katkı sağlayacaktır.

Beykoz’un yaratıcı ekonomi temelli kentsel gelişimi için sahip olduğu değerleri 
planlı bir biçimde ve İstanbul bütününü göz ardı etmeden öncelikler üzerinden ge-
liştirmesi en rasyonel çözüm olacaktır. Aşağıda Beykoz’a genel bir bakış üzerinden, 
basit önerilere yer verilmiştir. Ancak, detaylı alan çalışmaları yapılmadan, tüm 
aktörlerin varlık ve beklentileri belirlenmeden yaratıcılık temelli gelişim sürdürü-
lebilir olmayacaktır. Belirlenecek eylemlerin planlı bir süreç dâhilinde önceliklen-
dirilerek uygulanması daha güçlü bir altyapının oluşmasını ve sürdürülebilirliği 
sağlayacaktır.

Öneriler
	• Endüstri mirasının uygun tasarım ve faaliyetlerle dönüştürülmesi

	• Geleneksel üretimin Beykoz’a katkı sağlayacak farklı boyutları (turizm, kültür, 
marka, imaj, ekonomik vb.) ile güçlendirilmesi

	• Özgün ürünlerin üretiminin sürdürülmesi, alternatif teknoloji ve tasarım 
araçları kullanarak sembolik hale getirilmesi, katma değerin artırılması

	• Endüstri mirası ve geleneksel üretimin rekabet edebilir ve sürdürülebilir yapı-
da planlı olarak düzenlenmesi, geliştirilmesi

	• Girişimcilik ve yaratıcı altyapıların (soft) oluşturulması (iş birlikleri, sanat 
konseyleri, eğitimler vb.)

	• Özgün mekânların doğru tasarımlar ile düzenlenerek kapsayıcı, erişilebilir ve 
sembolik kamu alanları yaratılması, çevre kalitesinin geliştirilmesi

	• Kültür altyapısını geliştirmek/güçlendirmek üzere mevcut faaliyetlerin (şen-
likiler, atölyeler vb.) planlı bir biçimde, farklı toplumsal ve ekonomik gruplar 
için artırılması

	• Mevcutta daha kurumsallaşmış (turizm, zanaat-sanayi vb.) sektörler ve altya-
pıların avantajları üzerinden yaratıcı ekonomi gelişiminin sağlanması
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	• Yerel üretici, kullanıcı ve yaşayanların değişim-gelişim süreçlerine katılımla-
rının sağlanması, iş birliği modellerinin ve finansman kaynaklarının gelişti-
rilmesi

	• Tanıtımda yenilikçi araçların kullanılması

	• Politika üreticilerin kültür odaklı gelişim için özgün strateji ve eylemler belir-
lemenin önemini kavraması ve dokümanların hazırlanması

	• Eğitimde ilişkili farkındalığın artırılmasının yenilikçi araçlar ile sağlanması

	• Dijital altyapının, çevrimiçi ve interaktif platformların yaratılması

Değerlendirme
Bir yerleşmenin yaratıcı kapasitesinin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, 
her alandaki problemlerin çözümü, yeni ekonomik düzende bölgesel ve küresel öl-
çekte rekabet edebilmesi için anahtar rol üstlenmektedir. Yaratıcı kapasitenin oluş-
turulması ise, yönetim anlayışının değişmesi, risklerin değerlendirilmesi, yenilikçi 
vizyon, ve planlama süreci aşamalarının modernize edilmesi gibi konuları kap-
sayan karmaşık bir girişimdir (Jones, 2007). Yaratıcı sektörlerin gelişimi için çok 
kapsamlı stratejiler üretilmeli, sanayi üretiminde olduğu gibi (kümelenme, mekân-
sal ilişkiler) yaratıcı sektörler için de yer seçimi, alan kullanımı, sosyal ve ekono-
mik ihtiyaçlar bilinmelidir. Mekânsal gerekliliklerin yanı sıra yasal, sosyal, yaşam 
kalitesi, finansman, bilgi paylaşımı vb. konuların da değerlendirilmeye katılması 
gereklidir (Yip, 2007). Kentlerin yaratıcı ekonominin koşullarıyla yenilenebilmesi 
ve gelişebilmesi için kültür, ekonomi ve kentsel organizasyonda yeniliğin gerekli 
olduğunun anlaşılması önemlidir (Modder, Saris, 2005). Yaratıcı sektörlerin fark-
lı alt sektörlerini, farklı fiziksel çevreler belirlemektedir (Askured, 2007). Yaratı-
cı sektörler ile ilişkili diğer ekonomik faaliyetler de kentin bazı bölgeleri ile ilişki 
içindedir (sanat alanları, bilim parkları, teknoparklar, medya merkezlerine yakın 
olmak vb.). Kentlerde var olan teknoloji, ekonomi ve kültür ile toplum arasındaki 
birlikteliğin sağlanması yaratıcı sektörlerin gelişimi için temel özellik olarak kabul 
edilmektedir (Jing, Rong, 2007).

Beykoz, yukarıda kısaca özetlendiği üzere yaratıcı ekonomi temelli kentsel gelişim 
için var olması gerekli belli değerler çerçevesinde, sahip olduğu özgün değerler ile 
pek çok yerleşmeye göre avantajlı özellikler ve altyapıya sahiptir. Bu fırsatı nasıl 
kullanması gerektiğine ilişkin kararları yerel değerler ve aktörler ile birlikte vere-
rek hızla yol alabilir. Bu durumun fark edilmesi ve eldeki altyapının kullanılması 
Beykoz yerleşmesinin sürekli önde gelişmesini sağlayacaktır. İş birlikleri ve kolektif 
üretimlerin önemi, esnek yönetim biçimi ve ilişkili kapasite ve beceri geliştirme, 
yenilikçi teknoloji ve tasarımların kullanımı, ürünler üzerinden markalaşma, öz-
gün değerlerin yenilikçi yaklaşımlar ile geliştirilmesi, özgün mekânsal kullanımlar 
ve tasarımlar, kapsayıcılık konuları ve tüm bunların planlı gelişiminin sağlanması 
gerekliliği unutulmamalıdır. Bunu sağlayabilmek için farklı eylem planları hazır-
lanmak gibi farklı süreç tasarımları, yöntem ve yaklaşımların araştırılması gerekli-
dir. Özetlenen önerilerin eylem ve uygulamalara dönüşebilmesi için ‘nasıl’ sorusu-
nun cevabının netleştirilmesi hızla yol alabilmek için temel koşuldur.
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Beykoz’un “Yer” Kimliği ve 
Beykozluların “Yer” Algısı

Dilcu GÖNÜL1

Özet
Beykoz geçmişten getirdiği bilgi ve kültür birikimi ve fiziksel özellikleri ile yer 
özelliklerine fazlasıyla sahiptir. Ancak tarihi birikimi, özgün kimliği ve yer niteliği-
ni kaybetmemesi için atılması gerekli kritik adımlar olduğu düşünülmektedir. Bey-
koz’un bir yol ayrımında olduğu düşünülebilir. Ya bu özgün kimliğin unsurlarını 
koruyarak günümüz ihtiyaçları ve beklentileri ile yeniden özgün kimliğini ürete-
cek ya da bu özgün kimlik unsurlarını tarih kitaplarının tozlu sayfaları arasına terk 
edecektir. İstanbul’un pek çok semtine göre şanslı bir konumda bulunmaktadır. 
Çünkü metropol hayatı ve küresel ekonomi henüz ilçeyi tamamen ele geçirmemiş 
ve ilçe hala özgün kimliğe dair izleri bünyesinde barındırmaktadır.

“Yer” tanımlarının yazında gelmiş olduğu en olgun anlamı ile Beykoz’u değer-
lendirecek olursak Beykoz’da “yer” i pasif olarak tecrübe edebilmemiz için yeterli 
malzemenin bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Beykoz’un birikimli bir 
kültürü, bu kültürün sivil mimaride vücut bulmuş hali, somut ürünleri, kısacası 
rengi, kokusu, tadı, yüzümüze çarpan esintisi mevcuttur. Ancak eksik olan Bey-
koz’da yaşayanların bu duyusal atmosferi, sanat, eğitim gibi faaliyetler ile yeterince 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı76

tecrübe edemiyor, o mekânlarda bilgiyi yeniden üretecek faaliyetlerde bulunamı-
yor olmalarıdır. Beykoz Kundura Fabrikası’nın geçirdiği dönüşüm atılan önemli 
bir adımdır. Benzer adımların doğru politikalar ile atılması önem taşımaktadır. 
Sanatsal faaliyetler zihinlerimizdeki yer bilincini ve yer aidiyetimizi güçlendirmek 
için önemli araçlardır. Çünkü sanat, duygularımızı somutlaştırırlar. Örneğin ede-
biyat ve resim bizim mekânsal tecrübelerimize ayna tutarak yer bilincimizi güç-
lendirirler. Bu tür faaliyetler ve Beykoz’un doğal, sivil mimari ve kültürel değerleri 
Beykozluların kullanımına açılacak, onları bu mekânlara çağıracak şekilde organi-
ze edilmelidir. Yalnızca turistik amaçlara yönelik girişimler Beykoz’un “yer” özelli-
ğini ve insanların aidiyet duygularını zedeleyecektir.

Yer tanımlarının tarihsel gelişimi; bizi mekânsal etkileşimin yetersiz ve yüzeysel 
kaldığı kent dokularının insanlar tarafından tecrübe edilmeyerek özgün yer kim-
liklerinin zedelendiği ve aynı zamanda bu eksikliğin insanların o yere aidiyet duy-
gusu geliştirmelerine de engel olduğu savına götürmektedir. Henüz yol ayrımında 
olduğu düşünülen Beykoz için bu önemli olgular farklı bölgelerde ikamet eden 
kişiler üzerinden derinlemesine mülakatlar ile anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz’da aidiyet duygusu, Yer tartışmaları, Beykoz’un yer 
olma niteliği, Sosyolojik mekân, Aidiyet

Giriş
Bu çalışmada Beykoz’un “yer” niteliklerinin Beykoz’un farklı mekânlarında ikamet 
eden kişiler tarafından ne kadar özümsendiği onların mekân ile olan etkileşim-
leri ve zihinlerindeki yer algısı üzerinden ortaya konmaya çalışılmaktadır. Saha 
çalışması ile elde edilen bulguların tartışılmasının öncesinde ise mekân ve insan 
arasındaki etkileşimin önemi, yazında “yer” tanımının evrimsel tarihçesi tartışıl-
maktadır. Daha sonra ise mekân ve insan arasındaki etkileşim ile “yer” ve aidiyet 
kavramlarının ışığında kurgulanan saha çalışmasının yöntem ve bulguları aktarıl-
maktadır. Son bölümde ise tüm teorik tartışmalar ve saha çalışmaları bulguları ile 
Beykoz için yer algısı ve aidiyet hissini güçlendirecek bazı politika önerilerine yer 
verilmektedir.

Mekân ve İnsan Arasındaki Etkileşim
İnsanın var oluşundan bu yana hayatlarımızın akışını; bilgi, bilginin oluşumu, edi-
nimi ve yeniden üretimi döngüsü belirlemektedir. Bu süreçlere katkı sağlayan insan 
eylemlerini ise etkileşim, iletişim, düşünme, oyun, tasarlama, keşif, değerlendirme 
ve mobilite olarak sıralayabiliriz. Bu eylemlerin tamamının bir mekânda vücut 
buluyor olması bilginin oluşum ve yeniden üretim süreçlerine en önemli katkıyı 
sağlayan araçlardan birinin mekân ya da yer olduğunu göstermektedir. Bilgi üreti-
minin ya da paylaşımının kendine yer bulamadığı mekânlar benliğini korumakta 
ve günün şartlarına uyum sağlayarak varlığını sürdürmekte zorluk çekmektedirler.

Günümüzde çevreci politikaların eylemlere dönüştürülmesi adına ulusal, ulus 
ötesi ve uluslararası platformlarda çeşitli girişimler başlatılmakta ve gündem ço-
ğunlukla bu odakta birleşmektedir. Ancak bu çabaların somut eylemlerle gerçek 
çıktılara dönüşmesi yine “insan” / “birey” faktörüne bağlıdır. Kurum ya da kişilere 
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karşı uygulanacak çevresel iyileşmeyi sağlayacak yaptırımların hayata geçirilmesi 
tamamen bireysel farkındalık ve kabulleniş ile mümkündür. İnsan öğesi bir dünya 
ve evrende eylemlerini gerçekleştirmektedir. Aslında bu ikisi arasındaki etkileşim 
olumlu ya da olumsuz tüm olguların temel kaynağıdır. Artık zaman ve mekândan 
bağımsız olarak evrende gerçekleşen tüm eylemlerin birbirini tetiklediğini ve etki-
lediğini idrak etmiş durumdayız. Ama yine de eylemlerimizi her birimiz bulundu-
ğumuz mekânlar ve buradan erişebildiğimiz ilişki ağları aracılığı ile ortaya koyma-
ya devam etmekteyiz. Her birimiz tecrübe ettiğimiz mekânlar ile evrene bağlıyız 
(Tuan 1975). Dolayısıyla eğer her bir birey tecrübelerini çoğalttığı mekânlarla olan 
bağını güçlendirirse küçük resimde o mekânlara sahip çıkmak, büyük resimde ise 
evrene sahip çıkmak için gönüllü olarak adım atacaktır. Gönüllü atılmayan adım-
ların devamlılığının gelmesi mümkün değildir. İşte bu noktada yere karşı duyulan 
aidiyet, mekânların bizlerde uyandırdığı hisler ve böylelikle zihin haritalarımızda 
bu mekânların yer edinmesi gibi çevresel psikoloji ve davranışsal coğrafyanın meş-
gul olduğu konular hayli önem kazanmaktadır. Eğer yerler ve mekânlar bireyle-
rin ve bireylerden oluşan toplumsal grupların zihin haritalarında yer bulabilmiş 
ve hayat tecrübeleri ile örtüşmüşse mekâna dair toplumsal farkındalık ve bilincin 
oluşması için yeterli zemin oluşmaya başlamış demektir. (Tuan 1975) zihinlerimiz-
de yer eden sembollerin yer bilinci oluşmasında önemli olduğuna vurgu yapmıştır 
ve ulusal bilincin de birtakım sembollerle oluşturulduğuna işaret etmiştir (bayrak, 
marş, askeri üniforma, ırk temelli tarih anlatımı, coğrafya, resmi seremoniler vb.). 
Tabii yer bilincinin kent dokularında gelişmesi için sadece sembollerin yeterli ol-
madığını, mekânsal tecrübelerin de çoğalması gerektiğini savunmaktadır. Ulusal 
sınırların yüzyıllar içinde değiştiğine ve bazılarının tamamen ortadan kayboldu-
ğuna şahitlik etmekteyiz ancak kentlerde yaşanan mekânsal tecrübeler ve bilginin 
sürekli “yer” de yeniden üretilmesi sebepleri ile neredeyse ölümsüz olarak yaşama-
ya devam etmekte, küllerinden yeniden doğabilmektedir. Böylece yer ile etkileşim 
halinde bulunan yerlerin asıl sahipleri pasif birer aktör olmaktan çıkıp planlama 
sürecinde sorumluluk alan temel aktörlere dönüşebilecektir (Buttimer 1980). Bu 
da mekânların ruhunu incitmeden yaşamsal döngülerinin nesiller boyu devam et-
tirilebilmesi sırrını içinde barındırmaktadır.

Kent dokularının planlama ve tasarımı yapılırken yalnızca arazi kullanımı verileri 
ile hareket etmek fayda üretmeyen planlama kararlarının ortaya konmasına se-
bep olabilmektedir. Planlama ve tasarım süreçlerinde mekân ve hizmetlerin akılcı 
dağılımı belirli kriterler geliştirmemize yardımcı olsalar da o mekânlarda yerleşik 
olan ya da o mekânları bir şekilde kullanan insanların davranış ve algı biçimleri 
de incelenmelidir (Buttimer 1980). Bireylerin davranış biçimleri ve onların yakın 
çevrelerindeki mekânsal ilişkileri planlamanın temel yönlendiricilerinden biri ol-
malıdır.

Günlük yaşam rutinlerimiz ve buna bağlı mekânsal yörüngelerimizde içe dönük, 
bireyi önceleyen kararlar ile yaşamımızı sürdürmekteyiz. Ancak bu mekânsal yö-
rüngelerimiz içinde yaşam tecrübelerimizin bir ya da birkaçına sahnelik eden ka-
musal mekânlar var ise o zaman arı bilincinden biraz öteye geçip kovan bilincine 
doğru evrimleşebilme ihtimalimiz artmaktadır (burada Roma İmparatoru Mar-
cus Aurelius’un sözüne atıf yapılmaktadır: “Kovan için iyi olmayan şey arı için iyi 
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değildir”). Çünkü böylelikle tecrübeler yaşadığımız mekânların aslında sadece bize 
ait olmadığını başkalarının da aynı mekânları farklı tecrübeler için kullandıkları-
nı fark etmiş olacağız. Aynı zamanda çeşitlilikleri idrak edip empati yeteneğimizi 
geliştirebileceğiz. Böylelikle bireysel çıkarların ötesinde evrensel faydanın yaratıl-
masına hizmet etmek için motivasyon oluşturmaya başlayacağız. İşte mekân ve 
insan etkileşiminin her ölçekte sağlanabilmesi, insanların yalnızca yaşadıkları ha-
neye değil, komşuluk birimine, mahalleye ve ilçeye aidiyet hissi geliştirebilmesi bu 
sebeplerle önem taşımaktadır.

Beykoz geçmişten getirdiği bilgi ve kültür birikimi ve fiziksel özellikleri ile yer 
özelliklerine fazlasıyla sahiptir. Ancak tarihi birikimi, özgün kimliği ve yer nite-
liğini kaybetmemesi için atılması gerekli kritik adımlar olduğu düşünülmektedir. 
Beykoz’un bir yol ayrımında olduğu düşünülebilir. Ya bu özgün kimliğin unsur-
larını koruyarak günümüz ihtiyaçları ve beklentileri ile yeniden özgün kimliğini 
üretecek ya da bu özgün kimlik unsurlarını tarih kitaplarının tozlu sayfaları ara-
sına terk edecektir. İstanbul’un pek çok semtine göre şanslı bir konumda bulun-
maktadır. Çünkü metropol hayatı ve küresel ekonomi henüz ilçeyi tamamen ele 
geçirmemiş ve ilçe hala özgün kimliğe dair izleri bünyesinde barındırmaktadır. 
Örneğin Beyoğlu tarihsel süreç içinde kazandığı yer kimliğini çoktan kaybetme 
yoluna girmiştir. Farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, ulus ötesi bir kimlikle farklı 
dönemlerin kültür, sanat, diplomasi ve eğlence sektörlerine hizmet etmiş, bu alan-
larda bilginin biriktiği çok sayıda mekân ile “yer” kimliği kazanmışken bu sektör 
insanlarının mekânsal tecrübelerinin giderek azalması sebepleri ile ruhunun ze-
delendiği düşünülmektedir (Deleon 1989). Beykoz için hala geç değildir. Doğru 
politikalar ile yer niteliği daha da güçlendirilebilecektir. Turizm ilçe için önemli bir 
stratejik önem teşkil etse de turizme yönelik adımlar atılırken ilçede ikamet eden 
nüfusunun yer algısı ve aidiyet duygusunu zedelemeyecek ve hatta güçlendirecek, 
henüz oluşmamış olanlarınkinin oluşmasını sağlayacak politikalar geliştirilmesi 
bu yol ayrımında birinci yolu aydınlatarak ilçenin özgün kimliğini çağdaş unsur-
larla yeniden üretmesini sağlayacaktır.

Yer Tartışmaları
Bir önceki bölümde yer ve insan arasındaki etkileşimin önemi ve bunların kent 
plan ve politikaları ile ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ise insan 
ve mekân etkileşimi sonucu ortaya çıkmış olan “yer” kavramının yazında tarihsel 
süreç içinde nasıl evrildiğine yer verilecektir. Tarihsel süreç içerisinde “yer” kavra-
mının içi giderek dolmuş ve 19. yüzyıldan itibaren fenomenolojinin etkisi ile kent 
dokularının; insanların mekândaki tecrübelerini arttırmaları, bu tecrübeleri sanat, 
öğrenme gibi etkinlikler ile tüm duyuları ile algılamaları, mekâna dair bilinç oluş-
turmaları, mekânları zihinlerinde somutlaştırmaları ile “yer” kimliği kazandıkları 
fikri yoğunluk kazanmıştır. Yer kimliğinin ise kent dokularını yaşatmak için en 
önemli unsurlardan biri olduğu savunulmaya başlamıştır ve yer kimliğinin devam-
lılığının ise kullanıcılarının aidiyet duyguları ile yakından ilişkili olduğu savunul-
muştur. 19. yüzyılda gelişmeye başlamış, 20 ve 21. yüzyıllarda da önemi giderek 
artmış olan bu bakış açısı Beykoz için yürütülmüş olan saha çalışmasının da teorik 
altyapısını oluşturmuştur.
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Yer tartışmaları içinde en eski tarihlilerden biri Platon ve Aristoteles’in (M.Ö. 4-5. 
yy.) yer tartışmalarıdır. Bu dönemdeki tartışmalar sonucu chora (bölge) ve topos 
(yer-topografi) terimleri doğmuştur. Filozoflar “yer”e büyük bir önem atfetmiş-
lerdir. Herhangi bir şeyin varlığından söz edebilmek için onun bir yerde olması 
gerektiğine vurgu yapılmıştır. “Yer” bu tartışmalar içinde hem var olma sürecinin 
bir ürünü hem de öznesi olarak konumlandırılmıştır. 12. ve 13. yüzyıllarda felsefe 
alanında çevresel determinizm etkisi görülmeye başlanmıştır. Böylelikle “Yer”in 
özelliklerinin insan hayatında önemli bir rol oynadığı gerçeği kabul görmeye baş-
lamış ve yerin orada var olan şeyleri şekillendirdiği bilgisi önem kazanmaya başla-
mıştır. 19. yüzyılda fenomenolojinin/var oluşçu felsefenin etkisi yer tartışmalarına 
damga vurmuştur. Edmund Husserl, Franz Brentano ve Martin Heidegger’in gö-
rüşleri yer ve var oluşçu felsefe arasında köprü kurarak yerin tanımının zengin-
leşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Fenomenoloji; farkında olma halinin 
kişi ve dünya arasında bir ilişki yapılandırdığını öne sürmektedir. Yer tanımına 
yapılan en önemli katkılardan birisi Heidegger’in “Dasein” kavramını ortaya koy-
masıdır. Bu kavram ile kişi ve yer arasında sürekli olarak gelişen ilişki, bir şeylerin 
yanında/yakınında yerleşmek, sürdürülebilir bir şekilde ikamet etmek konuları 
daha anlamlı hale gelmektedir. Heidegger ile eş zamanlı olarak Gaston Bachelard 
(1884-1962) da zihinsel haritaların önemini ve onların yer ile ilişkisini vurgulayan 
katkılarda bulunmuştur. Zihindeki hatıraları bir yer ile ilişkilendirmeden canlı tut-
manın mümkün olmadığını şu sözleri ile vurgulamıştır: “Hatıralar hareketsizdir 
ancak bir mekâna ne kadar sağlam sabitlenmişlerse o kadar anlamlı ve doğrudur”. 
Yer tartışmalarının zenginleştiği bu dönemde beşerî coğrafya alanı da gelişmeye 
başlamış ve araştırmacı Paul Vidal de la Blache (1845-1915) Fransa’nın belirli böl-
gelerinde doğal ve kültürel dünyalar arasındaki karmaşık etkileşimi inceleyerek, 
farklı bölgelerin beşeri coğrafya açısından ayırt edici özelliklerini ortaya koymuş-
tur. 20.yy.da ise yer ve toplum aidiyetine yapılan vurgular artmaya başlamıştır. Ent-
rikin (1997) “yer”i toplumsal hafızanın mahzeni olarak tanımlamaktadır. Kültürel 
coğrafya alanında çalışmalar yürüten Nick Entrikin demokrasi istikrarının ancak 
yer ve toplum aidiyetinin güçlendirilmesi ile sağlanabileceği savını ortaya koymuş-
tur. Bununla beraber 20. yüzyılda yer ve mekân kavramları mekân bilimindeki 
gelişmeler ile keskin bir ayrışmaya doğru evrilmiştir. Lösch ve Christaller’in çalış-
malarında tanımlanan mekânlar yerden farklı olarak, aslında belli kullanımların, 
hizmet ve nüfusun yığıldığı konumları ifade etmektedir. 20.yy. sonlarına doğru ise 
Yi-Fu Tuan, Anne Buttimer ve David Seamon gibi araştırmacıların öncülüğünde 
“yer” nesnel göstergelerin ötesinde tecrübeyle ve öznel değerlendirmeler ile tanım-
lanan bir kavrama dönüşmüştür (Tuan 1975). Tuan topophilia terimini geliştirerek 
“yer” tanımına özgün bir katkı sunmuştur. Bu terim insanlar ve yer arasındaki et-
kin bağı yani bağlanma hissini ifade etmektedir. Tuan da yer ve mekân tanımları-
nı ayrıştıran bir yaklaşım benimsemektedir. Mekânı “hareket ve eylemin olduğu 
açık bir arena” olarak tarif ederken, yeri “durmak, dinlenmek ve dâhil olmak” ile 
ilişkilendirmektedir. Tuan’a göre mekân; mekân biliminin ve ekonomik akılcılığın 
soyutlamasını ifade ederken yer; değer vermek ve ait olmak kavramlarını içinde 
barındırmaktadır. “Yer”in belki de en bilindik karşılığı “ev” olarak karşımıza çık-
maktadır. Tuan’a göre dünya insanların evi ve coğrafya da insanların evi olarak 
dünyayı inceleyen bilimdir. Mahremiyet, korunma, yaşam süreçleri, güzel ve acı 
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tesadüfler, günlük yaşamımızdaki küçük mutluklar gibi eylem ve kavramlar yargı-
lamadan tat, koku, dokunma, ses gibi duyusal algıların eşliğinde mekânlarda tecrü-
be edilmektedir. Ancak bunlar daha ziyade mekânların pasif olarak algılamamıza 
sebep olur. Yer bilincinin oluşması için mekân algımızı gözümüz ve zihnimizle 
ete kemiğe büründürmemiz, onu somutlaştırmamız gerekmektedir. Bu da eğitim, 
sanat ve politika eylemleri ile mümkün olabilmektedir.

Şehirler ve yerler de aynı ev gibi anlamın en mükemmel merkezleridir. Yer; geç-
miş, şimdi, durağanlık ve başarıdır. Yerin varlığını sürdürmesi için içinde yaşa-
nıyor olması gerekir. Yaşamak ise her uzvumuz ile yeri tecrübe etmek demektir. 
Devamlılığı için sadece yerin dokusunu oluşturan fiziksel malzemelerin korunma-
sı yetmez, yaşayan insanların “yer”e ilişkin kaliteli bir farkındalık oluşturması da 
gerekir (Tuan 1975). Dünyanın herhangi bir parçasını ev/yuvaya dönüştürdüğü-
müzde “yer” yaratmış oluyoruz. Relph’e göre insanın var olma duygusunu besleyen 
ve onu hayata tutunduran işte bu yarattığımız yerlerdir. Yarattığımız yerleri yani 
çeşitli tecrübeler biriktirdiğimiz mekânları onlara karşı yapılacak zararlı eylem-
lerden koruma içgüdüsü geliştiriyor ve geride bıraktığımız yerler için de nostaljik 
duygulara kapılıyoruz. Bu beşerî tepkiler; insanların var oluşlarını desteklerken ev-
ren ile uyumlu sürdürülebilir gelişim adımlarının atılmasını sağlamaktadır. Yerler 
bizim tecrübelerimizin ürünüdür ve beşerî eylemler ile doğa arasında bağ kurma 
çabasına karşılık gelmektedir. Relph’e göre yer kavramı içinde görsellik, toplum 
duygusu, bağlanma/aidiyet/köklülük duygularını, farkındalığı barındırmaktadır 
(Seamon and Sowers 2008). Seamon da evi “yer” kavramı için bir metafor olarak 
kullanarak “yer”i “dış dünyanın koşuşturmacasından çekilebileceğin ve sınırlı bir 
alanda olup bitenler üzerinde bir dereceye kadar kontrol sahibi olabileceğin sa-
mimi bir dinlenme alanı” olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla kent mekânlarında 
kullanıcıların bir miktar kontrol sahibi olabildikleri hissini uyandırmak önemli 
bir politika ve tasarım ilkesi olarak benimsenebilir. Bunun için kamusal alanlarda 
interaktif tasarım öğeleri, kullanıcıların yaratıcılıkları doğrultusunda değişiklikler 
yapabilecekleri kent mobilyaları ya da oyun alanları ve tabii ki planlamaya etkin 
katılımı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi yer özelliklerini ve aidiyet his-
sini geliştiren öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Seamon aynı zamanda “yer”i 
tanımlarken kendin olabilmekten bahsetmektedir. Dışlayıcılıktan uzak, kapsayıcı 
ve empati geliştirebileceğimiz kamusal mekânların arttırılması yine kent parçaları-
nın “yer”e dönüşmesinde önemli bir yapı taşı görevi görmektedir (Seamon 2013). 
Casey yaşamı eylemler gerçekleştirdiğimiz yer ile bütünleşik olarak tanımlamak-
ta “yerel olarak yaşamak” deyimini kullanmaktadır. Yaşamanın ancak “Yer”e özgü 
kültürel, tarihi ve coğrafi özelliklerin yaşam eylemlerimizle bütünleşmesi halinde 
gerçek anlamına ulaştığını vurgulamaktadır (Casey 2001; Cresswell 2014).

‘‘Yer” tanımlarının yazında gelmiş olduğu en olgun anlamı ile Beykoz’u değer-
lendirecek olursak Beykoz’da “yer”i pasif olarak tecrübe edebilmemiz için yeterli 
malzemenin bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Beykoz’un birikimli bir 
kültürü, bu kültürün sivil mimaride vücut bulmuş hali, somut ürünleri, kısacası 
rengi, kokusu, tadı, yüzümüze çarpan esintisi mevcuttur. Ancak eksik olan Bey-
koz’da yaşayanların bu duyusal atmosferi, sanat, eğitim gibi faaliyetler ile yeterince 
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tecrübe edemiyor, o mekânlarda bilgiyi yeniden üretecek faaliyetlerde bulunamı-
yor olmalarıdır. Beykoz Kundura Fabrikası’nın geçirdiği dönüşüm atılan önemli 
bir adımdır. Benzer adımların doğru politikalar ile atılması önem taşımaktadır. 
Sanatsal faaliyetler zihinlerimizdeki yer bilincini ve yer aidiyetimizi güçlendir-
mek için önemli araçlardır. Çünkü sanat, duygularımızı somutlaştırırlar. Örneğin 
edebiyat ve resim bizim mekânsal tecrübelerimize ayna tutarak yer bilincimizi 
güçlendirirler. Bu tür faaliyetler ve Beykoz’un doğal, sivil mimari ve kültürel de-
ğerleri Beykozluların kullanımına açılacak, onları bu mekânlara çağıracak şekilde 
organize edilmelidir. Yalnızca turistik amaçlara yönelik girişimler Beykoz’un “yer” 
özelliğini ve insanların aidiyet duygularını zedeleyecektir. Çünkü Tuan’ın (1975) 
belirttiği gibi bir yeri bilmek için orada bir süre yaşamak, derin bir ilişki kurmak, 
geçmişini bilmek gerekmektedir. Geçmişi bilmek de ancak geçmişin nesnelere dö-
nüşmesi ve bu nesnelerin, görülebiliyor, dokunulabiliyor ve doğrudan tecrübe edi-
lebiliyor olması ile mümkün hale gelir. Bu mekânsal tecrübeler olmazsa sadece bir 
yerde çok yaşamış olmak ya da oradan yalnızca gelip geçmek tek başına o yeri bil-
mek için yeterli bir sebep değildir. Beykoz’un doğası, suyu, boğaz manzarası, iyot 
kokusu, sanayi mirası eğer orada ikamet eden insanların günlük yaşam eylemleri 
ile bütünleşemiyorsa bu durum Beykoz’un “yer” olma olgusunu ve orada yaşayan 
insanların aidiyet hislerini zedeleme riskini barındırmaktadır.

Yöntem
Önceki bölümde yazındaki yer tartışmaları ışığında kent dokularının yer kimliğini 
nasıl kazandığı, bu kimliğin ve onun en önemli destekçilerinden biri olan aidi-
yet duygusunun önemi aktarılmaya çalışıldı. Aynı zamanda Beykoz’un yer kimliği 
üzerinden de bir tartışma penceresi aralandı. Bu bölümde ise yazındaki tartışmalar 
ile arka planı oluşturulmuş Beykoz üzerine yapılan saha çalışmasının yöntemine 
yer verilecektir. Önceki bölümlerde sunulan yer tanımlarının tarihsel gelişimi; bizi 
mekânsal etkileşimin yetersiz ve yüzeysel kaldığı kent dokularının insanlar tarafın-
dan tecrübe edilmeyerek özgün yer kimliklerinin zedelendiği ve aynı zamanda bu 
eksikliğin insanların o yere aidiyet duygusu geliştirmelerine de engel olduğu savına 
götürmektedir. Henüz yol ayrımında olduğu düşünülen Beykoz için bu önemli ol-
gular farklı bölgelerde ikamet eden kişiler üzerinden derinlemesine mülakatlar ile 
anlaşılmaya çalışılmıştır.

Kent dokuları üzerine kararlar üreten ve bunların uygulayıcısı konumundaki tüm 
aktörlerin, kentleri parçalara ayıran ve sayısal veri ve yöntemler ile karar alma pra-
tiklerini değiştirmesi gerekmektedir. Bu yöntemler mevcut durumu çözümlemek 
için bizlere bir resim çizmekte katkı sağlarlar. Ancak tek başına mekânsal plan ve 
politika üretmek için yeterli değildirler. Ayrıca kartezyen yaklaşımlar düzen ve ge-
nelleme arayışı içindedir, ancak varoluşçu bakış açısı yaşam çevrelerini saran dü-
zene atfedilen anlam arayışı içindedir. Bu anlamlar kişiler tarafından özgün olarak 
ifade edilebileceği gibi, sosyolojik mekânsal örüntüler de müşterek sosyal anlamla-
rı yansıtabilmektedirler. Bunların yanı sıra kentsel yaşamın var olan gerçekleri ve 
tecrübe edilen halinin empati geliştirerek ortaya konması da gerekmektedir (But-
timer 1980). Kentin farklı dokularında hayatlarını sürdüren bireylerin mekânla ne 
kadar ve hangi boyutta etkileştiklerini, kenti ne kadar tecrübe ettiklerini ve bunlara 
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bağlı olarak oluşturdukları ya da oluşturamadıkları aidiyet duygusunu anlamaya 
çalışmak kent plan ve politika yapıcılarının mutlaka gerçekleştirmesi gereken bir 
analizdir. Bu veriler bizleri kent dokularının “yer” özelliklerini ne kadar barındır-
dıkları yönünde ipucu sunmaktadır. Kent dokularının ruhunu yani “yer” özellik-
lerini yitirmiş olmaları ya da yitirmeye yüz tutmuş olmaları oradaki bilgi üretim 
süreçlerini zedeleyerek kent dokularının özgün kimliği ile sürdürülebilirliğini teh-
likeye atmaktadır.

Yazından gelen bu açılımlara dayanarak bu çalışmada Beykoz’un farklı bölgelerin-
de yaşayan insanların mekânsal etkileşimleri, yer algıları ve oluşturdukları aidiyet 
duygusunun boyutları ortaya konmaya çalışılmıştır. Saha çalışmasında Beykoz’un 
barındırdığı farklı sosyomekânsal dokularda (Paşabahçe, Riva, Acarlar ve Gümüş-
suyu) yaşamlarını sürdüren kişiler ile kartopu örnekleme yöntemi ile derinleme-
sine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlarda yarı yapılandırılmış sorular ile 
kişilerin günlük hayatlarında mekânsal etkileşimleri, sosyal aktivite desenleri (But-
timer 1980), zihin haritaları ve aidiyet duyguları üzerinden “yer” algıları çözüm-
lenmeye çalışılmıştır. Mülakatta yöneltilen yarı yapılandırılmış sorular yazındaki 
öncül araştırmalar incelenerek oluşturulmuştur ve bu araştırmalara dair detaylar 
aşağıda sunulmaktadır.

Sosyal aktivite desenlerinin ortaya konması pek çok araştırmacı tarafından uygu-
lanmış bir yöntemdir. Hareket, aktivite ve davranış, mekânları mekânsal hareket-
ler ile ilişkilendirilerek sosyal mekân olarak tanımlanmaya çalışılmaktadır. Sosyal 
mekânın tanımlanmasına yönelik araştırmalar nesnel tanımlamaları beraberinde 
getirmektedir (Buttimer 1980). Yerlerin ve hatıraların bir arada yaşamaya devam 
etmesi sosyal ilişkilerin yer tabanlı olarak sürdürülmesine bağlıdır.

Çevresel davranışlar sosyolojik mekânın bir yansıması olarak değerlendirilmekte-
dir. Çevresel ilişkilerin ortaya konmaya çalışıldığı araştırmalarda kişisel özellikler 
önem taşımaktadır. Ancak kişisel özellikler de dâhil olunan sosyal gruplar ve baş-
kaları ile olan etkileşimler yakından ilişkilidir. Bir kişinin değerlerini ve davranış 
kalıplarını belirleyen referans gruplar kişilerin çevrelerine karşı tutum ve duygu-
larını da yönlendirmektedir. Sosyolojik referans sisteminin araştırılması kişilerin 
sosyal etkileşimlerini ortaya koyan mekânsal aktivite desenlerinin incelenmesini 
gerektirmektedir. Bir kişinin sosyal çevresine erişimi o kişinin davranış ve duy-
gu durumunu etkilemektedir. Kişilerin sosyal ilişkilerinin doğası; onların etkile-
şimin gerçekleştiği güzergâh, mekânsal düğüm noktaları ve belirli etkinliklerin 
gerçekleştiği yerlere olan bağlılıklarını arttırmaktadır. Bireyler ve gruplar mekân-
daki hareket yörüngeleri vesilesi ile kent dokularını hissederler, bu vesile ile yer-
ler, güzergâhlar ve düğüm noktaları ile etkin ilişkiler geliştirir ve kent dokularına 
dair zihinlerinde imgeler oluşturmaya başlarlar. Davranış kalıpları ve yerleşmiş 
hareket sistemleri kullanıcıların yaşam biçimleri ile tanımlanır. Yerler ve mekân-
lar kullanıcıları için sosyal önemi yansıtan mekânsal boyutlar barındırmaktadır. 
Kentlerde yaşayan insanların sosyal davranış biçimleri planlama çabalarının bir 
parçası olarak ele alınmalıdır. Kent dokularının insanların sosyal mekân dokula-
rını oluşturmalarına imkân tanıma kabiliyetleri aidiyet hissini oluşturan ve kuv-
vetlendiren en önemli unsurlardan biridir. Buttimer (1980) yaptığı araştırmada; 
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insanların yaşadıkları çevreyi sosyo mekânsal referans sistemleri doğrultusunda 
algıladıkları, kullandıkları ve değerlendirdikleri sonucuna ulaşmıştır. Aynı çalış-
mada sosyomekânsal referans sistemini ise üç bileşen ile operasyonel hale getir-
miştir. Bunlar; bölgecilik, aktivite yörüngeleri ve alan özelliklerine yönelik beklen-
tiler şeklindedir. Buradaki yaşam koşularından memnuniyet ise bu üç bileşenin 
mekânda nasıl tecrübe edildiği ile ilişkili olduğuna dayanmaktadır. Yani aslında 
mekânsal tecrübe; ev hissi, sosyal ve hizmet alanlarına erişim ve zihinlerde olu-
şan imge alt başlıkları altında incelenmiştir. Kişiler yerler ile etkin ilişkiyi sosyal 
referans sistemleri ile kurmaktadırlar. Sosyal referans sistemler de mekânsal ak-
tivite dokularında yer alan kent dokuları (yer), güzergâh ve düğüm noktaları ile 
etkileşim sonucu oluşmaktadır. Bu sistemler dâhilindeki ilişkiler de iki tür aktivite 
mekânı ile ölçülmektedir. Bunlardan birincisi yerel- akraba, arkadaş, iş ya da farklı 
bir sosyal çevre ile dâhil olunan mekânlar, diğeri ise kentsel-okul, alışveriş, kargo, 
sağlık hizmetleri, kütüphane, oyun alanları, kamusal alanlar, parklar gibi makro 
hizmet mekânları şeklinde tanımlanmaktadır. Yerel katılım mekânları sosyolojik 
mekân hakkında ipuçları verirken, aktivite-etkileşim mekânları ise kişilerin davra-
nış alanları ile ilgili ipuçlarını barındırmaktadır. Sosyolojik mekânlar üç düzeyde 
tanımlanabilmektedir. Bunlar; sosyal katılım, mekaro ve mikro hizmet mekânları 
olarak sıralanabilir. Üç düzeyin üst üste çakışması halinde bireylerin sosyal mekân-
larının homojen ve kısıtlayıcı bir yapıda olduğundan söz edilebilir. Mekânsal an-
lamda hareket örüntülerinin mekânsal ve zamansal olarak yığılımının sosyal açı-
dan önemli mekânların yatay olarak bölgelere ayrılması beklenir. Bu bölgelerden 
birincisi alışveriş, okul, oyun alanları ve gündelik ve sık hareketlerden oluşan yerel 
bölge olarak ifade edilmektedir. İkinci olarak orta bölge ifade edilmektedir ve bu 
bölgede düzenli ancak daha az sık gerçekleştirilen aktivite hareketleri yer almak-
tadır (örneğin, doktor ziyaretleri, ibadet, özel gruplar ile toplantılar vb.). Üçüncü 
bölge ise dağınık bölge olarak ifade edilmekte ve yakın arkadaş ve önem derecesi 
yüksek akraba ziyaretlerini barındırmaktadır. Bu mekânlar arasındaki yapısal ve 
mekânsal çakışmaların yerel aktivitelerde daha fazla, kentsel aktivitelerde ise daha 
az olması beklenmektedir. Böylece yerel ilişki ağları ile birlikte bölgesel kimlik 
oluşumu daha net bir şekilde ortaya konacaktır. Ayrıca aktivite mekânlarındaki 
çakışmanın/yığılmanın fazla olması yerel çevrenin sosyal özelliklerinin ve mikro 
hizmet kalitesinin yüksek olması ile ilişkilendirilebilmektedir. Bunun yanı sıra yay-
gın hareket örüntüleri ise yerel çevrenin görsellik ve kalite bileşenlerinin üzerinde 
durulması gerektiğini düşündürebilmektedir. İmgelerin ve davranış örüntülerinin 
incelenmesi yerel ve kentsel ölçekteki tasarım/erişilebilirlik beklentilerinin ortaya 
konmasına yardımcı olabilmektedir. Genel olarak günlük ve haftalık yerel aktivite 
yörüngelerinin sınırlı ve 5-10 dakikalık bölgeler şeklinde dairesel bir formda orta-
ya çıkması beklenmektedir (iş için yapılan hareket dışında). Ancak kentsel aktivite 
örüntülerinin ise oldukça dağınık ve eve yakın olan bölge ile etkileşimin düşük 
seviyede seyretmesi beklenmektedir. Yerel aktivite mekânlarının 10-15 dakikalık 
erişim mesafeleri içinde kalarak sınırlı bir bölge de toplanması genel yaşam mem-
nuniyetini arttırırken, bu mekânların dağınık bir örüntü oluşturması, genel yaşam 
memnuniyetsizliğini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bir yerde 
geçirilen yaşam süresi, mahallenin konumu, kişinin aile döngüsündeki pozisyonu, 
sosyal etkileşimin türü tecrübe edilen aidiyet hissini etkilemektedir. Merkezi bir 
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konumda yer alan bölgelerde yer kimliği daha çok arkadaş ve akrabalarla etkileşim 
üzerinden tanımlanırken, çeperde konumlanan bir bölgede yer tanımlaması daha 
ziyade hizmet merkezleri ile olan etkileşim üzerinden yapılmaktadır. Hizmetlerle 
ilgili değerlendirmelerde fiziksel olarak kolay erişim kadar bu hizmet merkezleri-
nin tanıdık, sıcak ve samimi hisler uyandırması ve sosyal etkileşimi kolaylaştırması 
da etkili özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır (Buttimer 1980).

Öncül araştırmaların ışığında saha çalışması modeli ve bu modele bağlı kalarak da 
yarı yapılandırılmış mülakat soruları üretilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Beykoz’da ikamet eden kişilerin Mekânsal Etkileşimleri, Sosyal Aktivite Desenleri (Buttimer 
1980), Zihin Haritaları ve Aidiyet Duyguları Üzerinden “Yer” Algılarının Ortaya Konması

Bulgular
Bir sosyolog ya da plancı kentin farklı parçalarını belirli özellikleri ile ayırt edip 
tanımlayabilir. Ancak bu tanımlamalar ile o kent parçalarında yaşayan insanların 
algıları her zaman örtüşmemektedir (Tuan 1975). Bu örtüşmeme durumu Bey-
koz’da yürütülen saha çalışmasında da karşımıza çıkmıştır. Beykoz pekçok sosyal 
bilimci ve farklı disiplinlerden insanlarca ve pek çok farklı ortamda tartışılmış/
tartışılmaktadır. Bu tartışmalar neticesinde de belirli özellikleri ile ön plana çık-
maktadır. Bunlardan bazıları; tarihi kültürel geçmişine dair barındırdığı miras, bu 
miras ile ilişkili sanat ve sanayiye dönük üretim altyapısı ve sivil mimari öğeleri, 
doğası, farklı sosyo-kültürel ve mekânsal yapıları bir arada bulundurması, gelenek-
sel Anadolu mahalle yapısı, kapalı site yerleşimleri, göçle şekillenmiş farklı nüfus 
kompozisyonu şeklinde sıralanabilir. Bunlar aynı zamanda Beykoz’u “yer” yapmak 
için gerekli öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Beykoz’da yürütülmüş 
olan saha çalışmasında farklı bölgelerde ikamet eden insanların “yer” algılarında 
bu öğelere çok nadiren rastlanmıştır. Bu da Beykoz’un “yer” özelliklerinin içinde 
yaşayan insanlar tarafından çok da algılanmadığı gerçeğini düşündürmektedir.
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Yapılan mülakatlar Beykoz’daki yerleşik nüfusun Beykoz’un otantik kimliği ile 
günlük hayat akışı içinde etkileşime geçemediği yönünde ipuçları barındırmakta-
dır. Otantik kimlik/yer ile insan etkileşimi arasındaki kopukluk Beykoz’un ruhunu 
yani özgün kimliğini devam ettirmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmek-
tedir. Oranın ruhunu anlayamamış ve yaşadığı “yer”i tanımayan insanlar mekân-
ların aynılaşmasına ve “yer”lerde var olan birikimli bilginin yok olmasına zemin 
hazırlamaktadır. Örneğin saha çalışmasında yapılan mülakatlardan birinde arka-
daşlarla bir araya gelip sıkça tecrübe edilen mekân olarak Starbucks öne çıkmıştır. 
Beykoz’da yaşayan insanların sosyolojik mekân yörüngelerinde Beykoz’un ruhunu 
yansıtan; Anadolu Hisar’ı, kasırlar, Beykoz sahili, orman alanları, kırsal doku ile bir 
şekilde etkileşimi olan “yer”lerin ön plana çıkması beklenirken, kapalı bir sitenin 
içinde yer alan ve her yerde aynı dekorasyon, koku, doku ve tat ile zihinlerimizde 
yer eden bir zincir kahve dükkânının kişilerin sosyolojik mekânsal hareketlerine 
ev sahipliği yaptığı ifade edilmiştir. Burada Entrikin’in mekân/yer ayrıştırması akla 
gelmektedir. Entirkin geleneksel toplumlar üzerinde kapitalizmin etkisinin ortaya 
çıkması ile özel, özgün ve yaşayanlara has “yer” kimliklerinin küreselleşen sosyal 
ilişkiler sayesinde “mekân”lara dönüştüğünü vurgulamaktadır. Bu; insanlar ile 
“yer”in özgün kimliği arasındaki etkileşimin önünde duran engellerin tespit edil-
mesi ve ortadan kaldırılması bir takım kentsel planlama ve politikalar ile ilişkilidir. 
Mülakatlarda onları özgün kimliğin izlerini taşıyan kent dokuları ile etkileşim-
den alıkoyanın ne olduğu sorulduğunda ise trafik, erişim ve park sorunları yani 
erişilebilirlik, kendilerini yabancı hissetme yani kamusal-yarı kamusal alanların 
kapsayıcılıktan uzak olması gibi engeller sıklıkla dile getirilmiştir. Erişim sorunu 
yaşamayıp bu tür yerlere daha yakın ikamet eden kişiler ise etkileşimin olmaması 
durumunu daha ziyade bu tür mekânların turistik aktivitelere dönük olarak kulla-
nımda olduğu sonucuna bağlamaktadır.

Doğma büyüme Beykozlu olan ve hatta dedelerinin Balkanlar’dan göçerek doğru-
dan Beykoz’a yerleşmiş olduğunu ifade eden bir kişi ise bu tarihi yerleşim merkezi-
ne yakın bir bölgede ikamet etmektedir. Dede ve babasının burada ilk kurulan fab-
rikalarda görev yapmış olduğunu belirtmiştir. Buradaki üretimin, üretimle beraber 
yaşanan gelişmelerin, yerin ruhunun farkında olan, yer bilinci oluşmuş bu kişinin 
kurduğu cümlelerde Beykoz’a olan aidiyet duygusu oldukça güçlü bir şekilde ifade 
bulmuştur. Genç yaşına rağmen; herkesin tanıdık olduğunu, iyot kokusunu, ya-
şadığı semtin her köşesinde bir hatırasının olduğunun altını çizmiştir. Ancak bu 
güçlü aidiyet ifadelerine rağmen kullandığı “burada zaman durmuş gibi, burası 
adeta bir hayalet şehir” ifadesi bizler için çok derin ipuçlarını içinde barındırmak-
tadır. Bu kişinin Beykoz’da çok sayıda mekânsal tecrübesi ve hatırası mevcuttur. 
Zihin haritası yeterince doludur. Ancak hatıralarını canlı tutacak ve zihnindeki 
o durağan imgeye hayat verecek yeni mekânsal tecrübeler edinmekte zorlanmak-
tadır. Kendisi yürüyüşlerinde Beykoz sahilini ve parklarını kullanmakta, arkadaş 
çevresi ile tarihi dokuda bir araya gelmektedir. Yine de belleğindeki “yer” ile istedi-
ği düzeyde etkileşim kuramamakta ve “hayalet şehir” ifadesini hüzünlenerek kul-
lanmaktadır. Kendisi belli ölçüde bu hatıraları canlı tutabilse de çocukları ile sos-
yal aktiviteler ve eğitime dönük faaliyetler konusunda Beykoz ile yeterli düzeyde 
mekânsal etkileşim gerçekleştirememektedir. Bu sebeple de çok sevdiği ve kendini 
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ait hissettiği Beykoz’dan, çocukları biraz daha büyüyünce, onlara daha zengin eği-
tim ve sosyalleşme imkânları sunabilmek adına taşınmayı düşünmektedir. Ayrıca 
Beykoz’un üretim tarihini ve bilgi birikiminin izlerini taşıyan fabrikalardan birinin 
otele dönüştürüleceği haberini duyduğunu da üzüntüyle ifade etmiştir.

Mülakatlarda sosyolojik mekândaki hareket yörüngelerini çözümlemeye yönelik 
sorular yöneltilmiştir. Hizmet alımı ve sosyal çevre ile etkileşim için hangi mekân-
lar ile etkileşim halinde oldukları ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak Riva 
ve Acarlar mahallelerinde ikamet eden kişilerin hizmet alımı ve sosyal ilişkilerin 
sürdürülmesi için etkileşim halinde olduğu mekânlar; Acarlar Mahallesi, Kadıköy, 
Çekmeköy ve ağırlıklı olarak da Avrupa yakası olarak tespit edilmiştir. Burada ika-
met eden kişiler uzak mesafeleri ve hatta daha uzun erişim sürelerini göze alarak 
Avrupa yakası ile etkileşimini sürdürmekte Beykoz’un özgün kimliğini barındıran 
kent dokusu ile neredeyse hiç etkileşime geçmediği ortaya çıkmıştır. Hatta Bey-
koz’un özgün kimliğinin yer aldığı mahalleler ile Acarlar Mahallesi arasında önemli 
boyutta bir sosyomekânsal ayrışmadan söz edilebilir. Gümüşsuyu ve Paşabahçe’de 
ikamet eden kişiler ise daha içe dönük bir sosyomekânsal etkileşim gerçekleştir-
mekte ve ikamet ettikleri yerlere 10-15 dakikalık mesafelerde sosyal ilişkilerini ve 
hizmet alımlarını gerçekleştirmektedirler. Ortaya çıkan bu ikili yapıda görüşülen 
kişilerin her biri diğer bölgede kendisini yabancı hissettiğini ifade etmiştir.

Tartışma
Bir yerleşim yerinin gelişim başarısı orada yaşayanlar insanlarda oluşturduğu va-
roluşsal anlama dayanmaktadır (Buttimer 1980). Yerler dinamik ve dönüşüme açık 
mekânlar olmaya mecburdur. Ancak bu değişim ve dönüşüm yaşanırken de oluşan 
çevre ile insanlar arasındaki ekolojik uyumun yaratılabilmesi için bazı gereklilikler 
vardır. Bunlar; tasarlanmış alanların sosyal anlamlar kazanması, komşuluk birim-
lerinin ve dış görünüşün yaşayanların karakterleri ile örtüşmesi ve hizmet altyapı-
sının yaşayanların ihtiyaçları ile uyumlu olmasıdır.

Bireysel değerle yaşayan, “yer” bilinci oluşmamış, aidiyet hissi gelişmemiş, içinde 
yaşadığı topluma karşı sorumluluk hissetmeyen insanlarla kent sistemlerinin sür-
dürülebilir gelişiminin sağlanması mümkün değildir. Müşterek toplumsal bilincin 
oluşması ise ancak diyalog ve etkileşim ile mümkündür. Kentsel sistemler içinde 
plan ve politikaları üretenler ile kentleri tecrübe edenler arasında sürekli bir diya-
loğun gelişmiş olması, kent tecrübelerinin analiz edilerek veri olarak değerlendi-
rilmesi “yer” yapım/yeniden yapım ve yer ruhunu koruma/yaşatma süreçlerinin 
en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Kent yaşamının varoluşçu yapı-
sını anlama becerisinden yoksun politika yapıcı ve tasarımcıların kent yaşamının 
fiziksel yapısını tasarlaması ve bu yapının işleyişini organize etmesi beklenemez. 
Kentlilerin katılımı ve onların tecrübelerinin planlama kararlarına yön vermesi in-
sanların şehirlerde bir araya gelmelerinden öte birlikte güzel bir hayat yaşamalarını 
sağlayacaktır (Buttimer 1980).

Saha çalışmasının aidiyet, mekânsal etkileşim bulguları ve yazının bize söyledikleri 
ışığında Beykoz için bu alana yönelik geliştirilebilecek politika önerileri şu şekilde 
sıralanabilir:
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	• Sosyomekânsal ayrışmanın giderilebilmesi için ilçe düzeyinde ve özellikle 
Beykoz’un otantik kimliğini yansıtan kültürel varlıklarla iletişim kuran esnek, 
kapsayıcı ve farklı kullanım alanlarını bünyesinde barındıran kamusal mekân-
ların oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

	• Özellikle Acarlar Mahallesi’nde ikamet eden nüfusun Beykoz ile mekânsal 
teması ve dolayısı ile Beykoz’a olan aidiyet duygusunun zayıf olduğu söyle-
nebilir. Mekânsal etkileşimin arttırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi 
aidiyet duygusunu geliştirecektir.

	• Beykoz’da kültürel mirasın değerlendirilmesine yönelik adımlar atılmaya baş-
lanmıştır (Kundura Fabrikası, Cam ve Billur Müzesi vb.). Bu türlü girişimlerde 
Beykoz’a olan aidiyet duygusu yüksek, tarihi merkezlerde yaşayan halkın kul-
lanımına yönelik dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, onların aidiyet duygularını 
daha da pekiştirecektir.

	• Geliştirilecek politikalarda kültür varlıklarının turizme kazandırılması hedef-
lenirken aidiyet duygusu yüksek olan Beykoz halkının Beykoz’a yabancılaştı-
rılmamasına özen gösterilmelidir.
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Kültürel Peyzaj Ekseninden 
Beykoz’a Bakmak

Elif ÖRNEK1

Özet
Tarihi kentler bir yandan doğada yaşayan her canlı organizma gibi günlük yaşamın 
değişen koşullarına uyum sağlamak ve kentsel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken 
aynı zamanda kentsezlarak gelişen ve planlarla da bu gelişmesi desteklenen makro 
formu sayesinde, kuzeydeki su havzalarının ve orman kuşağının korunmasını sağ-
lamıştır. Ancak özellikle 1980 sonrası tüm ülke için geçerli olan “plana rağmen 
plansızlık” felsefesi, sermaye birikim süreçlerinin kentsel topraklara yönelmesi 
ve rant arayışı bir yandan kent merkezlerinde kendine yer ararken, bir yandan da 
kentin gelişme alanlarına doğru yönelmiş ve her iki hareketin sonucunda da kül-
türel ve doğal değerin tahribine neden olmuştur. Günümüzde kentlerin doğal kay-
nakları artan oranda tüketmesi nedeniyle tüm dünyada kentsel gelişme eğilimleri 
sürdürülebilir kent üzerine yoğunlaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir 
kent uygulamalarında ekolojik ortamlar, doğal kaynaklar, tarihsel ve kültürel miras 
öğeleri ile özgün kültürel geçmiş dikkate alınmakta ve koruma yaklaşımları geliş-
tirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Beykoz sahip olduğu çok farklı zenginliği ile 

1 Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, elifornek@gmail.com
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özenle korunması gereken yerleşim alanlarından biridir. Bu çalışmada Beykoz’un 
sürdürülebilir kentsel gelişiminde korunacak değerlerine yaklaşımı için kültürel 
peyzaj açısından açılımlar getirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir koruma, Sürdürülebilir kentsel gelişim, Kültü-
rel peyzaj, Kırsal sit, Miras.

Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde insanın doğrudan ya da doğa ile birlikte oluş-
turduğu ve bugün “Kültür ve Tabiat Varlıkları Mirası” olarak adlandırılan belgeleri 
koruma olgusu, çağımızda insanlığın ortak sorunu olarak kabul edilen ve üzerinde 
önemle durulan bir olgu ve sorumluluktur. İletişim araçlarının ulaştığı hızlı ge-
lişmenin dünya halklarını birbirine yaklaştırması, bu ortak mirasa sahip çıkmayı 
kuvvetlendirmekte ve sahiplerinin sorumluluğunu arttırmaktadır. Geçmişten ge-
leceğe bir köprü oluşturan tarihi çevreyi korumanın önemi sadece işlevsel bir ya-
rarlılık kazandırmak ya da hayranlık uyandıran genel görünümlerinin korunması 
değil, bütün bunların yanında ortaya koydukları “kimlik”ten dolayı da olmaktadır. 
Günümüzde sürekli gelişen teknoloji yaşam şeklimizi doğrudan etkilerken, fizik-
sel çevremizi de buna bağlı olarak dönüştürmemizi zorunlu kılmaktadır. Modern 
kentlerde bu değişim olağan seyrinde ilerleyebiliyorken, koruma altına alınan ge-
leneksel yerleşimlerde çağdaş yaşam koşullarının geleneksel dokulara entegrasyo-
nunda zorluklar yaşanmaktadır.

Çağdaş yaşam felsefesinin bir parçası olarak tarihi çevre koruma olgusuna bakıldı-
ğında, geçmişin mimari ve kentsel mirasının bugünün çağdaş yaşamına ne kataca-
ğı sorusu fiziksel görüntü, yaşamsal zenginlik, simgesel anlam ve global ekonomi 
bağlamında değerlendirilerek gerçek boyutlarına ulaşmaktadır. Çağdaş kavramı, 
bütün eski birikimler üzerine, yeni oluşan, eskiden var olmayan bir varlığı anlat-
maktadır. Bu bir maddi ürün, bir düşünce ya da bir kurum, bir örgütlenme düzeni 
olabileceği gibi bunların bir araya gelmesi de olabilecektir. Çevrenin görsel değer-
leri açısından, yeninin ya da yeniden oluşanın eskiye yeğlenerek estetik bir üstün-
lüğü savunulamayacağı gibi, kentsel çevre açısından da bugün başlayan yeni değil, 
geçmişi de içeren bir yeni olduğunda gerçek uygarlık gösterisi olacaktır (Kuban, 
2000).

Kelime anlamı olarak miras;” Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey” 
(TDK, https://sozluk.gov.tr/erişim 2.11.2021) olarak tanımlanma, bu bakımdan da 
geçmişimizden aldığımız geleceğe aktaracağımız emanet olarak da değerlendirile-
bilmektedir. Kentsel gelişme sürecinde korunacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak 
değerler; bir anlam, bir anı, kentin ve kent sakinlerinin hafızasında yer eden bir 
miras olarak geleceğe taşınması gereken her şeydir. Bir miras olarak tarihi çevre 
ise, geçmişin yapılaşmış çevresinde üretilmiş ürünleri bir kenarda bırakmayıp, gü-
nümüz üretimleri ile bütünlediği sürece anlam kazanır ve zenginleşir. Yine bugün 
korumanın kavramsal içerik olarak ulaştığı zenginlikte sadece somut olanlar değil 
somut olmayan mirasın da korunması ile gerçek kültürel süreklilik de sağlanabi-
lir duruma gelmiştir. Bu nedenle mevcut toplumun gelecek nesillere aktarması 
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beklenilen bir miras olarak tarihi kent dokusunun, somut olmayan mirasın, sosyo-
kültürel değerlerin, doğal çevrenin devamlılığının sağlanması ve korunması gere-
kir. Tüm bunlar bileştiğinde de eşsiz bir kültürel bir peyzaj yaratır.

‘Tek Yapı Ölçeğinde Koruma’dan ‘Kültürel Peyzaj’a
Kültür varlıklarının korunması kavramı, uygarlık tarihinin başlangıcına kadar 
uzanmakta olup; önceleri dini nedenlerle tanrılara, mabetlere ve kutsal yerlere 
gösterilen özen bilinçsiz de olsa koruma olgusunun bir parçası olarak değerlendi-
rilmektedir. Giderek egemenliklerin simgesi olma niteliğini kazanan ve toplumlara 
egemen olan kişi ya da sınıfların, yaptırdıkları kalıcı ve anıtsal yapılarla güçlerini 
geniş toplum kesimlerine kabul ettirme amacı ile önemini sürdüren ve egemenliğe 
ağırlığını koyan burjuvazinin yarattığı kültürün taşınmaz belgelerini korumak için 
yasalar çıkartması ile kurumsallaşan koruma düşüncesi, giderek koruma bilincini 
topluma aşılama yollarını geliştirmeye ve arzuladığı şartları oluşturmaya çalışmış-
tır. Bu bildiride koruma kavramına kültürel peyzaj açısından bakılacaktır.

Batı toplumlarında, koruma politikaları 1940 yıllarına kadar genellikle tek yapı 
ölçeğinde etkinliğini sürdürmüşse de 1933 Atina Çağdaş Mimarlık Kongresi (Ati-
na Anlaşması) Anlaşması’nda anıtın çevresi ile bir bütün olarak düşünülmesi ve 
çevresi ile birlikte korunması ile başlayan noktasal korumadan çıkıp çok boyut-
lu korumaya evrilen süreçte, savaşlarla gelen yıkımlar “Kentsel Alanların Topluca 
Korunması (Total Koruma)” kavramının planlama ilkeleri içinde yerini almasına 
araç olmuştur. Yine II. Dünya Savaşı, tarihi çevre korumasında, önemli bir an-
layışın daha gelişmesini sağlamıştır. “Tarihi ve kültürel mirasın, sadece sınırları 
içinde kaldıkları ülkenin değil, tüm dünyanın ve insanlığın ortak malı” olduğu 
düşüncesi benimsenmiş bu anlayışla yeni örgütlere gidilmesinde bir kırılma nok-
tası olmuştur. Bu doğrultuda oluşturulan kuruluşlar; ICOM (1946) (International 
Council of Museums), AVRUPA KONSEYİ (1949) (Council of Europe), ICCROM 
(1959) (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property), EUROPE NOSTRA (1963), koruma kültüründe önemli yapı 
taşlarıdır.1964 yılında Venedik’te düzenlenen “II. Uluslararası Tarihsel Anıtların 
Mimarlar ve Teknisyenleri” kongresinde benimsenen Venedik Tüzüğü, koruma 
kararlarının tek yapı ölçeğinden çıkarılıp, çevre boyutunu kapsamasında, önem-
li bir adım ifade etmektedir. Bu tüzükte koruma ile ilgili merkezi ilk olarak tek 
yapıdan mimari bütünlere ve hatta bütün tarihi kente kadar gelmiş; “Tarihi anıt 
kavramı terk edilmiş ve mimari yaratışı içerdiği kadar özellik gösteren bir uygar-
lığın, anlamlı bir gelişmenin ya da tarihi bir olayın şahitliğini yapan kentsel ya da 
kırsal bir siti de içermektedir” kararına varılmıştır. Tüzüğün uluslararası platform-
da benimsenmesinden sonra alınan kararların uygulanmasında, dünya ölçeğinde 
eşgüdümü sağlayacak bir örgüte ihtiyaç duyulmuş, UNESCO tarafından 1965 yı-
lında CRACOW’da yapılan toplantıda, ICOMOS (International Council for Mo-
numentes and Sites) kurulmuştur. ICOMOS kuruluşundan sonra hem düzenlediği 
toplantılar (Levoca, Caceres, Tunus, Oxford, Leningrad vb.), hem de yayınları ile 
konuya ait kuramsal çevrenin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Venedik 
Tüzüğü’nün ardından 1965 yılından başlamak üzere Avrupa Konseyi, korumanın 
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farklı boyutlarının tartışıldığı bir dizi konferans gerçekleştirmiş ve üye ülkelerde 
kamuoyuna mal edilerek başarıya ulaşılmıştır. 1970 yılı “Avrupa Koruma Yılı”, 1975 
yılı da “Avrupa Mimari Miras Yılı” olarak ilan edilmiş ve beraberinde de Amster-
dam Antlaşması (La Charte d’Amsterdam) kabul edilmiştir. Antlaşmada mimari 
mirasın korunması kentsel ve bölgesel planlamanın hedeflerinden biri olarak be-
lirlenmiştir. Bu bildirge ile de hedefin halkın katılımını öngören bütünleşik koru-
ma olduğu belirtilmiştir. 1975 yılında yürürlüğe giren bir başka sözleşme, insan-
lığın ortak malı olan kültürel ve doğal varlıkların korunması sözleşmesidir. Buna 
göre; “Kültürel ve doğal miras yalnızca yozlaşmanın bilinen nedenleri yüzünden 
değil bozma ve tahrip etme gücü çok daha büyük olan fenomenlere yol açan sosyal 
ve ekonomik yaşamın evrimi yüzünden giderek artan bir tehdit altına girmekte-
dir” (Sözleşmeye Giriş). Sözleşmede korunacak varlıkların tanımı yapılmış ve ko-
rumadan kimin sorumlu olacağına dair hüküm getirilmiştir. Buna göre sorumlu, 
öncelikle hükûmetlerdir. Hükûmetler, kendi toprakları üzerinde bulunan ve olağa-
nüstü değerleri kendilerince ilan edilen büyük yapıtların, tarihsel kentlerin, doğal 
eserlerin vb. korunmasından sorumludurlar. Sözleşmeye katılan bütün hükûmet-
ler bu ayni varlıklar için kendilerini sorumlu tutmaktadırlar. Olağanüstü bir önem 
taşıması halinde, bu varlıkların insanlığın ortak malı olduğu kabul edildiğine göre 
bunu tehdit eden tehlikenin büyük olması, insanlığın mirasına katılma iddiasında 
bulunan toplumların ve insanların tümüne eşit bir sorumluluk yüklemektedir. So-
nuç olarak; tüm ülkeler “ilgili devletin eylemini üzerine almadan, bu eylemi etkili 
biçimde tamamlayan ortak bir yardımda bulunmakla mirasın korunmasına katıl-
mak zorundadır. Benzer yaklaşım 1976 yılında UNESCO toplantısında (Nairobi) 
gündeme getirilerek tartışılmış ve toplantı sonunda alınan “Tarihi Alanların Ko-
runması ve Çağdaş Rolleri Konusunda Tavsiyeler” konulu kararlar üye ülkelerce 
benimsenmiştir. Bu toplantıda, yerine konulmaz evrensel mirası oluşturan değer-
ler olan tarihi alanlar ve çevrelerinin korunmaları için genel ilkeler, ulusal, bölgesel 
ve yerel politikalar, koruma önlemleri (yasal ve yönetsel önlemler, teknik, ekono-
mik ve sosyal önlemler) belirlenmiş, araştırma, eğitim ve enformasyon konuların-
da önlemler saptanmıştır. Tarihi olan ve çevrelerini insan aktivitelerini de içerecek 
şekilde zamanımızın sosyal yaşamı ile bütünleştirilmeleri, her türlü zarara karşı et-
kin biçimde korunmaları, onarım etkinliklerinin bilimsel ilkelere dayanmaları, her 
devletin, ulusal, bölgesel ve yerel otoritelerin bu konuda yasal, teknik, ekonomik ve 
sosyal önlemleri alabilmelerine olanak verecek bu ulusal, bölgesel ve yerel politika 
tanımlamaları gerektiği genel ilkeler olarak belirlenmiştir (Ahunbay, 1995).

26-29 Nisan 1976 yılında Berlin’de: “Büyük Avrupa Kentleri ve Değişim: Geçmiş-
leri İçin Bir Gelecek”, 26- 29 Ekim 1977’de Granada’da: “Bölge Planlama Kırsal 
Mimari” ve 10-13 Ekim 1979’da Fransa’da: “Kentsel Yerleşmelerin Canlılığı: Kır 
ve Kent Arasındaki Dengenin Bileşke ve Ürünü” konuları Avrupa Konseyi’nin dü-
zenlediği toplantılarda tartışılmaya açılırken bugün kentsel peyzaj bileşenleri ola-
rak değerlendirdiğimiz konularda da farkındalığın arttığı ve uluslararası düzlemde 
tartışılmaya başladığı görülmektedir.
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Kültürel Peyzaj
Peyzaj en genel anlamı ve insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri tabii 
veya insanî unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına 
gelir. Bu, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre yapılmış bir tanımdır ve peyzaj tarih ile 
günümüz, kültür ile tabiat arasında bağlantı kurar. Peyzaj, çevremizde gördüğümüz 
doğal ve kültürel elemanların kompozisyonudur. Bir başka deyişle, bulunduğumuz 
yerde bizi çevreleyen şeylerin bütünüdür. Ovalar, vadiler, dağlar, akarsular, nehirler 
gibi doğayla bulut yağmur ile bitki örtüsü, insan ve hayvan varlıkları, yollar, bina-
lar, taşıtlar peyzajın fiziki elemanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca peyzaj toplumun 
kanunlarını, sosyal yaşantısı ile örf ve adetlerini de kapsamaktadır. Peyzaj insan ile 
doğa arasında ve bundan meydana gelen kültürel farklılıkların bir bütünü olarak 
ortaya çıkar.  Doğal kültürel değerleri göz önünde bulundurarak geçmiş ile gelecek 
arasında bir köprü görevini amaç edinmiş ve sürdürülebilirliği esas almıştır.

1992’de Dünya Mirası Sözleşmesi, kültürel peyzajları tanıyan ve koruyan ilk ulusla-
rarası yasal belge olmuş ve UNESCO Dünya Miras Komitesi, 16. oturumunda kül-
türel peyzaj alanlarının Dünya Mirası Listesine dâhil edilmesine ilişkin yönergeleri 
kabul etmiştir. Komite, kültürel peyzajların sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen 
«doğa ve insanın birleşik çalışmalarını» temsil ettiğini kabul etmiştir. Bunlar, doğal 
çevrelerinin sunduğu fiziksel kısıtlamaların ve/veya fırsatların, birbirini izleyen iç 
ve dış sosyal, ekonomik ve kültürel güçlerin etkisi altında, insan toplumunun ve 
yerleşimin zaman içindeki evrimini açıklamaktadır. “Kültürel peyzaj” terimi, in-
sanlık ve doğal çevresi arasındaki etkileşimin çeşitlerini kapsar. Kültürel peyzajlar, 
kuruldukları doğal çevrenin özelliklerini ve sınırlarını ve doğayla belirli bir düşün-
sel ilişkiyi göz önünde bulundurarak, genellikle sürdürülebilir arazi kullanımının 
belirli tekniklerini yansıtır. Kültürel peyzajların korunması, modern sürdürülebilir 
arazi kullanım tekniklerine katkıda bulunabilir ve peyzajdaki doğal değerleri koru-
yabilir veya geliştirebilir. Geleneksel arazi kullanım biçimlerinin devam eden var-
lığı, dünyanın birçok bölgesinde biyolojik çeşitliliği desteklemektedir. Bu nedenle 
de, geleneksel kültürel peyzajların korunması biyolojik çeşitliliğin korunmasına 
da yardımcı olmaktadır (http://whc.unesco.org/en/culturallandscape#1, erişim 
2.11.2021).

Kültürel Peyzaj (Cultural Landscape), koruma alanında oldukça yeni bir tanım 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel peyzaj Uluslararası Doğa Koruma Birliği 
(IUCN) tarafından “kültürel ve doğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı ve 
evcil hayvanları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli 
kültürel ve estetik değerler sergileyen coğrafi alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Bu 
alanlarda doğa ve insan eliyle oluşturulmuş öğelerin uyum içinde olması; tarihi, 
estetik, etnolojik ve antropolojik olarak değer taşımaları; o bölgedeki hâkim doğa 
unsurlarını, arazi kullanım biçimlerini ve geleneksel yaşamın sürdürüldüğü do-
kuları bölge adına temsil edebilmeleri aranan diğer nitelikler arasındadır. Aslında 
tüm peyzaj alanlarının kültürel öğeleri vardır. Çünkü tüm bu alanlar insan eliyle 
oluşmuş eserler içerirler. Ancak, bir alanın “kültürel peyzaj” alanı niteliği kazan-
ması için doğa/insan birlikteliğinin zaman içerisinde önemli ürünler vermesi ve bu 
ürünlerin uyum içerisinde olması gerekmektedir.
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Amerikan Milli Park Servisi kırsal ve tarihi özelliğini koruyan kültürel peyzajları 
“kırsal tarihi peyzajlar’’ adı altında tarihsel olarak insanlar tarafından kullanılmış 
veya insan etkisiyle değişmiş ve şekillenmiş ve bu durumun bölgenin arazi kulla-
nımı, bitki örtüsü, yapılaşması, yollar ve suyolları ve doğal özellikleri ile önemli 
bir yoğunluk, bağlantı ve süreklilik sağladığı coğrafi alanlar olarak tanımlamıştır 
(McClelland ve ark. 1999). https://www.nps.gov/subjects/nationalregister/upload/
NRB30-Complete.pdf, erişim 13.11.2021).

Doğal ve kültürel mirasın korunması ve yönetilmesi alanında uluslararası düzeyde 
var olan yasal metinler, bölgesel ve mekânsal planlama, özerk yerel yönetimler ve 
sınır ötesi iş birliği alanında özellikle de Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamları-
nın Koruması Sözleşmesi (Bern, 19 Eylül 1979), Avrupa Mimari Mirasını Koruma 
Sözleşmesi (Granada, 3 Ekim 1985), Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Söz-
leşmesi (gözden geçirilmiş) (Valetta, 16 Ocak 1992), Avrupa Sınır Ötesi İşbirliği 
Sözleşmesi (Madrid, 21 Mayıs 1980) ve ek protokolleri, Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı (Strasbourg 15 Ekim 1985), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio, 5 
Haziran 1992), Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Verme Sürecinde Halkın 
Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi (Aarhus, 25 Haziran 1998)’nin dikkate alı-
narak; Avrupa peyzajlarının kalitesinin ve çeşitliliğinin ortak bir kaynak oluştur-
duğu ve bunun da korunmasında, yönetilmesinde ve planlanmasında iş birliğinin 
önemli olduğunu kabul eden ve Avrupa`da tüm peyzajların korunması, yönetil-
mesi ve planlanması için kullanılacak yeni bir yasal belgenin sağlanmasını arzu 
ederek; 20 Ekim 2000 tarihinde Floransa`da “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi” imzalan-
mıştır. (https://www.peyzaj.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=159, erişim 
24.10.2021). Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde (European Landscape Convention) 
dünya ekonomisindeki değişikliklerin, tarım, orman, endüstri, maden üretimi ve 
ulaştırma, altyapı, turizm gelişmeleri ve bölge, şehir planlaması uygulamalarının 
peyzajların dönüşümünü hızlandırdığına dikkat çekilerek peyzajın bireysel ve sos-
yal refahın anahtar öğesi olduğu ve korunmasının, yönetiminin ve planlamasının 
toplumdaki herkese haklar ve sorumluluklar getirdiği vurgulanmaktadır. Yine Av-
rupa Konseyi’nin 2005 yılında kabul ettiği “Kültürel Mirasın Toplum için Değe-
ri Konulu Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi” (Council of Europe Framework 
Convention on the Value of Cultural Heritage for Society) ya da “Faro Sözleşmesi” 
olarak adlandırılan belge, dünyada kültür mirası kavramının yelpazesinin ne ka-
dar kapsayıcı hale geldiğini göstermesi açısından önemlidir. Sözleşmede Avrupa 
Konseyi üyesi ülkeler, öncelikle ortak miras olarak insan hakları, demokrasi ve hu-
kukun üstünlüğüne saygı konularını kabul etmektedirler. Bu ortak miras üzerinde 
idealleri, ilkeleri korumak ve geliştirmek, insanı ve insani değerleri çok disiplinli 
kültür mirası kavramının merkezine yerleştirmek öncelikli olarak görülmekte-
dir. Sözleşme tüm kültür miraslarına eşit olarak yaklaşmakta ve kültürler, dinler 
arasında diyalogu destekleyen miras politikalarına ve eğitim girişimlerine destek 
vermektedir. Barışçıl, demokratik ve kültürel çeşitliliği sürdürülebilen bir toplum 
yaratmada kültür mirasının rolünün öne çıkarıldığı ve ortak kültür mirası anlayışı-
nın istikrarlı bir toplumun gelişimini desteklemedeki rolünün tartışıldığı bu belge, 
koruma düşüncesinin günümüzde geldiği aşamaya işaret etmektedir (Dinçer ve 
Enlil, 2012).
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Kentlerin tarihi kentsel peyzajlarının değerlerini korurken, aynı zamanda bu çev-
relerin modernizasyon ihtiyacının bu değerlere uygun olarak nasıl düzenlenece-
ğini tartışmak üzere Mayıs 2005’te Dünya Mirası Merkezi, ICOMOS ve Viyana 
Belediyesi tarafından düzenlenen ve Viyana’da gerçekleştirilen “Dünya Mirası ve 
Çağdaş Mimarlık - 31 Kentleri Dönüştürürken Korumayı ve Yenilemeyi Birlikte 
Düşünmek: “Tarihi Kentsel Peyzaj” Kavramının Sunduğu Olanaklar International 
Journal of Architecture and Planning Tarihi Kentsel Peyzaj Yönetimi” konferansı 
önemli bir dönüm noktasıdır. Tarihi peyzajın bütünlüğünü korumak amacıyla, ko-
ruma, yeni mimari ve kentsel gelişmeler arasındaki bütünleşmiş ve uyumlu ilişkiyi 
teşvik eden “Viyana Memorandumu” bu toplantıda kabul edilmiştir. Memoran-
dum, tarihi kent peyzajı olgusunun kapsamının genişletmesinin ve bu geniş kap-
sam altında yeni yapılaşmanın tarihi yapılaşma ile uyum içinde devam ettirilme-
sinin gerekliliğini belirtmektedir. ICOMOS tarafından 2007’de “Kültürel Peyzajlar 
Ve Doğa Anıtları”, 2010 yılında ise “Tarım Mirası” olarak seçilen Anıtlar ve Sitler 
Günü temaları incelendiğinde, kültürel peyzaj alanları ve köylerin korunmasının 
özellikle 2000’li yıllar ile birlikte ön plana çıktığı görülmektedir.

1994 yılında yayınlanan ICOMOS Nara Bildirgesi’nde de vurgulandığı gibi ev-
rensel ölçekte yapılacak koruma faaliyetlerinde yerelliğin getirdiği çeşitliliğe özel 
koruma çalışmalarının geliştirilmesi önemsenmektedir. Bununla birlikte, koruma 
alanındaki kavramsal gelişmelere paralel olarak, yerel değerleri oluşturan nitelikler 
ve kavramlar günümüzde genişleyerek kullanıcıların yere atfettiği değerler, yerin 
ruhu, kimliği gibi konuları da içererek yeni boyutlar kazanmıştır. 2008 yılında ya-
yınlanan ICOMOS Québec Bildirgesi’nde “Yerin Ruhu” kavramı ile daha önce ta-
nımlanan yerel kültürel kimlik bileşenleri geliştirilerek yere anlam, değer, duygu ve 
gizem yükleyen maddi ve manevi öğelerin tümünün korunmasının gerekliliği orta-
ya koyulmuştur. Bu bağlamda, yerel kimliği oluşturan maddi nitelikler; yapı, alan, 
peyzaj, güzergâh, obje ve manevi nitelikler; anı, anlatı, yazılı belge, tören, festival, 
geleneksel bilgi, değerler, doku, renk, iz, vb. özelliklerin birlikteliğinin yerin ruhu-
nu, aynı zamanda yerel kimliği tanımladığı kabul edilmiştir (http://www.icomos.
org.tr/?Sayfa=Icomostuzukleri&dil=tr, erişim 15.11.2021). Bu çerçevede, kişilerin 
yaşam şekilleri ve yeri kullanım biçimleri ile yere yükledikleri anlam ve değerlerin 
korunması ile kentte sadece görünen ve maddi olan nitelikleri anlamak değil, mad-
di olana bağlı soyut dinamikleri anlamak ve kentte yaşayanların kente yükledikleri 
manevi anlam ve kullanım biçimlerini çözümleyerek maddi olanla ilişkilendirmek 
de önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, yerel kimliği oluşturan maddi nitelikler; 
yapı, alan, peyzaj, güzergâh, obje ve manevi nitelikler; anı, anlatı, yazılı belge, tö-
ren, festival, geleneksel bilgi, değerler, doku, renk, iz, vb. özelliklerin birlikteliğinin 
yerin ruhunu, aynı zamanda yerel kimliği tanımladığı kabul edilmiştir.

UNESCO tarafından 2012 yılında yayımlanan “Tarihi Kentsel Peyzaja İlişkin Tav-
siye Kararı”nda kültürel peyzaj bağlamında değerlendirilen tarihî kentsel peyzajlar 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu karara göre; “Tarihi Kentsel Peyzajlar” daha geniş 
bir kentsel bağlam ve coğrafi mekânı kapsayabilmesi için “tarihî merkez” ya da 
“külliye” kavramının ötesine uzanan, tarihsel düzlemin kültürel ve doğal değerle-
rinin birleşimi sonucu oluşan kentsel alanları ifade etmektedir. Bu tanım; doğal ve 
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somut kültürel miras değerleri dışında sosyal ve kültürel uygulamalar ve değerleri, 
ekonomik süreçler ile çeşitliliği ve kimliğe ilişkin mirasın somut olmayan boyut-
larını da içermektedir (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, https://www.unesco.
org.tr/Pages/157/176/Tavsiye-Kararları, erşişim 15.11.2021). Böylece somut olma-
yan kültürel miras değerleri de kültürel peyzaj tanımına dâhil edilmiştir. “Tari-
hi Kentsel Peyzaja İlişkin Tavsiye Kararı”nda kentsel mirasın kamu politikasının 
önemli bir konusu olduğu benimsenmekte; demografik değişimler, küresel pazarın 
liberalleşmesi ve merkezden çevreye yayılması, yanı sıra kitle turizmi, mirasın pa-
zarlanmasındaki sömürü, iklim değişikliği süreçlerine vurgu yapılarak kentlerin 
gelişme baskıları ve zorluklara maruz kaldıkları vurgulanmaktadır. Karar, kamu ve 
özel sektör gelişimlerinin insan çevresinin kalitesinin korunması ve geliştirilme-
sine yönelik ve bunun da sürdürülebilir kalkınmanın ana hedefleriyle bütünleşik 
olması gerektiğini ele almaktadır. Bu bağlamda karar; tarihi alanların belirlenmesi, 
korunması ve yönetilmesi için daha geniş bir kentsel bağlam içinde fiziksel form-
lar, mekânsal organizasyonlar ve bağlantılar, doğal özellikler ve konumlar ile sos-
yal, kültürel ve ekonomik değerler arasındaki ilişkileri dikkate alan bir “peyzaj” 
yaklaşımı önermektedir (Dinçer, 2012).

Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerde kültürel peyzaj kavramı tartışılır ve 
içeriği geliştirilirken; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu 
(UNESCO), Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Park Servisi (USNPS) ve Ulus-
lararası Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Dünya Miras Komitesi (WHC), 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), Kültürel Peyzaj Vakfı (TCLF), 
Avrupa Konseyi (COE) ve Kanada Ulusal Başkent Komisyonu (NCC), Kültürel 
Peyzajlar Avrupa Yolu (EPCL) gibi kuruluşlar da kültürel peyzaj açısından yaptık-
ları çalışmalar ile öne çıkmaktadır (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, https://
www.unesco.org.tr/Pages/157/176/Tavsiye-Kararları, erişim 15.11.2021).

Kültürel Peyzaj Kavramına İlişkin Sınıflamalar
Kültürel peyzajlar, kırsal ve kentsel peyzaj olarak iki grupta değerlendirilebilmek-
tedir. Kırsal peyzajlar belirli bir bölgede yaşayan yerel halkın yaşamsal faaliyetleri-
ni, geleneklerini, inançlarını ve sosyo-kültürel değerlerini yansıtmaktayken kent-
sel peyzajlar; doğal ve sosyal süreçlerin şekillendirdiği ekosistemler mozaiğinden 
oluşmaktadır. Kent peyzajları bu açıdan sosyal yapı, kültür ve insan davranışları 
tarafından şekillenen bir çevre yaratmaktadır (Kap Yücel, Salt, 2018),

Dennis’e göre binalar, kentsel altyapı öğeleri gibi fiziksel olarak görünür olan de-
ğerler ile mimaride ve kentsel kurumlarda devamlı bir zaman çizelgesinde kendini 
gösteren sosyo-kültürel değerler tarihi çevrenin ayrılmaz nitelikleridir. Bu nitelik-
ler somut ve somut olmayan kültürel mirası, nesiller arasındaki eşitlik ile çevre 
konularını içeren “jeokültürel bir kimlik” tanımlar. Dolayısıyla somut ve somut ol-
mayan kültürel miras ile geçmiş-bugün-gelecek zaman çizelgesindeki ilişki yenile-
nemeyen kültürel bir peyzaj yaratır (Rodwell, D., 2008, aktaran Çöteli, M.G., 2012)

Kültürel peyzaj alanlarını “hem doğal hem inşa edilmiş dokuların birbirine geç-
mesi, insanın arazi ile çevreye uyumu ve onları kullanması sonucu ortaya çıkmış 
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bitkiler, suyolları, bahçeler, çitler, mezarlıklar, yapılar ve köy meydanları gibi özel 
yerler’’ olarak tanımlayan National Park Service’e göre peyzaj tipleri tarihi tasar-
lanmış peyzajlar, yöresel peyzajlar, tarihi alanlar ve etnografik peyzajlar olarak 
dörde ayrılmaktadır (https://www.nps.gov/subjects/culturallandscapes/find.
htm#4/34.45/-98.53, erişim 15.11.2021).

Dünya Miras Komitesi kültürel peyzajları üç ana kategoriye ayırmaktadır: (UNUS-
CO_Operational Guidelines 2008/ İşletme Yönergeleri 2008, Ek 3)

1. En basit tanımıyla, insan tarafından anlaşılır şekilde tanımlanmış ve bilinçli ola-
rak tasarlanmış peyzajdır. Bu, genellikle (her zaman olmamakla birlikte) dini veya 
diğer anıtsal yapılar ve topluluklarla ilişkilendirilen, estetik nedenlerle inşa edilmiş 
bahçe ve park alanı manzaralarını kapsar.

2. İkinci kategori, organik olarak oluşmuş peyzajdır. Bu tarz peyzajlar, başlangıçta 
bir sosyal, ekonomik, idari ve/veya dini zorunluluktan kaynaklanır ve mevcut bi-
çimini doğal çevresiyle ilişki kurarak ve ona yanıt olarak geliştirir. Bu tür peyzajlar, 
bu oluşum sürecini kendi form ve bileşen özelliklerinde yansıtır. Bu tür peyzajlar 
iki alt grupta incelenebilir.

	• Kalıntı (veya fosil) peyzaj, oluşum sürecinin geçmiş bir zamanda aniden veya 
belirli bir süre sonunda sona erdiği bir peyzaj türüdür. Bu tür peyzajın ayırt 
edici özelliği halen maddi formun görünür olmasıdır.

	• Süregelen peyzaj, geleneksel yaşam tarzıyla yakından ilişkili, çağdaş toplumda 
aktif sosyal rolü olan ve oluşum sürecinin halen devam ettiği bir peyzajdır. 
Aynı zamanda zaman içindeki oluşumun önemli maddi kanıtlarını sergiler.

	• İlişkisel kültürel peyzajdır. Bu tür peyzajların Dünya Mirası Listesine dâhil 
edilmesi, önemsiz veya hatta yok sayılabilecek maddi kültürel kanıtlardan çok, 
doğal unsurun güçlü dini, sanatsal veya kültürel çağrışımları nedeniyle açık-
lanabilir.

Özetle; kültürel peyzajlar, kent ve kent çevresindeki doğal ve kırsal alanları kapsa-
maktadır. Daha nitelikli olan, zengin doğal ve kültürel değerler içeren ya da taşıdığı 
özgün ögeler ile daha farklı algılanabilecek peyzajlar yanında, sıradan veya nitelik-
sel olarak zayıflamış peyzajlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Burada bu 
alanların sadece sahip oldukları ekonomik ve ekolojik işlev ve yararlar değil, görsel, 
estetik ve manzara nitelikleri ile sahip oldukları özel doğal oluşumlar da önemli 
olmaktadır. Kavramsal olarak kültürel peyzaj kapsamında tartışılması gereken bir 
başka konu da kırsal sittir. Kültürel peyzajın sınıflamasına bakıldığında kırsal sit/
geleneksel kırsal doku vurgusu net olarak görülmektedir. Ülkemiz koruma litera-
türünde tartışılmakla birlikte koruma ile yasalara tanım olarak kırsal sit tanımı 
girememiştir.

1964 Venedik Tüzüğü, tarihi, kentsel ve kırsal dokuların korunması ve “sit bütünlü-
ğü” içinde değerlendirilmesi kavramının birçok ülke tarafından resmi olarak kabul 
edilmesi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. 1989 yılında Avrupa Konseyi’nin 
kırsal mimarlık mirasının korunmasına ve yaşatılmasına ilişkin tavsiye kararında; 
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tarımsal üretim biçiminin değişmesine bağlı olarak toplumsal değişimin de söz 
konusu olduğu vurgulanmakta ve geleneksel kırsal mimarinin ve yerleşmelerin 
büyük bir tehdit altında olduğuna dikkat çekilmektedir. Yapılı ve doğal çevre kır-
sal mirasın iki ayrılmaz parçası olarak tanımlanmış ve yok olması durumunda bir 
daha geri gelmesi mümkün olmayan bu kültür mirasının iyi belgelenmesi, korun-
ması ve yaşatılması için önerilerde bulunulmuştur (Binan, 1999). Ülkemiz açısın-
dan bakıldığında, geleneksel dokunun korunması yönünde çalışmalar olmakla bir-
likte koruma ile ilgili yasalara tam olarak net bir tanımla dâhil edilmeyen kırsal sit 
kavramının hayata geçmesinin önünde özellikle 2000’li yıllar sonrası yaşanan ge-
lişmeler önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bunlardan ilki; 2011 yılında çıkartılan 
648 sayılı kanun hükmünde kararname ile doğal sitler konusundaki sorumluluk 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veril-
miştir. Böylece doğal ve kültürel değer içeren sitler için iki ayrı yasal düzenleme 
ve iki ayrı bakanlığa bağlı kurumların devreye girmesi, kırsal yerleşimler gibi hem 
kültürel hem de doğal değer içeren ve kültürel peyzaj bütünlüğü içinde ele alınması 
gereken alanların korunmasının sağlanmasında büyük engel oluşturmaktadır.

Yine 12 Kasım 2012’de 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 
Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte köy kavramı, kırsal karakteristiği 
yaşayan ve aktif tarımsal üretimin yoğun olduğu yerleşmelerde yasal olarak 
değişmiştir. Bu kanun kapsamında köyler mahalle statüsüne geçirilmiş, kent sınırı 
il sınırı ile çakıştırılmış, kır nüfusu ise kent nüfusuna dâhil edilmiştir. Bu süreç 
sonrasında devam eden kırsal alanlarda yaşanan sorunları çözmek üzere, 16 Ekim 
2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun” ile mahalleye 
dönüşen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştır. MADDE 10 
– 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3 – Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir 
belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklı-
ğı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri husus-
lar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir 
belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği 
taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahal-
le düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilme-
yen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik 
alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen 
usulle kaldırılabilir. Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden 
gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir. Kırsal mahalle 
veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile 
basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanı-
lan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde 
kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka-
nunu’na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde, ticari, sınai 
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ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 in-
dirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken 
bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre alınması ge-
reken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır. Bu 
yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için 
%50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için 
bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz. 3/7/2005 tarihli ve 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarih-
li ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan 
yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu mad-
de hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya 
devam ederler. Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak 
belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyük-
şehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesinin on-
beşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları uygulanmaz.” (https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2020/10/20201016M1-1.htm, erişim 15.11.2021)

Ancak, bu düzenleme ve sonrasında çıkan 15 Nisan 2021 tarihli Kırsal Mahalle ve 
Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği’nde kırsal alanların özgün dokusunun, peyzajının 
korunması, çeşitliliğin arttırılması ve kır-kent ilişkisinin sürdürülebilirlik eksenin-
de ele alınması konularının yer almadığı görülmektedir.

Beykoz’a Kültürel Peyzaj Ekseninden Bakmak
İki kıtayı birbirine bağlayan özel bir coğrafya üzerinde konumlanan ve iki impa-
ratorluğa başkentlik yapan İstanbul’da Tarihi Yarımada-Haliç-Galata-Beyoğlu ve 
Boğaziçi, doğal, tarihi miras alanlarıdır ve kentin kültürel kimliği oluşturan temel 
unsurlardır. Birbiriyle coğrafi ve tarihi olarak bütünleşen fakat farklı özellikleriyle 
dünyada eşsiz olan bu kültürel peyzajlar İstanbul’un öncelikli koruma alanlarıdır 
ve bu kapsamda 70’li yıllardan beri özel statüler getirilerek korunmaya çalışılmak-
tadırlar. Ancak İstanbul’un her dönemde ülke nüfusunun ve ekonomik yatırımla-
rının çekim merkezi olması, tüm kenti olduğu gibi coğrafyası ve tarihi ile özel olan 
bu alanları da değişim ve dönüşüm baskısı ile karşı karşıya bırakmış ve bu mekân-
ların doğal ve kültürel kimliklerinin korunması açısından tehdit oluşturmuştur. 
Türkiye’nin 1950’li yıllardan itibaren yaşadığı nüfus ve sanayi yatırımlarının yığıl-
ması süreci İstanbul’un plansız ve altyapıdan yoksun olarak gelişmesi ile sonuçlan-
mış ve 2000’li yıllara gelindiğinde sanayi sonrası hizmet kenti olma sürecinde 10 
milyonluk nüfusu ile bu dünya metropolünün sağlıklılaştırılması ve yenilenme-
si sorunları gündeme taşınmıştır. Bu süreçte kent çeperlerinde yaşanan ve doğal 
koruma alanlarını tehdit eden gelişmelerin yanı sıra özellikle büyük ölçekli ser-
mayenin İstanbul’un merkez alanlarına ve tarihi kent dokularına yönelmesi döne-
min özelliği olarak ortaya çıkmıştır. Bu eğilimlerle birlikte planlama kurumunun 
1980’lerden itibaren çok parçalı hale getirilmesi, süreçlerin denetlenmesi olanağını 
ortadan kaldırmış ve İstanbul farklı kurumların elde ettikleri plan yapma yetkileri 
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nedeniyle parsel ölçeğinde gerçekleştirilen plan tadilatları ve nazım plan bütün-
lüğü içinde ele alınmayan tekil projeler üzerinden tartışılmaya başlanmıştır. Bu 
durum özellikle Tarihi Yarımada-Haliç-Galata-Beyoğlu ve Boğaziçi alanının doğal 
ve kültürel kimliğinin korunması açısından büyük risk yaratmaktadır. Bu bağlam-
da konu farklı platformlarda tartışılmakta, konu ile ilgili bilim ve meslek alanları 
kamunun aldığı kararları ve uygulamaları irdelemekte, eleştirmekte, çözüm öneri-
leri geliştirmekte ve bu süreçler tükendiğinde yasal yargı süreçleri başlatılmaktadır. 
Cumhuriyet döneminde Boğaziçi’nin planlanmasına yönelik ilk çalışmalar Boğaz 
köylerinde birbirinden bağımsız olarak hazırlanan imar planları ile başlamakta 
ve bu yaklaşım 1930’ların ortalarından 70’li yılların başına kadar devam etmek-
tedir. O döneme kadar bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmayan Boğaziçi’nde ilk 
kez 1971 yılında Yalılar ve Sahil Şeridi Planı’nın hazırlandığı ve aynı yıllar içinde 
de yalıların Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescil 
edildiği görülmektedir. Ancak bu dönem içinde İstanbul’un karşı karşıya kaldığı 
göç ve kaçak yapılaşma baskısı Boğaziçi alanını da tehdit etmiş; 1960’lı yıllarda 
yakın çevrede gelişen sanayi alanlarının Boğaziçi’ne yansıması günümüzün kaçak 
konut alanlarının başlangıcını oluşturmuştur. Bu yılların ardından Boğaziçi bütü-
nüne yönelik olarak gerçekleştirilen koruma ve planlama eylemleri 70’li yılların 
sonlarında başlayarak 1995 yılına kadar devam eden uygulamalarla günümüze 
ulaşmıştır. Boğaziçi alanının doğal ve tarihi sit alanı olarak tescil edilmesi; özel bir 
yasa olan Boğaziçi Yasası ile bölgeye yeni bir planlama ve yönetim statüsünün geti-
rilmesi; Boğaziçi’nin korunması konusunda farklı dönemlerde değişen anlayışlarla 
hazırlanan planlar ve bu planların revizyon süreçleri; son olarak Boğaziçi Kanunu 
kapsamı dışında kalan alanların da ‘doğal sit alanı’ olarak ilan edilmesi bu sürecin 
temel altyapısını oluşturmuştur (İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkentliği Ve 
Boğaziçi’nin Doğal - Kültürel Peyzajının Sürdürülebilirliği Atölye Çalışmaları Ve 
Paneli Tema Metni)

Beykoz ilçesinin tamamı, Kültür Bakanlığı, İstanbul III numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 15.11.1995 gün ve 7755 sayılı kararı 
ile doğal sit alanı ilan edilmiştir. Bu kararın alınması sırasında 20.09.1995 tarihli 
“1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım Planı” kararları de-
ğerlendirilmiş, “yaklaşık olarak TEM otoyolu ile Karadeniz kıyıları arasında kalan 
İstanbul’un kuzey bölgeleri bu kesimlerde yer alan ormanlık alanlar, tarım alanları, 
kıyı kuşağı ve su havzalarının koruma alanları gibi doğal değerlerin korunabilme-
si açısından genel yerleşme bölgesi olarak değil, yine doğal karakteri korunacak 
alanlar olarak kabul edilmiş ve plana böyle yansıtıldığı” belirtilmiştir. Yine aynı ka-
rarda “İstanbul’un kuzeyindeki söz konusu doğal zenginliklerin bulunduğu alan-
lar Karadeniz kıyı kuşağıyla birlikle nazım planlarda sürekli olarak korunmuş ise 
de özellikle 1980’li yıllardan sonra yine bu bölgelerde nazım plan ilkelerine aykırı 
olarak mevzii planların üretilip onaylanması, benzer şekilde İmar Affı Yasası’na 
bağlanan Islah İmar Planlarının devreye sokulması, buna koşut olarak Orman Ya-
sası’nda yapılan değişiklikle özel orman alanlarında imar olanaklarının sağlanması 
ve tüm bunların yanı sıra kaçak yapılaşmada gözlenen yoğun artışlar sonucunda 
bu bölgelere yönelik nazım planlardaki koruma kararları yaşama geçmemiş yöre-
deki doğal değerler bütününü zedeleyen bir imar süreci giderek etkin ve sürekli 
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olmaya başlamıştır” denmektedir. Kararın 3. maddesinde “Kurulumuzun yetki ala-
nı içerisindeki Beykoz ve Sarıyer İlçe ve Mücavir Alanlarını oluşturan bölgelerde 
de aynı olumsuz gelişmelerin yoğunlaşarak sürdüğü; ve yine genel nazım plan il-
kelerine aykırı olarak, mevzii planlar, alt nazım planlar, ıslah imâr planları ya da 
Orman Yasası’ndaki imâr olanaklarıyla, bu bölgelerdeki korunması gerekli doğal 
değerler bütününün, koruma kaygısı taşımayan yapılaşma izinleri ve kaçak yapı-
laşmayla sürekli tahrip edildiği, böylece İstanbul kentinin bir bütün olarak yaşam 
kaynaklarını oluşturan bu bölgelerdeki tahribatın aslında sadece yöresel ölçekte 
değil, metropoliten yerleşme ölçeğinde olumsuz sonuçlara yol açtığı, buna karşın 
yine söz konusu alanların SİT statüsü içerisinde olmamasından ötürü de bütün 
bu gelişmelerin 2863 sayılı Koruma Yasası kapsamı dışında ve Koruma Kurulu 
kararları ve denetimi olamadan devam ettiği, son aylarda hem kurul üyelerimize 
gelen şikayetlerde sıkça vurgulanmakta hem de yine kurul üyelerimizce de yakın-
dan gözlenerek, kaygıyla izlenmekte” olduğu belirtilerek bölgenin sit alanı olması 
gerekliliği vurgulanmıştır. Kararın 4. maddesi ise: “bahse konu korunması gerekli 
özellikler taşıyan Beykoz ve Sarıyer ilçe ve mücavir alanlarında bu olumsuz geliş-
melere karşı SİT statüsü içerisinde korunabilen alanlar ise sadece Boğaziçi Geri 
Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri’ni içeren Boğaziçi SİT alanı ile sınırlıdır. Ayrıca 
Beykoz mücavir alan kapsamındaki Polonezköy ve yakın çevresi ise 15.07.1994 ta-
rihinde Orman Bakanlığınca “Tabiat Parkı” olarak ilan edilmiş, dolayısıyla imâr 
açısından belli bir yasal koruma disiplinine kavuşabilmiştir. Bunun dışında, yani 
Boğaziçi SİT alanı ile Polonezköy Tabiat Parkı dışında kalan ve Beykoz-Sarıyer 
mücavir alanı sınırlarının tamamını kapsayan doğal koruma alanlarında ise böl-
genin taşıdığı doğal değerler bütünselliğini Koruma Yasası, Koruma Mevzuatı ve 
Koruma Kurulu kararları disiplini içerisinde gözetip, tahribini önleyebilecek, imâr 
ve orman mevzuatı dışında, etkin bir yasal olanak bulunmamakta” olduğu belir-
tilmiştir. Sonuç olarak, Beykoz İlçe Belediyesi mücavir alanı ve ilçe sınırlarında 
kalan, 29.07.1980 tasdik tarihli 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Nazım 
Planında korunması gerekli doğal bölgeler olarak belirlenen, doğusu Beykoz ilçesi 
(Şile ve Ümraniye) sınırı, kuzeyi Karadeniz, kuzeyi ve batısı Boğaziçi SİT sınırı ve 
güneyi ise yine Beykoz İlçesi (Üsküdar ve Ümraniye) sınırı ile çevrili bölgenin, 
“İstanbul Kuzey Kesimi-Karadeniz Kuşağı-I. No’lu Doğal SİT Alanı” olarak tespit, 
tescil ve ilanı kararı alınmıştır (Örnek Özden, 2005). Aradan geçen 26 yılda Bey-
koz’un ilçe sınırlarının tamamının koruma alanı olarak ilan edilmesinin gerekçele-
rinin ve endişelerinin giderilemediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

İstanbul 1/100.000 Çevre Düzeni Planı Kapsamında Beykoz’a Bakış
İstanbul’un 1/100.000 Çevre Düzeni planında Çevresel Sürdürülebilirlik açısından 
kritik öneme sahip alanlar belirlenmiştir. Bu alanlar plan raporunda: ‘Sürdürüle-
bilirlik temelinde yürütülen plan çalışmalarında yaşam destek sistemleri ve doğal 
risk alanları, doğal yapı ve kaynaklar üstündeki kentleşme baskısının hafifletilebil-
mesi ve zaman içerisinde de ortadan kaldırılarak iyileşmenin sağlanması amacıy-
la doğal sınırlayıcılar olarak ele alınmıştır. Planın açıklama raporunda bu alanlar 
genel olarak “doğal işlevi bozulmaması gereken kritik ekosistemleri”, “hassas eko-
sistemleri”, “doğal işlevleri geri kazandırılması gereken alanları”, “su döngüsünün 
sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip toprakları”, “ekolojik koridorları” 
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ve “erozyona duyarlı alanlar” gibi zonlara ayrılarak korunmaları yönünde kararlar 
üretilmiştir. Ömerli Su Toplama Havzaları, Beykoz Geri Görünüm Bölgesi, Riva, 
Sahilköy, Şile’nin güney kısımları ve Ağva’daki orman alanları çevresel sürdürüle-
bilirlik açısından kritik öneme sahip alanların yoğun olduğu bölgelerdir.

İstanbul’un sahip olduğu toprak kaynaklarının tarımsal amaç dışı kullanımının 
engellenmesi ve tarımsal örgütlenmenin organize edilmesi, sürdürülebilirlik açı-
sından önem arz etmektedir. 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda 
mutlak korunması gerekli tarım alanları ile tarımsal bütünlük açısından mutlak 
tarım arazilerindeki ürün deseninin devamlılığını sağlayan marjinal tarım alan-
ları sürdürülebilir gelişme kapsamında tarımsal niteliği korunacak alan olarak 
gösterilmiştir. Ağırlıkla marjinal tarım toprakları olmak üzere bazı tarım toprak-
ları için doğal ve kırsal karakteri korunacak alan kararı verilmiş ve bu alanlarda, 
tarımsal faaliyetler ile tarıma yönelik bağ-çiftlik evleri, hobi bahçeleri gibi kırsal 
nitelikli yapılaşmaların yer alması öngörülmüştür. Ekolojik tarım, özellikle içme 
suyu havzaları için birincil kırsal planlama modeli olarak belirlenmiştir. Bu doğ-
rultuda; yasal zorunluluk, ekosistemlerin sürekliliği, bio-çeşitliliği, sulama imkân-
ları ile yıllık yağış-güneşlenme özellikleri ve çevre kirletici parametrelerden ko-
numsal uzaklığı göz önünde tutularak bazı köylerde ekolojik tarım ve bu tarımın 
destekleyicisi olarak eko turizme yönelik dönüşüm hedeflenmektedir. Anadolu 
Yakası’nda Şile ve Beykoz ilçelerine ait yerleşmelerden; Bahadır, Bıçkıdere, Boz-
hane, Cumhuriyet, Dereseki, Elmalı, Emirli, Esenceli, Göçbeyli, Göllü, Hüseyinli, 
İshaklı, Kervansaray, Kılıçlı, Koçulu, Kurtdoğmuş, Kurnaköy, Kömürlük, Mahmut 
Şevket Paşa, Oruçoğlu, Öğümce, Örnekköy, Paşamandıra, Polonezköy, Sırapınar, 
Ulupelit, Üvezli, Yeşilvadi kırsal yerleşim alanlarındaki tarım toprakları ekolojik 
üretim alanları açısından planlamaları yapılacak birinci derecede ekolojik tarım 
potansiyeli olan alanlar olarak belirlenmiştir. Plan ile ayrıca tıbbi ve aromatik bit-
ki varlığı ile süs bitkileri (çiçekçilik) açısından önemli derecede potansiyele sahip 
olan; Anadolu Yakası’nda ise Akfırat, Alibahadır, Anadolukavağı, Avcıkoru, De-
reseki, Emirli, Kurnaköy, Kurtdoğmuş, Mahmutşevketpaşa, Polonezköy, Poyraz, 
Sırapınar kırsal yerleşmeleri ile Aydos Tepesi’nde bu türlerin doğadan toplayıcılığı, 
yetiştiriciliğinin yapılması, eko turizm potansiyelinin arttırılması teşvik edilecek-
tir. Önerilen üretim modeli sürdürülebilir olduğundan uzun vadeleri kapsamak-
tadır. Bu alanlarda başlatılacak olan eko-tarım faaliyetleri, bölgelere eko-turizmi 
de beraberinde getirebilecektir. Bu alanlardaki yapılaşmalara ancak marjinal tarım 
alanları üzerinde ve İl Tarım Müdürlüğü’nün olumlu görüşüne bağlı olarak izin 
verilebilir denilmektedir. Bu maddelerden de anlaşıldığı gibi İstanbul 1/100.000 
Çevre Düzeni Planı’nda kırsal alanların korunması, sürdürülebilirliği üzerine ka-
rarlar alındığı görülmektedir. Bir başka deyişle peyzaj alanlarının korunması ve 
sürdürülmesi plan ile güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Ancak, Kuzey Marma-
ra Otoyolu Projesi’nin bir ayağı olan ve 2013 tarihinde yapımına başlanan Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün Garipçe-Poyrazköy arasında yapılması ve 2016 yılında 
açılması ile birlikte çevre düzeni planın kırsalın korunmasına yönelik olarak getir-
diği kararların ne kadar gerçekçi olacağı da tartışılmaya başlanmıştır.
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Sonuç ve Değerlendirme
Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunması ya da bu değerlerin gelecek kuşak-
lara aktarılması insanlığın ortak sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu 
sorumluluk ile izlenen politikalar, her ülkenin “uygarlık” ve “aydınlanma” düzeyi-
ni belirleyen önemli faktörlerdendir. Böylesi bir sorumluluğun en temel sonucu 
ise; kültür ve doğa varlıklarının korunmasında bireysel çaba ve girişimlerin yerini 
mirasın ortak sahipliliğine, giderek ulusal ve uluslararası boyutları olan, içinde or-
tak bir dil ile kavramları barındıran sistem ve politikalara bırakmak olarak ortaya 
çıkmaktadır. Diğer yandan kültürel ve doğal varlıklar ile tarihi çevreler, belirli bir 
dönemin kentsel ve mimari düzenini, yapım tekniklerini ve sosyal yaşamını açık-
layan bir belge olarak değerlendirilmekte böylelikle bir anlamda da öğretici bir 
görev üstlenmektedirler. Bu nedenle günümüzde daha çok “kültürel miras’’ olarak 
adlandırılan yer altındaki, yer üstündeki ya da su altındaki değerlerin korunması 
rastlantılara bırakılmamakta yerel ve evrensel kültürün bir bileşeni, giderek bir uy-
garlık belgesi olarak korunmaları amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bilimsel, nesnel ve 
evrensel olmayan davranış ve politikalar; kültürel mirası sosyal, ekonomik ve top-
lumsal yaşama katabilecek bütünleşik anlayışları sergileyemeyecekleri gibi tahriba-
ta neden olurlar ve bağlamında kent kimliği ile kent kültürünün sürdürülmesinde 
kesintiler ve tanımsız dönemler yaratırlar. Günümüzde kültürel peyzaj alanlarının 
bozulmalarına neden olan ya da olabilecek tehditler; doğal kaynakların sorumsuz-
ca kullanılması, sanayi, enerji, turizm vb. alanlardaki kontrolsüz gelişmeler; kentsel 
gelişmelerin iyi yönlendirilmemesi; doğal çevrenin niteliklerine uymayan büyük 
ölçekli alt ve üst yapı tesislerinin oluşturulması olarak sayılabilir. Bu sorunlar Bey-
koz için de geçerli olan temel konulardır. Oysa kültürel peyzaj alanları açısından 
Beykoz’a baktığımızda pek çok zenginlikle karşılaşmak mümkündür. En önemli 
peyzaj öğeleri olan su ve su ile bütünleşen yapılaşma ürünü olan yalılar, iskeleler, 
ve çevresinde gelişen geleneksel yerleşme dokusu, Boğaz’ın erguvanından, Riva’nın 
Boğaziçi Keteni’ne, (endemik bitki), göknar ağaçlarından (Göknarlı Milli Parkı), 
halen devam eden tarım alanlarına, korularına, çayırlarına kadar geniş bir çeşitli-
liğe sahip doğal alanları ile kültürel peyzaj açısından korunacak doğal peyzaj alan-
larına sahiptir. Yanı sıra, farklı kültürlerin yerleşim alanı olarak kültürel zenginliği 
(Polonezköy vb.), kaleleri, tescilli sivil mimarlık örnekleri, endüstri mirası örnek-
leri ile korunması ve yaşatılması gereken fizik doku kadar, cam işçiliği gibi yine 
devam ettirilmesi gereken el sanatlarına, festivaller (kiraz festivali vb.) gibi somut 
olmayan kültürel mirasa sahiptir. Bu zenginlik Beykoz’u kültürel peyzaj açısından 
son derece önemli bir konuma getirmektedir. Beykoz’un kültürel peyzaj alanlarını 
aşağıdaki gibi sınıflamamız mümkündür:
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İnsan Tarafından Bilinçli Olarak Tasarlanan Peyzaj Alanları (Korular, çayırlar, 
doğal yaşam parkları) için örneklenebilecek; Abraham Paşa Korusu, Mihrabat Ko-
rusu, Otağ Tepe- Fatih Korusu, Küçüksu Çayırı, Beykoz Çayırı, vb. (Şekil 1).

Şekil 1. İnsan Tarafından Bilinçli Olarak Tasarlanan Peyzaj Alanlarına Örnekler

41.12773484 , 29.10578908WGS84

   Ab   

Yazdır

41.14130243 , 29.09124083WGS84

   bey   

Yazdır
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Birleşik Kültürel Peyzaj Alanları olarak ele alınabilecek; İshak Ağa Çeşmesi (On-
çeşmeler), Beykoz “Mecidiye” Kasrı, Anadolu Hisarı Namazgâhı, Hidiv Kasrı, Kü-
çüksu Kasrı, Yoros Kalesi vb. Yine bu gruba alınabilecek endüstri mirasları; Sümer-
bank Deri ve Kundura Fabirikası, Rakı Fabrikası, Şişe Cam Fabrikası, Halat 
Fabrikası vb. (Şekil 2).

41.10133811 , 29.08693226WGS84

   h�d   

Yazdır

40.95247733 , 29.49800184WGS84

   Cad 

Yazdır
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41.13641852 , 29.08743393WGS84

   Cad 
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Şekil 2. Birleşik Kültürel Peyzaj Alanlarına Örnekler
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Organik Olarak Oluşmuş Peyzaj Alanları olarak ele alınabilecek; Polonezköy, 
Bahadır, Bıçkıdere, Bozhane, Cumhuriyet, Dereseki, Elmalı, Emirli, Esenceli, Göç-
beyli, Göllü, Hüseyinli, İshaklı, Kervansaray, Kılıçlı, Koçulu, Kurtdoğmuş, Kurna-
köy, Kömürlük, Mahmutşevketpaşa, Oruçoğlu, Öğümce, Örnekköy, Paşamandıra, 
Polonezköy, Sırapınar, Ulupelit, Üvezli, Yeşilvadi kırsal yerleşim alanları gibi kırsal 
karakterli yerleşim alanları kültürel peyzaj açısından örneklenebilecek alanlardır 
(Şekil 3).
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Şekil 3. Organik Olarak Oluşmuş Peyzaj Alanlarına Örnekler

Tartışma;
Beykoz gibi, “koruma alanları” veya “sit alanları” gibi farklı statü atfedilen kavram-
larının sınırlandırıcı içeriği yerine yerleşmeleri sosyokültürel ve mekânsal bir bü-
tün olarak, katmanlarıyla birlikte ele almak sadece çevre sorunlarını değil, görsel, 
kültürel ve sosyal yönleri de kapsayan “etki değerlendirmesi”ni yapmak, “kültürel 
peyzaj” – “tarihi kentsel peyzaj” kavramlarını ilişkilendirmek ve kentsel gelişimler 
karşısında “kent planlaması” ve “mirasın korunması”nı bütünleşik bir yaklaşımla 
ve “alan yönetimi” mantığıyla ele almak öncelikle belirtilmesi gereken politikalar 
olmalıdır.

2000’li yıllarla başlayan süreçte “endüstri mirası”, “kültürel peyzaj”, “kırsal sit”, “alan 
yönetimi” gibi konular planlama gündeminde çokça tartışmaya konu olurken yasal 
zeminde kavramlar henüz yer bulamamıştır. 2004 tarihli ve 5226 sayılı “Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Yönelik Kanun” başlıklı yasa, “yönetim alanı” ve “yönetim planı” konuların-
dan söz etse de, “kültürel peyzaj” konusuna atıfta bulunmamaktadır. Günümüzde 
koruma alanlarında “yönetim planı” kaçınılmaz olarak ele alınmalıdır. Yönetim 
Planı’nın koruma alanlarına yönelik hedefleri; yerel toplulukların gereksinimle-
rini karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmek ve böylece koruma alanlarındaki 

41.10409902 , 29.23368060WGS84

   Cad 

Yazdır
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ekosisteminin çevresel fonksiyonlarının korunmasını sağlamak olmalıdır. Yönetim 
planları korunan alanların nasıl kullanılacağı, geliştirileceği ve yönetileceği konu-
sunda yol gösterici araçlar olarak mevcut planlama sistemimize entegre edilme-
li; politikalar, antlaşmalar, stratejiler, yatırım planları ve yasal ihtiyaçlar gibi diğer 
plan ve belgelerin yorum ve entegrasyonunu sağlamalıdır. Koruma alanlarında 
“Yönetim Planlaması” için temel ilkeler:

	• Koruma alanlarının doğal kaynaklarını, yaşam zincirinin korunması ve bu-
günün gereksinimlerini sağlarken, gelecek kuşaklara da aktaracak şekilde ko-
rumak.

	• Her türlü yatırım ve kullanımda bilimsel verileri etkin olarak hayata geçirmek.

	• Sektörler arası koordinasyon ve eşgüdümü sağlayan kurumsal yapıyı oluştur-
mak.

	• Disiplinler arası yaklaşım sağlamak.

	• İnsan kaynaklı plansız ve aşırı kullanımların ve diğer canlıların yaşamı ve 
ekosisteme yapacağı etkilerin en aza indirgenmesini sağlamak veya ortadan 
kaldırmak.

	• Planlama ve karar süreçlerine halkın katılımı ile halkın bilinçlenmesi için fır-
satlar sunmak.

olmalıdır. Yine 2000’li yıllar sonrasında yaşanan yetki değişikliklerinin “sürdürü-
lebilir koruma odaklı” olarak yeniden kurgulanması gerekmektedir. 2011 tarihli, 
648 Sayılı ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” başlıklı düzenleme 
ile kültür varlıklarının korunması Kültür ve Turizm Bakanlığı, tabiat varlıkları-
nın korunması konusu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisine alınmıştır. Oysa 
“kültür-doğa” özellikle Beykoz gibi pek çok yerleşim alanında ayrılmaz bir birlik-
telik halindedir. Günümüzde kırsal alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı gibi bakanlıklar yetkilidir. Kırsal yerleşimlere ilişkin yasal çerçeve, ulusla-
rarası yönelimler paralelinde ve “doğa-kültür ilişkisini içeren öngörüler, bütünleşik 
koruma ve kültürel peyzaj kavramları”, yasalarda yer bulamasa da kırsal sit kavramı 
kültürel peyzaj alanları olarak ele alınıp sürdürülebilir koruma parametreleri dâ-
hilinde geliştirilmelidir.

Benzer şekilde, kırsal alanların bütün şehir kapsamında köy statüsünün kaldırıl-
ması sonrasındaki tartışmalar ekseninde kırsal karakterli alanların devamlılığını 
sağlamak üzere yapılan düzenleme ve sonrasında çıkan 15 Nisan 2021 tarihli Kırsal 
Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği’nde kırsal alanların özgün dokusunun, 
peyzajının korunması, çeşitliliğin arttırılması ve kır-kent ilişkisinin sürdürülebi-
lirlik ekseninde ele alınması konularının yer almadığı görülmektedir. 2019 yılında 
yapılan 3. Tarım ve Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi 17. maddesinde “Büyükşehir 
belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, 
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kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısının korunması, kırsal yaşamın Tarım 
ve Orman Bakanlığı bünyesinde bütüncül ve entegre bir bakış açısıyla koordine 
edilmesi” önerisi getirilmiştir. (https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4207/3-Ta-
rim-Orman-Surasi-Sonuc-Bildirgesi, erişim 17.11.2021). Bu bakışla kırsal alanları 
kırsal mahalle statüsünde kültürel peyzaj alanları olarak korumak için de gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

İnsani Değer Olarak Miras ve Peyzaj (Heritage and Landscape as Human Values) 
hakkında Floransa Bildirgesi (ICOMOS- 2014) “Kültürel Mirasın ve Peyzajların 
Barışçıl ve Demokratik Toplumları Desteklemek İçin Taşıdığı Değere İlişkin İlke 
ve Tavsiyeler Bildirgesi”nde, “yerin ruhunu” ve insanların kimliğini korumak ve 
böylece yaşam kalitelerini iyileştirmek için, bir alanı Dünya Mirası olarak ince-
lemek ve değerlendirmenin, insani “değerleri” korumaya ve bunlara saygı göster-
meye dair etik bir bağlılık olarak sayılması gerektiği önerilmiştir. Bildirgede, “Pey-
zajların, geçmiş kuşakların yaşayan hafızası olmaları ve gelecek kuşaklara somut 
ve somut olmayan bağlantılar sağlayabilecek olmaları dolayısıyla, kültürel mirasın 
ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ediyoruz. Kültürel miras ve peyzaj, topluluk-
ların kimliklerinin vazgeçilmez bir unsurudur ve biyolojik çeşitliliğin de korun-
masını güvenceye alan geleneksel uygulamalar ve bilgiler üzerinden yaşatılmalıdır. 
Peyzajlar bugün beklenmedik tehditlerle karşı karşıya kalmıştır; kültürel ve doğal 
miras arasındaki ilişkinin yürütülmesiyle ilgili uygulama deneyimleri paylaşılarak 
ve yeni yaklaşımlar izlenerek bu tehditlerin yönetilmesi gerekmektedir. İnsan hak-
larının korunmasına ve yeni ile geleneksel bilginin ve yerel yönetişimin güçlendi-
rilmesine dayalı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır” denilmektedir. Bildirgede “Kültürel 
habitat olarak peyzaj” alanlarına toplum odaklı bir yaklaşım gerekliliği vurgulan-
maktadır. Bu kapsamda yapılacak olan düzenlemelerde, planlama ilkelerinde ve 
yönetim planında “yere özgü” doğal ve kültürel miras değerlerinin sürdürülebilir-
lik ilkesi temelinde korunması–geliștirilmesine yönelik mekânsal ve sektörel geliș-
me stratejilerinin belirlenmesi önem kazanmaktadır.
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Arkeolojik ve Kültürel  
Mirasın Ticarileşmesinde 
Kamu-Özel Sektör Ortaklığıyla 
Sürdürülebilir Mekanizmalar

Ege BAĞLIKAYA1

Özet
Bu bildiride Türkiye’de arkeolojik ve kültürel mirasın kamu özel sektör ortaklığıy-
la kurulan sürdürülebilir mekanizmalarla ticarileşmesi için geliştirilen bir model 
incelenecektir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Kültürel Girişimcilik 
ortaklığı ile kurulan dünyanın en geniş müze ve ören yeri mağazacılığı sistemi 
kamunun tek başına yürütmekte zorlandığı kültürel mirasın ticarileştirilmesinde 
sürdürülebilir model  ile yenilikçi bir model getirmiştir. 2017’de başlayan süreç ile 
Türkiye’nin kültürel miras eserlerinin farklı boyutlarda replikaları üretilmiş, çeşitli 
uygulama alanları ile yaratılan  değer arttırılmıştı.

Müze ve ören yerlerinin çehresini değiştiren,   ziyaretçi deneyimini olumlu etki-
leyen bu model bazı yenilikleri  ülkemize kazandırmıştır.  Yurt dışı bağlantılar 

1 Anadolu Kültürel Girişimcilik
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geliştirilmiş, kadın tedarikçiler sürece katılmış, yeni yayınlar, engelli deneyiminin 
kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmış, dijital teknolojiler ile tarihi mekânlar sayı-
sallaştırılmıştır. Bu girişim arkeolojik mirasın yurt dışına kaçırılması ile mücadele 
için de çeşitli çalışmalar yapmış, “Türkler zaten sahip çıkamazdı” anlayışı ile müca-
dele edecek çalışmaları sürdürmektedir.

Bildirinin son kısmında başarı ile uygulanan bu modelin daha da gelişmesine yö-
nelik olarak arkeolojik ve kültürel mirasın korunması için kitlesel fonlama yön-
temleri geliştirilmesi, bu deneyimin Akdeniz Çanağı ve İpek Yolu üzerindeki ülke-
lerle paylaşılması gibi konular incelenecektir.

Anahtar kelimeler; Arkeolojik ve Kültürel Miras, Kamu-özel sektör ortaklığı, İpek 
yolu, Dijital teknolojiler, Kitlesel fonlama, Müze, Ören yeri.

Giriş
Müzeler kültür turizminin en önemli unsurlarından biri iken turizm ve müzelerin 
performansı karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Turizmin gelişmesi müzelere 
olan talebi arttırırken müzelerin etkili kullanıldığı, iyi pazarlandığı ve marka haline 
geldiği bir bölgede turist sayısı ve yaratılan ekonomik gelir artış gösterir. Bu yüzden 
dünyanın birçok ülkesinde müze turizmine olan yatırımlar arttırılırken her türden 
ziyaretçiye hitap eden ve bilim, sanat, doğa, çocuk, oyuncak, astronomi, arkeolo-
ji, tarih gibi farklı temaları işleyen müzelerin oluşturulup turizme kazandırılması 
hedefleniyor.

Türkiye müze ve ören yeri potansiyeline sahip önde gelen bir ülkedir. Müze turiz-
mine olan yatırımlar da artmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de arkeolojik ve kültürel 
mirasın sürdürülebilir mekanizmalarla ticarileşmesi için geliştirilen bir kamu-özel 
sektör iş birliği modelini incelemektedir.

Arkeolojik & Kültürel Mirasın Ticarileşmesinde Paradigma Değişikliği
Türkiye’de geleneksel olarak kamunun yönetimindeki müze ve ören yerlerinin ti-
carileştirilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Döner Sermaye İşletmesi 
Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından yapılıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın en büyük bütçeli ve en büyük istihdamına sahip olan DÖSİMM, Bakanlığın 
ticari operasyonlarını yürütmekte, kültürel varlığın korunması ve geliştirilmesi, 
kültür ve turizm altyapı yatırımları ile ülke tanıtımı için kaynak sağlamaktadır. 
Müze ve ören yerleri gelirlerinin tahsil edilmesi, Bakanlığa bağlı tarihi mekânla-
rın kısa süreli kullandırılması, müze ve ören yerleri, kültür merkezleri, galeriler ve 
kütüphanelerin ticari ünitelerinin kiraya verilmesi DÖSİMM’in görevleri arasın-
dadır.2

Bu modelde bir paradigma değişikliğine gidilerek müze ve ören yerlerinin sahip 
oldukları arkeolojik ve kültürel zenginliklere yaraşır modern standartlarda hizmet 
verebilir hale getirilmesi amacıyla bir kamu-özel sektör iş birliği modeli gelişti-
rilmiştir. Söz konusu model gereğince müze ve ören yerleri satış alanları ve ticari 
faaliyetlerin yönetimi, yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmet tedariki projesi 
uygulamaya konulmuştur. Projeyle, anlaşma kapsamında yer alan müze ve ören 

2 http://www.dosim.gov.tr/hakkimizda
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yerlerindeki satış alanlarının onarımı, yenilerinin yapımı, bunların satışa sunul-
mak üzere nitelikli ürün ve hizmetlerle donatılması ve modern yöntemlerle işletil-
mesi hedeflenmiştir.

Kamu-özel sektör iş birliği modelinin üç temel amacı vardır:
i) Ziyaretçilerle kültürel iletişimi güçlendirmek
ii) Çağdaş müzecilik anlayışına yaraşır satış alanları, ürün ve hizmetler oluşturmak
iii) Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi için kaynak sağlamak.
Bu dönüşümde etkili olan faktörler şu şekilde sıralanabilir:

	• Kamunun müze ve ören yeri mağazacılığı sistemini tek başına yürütmekte 
zorlanması,

	• Artan turist sayısı,

	• Artan müze ve ziyaretçi sayısı,

	• Turizmde gelir artışı ihtiyacı,

	• Değişen turist talepleri,

	• Butikleşen ve özelleşen kültür turizmi piyasası,

	• İl, ilçe, sit alan, eser merkezli tanıtım ve ticarileşme ihtiyacı,

Artan Turist Sayısı & Artamayan Kişi Başı Turist Harcamaları
Türkiye 2020 yılı başında tüm dünyada insan hareketliliği sınırlayan Covid-19 Sal-
gını öncesinde yılda 50 milyon ziyaretçi ağırlayarak dünyanın en çok tercih edi-
len altıncı turist destinasyonu haline geldi. Ancak, Türk turizminin yapısal sorunu 
yıllık turizm gelirleri 30 milyar doların üzerine çıkmış olmasına rağmen ziyaretçi 
başına düşen turizm gelirinin 700-800 ABD Doları platosunun üzerine çıkamamış 
olmasıdır. Bu rakamın daha yukarılara çıkabilmesi için turizmin çeşitlenmesi ve 
ziyaretçilerin daha çok harcama yapabileceği farklı deneyimlere ve ürünlere ihtiyaç 
duyulmaktadır.
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Tablo 1: Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi ve Turizm Gelir Rakamları3 

YILLAR
ZİYARETÇİ 

SAYISI

TURİZM 
GELİRİ 
(1000 $)

ORTALAMA 
HARCAMA ($)

TURİZM GELİRİNİN 
GSYİH İÇİNDEKİ 

PAYI (%)

2004   20 753 734   17 076 607 843 4,2
2005   25 045 142   20 322 111 842 4,1
2006   23 924 023   18 593 951 803 3,4
2007   27 239 630   20 942 500 770 3,1
2008   31 137 774   25 415 067 820 3,3
2009   31 759 816   25 064 482 783 3,9
2010   32 997 308   24 930 997 755 3,2
2011   36 769 039   28 115 692 778 3,4
2012   37 715 225   29 007 003 795 3,3
2013   39 860 771   32 308 991 824 3,4
2014   41 627 246   34 305 903 828 3,7
2015   41 114 069   31 464 777 756 3,7
2016   30 906 680   22 107 440 705 2,6
2017   37 969 824   26 283 656 681 3,1
2018   46 112 592   29 512 926 647 3,8
2019   51 747 198   34 520 332 666 4,6
2020   15 971 201   12 059 320 762 1,7

2021*   21 507 658   16 850 958 830 -
*Ocak-Eylül arası

Artan Müze ve Ziyaretçi Sayısı
Türkiye genelinde 2010 yılında 334 olan müze sayısı 2020 yılında %5,8 artarak 
494’e çıktı. Bunların 205 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289 tanesi 
ise özel müze kategorisinde yer almaktadır. Aynı şekilde Türkiye’de Bakanlığa bağlı 
ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2019 yılında 35 milyon zir-
vesine ulaşmıştı. Ancak 2020 yılında salgın koşullarında bir önceki yıla göre %74,6 
azaldı.

3 Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Şekil 1: Yıllara göre müze sayısı, 2010-20204

Şekil 2: Yıllara göre müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2010-20205

Saha ve Eser Merkezli Tanıtım ve Ticarileşme İhtiyacı
Değişen ziyaretçi talepleri ile il, ilçe, saha ve eser merkezli olarak özelleşmiş tanıtım 
ve ticarileşme ihtiyacı oluşuyor. Örneğin Göbeklitepe, son 10 yılda Türkiye ve dün-
ya turizminin gündeminde en çok yer alan yeni kültür ve turizm varlığıdır. İnsan-
lık tarihine ilişkin bilinen tüm bilgilerin yeniden yazılmasını sağlayan ve tarihin 
sıfır noktası olarak adlandırılan muazzam bir değerdir. Göbeklitepe için özelleş-
tirilmiş bir tanıtım stratejisinin uygulanması ve bu varlığın ticari değere dönüştü-
rülmesi gerekiyor. Göbeklitepe, önce 2011 yılında UNESCO “Dünya Miras Geçi-
ci Listesi”ne alınıp daha sonra 1 Temmuz 2018’de Bahreyn’de düzenlenen 42’nci 
Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edildi. Aldığı 
bu unvanla dünyadaki bilinirliği artan Göbeklitepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 2019’un “Göbeklitepe Yılı’’ ilan edilmesiyle geçen yıl turizmde 

4 TÜİK, Kültürel Miras, 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kulturel-Miras-2020-37203
5 TUİK, Kültürel Miras, 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kulturel-Miras-2020-37203
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altın çağını yaşadı. Aynı şekilde özel sektör iş birliği ile küresel tanıtım çalışmaları 
ve Anadolu Kültürel Girişimcilik tarafından geliştirilen Göbeklitepe temalı eserler 
ile oluşturulan ekonomik değer arttırıldı.

Aynı şekilde, 2012 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Tell Tayinat höyüğünde 
yapılan kazılarda çıkarılan Hitit Kralı I. Şuppiluliuma’nın (yaklaşık MÖ 1344-
MÖ 1322), 1.5 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki heykelinin 
Hatay’daki dünyanın en büyük mozaik müzesinde sergileniyor olması tek başına 
yeterli olmamaktadır. Anadolu Kültürel Girişimcilik tarafından heykelin 3 boyut-
lu baskı teknikleri ile replikaları üretilerek ziyaretçilere sunulmuş, dijital dağıtım 
kanalları üzerinden daha geniş bir kitlenin erişimine açılırak ekonomik değerin 
artırılması sağlanmıştır.

Benzer şekilde Beykoz’un da sahip olduğu zengin kundura, deri ve cam sanayisi 
birikiminin özelleştirilmiş bir tanıtım ve ticarileşme stratejisi ile ekonomik değere 
dönüştürülmesi gerekiyor. Öncelikle ilçenin zengin tarihini, sosyo-ekonomik ve 
kültürel birikimini kayıt altına almak ve  geleceğe taşımak için çalışmalar yapılması 
gerekiyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor
Kültürel ve arkeolojik mirasın ticarileştirilmesinde sürdürülebilir ve yenilikçi bir 
model geliştirmek amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İş-
letmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) kamuya ait müze ve ören yerlerinin ticari 
işletmesini Anadolu Kültürel Girişimcilik’e devretti.

Hasılat paylaşımı esaslı çalışan sistem kamuya yüksek gelir ve yatırım getirisi sağ-
lamaktadır.

Müze ve ören yerlerindeki ticari alanlarda yapılan her türlü satış, tahsilat, maliyet 
ve stok bilgileri DÖSİMM tarafından eşzamanlı olarak elektronik ortamda izlen-
mektedir. Anadolu Kültürel Girişimcilik’in model kapsamındaki tüm etkinlikleri, 
belge ve kayıtları, tüm iş, işlem ve hesapları DÖSİMM ve Bakanlık denetim birim-
lerine tam ve şeffaf olarak açıktır. Ayrıca şirketin hesapları her yıl bağımsız bir de-
netim firması ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenmekte ve DÖSİMM’e 
rapor edilmektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Kültürel Girişimcilik ortaklığı ile 
kurulan dünyanın en geniş müze ve ören yeri mağazacılığı sistemi kamunun tek 
başına yürütmekte zorlandığı kültürel mirasın ticarileştirilmesinde sürdürülebi-
lir model  ile yenilikçi bir model getirdi. Bu model ile Türkiye’nin kültürel miras 
eserlerinin farklı boyutlarda replikaları üretilip, çeşitli uygulama alanları ile yara-
tılan  değer arttırıldı.

Sonuçta Topkapı Sarayı, Göbeklitepe, Troya, Zeugma, Kapadokya ve Efes gibi ül-
kemizin en önemli varlıkları bu sistemin kapsamında olduğu 44 şehirde, 186 ma-
ğaza, 70 café, $ 20 Bin ürün, 10 restaurant, 289 tedarikçi, online satış platformu ile 
dünyanın en büyük müze & ören yeri mağazacılığı sistemi ve zinciri ortaya çıktı.
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Şekil 3: Faaliyet Gösterilen Alanlar6

Model Neler Getirdi/ Kazandırdı
Geliştirilen kamu-özel ortaklığı modelinin Türkiye’nin kültür ve turizm hayatına 
birçok getirisi ve kazancı oldu. Bu modelin başlıca kazanımları şu şekilde sırala-
nabilir:

	• Kültürel ve arkeolojik miras eserlerinin farklı boyutlarda replikaları üretilme-
si,

	• Ülkenin arkeolojik ve kültürel mirasını tanıtmak için çeşitlendirilmiş replika, 
heykel, kupa, magnet, rozet, 3D, tekstil, Ar-Vr gözlükler gibi türlerde +20.000 
ürün geliştirilmesi,

	• Eserlerin yeni uygulama alanları ile yaratılan  değerinin artırılması ve kamu-
nun gelirinin artırılması,

	• Daha çekici müze mağazaları ile müze ve ören yerlerinin çehresini değiştiril-
mesi,

	• Müze severlerin eşsiz tarihi dokuya karşı soluklanabileceği ve keyifli zamanlar 
geçirebileceği kafe ve restoranların sisteme kazandırılması,

	• %15-20 müze mağazası penetrasyonu yakalanarak ziyaretçi deneyiminin iyi-
leştirilmesi,

	• 3D üretim teknolojisi ile eser geliştirme sistemi geliştirilmesi,

	• Müze/ören yeri deneyimini yeniden tanımlamak için VR&AR teknolojisi ile 
kültürel ve arkeolojik mirasın dijitalleştirilmesi,

6 AKG Kurumsal Sunum
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	• Müze mağazacılığının dijitalleşmesi ile müze ve ören yeri ziyaretlerinden ba-
ğımsız olarak dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin bu ürünlerle 
buluşabilmesinin sağlanması,

	• Türkiye’nin arkeolojik ve kültürel mirası ile ilgili İngilizce ve Türkçe yayın 
portföyünün genişletilmesi

Yurt dışı bağlantılar  geliştirilmesi
Geliştirilen model ile elde edilen kazanımların tüm dünyaya sunumu için yurt dışı 
müzeler ile iş birlikleri geliştirilmiştir. Bu çerçevede Londra’daki British Museum 
tarafından 21 Kasım 2019 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen Troy: Myth 
and Reality sergisi için iş birliği geliştirildi. Bu iş birliği ile Truva Sergisi için Truva 
Müzesi koleksiyonundan 600 parça sergi süresinde British Museum mağazasında 
satışa sunuldu.

Benzer şekilde Kayseri Kültepe kazılarında bulunan 6 bin yıl öncesine ait tarihte 
ilk kez kadınların ticarette var olduğunu gösteren yazılı belgelerin yurt dışında bir 
müzede sergilenmesi ve bulunan eserlerden geliştirilen ürünlerin satışa sunulması 
planlanmaktadır.

Bu yapıda iş birlikleri ile kültürel ve arkeolojik miras daha geniş bir kitleye ulaştı-
rılmaktadır.

Geniş Tedarikçi Ağı ve Kadın Tedarikçiler
Sisteme dâhil edilen 289 tedarikçi, açılan mağazalarda yaratılan istihdam ve el sa-
natçılarına sağlanan destek sayesinde yerel ekonomiye sürdürülebilir katkı sağla-
nıyor. Anadolu’nun Kadın Gücü projesi ile Anadolu’nun zengin birikimini kendi 
yaratıcı dokunuşlarıyla yorumlayan kadın üretici ve tasarımcıları desteklenip, teş-
vik ediliyor. Geçen iki yılda Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada, 2000’e aşkın 
kadın üreticiye ulaşıldı. Yarışma özellikle kadın kooperatiflerindeki kadın emeğini, 
ürünlerini doğru hedef kitleyle buluşturmak isteyen kadınlara ulaştırmayı amaçlı-
yor. Satın alma garantili yarışmada kazanan ürünler müze mağazalarında satılıyor.

Kültürel & Arkeolojik Miras ile Sanatı Buluşturan Sergiler
Anadolu Kültürel Girişimcilik desteği ile İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nde Ekim 
2019’da ziyarete açılan Bereketli Hilal Sergisi dokumadan mücevher ve takı tasa-
rımına, heykelden mühür koleksiyonuna birçok eseri barındırıyor. Sergi Göbek-
litepe’nin tarihsel olduğu kadar sanatsal ve kültürel değerini herkese göstermek 
amacıyla düzenlendi. Sergiye gelen ziyaretçiler, üç sanatçının heykelden dokuma-
ya, mücevher tasarımından mühür koleksiyonuna ve T sembollerinin stilize edil-
miş minyatürlerine kadar birçok çalışmasını görme fırsatı yakaladılar. Sanatçılar 
eserlerinde Göbeklitepe’de bulunan buğday, başak kuş ve aslan gibi kullandıkları 
figürlerle 14 bin yıllık geçmişi olan bu tarihi keşfin önemini bir kez daha izleyici-
lere sundular.
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Arkeolojik Mirasın   Yurt dışına Kaçırılması ile Mücadele Ederek  
Korunması
Anadolu Kültürel Girişimcilik, ortak kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması, ko-
runması ve geliştirilmesi için özgün, sürdürülebilir ve uygulanabilir kararların, 
politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak için de çalışmaktadır. Yasa dışı yollar-
dan yurt dışına çıkarılmış kültürel mirasımıza ait parçaların ülkemize ait olduğu-
nu yayan, tutunduran ve geri gelmesi konusunda kamu otoritelerimize yardımda 
bulunacak, gerek ülkemizde gerek ise yurt dışında kamuoyu farkındalığı yaratacak 
faaliyetler de yapmaktadır.

Başta geniş Akdeniz havzası ve Mezopotamya coğrafyasından olmak üzere genel-
de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olmakta olan 
kültürel varlıkların illegal trafiği ve ticareti yıllık 4-6 milyar dolarlık bir hacim ya-
ratmaktadır. Medeniyetin doğum yeri olan Akdeniz çanağından kaçırılan birçok 
kültürel eser bugün batı ülkelerinde müzelerde sergilenmekte ya da özel koleksi-
yonlarda bulunmaktadır.

Bu konuda, alanında en ciddi çalışma Türkçe ve İngilizce yayınlanarak satışa su-
nuldu. Yaşar Yılmaz’ın kaleme aldığı Anadolu’nun Gözyaşları (Tears of Anatolia) 
başlıklı eser 10’dan fazla ülkede 50’yi aşkın müzede yapılan araştırmaya dayanıyor. 
Büyük çoğunluğu 1830-1922 yılları arasında Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden 
farklı yöntemlerle yurt dışına götürülmüş, şimdilerde ABD ve Avrupa’daki müze-
lerde sergilenen tarihi eserlerin bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı envanterini 
sunuyor.7

7 Yılmaz, Yaşar, Anadolu’nun Gözyaşları: Yurt dışına Götürülmüş Tarihi Eserlerimiz, İstanbul, 2021
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Gelişme Alanları
Model ile oluşan kurumsal kapasite ve birikimin daha da gelişerek ülkenin kültürel 
ve arkeolojik mirası için daha fazla değer yaratabilmesi için çeşitli gelişim alanları 
üzerinde çalışmalar sürmektedir.

İlk olarak ziyaretçilerin arkeolojik & kültürel mirasın  korunmasına destek olabile-
cekleri kitlesel  fonlama yöntemleri geliştirilmesi üzerinde çalışmalar sürmektedir. 
İlaveten bu deneyimin Akdeniz ve yeniden canlanan İpek Yolu havzalarındaki ül-
kelerle paylaşılmasına imkân sağlaması için görüşmeler sürmektedir.

Tartışma ve Sonuç
Türkiye’nin turizm geliştirmesi, markalaşma ve gelir yönetiminde ispatlanmış ba-
şarı öyküsü olan bu model, deneyim ve kurumsal kapasite Beykoz’un zengin kun-
dura, deri, cam birikimini kullanarak özel projeler geliştirilmesinde kullanılabilir. 
Bu model, Beykoz için tasarlanacak markalı ürünler ve deneyimleri ziyaretçilere ve 
dijital platformlar üzerinden geniş kitlelere ulaştırılmasına imkân sağlar. Böylelikle 
Beykoz’un sahip olduğu arkeolojik ve kültürel mirası ekonomik değere dönüştü-
rebilir.
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Neden Beykoz Bir Üniversite 
Şehri Olmalı?

Merve ZAYIM1

Özet
Üniversiteler, genel itibariyle bulunduğu bölge ve alanlar için oldukça önemlidir 
ve bu önemini de günden güne kanıtlamaktadır. Üniversitelerin mevcut düzende 
bilgi üreten ve araştırma yapan, bilgi birikiminin yapıldığı eğitim kurumları oldu-
ğu gerçeğinin yanı sıra sosyal ve ekonomik anlamda da katkıları bulunmaktadır. 
Geleneksel, bilgi üreten, bilgi birikiminde önemli rol oynayan bu eğitim kurumla-
rının etkin bir istihdam ve ekonomik anlamda yön verici olduğu da bir gerçektir. 
Özellikle bölgesel kalkınma gibi konularda üniversitenin varlığı aranan bir özellik 
olmuştur.

Yerel ekonomi için son derece önemli olan üniversitelerin varlığı bölge halkı için 
sosyal anlamda da ayrıca öne çıkmaktadır. Eğitim seviyesini doğrudan yükselten 
bu kurumlarda barınacak öğrencilerin, bu bölgelerdeki hayat tarzlarına etki ettiği 
ve onlardan etkilendiği de söylenebilmektedir. Ancak tüm bunların ışığında elbette 
belirtmek gerekir ki altyapısını tamamlamış olan bölgelerde, bu anlamda bir katkı 
sağlayacak üniversitenin varlığından söz edebiliriz. Şüphesiz sadece üniversitelerin 
sayısının artması bu katkıyı her zaman verememektedir.

1 Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, e-posta: mervez@istanbul.edu.tr
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Çalışma sahamızda bulunan üniversitelerin geçmişten geleceğe uzanan başarı 
öyküleri de bölgeye olan katkılarının başında gelmektedir. Gerek sosyal gerek-
se ekonomik anlamda gözle görülür bir değer katmışlardır. Bu bağlamda burada 
yapılacak yenilikler, etkinlikler ve katkılar kontrollü bir şekilde organize edilir ve 
yönetilirse adından sıkça bahsedilen bir bölge ve hatta önemli bir kampüs şehir ha-
line gelebilecektir. Beykoz’da bulunan potansiyeller ışığında çalışmamızda ayrıntılı 
olarak ele aldığımız bu önerilerin hayata geçirilmesi ile halk ve üniversite uyumlu 
ve koordine bir şekilde eğitimde, ekonomide ivme kaydedebilecektir. Sahamızda 
bulunan kırsal alanların, burada okuyan gençlerin dikkatini çekmesi ve bu yönde 
ilgilerini yönetebilmek ilgili kurum ve kuruluşların destek ve programlamaları ile 
genişletilebilecektir. Doğa ile dost, ona saygılı ve en önemlisi sürdürülebilir bir an-
layışla gençleri buralarda tutmak bölge için katma değer oluşturacaktır.

Yapılan literatür çalışmaları, arazi çalışmaları ile buralardan alınan verilerin işlen-
mesi ve elde edilen veri ve bulgular ArcGIS 10.2 programı ile işlenmiştir. Bu analiz-
lerin ışığında interpolarasyon ve swot analizi gibi teknikler kullanılarak çalışmaya 
yön verilmiştir. Bölge için bir marka haline gelebilecek olan “üniversite şehri” ta-
nımlamasının önemine vurgu yapılarak varılan sonuçlar ortaya konacaktır. Ayrıca 
sahamız için öne çıkan potansiyeller, mevcut konumu ve bunun sağladığı avantaj-
ların şehre katkısı üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Tüm bunların yanı sıra yapıl-
mış ve yapılacak olan çalışmalar ile şehir-üniversite arasındaki ilişkinin boyutları 
ve bunun ne derece genişletilip, ivme kazandırılabileceği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Şehir, Fonksiyon, Özel fonksiyon, Üniversite şehri, 
Beykoz, İstanbul.

Giriş
Üniversiteler sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda kuruldukları şehre 
ekonomik, sosyal ve kültürel etki ve katkılarda bulunan önemli yapı taşlarıdır. 
Toplum için itici güç olabilen bu kurumlar, bilgileri işleme ve bunun aktarımı-
nı sağlama konusunda söz sahibidirler. Eğitim kurumlarının en yüksek seviyesini 
oluşturan üniversiteler geçmişten günümüze önemini artırmış ve bu yolda ilerleme 
kaydetmişlerdir. Öğrencinin bilgi yuvası olmasının yanında, onu hayata hazırlayan 
işlevini de sürdürmüştür.

Ekonomik girdi açısından da özellikle yerel ekonomiyi canlandırıcı ve geliştirici 
etkisi yadsınamayacak durumdadır. Bu sayede var olan imkân ve kaynakların daha 
doğru kullanılmasına ve sahip olunan gelişmişlik düzeyinin üzerine çıkarak ilerle-
mesine katkı sağlamaktadır.

Beykoz’da da bugün gelişmekte olan eğitim fonksiyonu gelecek vaad etmektedir. 
Faal olarak yapılan geliştirme çalışmaları ve önerdiğimiz bazı geliştirme, değiştir-
me çalışmaları ile bu konuda daha da etkin olacak, şehirsel mekânın organizas-
yonu ve toplum yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri de zenginleşecektir.
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Üniversite Şehirlerinin Genel Özellikleri
Doğu ve Batı’nın tarih boyu eğitim anlamında birbirini yakından takip ettiği ve 
elbette birbirinden etkilendiği açıktır. Zaman içinde yaşanan değişim dönüşümle 
birlikte medreselerden, studium generale/üniversitelere uzun bir yol vardır. Te-
melde eğitim odaklı olan bu kurumların iç işleyişi ve yapısı zamanla değişmiş-
tir. Nitekim dini eğitim veren medreselerin ilk örneğini Nizamiye Medresesi’nde 
(Bağdat) görmek mümkündür. Din dışı eğitimin verildiği studium generale yani 
üniversitelerin tarihi de İtalya’da başlamaktadır. Bu iki kurumun temelde edindiği 
görev teoloji ve hukuk konularının öğrenilmesi ve aktarımının sağlanmasıdır. Her 
ikisi de kendinden önce yaşanan kültürel ve sosyal hayata dair hem de bilimsel 
bilgilerin aktarılmasında söz sahibi olmuştur. Birer Orta Çağ kurumu olarak ad-
landırabileceğimiz bu iki kurum, zamanla birbirinden daha çok etkilenmişlerdir 
(ANAMERİÇ, RUKANCI; 35-48).

Üniversiteler sahip oldukları eğitim kurumu özelliğinin yanı sıra bulundukları 
bölge ve komşu çevre için sosyal, kültürel, ekonomik alanda da önemli bir rol üst-
lenmektedir. Sundukları imkânlar dâhilinde birçok sosyal ve kültürel faaliyetlere 
ev sahipliği yapmakta ve bulunduğu bölgeye de bu tarz etkinlikleri çekmektedir. 
Çekici unsuru oluşturan üniversitelerde, ekonomik kapsamda da bundan bahse-
debiliriz. Bölge için istihdam kaynağı olurken, öğrenci, idari ve akademik kadro 
için de barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yerlerdir. Hiç şüphesiz bu 
etkileşim sadece üniversitenin çevreyi etkilemesi gibi tek yönlü olarak değil, çev-
reden de üniversiteyi etkileyecek kararlar alınması ve olanakların sağlanması gibi 
katkılarla çift yönlü olarak beslenmektedir. Bu beslenme sayesinde üniversite ile 
şehir arasında bağ güçlenecek ve ivme kazanacaktır. Üniversite merkezli yapılacak 
olan kongre, sempozyum, seminer gibi faaliyetlerle birlikte yaşanan hareketlilik 
şehre canlılık kazandırır ve sosyokültürel etkinin yanı sıra ekonomik destek de sağ-
layabilmektedir.

Üniversite şehri etkisi küçük şehirlerde daha çok kendini hissettirmekle birlikte, 
hâkim şehirsel fonksiyonu eğitim fonksiyonudur. Üniversite şehirlerinde kendine 
has hayat tarzları gelişmekte ve bu bir yaşam tarzı oluşturmaktadır (GÖNEY, 2019: 
225-229).

Üniversiteler, insanî gelişimin temel öncülerinden olması itibariyle bu konuda sür-
dürülebilir bir anlayış benimsemelidirler. Yerel kalkınma sürecinde sürdürülebilir 
olmak öncelikli amaç olmalıdır. Nitelikli insan yetiştirmenin yanı sıra gelecek ne-
silleri de düşünen, besleyen ve koruyan bir anlayışla ilerlemeleri gerekmektedir. 
Bölgesel etkileri ve bağların yanında ulusal ve uluslararası boyutta önemli köprü 
konumunda olan üniversiteler bilginin ortaya çıktığı, işlendiği ve aktarıldığı önem-
li eğitim kurumlarıdır (TAŞÇI, vd., 2011; 132-134).

Bulunduğu bölgenin sadece demografik yapısına değil, ekonomik, sosyal, kültü-
rel açıdan da etki etmeleri üniversitelerin çok yönlü etkilerinin en önemli örnek-
lerinin başında gelmektedir. Toplumu geliştiren önemli bir dinamiğe sahip olan 
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üniversiteler, içinde bulunduğu toplum için kültürel mirasın aktarılmasında da et-
kili rol oynamaktadırlar. Toplumsal yapının vazgeçilmez unsuru olan kültürel biri-
kimin taşıyıcısı konumundadır. İlk Çağ’da Platon’un Akademia’sından, Orta Çağ’da 
İslam dünyasının Medresesi’ne ve Yeni Çağ’da Batı’nın Üniversitesine kadar uzanan 
bu gelişmeler, insanların doğru bilgi ihtiyacının ve bunun gelecek kuşaklara aktarı-
mının da toplumsal varlığımızın devamlılığı açısından ne denli önemli olduğunu 
ortaya koymaktadır (ATASOY, 2018; 290-293). Üniversitelerin bu konudaki dü-
zenleyici güç olması yadsınamaz bir gerçektir. Üniversiteler, sahip olunan kültürel 
birikimin yanında yeni entelektüel birikim konusunda da önemli bir fonksiyona 
sahiptirler (DAĞLAR, TUNÇ, KAYA 2009; 40). Üniversiteler aynı zamanda kültü-
rel bir ortam yarattıkları için de güçlü bir bölgesel kültürel faktördürler. Pasif veya 
aktif olarak kültürel zenginleşmeye katkı sağlarlar. Üniversiteler ayrıca yenilikçi 
araştırmalar yapan ve bu araştırmalar için kaynak oluşturan önemli kurumlardır. 
Üniversitelerin, etkin ve yetkin durumda olmaları, girişim açısından yeterli ve ve-
rimli olmaları, değişen toplum yapısına ayak uydurabilmeleri ve dinamik olarak 
sürekli kendilerini yenilemeleri, fırsat yaratıcı konumda bulunmaları vazgeçilmez 
unsurlarını oluşturmaktadır (ÇETİN, 2007; 220-225).

Şehirlerin sahip olduğu birçok özellik esas itibariyle şehir pazarlaması hususunda 
da kullanılmakta ve bu şekilde bir marka yaratılabilmektedir. Aslen şehir pazar-
laması kavramı, geleneksel olarak mal/ürün, fiyat, yer, promosyon prosedürüyle, 
şehir pazarlaması prosedürüne uyarlanması olarak kabul edilebilmektedir (DEF-
FNER, METAXAS, 2006; 3). Nitekim şehirlerin üniversite şehri olarak anılmaya 
başlamaları da ona bir marka değeri kazandıracak ve bir diğer çekici unsurunu 
oluşturacaktır. Mevcut potansiyelini geliştirerek çağa ayak uydurması, ihtiyaçlara 
cevap verdiği oranda tercih edilebilir olacak ve devamlılığı sağlanacaktır.

Öğrencilerin Üniversite Şehirlerinden Beklentileri
Üniversiteler, verdikleri eğitim kalitesi, sundukları imkânlar, vaat ettikleri fırsatlar 
dâhilinde çekici unsur oluştururlar. Öğrenciler için öncelik aldıkları puan ölçü-
sünde yerleşmek olsa da, seçecekleri eğitim kurumunun sunduğu olanakları da 
önemsemektedirler. Keza üniversitenin bulunduğu şehir de buna etki etmekte ve 
seçimlerini etkilemektedir.

Öğrencilerin üniversiteye yerleştikten sonraki temel kaygısı hiç şüphesiz kalacak 
yer konusudur. Nitekim özellikle şehir dışından gelen öğrenciler için son derece 
hayati olan bu konu bazı üniversitelerin kendi bünyesinde, özel yurt ve apartlarla 
kampüs içinde veya yakın çevresinde bulunan yurt imkânlariyle çözülebilmekte-
dir. Ancak bunu çok öğrencisi olan büyük üniversiteler için söylemek mümkün 
olmayabilmektedir. Son yıllarda açılan üniversiteler, hem öğrenci sayısı bakımın-
dan hem de baştan alınan önlemlerle bu konuda daha az sıkıntı yaşamaktadır. Ba-
rınma ihtiyacının yanında bir diğer önemli konu da yemek ihtiyacıdır. Çoğunlukla 
yemekhane, kantin, kafeterya gibi yerlerde yemek ihtiyaclarını karşılayan öğren-
ciler için, bu konuda çeşitlilik imkânı da yine üniversite içinde veya çevresinde 
açılan lokanta, kafe gibi yerlerden karşılanmaktadır. Üniversitenin yakın çevresi 
ve konakladıkları yerlerin çevresinde gelişen bu hizmetlerin çeşitlenmesi öğren-
cilerin bu alanlarda bulunmaya devam etmeleri, dışarıya başka mekân ve yerlere 
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gitmemelerine neden olmakta ve böylece burada bulunan yerel halk için de önemli 
bir ekonomik gelir sağlamaktadır. Yeni açılan hizmet alanları ile şehrin mekân or-
ganizasyonu da çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Üniversite şehirleri için öğrencile-
rin bu iki temel ihtiyacının karşılanması son derece önem arz etmektedir.

Barınma ve yemek gibi temel ihtiyaçları takiben bir diğer önemli ihtiyaç da hiç 
şüphesiz sosyalleşmedir. Sosyal ortamlar da öğrencileri bulundukları şehre daha 
çok yakınlaştırmakta ve onların başka yerlere gitmemelerini sağlamaktadır. Bura-
da başka yerlere gitmemeleri elbette temel amaç değildir. Başka yerleri gezip, gör-
me imkânı da gerçekten de elzemdir. Ancak okudukları üniversite ve çevresi için 
katma değer oluşturan öğrenci, hizmetli, idarî ve akademik kadronun bazı temel 
ihtiyaclarının karşılanması bölgenin ekonomik girdisi açısından son derece önem-
lidir. Bu sebeble burada önemle üzerinde durulan husus, öğrencilerin okudukları 
üniversite ve çevresinde daha çok zaman geçirmelerinin sağlanmasıdır. Sosyal-
leşme ortamları olarak kafe, sinema, tiyatro, kütüphane vs. başta gelmektedir. Bu 
hizmet alanlarına yönelik açılacak işletmeler sayesinde doğrudan ekonomik girdi 
sağlanacak ve yerel halk için gelir, istihdam imkânı sağlanacaktır. Şehrin görünü-
mü buna göre şekillenecek ve genişleme de yaşanacaktır. Hiç kuşkusuz bu yerlerin 
açılması ve bunları sayısının artması öğrenciler için seçenek yaratacak, uygun re-
kabet ortamı oluşturacak böylece kalite de artacaktır.

Çeşitli kültür sanat faaliyetlerinin yapıldığı ve sergilendiği alanların oluşturulması, 
var olanların geliştirilmesi de yine önemli bir beklenti kaynağıdır. Sergiler, sanat 
galerileri gibi alternatiflerle öğrencilerin hem kültürel gelişimine katkı sağlayacak 
hem de buralarda açılması uygun olan kurslarla sosyal faaliyetleri de gelişecektir. 
Bölgede bulunan insanlar için de hem kültürel katkı hem de öğrencilerin geçirece-
ği vakitlerin artması ile yine sosyal, kültürel ve ekonomik girdi sağlanacaktır. Bü-
yük AVM yapılması ve bunların sayısının artmasından ziyade bölge halkı için yerel 
ekonomiye can verecek bu tarz hizmet alanlarının açılması daha uygun olacaktır.

Öğrenciler için bir diğer sosyal faaliyet sayılabilecek unsur çeşitli spor kulübleri ve 
salonlarını açılması ve bunların ilgili kurum ve yerel yönetimler tarafından da des-
teklenmesi olacaktır. Nitekim su ve doğa sporları gibi faaliyetlerle gençleri hem bu 
açıdan yönlendirmiş hem imkân ve fırsat sağlamış hem de yine üniversite ve çev-
resinde geçirecekleri zamanı da artırmış olacaktır. Kampüs ve çevresinde geçirdik-
leri zamanı kaliteli ve eğitici geçirebilmelerinin yanı sıra seçenekleri artacağından 
seçim şansları da olacak ve eğilimleri yönünde tercih yapabileceklerdir.

Öğrencilerin üniversiteye ve elbette belli merkez sahalara olan ulaşımı da son de-
rece önemlidir. Yaşadıkları yerden üniversiteye gelmek veya üniversite çevresinde 
yaşıyorlarsa dahi gezmek, görmek ve çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirmek için yay-
gın ve etkili bir ulaşım ağına ihtiyaç duyarlar. Sunulan imkânlar dâhilinde özellikle 
büyük kentlerde daha çok ön planda olan ulaşım, zaman zaman üniversitelerin 
seçilmesinde en büyük etkenlerden biri de olabilmektedir. Öğrencilerin ve üniver-
sitelerde çalışan personellerin rahat ve kolayca ulaşım sağlayabilmeleri hayatîdir. 
Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ve çeşitli alternatif güzergâhların oluşturulması hiç 
şüphesiz önemli bir kolaylık sağlayacaktır.
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Beykoz’da Üniversite Şehri İçin Yapılabilecekler
Beykoz’un sahip olduğu doğal güzellikler çekici unsurların başında gelse de, öğ-
renciler için daha fazla atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Yapılacak iyileş-
tirme ve düzenlemelerle potansiyelini daha da değerlendirebilecek ve marka oluş-
turabilecektir.

Harita 1: Beykoz’daki Üniversitelerin Dağılışı

Beykoz’da bulunan beş üniversite de sahile yakın alanlarda bulunmaktadır. Beykoz 
Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Marmara Üniversite-
si Anadolu Hisarı Kampüsü, Bezmialem Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyotek-
noloji Enstitüsü, Beykoz’da bulunan üniversitelerimizdir. İkisi devlet, üçü de vakıf 
üniversitesidir.

Giderek artan öğrenci nüfusuna yetecek altyapı ve öğrenci, akademik ve idarî kad-
ronun bazı temel ihtiyaclarının karşılanması gerekmektedir. Buradaki eğitim fonk-
siyonuna destek ve yön veren bu topluluk için yapılacak bazı geliştirme, genişleme 
ve mevcut olanakların daha da iyileştirilmesi ile Beykoz’un ivme kazanması bek-
lenmektedir. 2020 yılında düzenlenen Beykoz Sempozyumu’nda yaptığımız çalış-
madan da yola çıkarak artan öğrenci, akademik ve idarî nüfusun yine burada kal-
maya devam edebilmesini sağlamak imkânı bulunmalıdır.

Şekil 1: Beykoz’da Bulunan Üniversitelerin Öğrenci Sayısının İlçe Nüfusuna Oranı 
Kaynak: TÜİK, 2020.
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2020’de düzenlenen Beykoz Sempozyumu’nda yaptığımız çalışmada, Beykoz’daki 
üniversitelere kayıtlı öğrencilerin toplam ilçe nüfusuna oranın %14 olduğunu he-
saplamıştık ve bu yıl bu rakam %18’e çıkmış bulunmaktadır (Zayım, 2020); Bu 
durum, burada üniversite şehri adına yapılan çalışmaların ne denli önemli olduğu-
nu, ivme kazandırdığını ve bu potansiyelin sürdürülebilir olarak işlenirse katkıla-
rının oldukça fazla olacağını göstermekte ve çalışmamızı, bakış açımızı destekle-
mektedir. Nitekim bu artışın daha da yükselmesi beklenmektedir.

Harita 2: Türkiye’deki İllerden Beykoz’da Bulunan Üniversitelere Gelen Öğrencilerin Dağılışı

Harita 2’de de görüldüğü üzere çeşitli illerimizden Beykoz’a gelen öğrenciler oldu-
ğu gibi bu yoğunluk daha çok büyük illerimizden ve İstanbul’a yakın illerdendir. 
İstanbul ve çevresi bu konuda öne çıkmakta ve onu takiben Ankara ve İzmir izle-
mektedir.

Ulaşımın kısıtlı olması buradaki öğrenciler için son derece olumsuz bir durum teş-
kil etmektedir. Var olan potansiyel dâhilinde merkezlere olan ulaşım ağının geliş-
tirilmesi, gerekirse ek sefer ve tarifelerle desteklenmesi gerekmektedir. Beykoz’un 
bulunduğu konum sebebiyle deniz ulaşımı açısından da son derece özel bir nokta-
dadır. Bunun kullanılması için gereken seferlerin buradan Eminönü ya da Beşiktaş 
gibi merkezi alanlara doğrudan ulaşım yapılabilecektir. Deniz ulaşımının önemli 
ve gelişmiş olduğu İstanbul’da bu son derece uygulanabilir bir durum olacaktır. Bu 
şehir içinden Beykoz’a gelecek öğrenciler ile personel için de kolaylık sağlayacaktır.

Beykoz’da yapılabilecek diğer bir husus da üniversite çatısı altında bir Ziraî Or-
mancılık (Agroforestry) Fakültesi’nin gerekliliğidir. Nitekim doğal şartlar bakı-
mından son derece zengin parametreleri barındıran Beykoz, bu eğitim sahası için 
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de son derece elverişlidir. Dünyada uzun zamandır var olan ve gittikçe önemi daha 
da artmaya başlayan bir konu olan “Agroforestry” yani tarımsal (ziraî) ormancılık-
tır. Örneğin bu düzenleme, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve tüm dünyada çok 
uzun zamandır uygulanmaktadır. USDA’ya göre; bir yönetim uygulamasının ta-
rımsal ormancılık olarak adlandırılabilmesi için tipik olarak dört “i”yi (intentional, 
intense, integrated, interactive) karşılaması: kasıtlı olması, yoğun olması, entegre 
olması ve etkileşimli olması gerekmektedir. Bunun çevresel, sosyal katkıları olaca-
ğı gibi hiç kuşkusuz ekonomik katkıları da olacaktır. Tarımsal ormancılık, ağaçlar 
arasında ekin, mera gibi alanların da olması bunun birbiri ile entegre ve uyumlu 
olması anlamına gelmektedir. Agroforestry, çeşitli ihtiyaçları dengelemeye çalışan 
tarım ve ormancılık sistemlerinin bir arada yürütülmesi anlamına gelmektedir ve 
bu sistemin hayata geçirilmesi doğal çevre şartları ve standartları bakımından da 
kazanımı ifade etmektedir. Ekolojik anlamda katkı sağlayabilmesi için o bölgeye 
has ürünlerin tercih edilmesi de önem arz etmektedir. Ayrıca tarımsal verimi ve 
sürekliliği de sağlanacak ve bir yandan bu tarım için gerekli kaynak harcanırken 
diğer yandan da ağaçların bakımı da yapılarak çift yönlü bir hareket mümkün ola-
bilecektir. Beykoz’da da uygulanması mümkün olan bu düzenleme ile birlikte bölge 
ve doğal çevre için önemli bir katma değer yaratacaktır. İnsanların aynı zamanda 
gelir sağladıkları önemli bir saha haline gelecek ve değerini daha da artıracaktır. 
Böylece de günümüzde orman alanları sadece ağaç topluluğu olarak algılanmak-
tan çıkacak, korunması gereken bir tabiat varlığı olacak ve elbette korunacaktır. 
Beykoz’un sahip olduğu bu eşsiz kaynak politikaların desteği ile daha da koruma 
altına alınmalı ve bu doğrultuda ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bölge için elzem olan, 
var olan bu kaynağı hem halk için hem de doğal çevre koşulları açısından sürdü-
rülebilir bir hale getirmek ve her bir santimetresinin değerini bilmektir. Çevrenin 
değeri ve korunması hususunda alınacak karar ve yaptırımların başında düzenli ve 
disiplinli bir eğitim kurumu ile desteklenmesi de önem arz etmektedir. Bulunduğu 
sahayı hem koruyacak hem de onu geliştirip, sahip olduğu potansiyeli de bilinçli 
ve planlı bir şekilde sürdürülebilir hale getirecektir. Kırsal karakter gösteren ma-
hallelerinde geçerli olan tarım ve hayvancılık için de bir katma değer olacak orada 
yapılan, yapılacak olanlar için itici güç olacaktır. Halkın da dâhil olabileceği eğitim 
programları ile toprağın önemi daha da anlaşılacaktır. Aynı zamanda bölge hal-
kı için de yapılacak düzenleme ve çalışmalarla, ekstansif metotlar yerine entan-
sif metotlarla toprağı işletme ve koruma şansı sunacaktır. İlçe alanının %73’ünün 
ormanlarla kaplı olduğu düşünülürse bu çok yerinde bir karar olacaktır. Ekolojik 
anlamda uyumlu olan ağaç, bitki türlerinin (özellikle ceviz, kocayemiş ve ıhlamur 
gibi) temini ve yetiştirilmesi de yine buradaki çeşitliliği zenginleştirecektir. Böylece 
zanaatkârlık ahşap sanatının gelişmesine de oldukça katkı sağlayacaktır. Elbette bu 
alanın Milli Park olarak ilan edilmesi anlamında da çalışmalar hayata geçirilebil-
melidir. Buradaki yerel işletme ve kurumlar Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte koordine hareket ede-
rek ortak bilinç geliştirebilir, beraber proje yönetebilirler. Ayrıca daha önceki çalış-
mamızda da bahsettiğimiz gibi Örnekköy, Elmalı, Akbaba, Dereseki mahallelerini 
içine alan kısımda sahil şeridinde üniversite öğrencileri için alanlar yapılabilir ve 
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bu alan öğrencilere kazandırılabilir. (GÖNEY, 2020; 26-35, GÖNEY, 2021, 47-51, 
https://www.usda.gov/erişimtarihi06.12.2021, https://www.worldagroforestry.org/
erişimtarihi06.12.2021).

Bir diğer eksik ise Su Ürünleri Fakültesi’dir. Burada bir su ürünleri fakültesi yerel 
anlamda ekonomisine ve koşullarına da destek olabilecek durumdadır. Ayrıca bu 
konudaki eğitim ve araştırmalar üniversitenin ve özellikle de şehrin mevcut duru-
muna katkı yapacak ve onu ekonomik anlamda geliştirecektir. Bir kıyı yerleşmesi 
olan Beykoz’a önemli bir değer kazandıracaktır. Eskiden de oldukça önemli olan 
ve günümüzde de yeniden canlandırılacak olan kürek ve yelkencilik spor faaliyet-
leri ile birlikte bölge hareketlenecek ve çekim sahası oluşturacaktır. Üniversitelerin 
de bunlara destek olması önem teşkil etmektedir. Yakın zamanda belediye tara-
fından açılan kürek kulübü de bu konuyu destekler nitelikte olmuştur. Devamlı-
lığının sağlanması ve üniversite iş birliği ile yapılması hayati önem taşımaktadır. 
Beykoz’da oldukça eski dönemlere dayanan at yetiştiriciliği ve biniciliği için gü-
nümüzde mevcut üniversitelerde ilgili fakülte ve yüksekokulların açılması ile daha 
da gelişebilecektir. Mevcut üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerine son derece 
önem verdiği açıkça görülmüş ve bu konuda bazı bölgeye katkısı olabilecek fakül-
telerin, kulüplerin eklenmesi ile de bu misyon ve vizyonlarını daha da genişlete-
cekler ve geliştireceklerdir.

Beykoz’da bulunan üniversitelerin gerek akademik kadrosu, gerek sunduğu imkân-
larla öğrencilerin birçok ihtiyacına cevap verebildiği görülmektedir. Nitekim bu 
okullarda okuyan öğrencilerin genel görüşleri Beykoz’da kalmaktır ancak buradaki 
etkinlikleri zaman zaman yetersiz buldukları da olmaktadır. Bu eksikliklerin gide-
rilmesi hususunda Beykoz’da öğrenim gören öğrenciler için yeni hizmet alanları, 
var olanların ise daha da çeşitlendirilip hayata geçirilmesi öncelikli amaclardan biri 
olmalıdır. Yapılacak düzenlemelerle açılacak olan yeni hizmet alanları sayesinde 
bölge halkı için ticari hayatta canlılık sağlayacak, öğrenciler ve çalışanlar için ihti-
yaçların karşılanmasını sağlayacaktır.

Bahsi geçen ormanlık alanların, sakin ve huzurlu ortamı burada bulunan gençler 
için önemli bir spor, eğlence ve dinlenme kaynağıdır. Nitekim son dönemlerde 
yaşanan bu pandemi süreciyle doğada olmanın, doğayla baş başa olmanın değeri 
daha çok anlaşılmaya başlanmış ve bu konuda yapılan aktiviteler daha da öne çık-
mıştır. Beykoz’da bulunan doğal zenginlikler, gençler için çeşitli aktivitelerin yapıl-
dığı, hatta sadece gençlere yönelik olarak kurulacak olan kamp/kamping alanları 
sayesinde hem doğa bilincini geliştirecek hem de onları burada daha fazla zaman 
geçirmeye yöneltecektir. Elbette bu alanların doğayla dost ve ilgili kurumlar/yerel 
kurumlar tarafından da desteklenen yerler olması son derece önem arz etmektedir. 
Bilinçli bir hareket olarak başlayıp, sürdürülebilir bir şekilde yapılabilecek olan bu 
aktiviteler ve çeşitli etkinlikler sayesinde bölgeye hem istihdam hem de ekonomik 
girdi de sağlayacaktır. Halk ile daha yakın iletişimde olacak olan öğrenciler için de 
farklı bir deneyim olacak, kültürel bir etkileşim de söz konusu olacaktır.
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Sonuç
Küreselleşmenin yerel ve uluslararası dinamikleri arasında önemli bir rol oyna-
yan üniversiteler, bulundukları bölgenin, şehrin gelişmesine katkı sağlayarak ona 
rehberlik ederler. Bu katkılar sosyal, kültürel anlamda olabileceği gibi ekonomik 
anlamda da olmakta ve bu katkı bölge ekonomisinin canlandırıcı gücünü oluştur-
maktadır.

Yeni kurulan üniversitelerde genel kaygı eğitim kalitesi yönünde olmaktadır. Bu 
yerinde bir tespit olsa da zamanla, uzun vadede kalite ve verimliliğini arttıracaktır. 
Şüphesiz bölgesel kalkınmaya da etki eden ve onu etkileyen üniversiteler ekono-
mik parametrelere katkı sağlamaktadır. Eğitime verilen önem ve geliştirme kaygısı 
ve çabası ülke kalkınmasına da doğrudan katkı sağlamaktadır. Ülkelerin kalkınma 
politikaları artık bilimsel gelişme düzeyleri ile daha da bağlantılı olmakta ve buna 
göre yol izlenmektedir. Turizm bacasız sanayi deyimini kazanması ekonomik an-
lamdaki önemini ne kadar ortaya koyuyorsa, bugün üniversiteler, eğitim kurum-
larının kalite ve seviyeleri hakkında da aynı şey söylenebilmektedir. Gelişmişliğin 
en önemli göstergeleri arasında kendini öne çıkarmaktadır. Eğitime yapılan veya 
yapılacak harcamalar da bu fonksiyonun gelişmesi açısından son derece önemlidir.

Üniversite şehirleri kapsamında incelediğimiz Beykoz, günden güne artan ola-
nakları sayesinde öğrenciler için önemli bir merkez olma yolunda ilerlemektedir. 
Mevcut şartların günden güne iyileştirilmesi, üniversitelerin akademik ve sosyal 
yönden kendini geliştirmesi ve sunduğu imkânları çeşitlendirmesiyle birlikte Tür-
kiye’deki birçok ilden genci kendine çekmektedir. Beykoz’da yapılması gereken 
daha önce bahsi geçen çeşitli fakültelerin kurulması ile birlikte ivme kaydedecek, 
kaybolan bazı değerler de yeniden hatırlanacak ve sürdürülebilir olacaktır.
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Beykoz’un Müstakbel Şehir 
Planlamasına Dair Küçük 
Bir Not

Süha GÖNEY1

Şehirler; fonksiyonlarına bağlı olarak sınıflandırılırlar. Sanayi şehri, turizm şehri, 
madencilik şehri, münâkale şehri yani ticaret şehri, idarî fonksiyona sahip şehirler, 
yani başkentler, garnizon şehirleri, kültürel hizmetlerin yaygın ve hakim olduğu 
şehirler, yani “üniversite şehri” vs. gibi farklı hizmetlerle tasnif edilirler.

Bu şehir sınıflandırmasında Beykoz’un durumu nedir? diye sorulduğu veya düşü-
nüldüğünde; bugün buna sağlıklı bir cevap vermek mümkün değildir. Ama Bey-
koz’da halen düşük ölçüde perakende ticaretin, küçük ölçekte turizmin, genellikle 
basit usullerin uygulandığı ve ilçe yüzölçümünün %10,8’ini kapladığı ziraatin, ya-
sal olarak şehir sakinlerine pek faydası olmayan ve ilçenin %73’ünü kaplayan or-
mancılığın, mahdut ölçüde ekstansif balıkçılığın, küçük ölçekli imalât sanayinin ve 
bütün bunların dışında; Beykoz gibi hem alanı küçük (313 km2) hem de nüfusu az 
(yaklaşık 250.000) olan bir ilçe biriminde; muhtemelen biribirinden haberi olma-
dan kurulmuş ve bugün itibarile takriben 40000 öğrencisi olan beş üniversitenin 
bulunmasıdır.

1 Prof. Dr.
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Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet dönemlerinde daha 1980’li yıllara kadar; 
Beykoz şehrini, bir sanayi şehri olarak nitelendirmek gerekirdi. Kuruluşu akamete 
uğrayan Kağıt Fabrikası bir tarafa bırakılır ise Deri ve Ayakkabı Fabrikası, Şişe ve 
Cam Eşya Fabrikası, Çuha Fabrikası, Halat Fabrikası, Gaz Depoları vs. gibi önemli 
tesislerde binlerce işçi çalışıyordu.

Sanayide tesis yerinin coğrafî mevkii çok önemli bir kavramdır. Eğer sanayi tesis-
lerini bu faaliyete uygun bir coğrafî mevkiide kuramaz iseniz, işletmenin rantabl 
çalışması mümkün değildir ve bırakın ferdi; devlet sübvanse etse bile kapanmaya 
mecburdur, hatta mahkûmdur. Maalesef 1800’lü yıllardan beri Beykoz’da kurulan 
fabrikalarda, coğrafî mevkiiye uygunluk kriterleri hiç düşünülmemiş ve bu tesisler 
kapatılma zorunluluğu karşısında kalmışlardır.

Bugün özellikle cam fabrikası ile ayakkabı fabrikasında çalışmış binlerce işçi ile on-
ların aileleri, çocukları, torunları, hısımları; Beykoz nüfusunun önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Denilebilir ki, eski İstanbul’da surun hemen kuzeyinde kurulmuş 
tershane, lengerhane ve kalafathaneleri ile başlıcaları Zeytinburnu ve Baltalima-
nı’nda bulunan baruthaneler bir tarafa bırakılırsa, eski İstanbul’a nispeten uzak 
kalan Beykoz’da bu denli büyük sanayi tesislerinin kurulmasının sebeblerini gü-
nümüz şartlarında anlamak mümkün değildir. Zira Beykoz çevresi ne ihtiva ettiği 
ham madde kaynakları ne de imalâtın tüketilmesi ve pazarlanması bakımından 
uygun ve yeterli bir mevkiide bulunmuyor.

Kuşkusuz kurulmuş fabrikaların Beykoz’a olumlu olduğu kadar, olumsuz etkile-
ri de olmuştur. Beykoz cam ve bezeme sanatından, günümüzde bile hayretle ve 
takdirle bahsedilmektedir ve bu büyük bir mazhariyettir. Fakat bu sanata tutkun 
olmak, cam fabrikasını yeniden Beykoz’da ihdas etmek anlamına gelmemelidir. 
Unutulmamalıdır ki, bu fabrikalar Beykoz’da çarpık yapılaşmayı da beraberinde 
getirmiş, slumlaşma günümüzde gerçek anlamda bir kentsel dönüşüme zemin ha-
zırlamış bulunmaktadır. Bu dönüşümün gayet dikkatle yapılması gerekmektedir. 
Hemen itiraf etmeliyim ki, bir Beykoz muhibbi olarak beni ziyadesile düşündür-
mekte ve tedirgin etmektedir. Bu nasıl yapılacak? Şüphesiz Beykoz için hayatî öne-
mi haiz bu durum, burada üzerinde durmaya çalıştığım husustan çok ayrı bir ko-
nudur. Keşke üçüncü sempozyumda kentsel dönüşümle ilgili çeşitli konuları daha 
etraflıca inceleyebilsek ve fikir teatisinde bulunabilse idik.

Mevlâna’nın güzel bir sözü vardır. Mealen; dün dünde kaldı cancağızım; bugün 
yeni şeyler söylemek gerek şeklindedir. Kanaatimce şehir, yaşayan bir uzviyettir. 
Bu bakımdan her yeni gün, yeni şartları, yeni istekleri ve yeni icapları beraberinde 
getirmektedir. Dolayısile bugün Beykoz şehri için yeni görüşlere ihtiyaç olduğu 
kaanatindeyim. Zira mutlaka coğrafî hususiyetler daima dikkatten uzak kalmamak 
şartile, Beykoz şehrine yeni fonksiyonlar kazandırmalı ve yeniden düzenlenmeli-
dir. Ayrıca bu, bizim alışageldiğimiz belediyecilik hareketlerinden çok daha farklı 
esaslar dâhilinde icra edilmelidir.

Her şeyden önce Beykoz şehri, bir bütün olarak düşünülmeli ve yapılacak şehir 
planlaması tüm şehire teşmil edilmelidir. Daha açık ifade edilmek istenir ise, 
bazı caddelerin genişletilmesi, etrafının park ve bahçelerle yeşillendirilmesi ve 
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aydınlatılması, başta kanalizasyon, elektrik ve su isale hatlarının iyileştirilmesi, 
çocuk parklarının yapılması, eski eserlerin onarılması vs. gibi bilinen, adeta rutin 
haline gelmiş beledî hizmetlerin ötesinde ve fevkinde çalışmalara ihtiyaç olduğu 
görüşündeyim.

Beykoz’da daha önemli, daha esaslı, daha kalıcı ve daha kapsamlı bir beledî hizme-
te şiddetle ve ivedilikle ihtiyaç vardır. Bunun vakit geçirilmeden değerlendirilmesi 
ve tatbikata sokulması elzemdir. Ayrıca Beykoz için yapılacak bu değerlendirme ve 
uygulama modelinin de, coğrafyanın Beykoz’a bahşettiği imkânlar ile Beykoz’dan 
sakındığı imkânsızlıklar mutlaka nazarı itibara alınmalı ve mevcut durum gözeti-
lerek geleceğe yöneltilmesi icap etmektedir. Eskiden olduğu gibi, her biri birkaç bin 
işçi çalıştırma kapasitesinde beş on fabrika kurulması, katiyen düşünülmemelidir. 
Bunun düşünülmesi ve uygulaması, kanaatimce Beykoz’a yapılacak en büyük kö-
tülük ve adeta ihanet olacaktır. Geçmişteki yanlışlardan ibret alınmalı ve tekerrürü 
engellenmelidir.

Bu satırları okurken, belki merak ediyorsunuzdur. Beykoz şehri planlamasında 
yeni öneriler nelerdir? Aslında bu bir sır değildir; zira Beykoz Sempozyumu 2019 
ve 2020 senelerine ait yazılarımda bunun ipuclarını bulmak mümkündür. Ayrıca 
iki değerli meslektaşım Doç. Dr. Aynur Coşkun ile Arş. Gör. Merve Zayım’ın 2020 
senesinde Beykoz üniversitelerine ait yazıları yanında; Sayın Zayım’ın 2021 sene-
sindeki ve benim de isteğim ve teşvikim üzerine hazırladığı “Neden Beykoz Bir 
Üniversite Şehri Olmalı?” konulu yazısı ve 2019 senesinde İstanbul Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümünün Beykoz’la ilgili bir toplantısına davet edildiğim zaman, irti-
calen yaklaşık iki saat süren konuşmamda bahsettiğim üzere, Beykoz evvel emirde 
bir üniversite şehri olarak planlamalıdır.

Türkiye’de özellikle 1981’den beri üniversite sayıları hızla artmakta, bugün 81 il 
merkezimizde devlet üniversiteleri bulunmakta ve pek çok ilçede de hızla kamu ve 
özel üniversiteler kurulmaktadır. Buna rağmen üniversitelerimizin eğitim hizmet-
lerinde birçok eksiklik ve aksaklık olduğu da vakıadır. Devletin bütün imkânlarını 
seferber ederek, binalar inşa ederek, alet ve edevat eksikliğini gidererek, yurt dışına 
doktora yapmak, bilgi ve görgüsünü arttırmak maksadile gençleri göndererek, ge-
rekli akademik ve hizmetli kadrolarını ihdas ederek, fedakarca yaptığı gayretlerin; 
maalesef yeterince makes bulunmadığı kanaatindeyim. Mutlaka bu çok önem-
li mesele üzerinde durulmalıdır; ama bugün benim bahsetmek istediğim husus 
başkadır ve üniversite hizmeti ve hayatının Beykoz’a örnek olması, başlatılması ve 
uygulanması dileğimdir.

Bilinmesi gerekmektedir ki, üniversite tahsili; bir hayat tarzıdır ve talebe bunun 
idraki içinde olmalı ve isteyerek tercih etmelidir. Bu itibarla üniversite tahsili bütün 
gün, bütün sene ve bütün eğitim süresince devam etmelidir. Üniversite eğitimi, 
hocaların derslerini vermek için belli bir süre talebe karşısına çıktığı ve dersini ver-
dikten sonra hoca-talebe iletişiminin son bulduğu durumda olmamalıdır. Talebe 
ile hoca ilişkisi, çok iyi düşünülmüş ve inşa edilmiş kampüslerde, adeta külliyelerde 
daha uzun zaman, bütün gün devam etmelidir.
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Beykoz’da mevcut beş üniversite; sınıfları, laboratuvarları, kütüphaneleri, konfe-
rans ve konser salonları, yemekhaneleri, kafeteryaları, spor salonları ve tesisleri, 
öğrenci yurtları ve öğretim elemanı lojmanlarile, Beykoz dâhilinde yeniden ya-
pılandırılmalı ve Beykoz’a “üniversite şehri” hüviyeti kazandırılmalı, Beykoz’daki 
üniversitelerde eğitimini sürdüren gençlerin Beykoz’a bütünleşmesini sağlamalıdır.

Böylece mutasavvar şehir planlamasında, Beykoz’un bir üniversite şehri olması he-
def alınmalı ve teşvik edilmelidir. Maalesef buna bir örnek Türkiye’de henüz yoktur. 
Dolayısile bu görüş benimsenir, ısrar edilir ve başta üniversiteler, Yök, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul görür ve teşvik edilir ise, Türki-
ye’de bir ilk gerçekleşecek ve bu da Beykoz’a nasip olacaktır. Beykoz’da mevcut beş 
üniversite ve metruk sanayi tesislerine ait sahanın birbiri ile buluşturulmasında, 
elbette idarî, hukukî ve malî zorluklar olacaktır. Fakat bu zorlukların üstesinden 
gelinir ise, memleketimize ilk defa Beykoz’da bir üniversite şehri kazandırılacak 
ve bu Türkiye için bir ilk, bir örnek başlangıç teşkil edecektir. Münster, Marburg, 
Lund, Oxford, Cambridge, Madison (Wisconsin) vs. gibi üniversite şehirleri yanın-
da Türkiye’de bir ilk örnek olarak Beykoz şehri eklenecektir.

Dolayısıyla müstakbel Beykoz şehri planlaması, esas itibariyle üniversite fonksi-
yonu esas ve öncelik alınarak yapılmalıdır. Bu fonksiyon Beykoz şehrinde kültürel 
fonksiyonu, turizm ve rekreasyon fonksiyonunu, ziraat fonksiyonunu, ticaret fonk-
siyonunu, küçük ve ihtisasa yönelik sanayi fonksiyonunu da beraberinde canlan-
dıracak ve böylece Beykoz’un yaşam kalitesini yükseltecek; neticede temiz, sakin, 
huzurlu, müreffeh gelişmesini sağlayacaktır. Esasen Beykoz bu özelliklere lâyık bir 
şehirdir.

Hemen ilave edilmelidir ki, şehir coğrafyası açısından turizm gibi üniversite fonk-
siyonu da adeta “bacasız fabrika” özelliğine sahibtir. Yarattığı istihdam ve elde ede-
ceği katma değer itibarile hem çok önemli bir kazanç kaynağı hem de çevre kirlili-
ğine sebep olmayan bir hizmettir. Bu bakımdan üniversiteleriyle gelişecek Beykoz 
şehrinde kirliliğe yol açmayacak bir ortam oluşacak; böylelikle Beykoz’un denizi, 
havası, toprağı ve suyu; yani kısacası coğrafî ortamı temiz kalacaktır. Beykoz’da 
geçmişten kalan slumlaşma, kentsel dönüşüme tâbi tutulmalı ve çevre harabiyeti 
bertaraf edilmelidir. Bunun dışında mevcut temiz çevre koşulları, üniversite hiz-
metleri esasları dâhilinde mutlaka korunmalı, değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. 
Bu yapılabildiği takdirde, Beykoz’a yeni bir özellik ve sıfat daha kazandırılacaktır.

Aşırı sanayileşme, sömürgeleşme üzerine kurulu kapitalist düzen, buna elbette 
1990’ların sonunda nihayete eren komünist düzeni ve bugün demokratik ilkeler 
içinde serbest piyasa rekabeti gibi gösterilen küreselleşme; dünyamızın çevre ve 
yerleşme düzenini ziyadesile bozmuş; artık tahammül edilemez hale getirmiştir. 
Bunu sonlandırmak üzere, 1999 senesinde İtalya’da başlatılan ve 2004 senesinden 
itibaren bazı yabancı üniversitelerde bir bilim dalı olarak bölümler kurularak “Sa-
kin Şehir” (Slow City, CittaSlow) girişimlerini; Unesco da desteklemekte ve tescil 
etmektedir. Şimdiye kadar 31 ülke ve makro bölgede 278 yerleşme “Sakin Şehir” 
olarak tescil edilmiş bulunmaktadır. Türkiye’de bunların sayısı 18 kadardır. Mutla-
ka sayısının fazlalaşması ve bu suretle şehrin hayat kalitesini arttırarak, hayatının 
akışını güzelleştirerek ve kolaylaştırarak bir üniversite şehri olacak Beykoz’un da 
burada yer alması en büyük temennimdir.



Sürdürülebilirlik Bağlamında 
Şehir Tarımı: Beykoz Örneği

Aylin YAMAN KOCADAĞLI1

Özet
20. yüzyılın ikinci yarısında hızla artan ve gittikçe şehirleşen dünya nüfusu, artan 
üretim ve tüketim ihtiyaçlarını da beraberinde getirmiştir. Bu durum doğal kay-
nakların hızla tüketilmesine yönelik bir yaklaşımın dünyada yaygınlaşmasına ne-
den olmuştur. Bu yaklaşıma eleştiri olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı 
başlangıçta sadece çevresel boyutta ele alınmış olmasına rağmen, günümüzde eko-
nomik ve toplumsal konuları da içerecek şekilde daha kapsayıcı bir hale gelmiştir. 
Birleşmiş Milletlerin 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birisi “sür-
dürülebilir şehirler” yaratmaktır. Çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutta sür-
dürülebilir şehirler yaratmak, esasında geleceğin dayanıklı şehirlerini inşa etmek 
demektir. Akademik camiada son yıllarda yoğun bir şekilde tartışılan “dayanıklı 
şehirler” inşa etmede, şehir tarımı konusu da önemli bir araç olarak görülmektedir. 
Şehir tarımı, gerek çevresel gerekse ekonomik ve toplumsal boyutları olan ve bu 
bağlamda sürdürülebilir, dayanıklı şehirler, toplumlar oluşturmada önemli işlev-
lere sahip bir uygulamadır.

1 Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, yaman@istanbul.edu.tr
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Şehir tarımı mekânsal planlamada üstlendiği fonksiyonlarının yanı sıra halkın gı-
daya erişimi noktasında da önemli bir araç haline gelmiştir. Günümüzde dünyayı 
etkisi altına alan COVID-19 pandemisi bizlere gıdanın ve gıdaya kesintisiz erişi-
min önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Bu bağlamda şehirlerin planlanmasın-
da sorgulanması gereken temel sorulardan birisi herhangi bir salgın, afet, savaş 
gibi olağanüstü durumlarda “şehirlerimiz ne kadar dayanıklı?” sorusu olmuştur. 
Geleceğe yönelik sürdürülebilir şehirsel mekânlar, sağlıklı toplumlar, güvenilir ve 
kesintisiz gıda üretim sistemleri oluşturmak toplumlar için büyük önem taşımak-
tadır. Gıda güvencesi, gıda egemenliği gibi kavramların sıklıkla dünya gündemine 
gelmeye başladığı günümüzde, ülkemizde de şehir tarımı konusuna gerekli öne-
min verilmesi geleceğe yönelik sürdürülebilir şehirler, daha dayanıklı toplumlar 
yaratmada önem arz etmektedir.

Şehir tarımı konusu esasında bizim toplumumuza yabancı olmayan, tarihi geçmi-
şi oldukça eskiye dayanan bir uygulamadır. Çalışmamızda Beykoz’un şehir tarımı 
potansiyelinin incelenmesi, bu potansiyelin İstanbul nezdinde taşıdığı önemin or-
taya konulması ve değişen büyükşehir yasasıyla şehir tarımı konusunun yeniden 
sorgulanması planlanmaktadır. Beykoz’un planlanmasında tarımsal potansiyelinin 
korunması, kullanılması ve bu kültürün yaşatılması; şehir tarımının yenilikçi yak-
laşımının yerel yöneticiler ve şehir plancıları tarafından benimsenerek mekânsal 
planlamalarda etkin bir planlama aracı olarak kullanılması geleceğe yönelik büyük 
önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Tarım, Şehir Tarımı, Dayanıklı Şehirler, İs-
tanbul, Beykoz.

Giriş
İnsanın ilk ortaya çıktığı günden günümüze kadar olan süreçte, doğal ortam ile 
insan arasındaki ilişkinin, etkileşimin boyutunda önemli değişimler meydana gel-
miştir. İnsanlığın gelişme tarihinde, Sanayi Devrimi’ne kadar olan süreçte, üretim 
biçimleri doğal ortam üzerinde tahribe dayanan, alarm verici olumsuz etkiler ya-
ratmamıştır. Sanayi Devrimi’yle birlikte değişen üretim süreçleri ve buna göre şe-
killenen toplumsal düzen doğa üzerinde tahribe dayanan bir anlayışı da beraberin-
de getirmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya nüfusu daha önce görülmemiş 
bir hızla artmaya başlamıştır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek için uzun yıllar doğal kaynakların “tüketilebilir” olduğu gerçeği göz ardı 
edilmiştir. Her geçen gün artan ve çeşitlenen ihtiyaçları karşılayabilmek için doğal 
ortam üzerinde kurgulanan üretim biçimleri ve kaynak kullanma yaklaşımları; so-
nuçta ortaya çıkan tüketim kalıpları insanın doğa üzerindeki olumsuz etkilerini 
alarm verici düzeye getirmiştir.

 1970’li yıllarla birlikte doğal kaynakları sömürüye, tahribe dayanan bu anlayı-
şın sürdürülemez olduğu gerçeği dünya gündemine daha çok gelmeye, daha çok 
tartışılmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler’in 1987 yılında yayımladığı Brun-
dtland Raporu diye de bilinen “Our Common Future (Ortak Geleceğimiz)” çalış-
masıyla “sürdürülebilirlik” kavramı hayatımıza girmiş; kavram çevrecilik hareketi 
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tartışmalarının merkezi haline gelmiştir. Raporda “sürdürülebilir kalkınma” kav-
ramı “gelecek kuşakların gereksinimlerinin karşılanmasına bir sınır getirmeden, 
günümüz insanlarının gereksinimlerini karşılayacak biçimde doğal kaynakların 
kullanılması” olarak tanımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda Birleşmiş Milletlerin 
çalışmalarında sürdürülebilirlik kavramı ve bu kavramla ilişkilendirilen çevresel 
sorunlar hep merkezi konumda olmuşlardır. 1992 Rio Konferansı olarak da bilinen 
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı öncesinde, sadece çevre ve çevre 
sorunları ekseninde ele alınılan sürdürülebilirlik kavramı, konferans sonrasında 
ekonomi ve toplumu da içine alacak şekilde, daha kapsayıcı bir biçimde tartışılma-
ya başlanmıştır. Netice itibariyle, yürütülen birtakım çalışmalarla sürdürülebilirlik 
kavramı günümüzde çok yaygınlaşmış ve söylem düzeyinde neredeyse her çalış-
mada başarılması gereken bir hedef olarak ortaya konulmaya başlanmıştır.

Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedef-
leri ortaya koyan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” evrensel bir eylem çağrısı 
olarak, 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. İklim değişikliğiyle mücadele, sorumlu 
üretim ve tüketim, sürdürülebilir şehirler gibi 17 ana başlıkta sürdürülebilir kal-
kınma amaçları ortaya konulmaktadır. Bu başlıklardan birisi olan sürdürülebilir 
şehirler yaratmak, geleceğin dünyasını inşa etmede daha büyük, kilit bir rol oy-
namaktadır. Çünkü yaşadığımız dünya büyük ölçüde şehirleşmiş bir dünyadır. 
Günümüzdeki şehirleşme olgusu gerek hızı gerekse dünyadaki dağılışı, formu ve 
fonksiyonları açısından tarihsel şehirleşme dokusundan da oldukça farklıdır. 1950 
yılında dünya nüfusunun yaklaşık %30’u (750 milyon kişi) şehirlerde yaşarken; bu 
oran günümüzde %55’e (4,22 milyar kişi) yükselmiş durumdadır. 2050 yılında ise 
şehirlerde yaşayan nüfusun, toplam nüfusun yaklaşık %68’ini (6,68 milyar kişi) 
oluşturacağı tahmin edilmektedir.

Görüldüğü gibi, şehirler dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan 
mekânlardır. Günümüzde küresel ekonominin büyük bir kısmını üreten şehir-
ler, aynı zamanda küresel enerji tüketiminin %65’inden fazlasını tüketen; küresel 
karbon emisyonlarının %75’ini yaratan, doğal kaynakların küresel çapta %75’ini 
kullanan mekânlara dönüşmüşlerdir (Solecki, Seto ve Marcotullio, 2013:12). Küre-
sel ekonomik sistem dünyada küresel şehirleri yaratmaya devam etmekte, rekabet 
ortamı günümüzde ulus devletlerden sermayenin odaklandığı küresel şehirlere 
kaymaktadır. Yapılan değerlendirmeler göstermektedir ki, içinde bulunduğumuz 
yüzyılda uluslararası ekonomik rekabetin ana sahnesi şehirler olmaya devam ede-
cektir. Bu nedenle sürdürülebilir şehirsel gelişmeyi sağlamak insanlık adına daha 
büyük önem arz etmektedir. Çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutta sürdürü-
lebilir şehirler yaratmak, esasında geleceğin dayanıklı şehirlerini inşa etmek de-
mektir. Dayanıklı şehirler inşa etmede, şehir tarımı konusu da günümüzde önemli 
bir araç olarak görülmektedir. Şehir tarımı, gerek çevresel gerekse ekonomik ve 
toplumsal boyutları olan ve bu bağlamda sürdürülebilir, dayanıklı şehirler oluştur-
mada önemli işlevlere sahip olabilecek bir uygulamadır.

Tarımın, özellikle hızla artmakta olan dünya nüfusunun beslenmesi açısından 
önemi şüphesiz çok büyüktür. Dünya nüfus artışı, gıda arzının sürekli bir şekilde 
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artmasını zorunlu kılmıştır. Artan nüfus karşısında dünyada halen tarım yapılan 
topraklara yenilerinin eklenmesi ve tarımda verimliliğin arttırılması çabaları de-
vam etmektedir. Ancak günümüzde insanoğlu dünyada ekilebilir tarım toprakla-
rını genişletebileceği alanların sınırına artık ulaşmış durumdadır; yeni kazanılan 
tarım alanları ya ekstrem arazilerin zorlanmasıyla ya da yanlış arazi kullanımla-
rıyla tarımsal üretim sürecine açılmaktadır. Bu nedenle mevcut tarım arazilerinin 
korunması dünyada gıda güvencesi açısından önem taşımaktadır. Günümüzde 
bir yandan tarım yapılan topraklara yenilerinin katılması çabaları devam ederken 
diğer yandan tarım alanlarının bir bölümü de özellikle şehirleşme olayıyla orta-
dan kaldırılmaktadır. Dünyada şehirleşmenin hız kazanması bir yandan şehirlerin 
mekânsal yayılmasıyla çevrelerindeki tarım alanlarını yok etmesi gerçeğini doğu-
rurken diğer yandan da şehirleşmenin genç nüfusu kırlardan şehirlere çekmesi ile 
tarımsal işgücünü kaybı gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır.

Görüldüğü gibi, dünyada bir yanda hızla artan şehirleşme ve şehirli nüfusun her 
geçen gün artan gıda talebinin karşılanması gerçeği diğer yanda ise hızla artan 
şehirleşmeye eşlik eden tarım alanlarının, tarımsal işgücünün kaybı ve değişen 
toplumsal yapı gerçekleri ciddi ikilemler olarak insanlığın karşısına çıkmaktadır. 
Tarım alanlarının şehirsel yerleşmeler ve tarım dışı fonksiyonlarla ortadan kaldırıl-
ması gerçeği dünyada olduğu gibi, ülkemizde de söz konusudur. 1950 yılında şehir 
nüfusu ülke nüfusumuzun %25’ini (5,2 milyon) oluştururken, bu oran 2000 yılın-
da %65’e (44 milyon), günümüzde ise yaklaşık %80’e (66,8 milyon) ulaşmış durum-
dadır2. Görüldüğü gibi, 1950 yılında ülkemiz ağırlıklı olarak kırsal bir toplumdu; 
her 4 kişiden 3’ü kırsal kesimde yaşıyordu. Oysa günümüzde her 5 kişiden sadece 
1’i kırsal kesimde yaşamakta; şehirsel bir düzen hâkim duruma geçmiş bulunmak-
tadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehirleşme tarım alanlarının azalmasına, 
tarımsal işgücünün kaybına ve değişen bir toplumsal yapıya neden olmaktadır. Bir 
yanda artan ve gittikçe şehirleşen ülke nüfusumuza diğer yanda şehirsel yerleş-
meler ve tarım dışı fonksiyonlarla ortadan kaldırılan tarım alanları gerçeği eşlik 
etmektedir. 2005 yılında 26,6 milyon hektar olan ekilebilir tarım alanlarımız, 2020 
yılına gelindiğinde 23,1 milyon hektara gerilemiş; 15 yıl gibi kısa bir zaman zarfın-
da yaklaşık 3,5 milyon hektar tarım alanı maalesef üretim sürecinden çıkartılarak, 
çeşitli nedenlerle kaybedilmiştir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal üretim süreci her geçen gün şehirsel 
alanlardan uzaklaştırılmaktadır. Günümüzde tarım alanlarının hızla kaybolduğu-
nu gördüğümüz şehirsel alanlarla tarım alanları arasındaki ilişki daha çok sorgu-
lanmaya bunun yanı sıra şehirsel alanlarda artık iyice azalan boş mekânlarda bile 
sürdürülmeye çalışılan tarım faaliyetleri dünya gündemine daha çok gelmeye ve 
tartışılmaya başlanmıştır. 2050 yılında şehirler küresel nüfusun %68’ine ev sahip-
liği yaparken, üretilen gıdaların %80’inden fazlasının tüketileceği mekânlar ola-
caktır. Bu nedenle şehirlerin gıda güvenliğinin, güvencesinin, şehirsel gıda tedarik 
sistemlerinin sürdürülebilirliğinin mutlaka sorgulanması gerekmektedir.
2 Büyükşehir Yasası’yla değişen idari yapı dikkate alınmadan yaklaşık olarak elde edilen tahmini 
değerdir.
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Yukarıda üzerinde durduğumuz bazı gerçeklerin yanı sıra içinde bulunduğumuz 
Covid-19 pandemi sürecinin de bizlere bir kez daha hatırlattığı temel sorulardan 
birisi herhangi bir salgın, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda “şehirlerimiz 
ne kadar dayanıklı?” sorusu olmuştur. Geleceğe yönelik sürdürülebilir şehirsel 
mekânlar, sağlıklı toplumlar, güvenilir ve kesintisiz gıda üretim sistemleri oluştur-
mak şüphesiz her toplum için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle son yıllarda 
dünyada dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler yaratma bağlamında, günümüz koşul-
ları altında şehrin tarımla olan ilişkisi üzerinde daha çok durulmaya başlanmıştır.

Şüphesiz dayanıklı, sürdürülebilir şehirler yaratma noktasında farklı alanlarda 
farklı stratejilerin üretilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir şehirsel gelişmenin 
sağlanabilmesi için farklı araçlar söz konusu olup şehir tarımı bunlardan sadece 
birisidir. Bu nedenle şehirsel planlamalarda şehir mekânına dair stratejiler gelişti-
rilirken, şehirlinin şehir içi tarımsal üretimini desteklemek bu stratejilerden birisi 
olmalıdır. Şehir tarımı, şehirsel besin üretim sistemine katkı sağlayacaktır. Şehir 
tarımı uygulamasının yerel ölçekte toplumun gıda ihtiyacını desteklemesinin yanı 
sıra çevresel, sosyal, ekonomik, psikolojik birçok boyutlarda olumlu etkileri de söz 
konusudur. Şehirlerde günümüzde gıda güvencesiyle ilgili mevcut sorun gıdanın 
varlığından çok, şehirdeki yoksulların gıdaya erişememesinden kaynaklanmak-
tadır. Tarımın tamamen şehir dışına itilmeyerek, şehir planlarında bir alternatif 
arazi kullanma şekli olarak yer alması bu noktada da bazı çözümler sağlayacaktır 
(Tekeli - Ataöv, 2017:143). Şehir tarımı gıda üretim faaliyetleriyle yerel ölçekte iş 
olanakları sağlayarak, ekonomik gelişimi ve toplumsal katılımı da güçlendirecektir. 
Şehir tarımı, sunduğu görsel peyzaj ve yarattığı atmosfer değeriyle esasında tera-
patik açıdan da bir önem taşımaktadır. Son yıllarda dünyada sağlık rekreasyonu 
kapsamında terapatik rekreasyon uygulamaları da artmıştır. Bu nedenle şehir ta-
rımı bu kapsamda da değerlendirilebilecek bir araçtır. Şehirsel tarım, şehir tarım-
cılarının gelirine katkıda bulunacak, aynı zamanda şehir atıklarının, atık sularının 
belli işlemlerden geçirildikten sonra tarımda girdi olarak kullanılması için de bir 
fırsat yaratabilecek; şehri dışarıdan besleyen gıdaların uzun mesafelerden taşın-
ması sorunlarını da azaltarak, birçok noktada şehirlerin sürdürülebilirliğine katkı 
sağlayabilecek kapsamda bir uygulamadır.

Şehir tarımı konusu esasında temelleri çok eskiye dayanan, bizim toplumumuza 
yabancı olmayan bir uygulamadır ve şehir tarımı yüzyıllarca çeşitli süreçlerde şehir 
hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bahçe şehir niteliği taşıyan Türk-Osmanlı 
şehirleri bu bağlamda güzel bir örnektir. “Türk-Osmanlı şehirleri çeşitli çam, servi, 
çınar, envai çeşit meyve ağaçları ve çiçeklerle bezenmiş bir yerleşim ortamı oluştu-
ruyordu. Ayrıca şehrin hemen etrafında da, yeşil bir kuşak halinde adeta şehri iha-
ta eden bağ ve bahçeler yer alıyordu. Böylece şehrin yeşilliği, yerleşim alanı dışında 
daha yoğun bir yeşil örtüyle çevrilmiş bulunuyordu. Şehirde yerleşmiş bulunanla-
rın çoğuna ait bu bağ ve bahçelerde sulamalı ziraat uygulanıyor, şehir sakinlerinin 
yazlık ve kışlık çeşitli meyve ve sebze ihtiyaçları karşılanıyordu.” (Göney, 2011:282). 
Öyle ki Türk-Osmanlı şehirlerinin bu bahçe şehir niteliği, Batı şehirlerini de etki-
lemiş bulunuyordu. Sanayileşme ve şehirleşme sürecinin bir sonucu olarak tarım 
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gittikçe şehir dışına itilmiş; arazi kullanımlarında öncelik diğer kullanım türlerine 
verilmiştir. Dünyada 20. yüzyılda şehir tarımı daha çok savaş ve ekonomik kriz gibi 
bunalım anlarında çözüm olarak yeniden ortaya çıkmıştır (Kaufmann ve Bailkey, 
2000). Bugün ise çevresel bozulma, iklim değişikliği ve sürdürülebilir bir yaşam 
biçimi anlayışları sonucunda şehir tarımı tekrar dünya gündemine sıklıkla gelme-
ye, gittikçe canlanmaya ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkelerin gelişmişlik 
düzeylerine göre, farklı nedenlerle ortaya çıkan şehir tarımının dünya üzerinde 
farklı uygulama örnekleri söz konusudur. Günümüzde gelişmemiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde şehir tarımı gıda güvencesi ve ekonomik anlamda gelir sağlamak 
için yapılırken; gelişmiş ülkelerde bunlara ek olarak ekolojik ayak izini azaltma, 
atıkların geri dönüşümü, sosyal bütünleşme, rehabilitasyon, rekreasyon, sağlıklı 
gıda tüketimi, şehirsel yayılmayı önleme, eğitim ve biyoçeşitliliğin korunması gibi 
daha çok sosyal ve çevresel amaçlarla hayata geçirilmektedir.

Şehir tarımı, şehir içinde ve şehrin çeperinde yürütülen tarımsal faaliyetleri kapsa-
maktadır. Bu noktada tarımsal faaliyetlerin kapsamına da değinmekte fayda vardır. 
Çünkü şehir tarımı sadece bitkisel üretim süreciyle sınırlı değildir; bitkisel üretim 
süreci bunun en önemli parçasıdır. Şehir tarımı aynı zamanda hayvancılık, do-
ğadan gıda toplamayı da kapsayan daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Şehir tarımı 
dar gelirli ailelerin kendi tüketimleri için yaptıkları gıda üretimlerinden, nispeten 
büyük ölçekli tarım işletmelerine kadar değişen ölçeklerde ticari, ticari olmayan 
ve hibrit uygulamaları kapsamaktadır. Şehir tarımı, bireysel bir faaliyet olarak ger-
çekleştirebileceği gibi, halk etkinliği ya da kurumsal bir etkinlik olarak da uygula-
nabilmektedir.

Dünya üzerinde şehir tarımı uygulamalarının incelenmesi sonucunda; şehir tarı-
mını ortaya çıkaran faktörleri yönlendirici nedenler ve destekleyici koşullar olmak 
üzere iki gruba ayırabiliriz (Solduk, 2010:62). Yönlendirici nedenler arasında ye-
terli, ulaşılabilir ve kaliteli gıda ihtiyacı, plansız şehirsel yayılma, hızlı nüfus artışı, 
işsizlik, şehirsel yoksulluk, yüksek göç oranı, atık yönetimi, kentsel dönüşüm, boş 
zamanları değerlendirme, kentsel biyoçeşitliliğin korunması gibi faktörler yer al-
maktadır. Şehir tarımının ortaya çıkması noktasında etkili olan yönlendirici bu 
faktörlerin yanı sıra şüphesiz şehir tarımının gelişebilmesi için tarımın yapılmasını 
kolaylaştırıcı, destekleyici birtakım uygun koşulların da bulunması gerekmektedir. 
Destekleyici koşullar arasında uygun toprak şartları, elverişli iklim özellikleri, ta-
rımsal arazi kullanım durumu, tarımsal işgücü ve ziraî kültürel geçmiş gibi faktör-
ler yer almaktadır. Beykoz özelinde şehir tarımını yönlendirici ve destekleyici ne-
denler sorgulandığında, esasında uygun bir atmosferin var olduğu gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. İstanbul’da şehir tarımında tetikleyici, yönlendirici olabilecek koşul-
lar (hızlı nüfus artışı, artan gıda ihtiyacı, işsizlik, gelir yetersizliği, kentsel yoksul-
luk gibi) hepimizin malumudur. Beykoz özelinde de tetikleyici bu koşulların var-
lığı aşikârdır. Günümüzde Beykoz’da şehir tarımının gelişimini destekleyebilecek 
şartların varlığı da söz konusudur. Dolayısıyla Beykoz özelinde, günümüz şartları 
altında var olan bu potansiyelin tespiti ve kullanımı, Beykoz’un yanı sıra İstanbul 
metropoliten alanında da sürdürülebilir şehirsel gelişmeye katkı sağlayacaktır.
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Beykoz, şehir tarımı konusunda taşıdığı potansiyelin yanı sıra kırsal üretim süreci-
nin günümüzde halen devam ettiği, İstanbul’da geriye kalan birkaç noktadan biri-
sidir. 2012 yılında değişen büyükşehir yasasıyla Beykoz’da kırsal alanlar da Beykoz 
Belediyesi yönetsel alanına dâhil edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmamız-
da temel bakış açımız, özellikle şehirsel aglomerasyonun yoğun olduğu İstanbul 
metropoliten alanında, kırsal tarımı dışarıda bırakıp, sürdürülebilirlik ekseninde 
tarımı sadece şehir içine dâhil etmeye çalışan bir yaklaşımdan ziyade, her ikisini 
bütüncül bir şekilde düşünmek, birleştirmek ve planlamak gerektiği yaklaşımıdır. 
Bu çerçevede temel amacımız, Beykoz şehri içinde ve yakın çeperlerinde şehir ta-
rımı potansiyelini sorgulamak; aynı zamanda Beykoz şehrinin doğrudan doğru-
ya etkilediği kırsal mahallelerindeki tarımsal mevcut durum ve potansiyeli tespit 
ederek gerek mevcut gerekse yeni oluşturulabilecek üretken mekânlar aracılığıyla 
daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir şehir oluşturmaya katkı sağlayabilmektir.

Beykoz’da Şehir Tarımını Yönlendirici ve Destekleyici Koşullar
Ülkemizin en büyük, dünyanın sayılı büyükşehirlerinden birisi olan İstanbul, şehir 
tarımı konusunda önemli potansiyeller, tarihi deneyimler barındıran dünyadaki 
örnek şehirlerden birisidir. İstanbul, ülkemizde kırdan şehre göç hareketinden en 
fazla etkilenen, bu süreçte nüfusu hızla artan, günümüzde ülke nüfusumuzun yak-
laşık %20’sine ev sahipliği yapan bir yerleşim birimidir. İstanbul’da nüfusun hızlı 
gelişim sürecine, şehrin mekânsal olarak hızla ve plansız bir şekilde büyümesi sü-
reci eşlik etmiştir. Bu süreçte tarım gittikçe şehir dışına itilmiş; tarım arazileri yok 
edilmiştir. Üretim alanlarının diğer şehirsel kullanım alanlarına (yerleşim, sanayi, 
ticaret, ulaşım vb.) dönüştürülerek tüketilmesi şehirsel alan ihtiyacı sorununu kısa 
vadede çözerken; esasında üretim alanlarını yok ederek uzun vadede gıda temini 
ve güvencesi sorunlarını da beraberinde getirmiştir. İstanbul’da 1950’li yıllardan 
bu yana yaşanan hızlı şehirleşme süreci, gerek şehir ölçeğinde gerekse bölgesel öl-
çekte çok çeşitli çevresel, sosyal, ekonomik ve mekânsal sorunlar da yaratmıştır.

Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehirsel alanlarda yaşanan söz ko-
nusu sorunların çözümünde, sürdürülebilir şehirsel gelişme yaklaşımı çerçevesin-
de önemli bir araç olarak değerlendirilen şehir tarımı ve bu aracın sürdürülebilir 
şehirsel gelişmede kullanılabilme potansiyeli daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. 
2012 yılında değişen büyükşehir yasasıyla, büyükşehir belediyeli illerde kırsal alan-
ların da şehir yönetsel alanlarına dâhil edilmesiyle, esasında şehir tarımı konusu 
bilhassa İstanbul özelinde üzerinde daha hassasiyetle durulması gereken bir konu 
haline gelmiştir. Çünkü büyükşehir belediyeli illerde, il-ilçe yönetsel alanlarındaki 
kırsal yerleşmeler de artık şehrin sınırlarına dâhil edilmiş; il - ilçe ölçeğinde “bü-
tünşehir” yönetimi yaklaşımı ve şehrin bu ölçekte bütüncül olarak planlanması he-
deflenmiştir. Dolayısıyla belediyeler, şehrin sınırlarına dâhil edilen kırsal alanların 
gelişiminden de sorumlu bir hale getirilmiştir. İstanbul’da şehrin yönetim alanına 
dâhil edilen kırsal alanlar, sürdürülebilir şehirsel gelişmenin sağlanması noktasın-
da ekosistem hizmetlerini koruyarak, sağlıklı bir şehirsel gelişmeye birçok açıdan 
hizmet edebilecek bir potansiyele sahiptirler. Bu nedenle günümüzde İstanbul’da 
şehir yönetsel alanına dâhil edilen kırsalı korumak, hem buralarda hem de şehir içi 
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uygun alanlarda üretken mekânlar yaratmak, bunların devamlılığını sağlamak; bu 
yönde planlamalar yapmak, büyükşehir yasasını bu bağlamda bir avantaja dönüş-
türmek dayanıklı, sürdürülebilir bir şehir yaratma noktasında önem taşımaktadır.

 İstanbul’da 2020 yılı itibariyle, tarımsal amaçlı arazi kullanımlarının gerçekleştiril-
diği toplam 74.000 hektarlık alanın ilçelere göre dağılımı incelendiğinde; 21 ilçede 
tarımsal amaçlı arazi kullanım alanlarının yer almadığı, 7 ilçede ise yok denecek 
kadar az düzeyde bulunduğu görülmektedir (Şekil 1). Beykoz tarımsal amaçlı arazi 
kullanımlarının toplam alanı bakımından, 2020 yılı itibariyle İstanbul’daki 39 ilçe 
arasında 7. sırada yer almakta olup, bu bağlamda halen önemli bir potansiyele sa-
hip bulunmaktadır.

Şekil 1. İstanbul’da İlçeler Bazında Tarım Alanlarının Dağılımı, 2020

Beykoz, 20. yüzyılın ikinci yarısında hızlı bir nüfus artışı ve kontrolsüz bir şehirsel 
büyüme sürecine sahne olmuştur. Bu süreçte 1950 yılında sadece 37.152 kişi olan 
nüfusu, 2017 yılında 251.087 kişiye yükselmiş, 2020 yılı itibariyle 246.110 kişiye 
gerilemiştir. Beykoz’da sanayileşmenin gelişimine ilçeye yönelen göç süreci, sonuç-
ta nüfus artışı ve gecekondulaşma süreçleri eşlik etmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren 
artan nüfus baskısı, Beykoz’un ormanlık ve hazine alanlarının talan edilmesine, 
gecekonduların yayılmasına, çevre kirliliğine, ideolojik ve kriminal olayların hızla 
artmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle Beykoz’da hem iktisadî hem toplumsal 
ve kentsel meseleler bütün açıklığıyla gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır (Göney, 
2020:25). Beykoz’da nüfus artışı ve kontrolsüz şehirleşme üzerinde etkili olan sa-
nayi tesisleri 2000’li yılların başında kapatılmış olup, Beykoz günümüzde yeni 
bir fonksiyonel kimlik arayışı içerisindedir. Beykoz için tarımsal faaliyetler, aynı 
zamanda bu bağlamda da değerlendirilebilecek, Beykoz’un iktisadi kalkınmasına 
hizmet edebilecek kaynaklardan birisidir.
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2020 yılı itibariyle, Beykoz ilçesi yaklaşık 310 km²lik yüzölçümüne, 246.110 nüfusa 
ve km²ye 793 kişilik bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. İstanbul genelinde nüfus yo-
ğunluğu km²ye ortalama 2.892 kişiyken, bu değer birçok ilçede (21 ilçe) 10 bin ki-
şinin üzerindedir. İstanbul’un 39 ilçesi arasında, Beykoz nüfus büyüklüğü bakı-
mından 32. sırada yer alırken, nüfus yoğunluğu bakımından da 35. sırada yer 
almaktadır. Alansal olarak İstanbul’un büyük ilçelerinden birisi olan Beykoz, diğer 
ilçelere göre nispeten az bir nüfusa ve nüfus yoğunluğuna sahiptir. Bu durum, do-
ğal ortam şartlarının da elvermesi durumunda tarımsal faaliyetler için günümüzde 
Beykoz için avantajlı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Şüphesiz Beykoz genelinde 
nüfus yoğunluğu her yerde aynı değildir; Göksu ve Yalıköy arasında Boğaz kıyısı 
boyunca yer alan mahalleler ile hemen kıyının gerisindeki yamaçlarda bulunan 
mahallelerde nüfus yoğunluğunun nispeten arttığı gözlemlenmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Beykoz’da Nüfusun Mekânsal Dağılımı, 2020

Beykoz’da günümüzde aktif nüfus oranının fazlalığı da ekonomik bir fırsat sun-
maktadır. Beykoz’da faal nüfusun toplam nüfusa oranı yaklaşık %73 iken, bağımlı 
nüfus oranı ise %27’dir. Çalışabilir yaştaki nüfusun fazla olduğu Beykoz’da bu du-
rumun ekonomik bir fırsata dönüştürülebilmesi, çalışma çağındaki nüfusa istih-
dam olanaklarının yaratılabilmesine bağlıdır. Beykoz aynı zamanda 65 yaş ve üzeri 
nüfus oranının son yıllarda hızla arttığı, emekli nüfusun önemli oranda yer aldığı 
bir ilçedir (Yaman Kocadağlı, 2020:463). Gerek çalışma çağındaki nüfusa istihdam 
yaratması, gerekse emekli nüfusa ek gelir, boş zaman etkinliği sağlaması, işsizliğin 
azaltılması gibi noktalarda şehir tarımından da yararlanılabileceği aşikârdır.
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Şehir tarımı uygulamasının, sürdürülebilir şehirsel gelişmede etkin bir araç olarak 
kullanılabilmesi için şüphesiz tarımsal faaliyetleri destekleyici koşulların (uygun 
toprak özellikleri, elverişli iklim şartları, mevcut arazi kullanımında tarım alanları-
nın durumu, mevcut tarımsal faaliyetler, tarımsal istihdam ve kültürel birikim 
gibi) da bulunması gerekmektedir. Toprak, tarımsal faaliyetleri etkileyen önemli 
faktörlerden birisidir. Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, onun verimlilik du-
rumunu belirleyen bileşenlerdir. Beykoz arazisi, arazi kullanım kabiliyet sınıfları 
bakımından değerlendirildiğinde, ilçede tarımsal açıdan önem taşıyan arazilerin 
alansal olarak oldukça az bir paya sahip olduğu; tarımsal açıdan önem taşıyan ara-
zilerin, alüvyal toprakların, özellikle Riva deresi ve kolları etrafında yoğunlaşmak-
ta olduğu görülmektedir (Şekil 3). Beykoz’da günümüzde bitkisel üretim süreçleri 
bu alüvyal sahalarda yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Şekil 3. Beykoz’da Alüvyal Sahaların Mekânsal Dağılımı

İklim özellikleri, tarımsal faaliyetleri etkileyen ve yönlendiren hususların başında 
gelmektedir. Bir sahada hüküm süren iklim şartları tarımsal amaçlı arazi kullanı-
mının türünü, dağılışını, uygulanan tarımsal yöntemleri vb. etkilemektedir. Bey-
koz’da yıllık ortalama sıcaklık değeri 14,8 °C ve yıllık ortalama yağış miktarı 728 
mm. dir (climate-data.org). İklim elemanları incelendiğinde, Beykoz’un Karadeniz 
ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş iklimi sahasında yer aldığı anlaşılmaktadır. 
Bu geçiş iklimi sahasında yazlar Şekil 4’te de görüldüğü gibi ne Akdeniz ikliminde-
ki kadar sıcak ve kuraktır ne de Karadeniz ikliminde olduğu kadar yağışlıdır. İklim 
koşulları açısından hem Karadeniz hem de Akdeniz ikliminin etkisinde bir geçiş 
kuşağında yer alması, ürün çeşitliliği açısından da büyük bir potansiyel ortaya çı-
karmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde önemli olan iklim elemanlarından sıcaklık, 
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nemlilik ve yağış değerleri, Beykoz’da tarımı destekleyici boyuttadır. Aylık ortala-
ma sıcaklık değerlerinin özellikle kış mevsiminde çok düşük olmaması sahada ta-
rımsal faaliyetleri desteklemekte, ayrıca seracılık faaliyetlerini de mümkün ve eko-
nomik kılmaktadır. Aylık ortalama yağış değerlerinin de düşük olmaması toprak 
nemliliğini sağlamakta, sulama ihtiyacını sorununu nispeten azaltmaktadır.

Şekil 4. Beykoz’da Aylık Ortalama Sıcaklık ve Yağış Değerleri

Beykoz’da tarımsal amaçlı arazi kullanım durumu incelendiğinde; 2020 yılı iti-
bariyle tarımsal amaçlı arazi kullanım alanlarının, ilçe yüzölçümünün yaklaşık 
%3,3’üne karşılık geldiği görülmektedir. Bu alanların Riva Deresi ve kolları etra-
fında yoğunlaştığı; bu kesimdeki topraklar üzerinde üretim potansiyelinin oldukça 
yüksek olduğu dikkati çekmektedir (Şekil 5 ve 3). Beykoz’da tarımsal amaçlı arazi 
kullanım durumunun yıllara göre gelişimi incelendiğinde, önemli oranda deği-
şimlerin kaydedilmiş olduğu da anlaşılmaktadır (Tablo 1). Sürdürülebilir şehir-
sel gelişim için Beykoz’da hâlihazırda üretken olan, geriye kalan tarım alanlarının 
mutlaka korunması gerekmektedir.

Tablo 1: Beykoz’da Yıllara Göre Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanımının Dağılımı 
(Dekar)

2004 2010 2020

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri 5.260 7.118 5.588
Sebze 14.340 7.692 3.366
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler 6.970 1.153 1.108
Süs bitkileri 0 0 93
Nadas alanı 0 0 56
Toplam 26.570 17.973 10.211

(Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri)
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Tarımsal amaçlı üretim alanlarında kaydedilen azalmaya rağmen, günümüzde 
Beykoz halen önemli bir üretim sahası olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılı iti-
bariyle Beykoz’da 10.121 ton açıkta sebze üretimi gerçekleştirilmiştir. Bunu 4.841 
ton üretimle tahıl-diğer bitkisel ürünler grubu izlerken, 1.947 tonla fındık başta 
olmak üzere meyve üretimi takip etmektedir. Esasında Beykoz’da mevcut üretim 
miktarlarının üzerine çıkılabilecek bir potansiyel mevcuttur. Son yıllarda Bey-
koz’da açıkta üreticiliğin yanı sıra seracılık faaliyetleri de gelişim göstermektedir. 
2004 yılında 6 dekar olan sera alanı, günümüzde 215 dekara yükselmiş durumda-
dır. Bunun 122 dekarında sebze üretimi gerçekleştirilirken 93 dekarında ise süs 
bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Seracılık faaliyetleri, şehir tarımı bağlamında 
ele alınabilecek güçlü bir enstrümandır. Eğim değerlerinin oldukça yüksek olduğu 
Beykoz arazisinde özellikle uygun eğimli boş yamaçlarda da çeşitli koruma önlem-
leri alınarak oluşturulacak ve çeşitli teknolojilerle üretim gerçekleştirecek seralar 
inşa etmek şehrin gıda teminine önemli katkı sağlayacaktır. 2020 yılı itibariyle 905 
ton sebze ve 9.412.500 adet süs bitkisinin üretildiği seraların üretim potansiyelinin 
arttırılması gerekmektedir. Son yıllarda İstanbul’da özellikle dış mekân süs bitkile-
rine olan talep her geçen gün artmaktadır; Beykoz bu talebi karşılama noktasında 
da kilit bir rol oynayabilir.

Şekil 5. Beykoz’da Arazi Kullanımı 
(Kaynak: İBB Şehir Planlama Müdürlüğü)

Şekil 5 ve 6 incelendiğinde dikkati çeken en önemli hususlardan bir diğeri de, Bey-
koz genelinde orman alanlarının kapladığı sahanın fazlalığıdır. %68’i devlet orma-
nı ve %5’i özel orman olmak üzere, ilçe arazisinin %73’ünün ormanlarla kaplı 
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olduğu görülmektedir. Daha öncede belirttiğimiz gibi, şehir tarımı uygulamaların-
da doğadan doğrudan toplama da büyük önem taşımaktadır. Beykoz’da mevcut 
orman örtüsü, bu bağlamda büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Nitekim Bey-
koz’da doğal ortamlardan ıhlamur, defne, üvez, muşmula, kocayemiş gibi doğru-
dan toplama yoluyla da birtakım ürünler elde edilmektedir. Prof. Dr. Süha Gö-
ney’in “Beykoz yöresinde başta ceviz olmak üzere ıhlamur, defne, kestane, üvez, 
muşmula, kocayemiş, incir vs. türlerin; orman işletmelerinin de bilgisi, denetimi 
ve desteğiyle ormanlık alanda daha fazla yetiştirilmesi” önerisi de dikkate alınması 
gereken önemli bir değerlendirmedir (Göney, 2020:34). Verimli alüvyal sahaları ve 
orman alanlarının dağılımını birlikte ortaya koyan Şekil 6 incelendiğinde, Bey-
koz’un İstanbul metropolünün gıda temin zincirine katkı sağlayabilecek bir potan-
siyele sahip olduğu görülmektedir. Günümüzde İstanbul’da ekosistem servislerine 
hizmet eden bu kaynak değerlerinin, sürdürülebilir bir çevre ve toplum için mutlak 
suretle korunması elzemdir.

Şekil 6. Beykoz’da Orman Alanlarının Mekânsal Dağılımı

Beykoz, bitkisel üretim potansiyeli, doğadan hazır toplama imkânlarının varlığı-
nın yanı sıra hayvancılık faaliyetleri açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. 
İstanbul’da hayvan varlığının halen önem taşıdığı ilçelerden birisi olan Beykoz’da, 
2019 yılında yaklaşık 8.000 ton süt üretimi gerçekleştirilmiştir. Günümüzde yak-
laşık 6.000 büyükbaş hayvanın bulunduğu ilçede, değişen büyükşehir yasası da 
dikkate alındığında büyükbaş hayvan sayısını arttırmaktan ziyade mevcut sayının 
muhafaza edilmeye ve verimliliğin arttırılmaya çalışılması daha büyük önem taşı-
maktadır. İlçe arazisinin İstanbul Boğazı’na ve Karadeniz’e komşu olması nedeniy-
le Beykoz aynı zamanda balıkçılık faaliyetleri açısından da önemli bir potansiyele 
sahiptir. Beykoz, kümes hayvancılığı, özellikle tavukçuluk bağlamında bilhassa 
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yumurta temininde şehrin gıda üretim sistemine destek verebilecek bir potansiyele 
de sahip bulunmaktadır. Günümüzde İstanbul’da sağlıklı gıdaya erişim noktasın-
da diğer ürünlerde olduğu gibi yumurtaya olan talep de oldukça fazladır. Beykoz, 
pazara yakınlığından dolayı bu talebi bir avantaja çevirebilir. Beykoz’da hayvancı-
lık faaliyetleri arasında önemli bir potansiyele sahip olan bir diğer alan da arıcılık 
faaliyetleridir. Beykoz ve çevresi sahip olduğu ekolojik şartlar nedeniyle, arıcılık 
faaliyetlerine elverişlidir. Nitekim son yıllarda talep artışına da paralel olarak bu 
potansiyeli kullanmak, arıcılığı geliştirmek için çabalar artmış olup, ilçede 2004 
yılında 4.331 olan kovan sayısı, 2019 yılına gelindiğinde 12.800’e yükselmiş bulun-
maktadır. Sonuçta 2004 yılında 65 ton bal üretimi gerçekleştirilirken, 2019 yılında 
üretim 154 tona çıkmıştır. İstanbul gibi büyük bir pazara sahip olan Beykoz’un bal 
üretimini daha da arttırması, ekolojik şartlardan kaynaklı bu potansiyelini daha 
fazla kullanması, bu bağlamda bir marka değeri yaratması da gerekmektedir.

Görüldüğü gibi Beykoz, bitkisel ve hayvansal üretim bakımından önemli bir po-
tansiyele sahiptir. Beykoz’daki bu üretim potansiyelinin arttırılabilmesi için Bey-
koz Belediyesi’nin politikalarında bu faaliyetlere daha fazla yer ve önem vermesi 
gerekmektedir. Burada yaratılacak ziraî atmosfer, aynı zamanda agro-turizmi de 
destekleyebilecek mahiyettedir. İstanbul gibi büyük bir megaşehirde, özellikle haf-
ta sonları insanlar çeşitli turistik aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri, dinlenebile-
cekleri yakın mesafeler dâhilinde doğal ortam arayışları içerisindedirler. Beykoz 
bu bağlamda alternatif turizm faaliyetleri için çekicilik yaratabilecek birçok po-
tansiyele sahip bulunmaktadır. Bunlardan birisi de kırsal atmosferin, kırsal yaşam 
düzeni ve üretim sürecinin halen ilçede varlığıdır. Beykoz’un turizm potansiyelini 
detaylı bir şekilde değerlendiren Prof. Dr. Füsun Baykal, ilçenin kırsal turizm ve 
ekoturizm potansiyeline de dikkat çekerek, bu bağlamda tarımsal ürünlerin de kır-
sal turizmde yerini alması gerektiğinin altını çizmektedir (Baykal, 2021:392).

Ülkemizde 6360 Sayılı Kanunla büyükşehir belediyeli illerde, kırsal alandaki tarım-
sal faaliyetlerin gelişimi, desteklenmesi ve sürdürülebilirliği görevleri belediyelere 
devredilmiştir. Belediye sınırlarına dâhil edilen kırsal alanlardan dolayı, büyükşe-
hir yasasına “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılık destekleri için her 
türlü faaliyette bulunabilirler” hükmü eklenmiştir. Yasa öncesi belediyelerin böyle 
bir görev tanımı ve bu hizmetlere yönelik bir altyapısı yokken, yasa sonrası kendi-
lerine yüklenen bu görevi yerine getirebilmek için gerekli altyapı oluşturulmaya ça-
lışılmış; büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri bünyesinde tarımsal hizmetlere 
yönelik yapılanmaya gidilmeye başlanmıştır (Yaman Kocadağlı, 2021:263). Dolayı-
sıyla yerel yönetim yapısında meydana gelen güncel değişikliklerle şehirlerde üret-
ken mekânları korumada ve yenilerini yaratmada yerel yönetimlerin değişen rolü 
ve önemi günümüzde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Değişen yeni idari yapıyla 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
oluşturulurken; Beykoz Belediyesi bünyesinde de Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
kurulmuştur. Dolayısıyla belediyelere hem kırsal hem de şehir tarımına yönelik 
stratejiler ortaya koyma ve uygulama noktasında haklar verilirken aynı zamanda 
bunları geliştirme ve koruma noktasında önemli görevler yüklenmiştir.
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Fotoğraf 1: Beykoz’da Şehir Tarımı Uygulamalarından Bazı Örnekler 
A ve B: Çubuklu Hobi Bahçeleri (Kaynak: Google Earth), 

C: Beykoz Belediyesi Yücel Çelikbilek Meyve Bahçesi (Kaynak: Beykoz Belediyesi), 
D: Yücel Çelikbilek Meyve Bahçesi’nde Yer Alan Seralardan Bir Görünüm

Şehir tarımında şehir içerisindeki balkonlar, çatılar, ön ve arka bahçeler gibi özel 
mülkiyet alanları, resmi kurumların (okul, hastane vb.) bahçeleri, parklar, bahçeler 
ve diğer açık alanlar, yapılaşmamış boş alanlar, şehir içinde yer alan tarım alanla-
rı vb. üretim alanı olarak kullanılabilmektedir. Arazi kullanım haritasında da gö-
rüldüğü gibi, Beykoz şehrinde ve şehrin hemen yakınındaki çeper mahallelerinde 
bu amaçlarla kullanılabilecek boş alanlar, alansal olarak azalmış olmakla birlikte 
tarım alanları, park ve bahçeler vb. mevcuttur (Şekil 6). Şehir içerisinde yer alan 
uygun mekânların çeşitli ölçeklerde ve amaçlarla üretken hale getirilmeleri müm-
kündür. Beykoz’da farklı ölçeklerdeki mekânlarda çeşitli amaçlarla yapılabilecek 
tarımsal uygulamaları asıl destekleyecek sahalar şehrin yakın çeperinde yer alan 
kesimleridir. Buralarda şehir içine göre nispeten daha büyük ölçeklerde üretim 
yapmak, şehir tarımını desteklemek mümkündür. Beykoz şehri ve şehrin yakın 
çeperlerinin yanı sıra Beykoz’un gıda üretim sistemine destek olabilecek önem-
li sahalar, kırsal alanlarıdır. Beykoz’un şehir-kır geçiş bölgeleri ve kırsal alanları 
gerek doğrudan üretim süreçleriyle gerekse doğadan toplama yoluyla şehrin gıda 
sistemine destek verebilecek potansiyele sahiptir. Büyükşehir yasasıyla şehrin idari 
sınırları içerisinde kalan kırsal alanlar, yerel yönetimin öncülüğünde şehrin gıda 
üretim sistemine hizmet edebilecek önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca Bey-
koz’da kırsal mahalleler ve Beykoz şehri arasındaki mesafe incelendiğinde de kırsal 
mahalle merkezlerinin, Beykoz şehir merkezine olan uzaklığının 30 km’yi geçme-
diği görülmektedir. Dolaysıyla bu sahaları şehrin gıda sisteminden ayrı düşünmek 
ve planlamak doğru bir yaklaşım değildir. Günümüz sürdürülebilir kentsel geliş-
me politikaları; kendi kendini besleyebilen kentlerin önemini ve tarımın kentlerle 
yeniden bütünleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta, kentsel alanlarda tarımsal 
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üretimin desteklenmesi gerektiğini savunmaktadır. Ülkemizde değişen yerel yö-
netim sistemiyle birlikte tarımsal alanların korunması ve yönetilmesine yönelik 
kentsel tarımın büyük şehirlerde uygulanabilirliğini ve bunun sınırlarını tartışmak 
gerekmektedir (Yenigül, 2016: 292).

Şüphesiz şehir tarımı uygulamasının başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde, 
doğal ortam şartlarının yanı sıra finansman ve teknik destek, tarımsal bilgi ve be-
ceriler, ulaştırma altyapısı ve dağıtım kanalları gibi faktörler de etkili olmaktadır. 
Yerel yönetimler arazi kullanım hakları ve politikaları, finansal ve teknik destek 
fırsatları, tarımsal bilgi ve becerileri artırmak için gerekli eğitim programlarının 
düzenlenmesi, üretim, işleme, dağıtım ve ulaşım altyapısı gibi çeşitli kamusal po-
litikalar ve uygulamalar yardımıyla şehir tarımı konusunda destekleyici rol oyna-
yabilmektedir (Kanbak, 2018: 201-202). Üretim kadar, satış ve pazarlama konusu 
da günümüzde büyük önem taşımaktadır. Beykozlu üretici tarafından özellikle 
güncel bilgi, pazarlama ve ulaştırma teknolojilerinin kullanımı, bu açıdan olduk-
ça önemli olup Beykoz ürünlerine olan talebi daha da arttıracak; Beykoz markalı 
ürünlerin ulaştığı pazarın sınırını daha da genişletecektir. Doç. Dr. Ayşen Şatıroğ-
lu’nun 2020 Beykoz Sempozyumu’nda ele aldığı “Kent Tarımı Açısından Alibaha-
dır: Sizin Sebze Bahçeniz” adlı çalışma bu bağlamda güzel bir örnektir (Şatıroğlu, 
2021:553-566). Pandeminin de etkisiyle İstanbul pazarında bu yönde büyük bir 
talep artışı da söz konusudur. İnternet teknolojilerini kullanabilme noktasında üre-
ticiye eğitimler verilmeli ve destek sağlanmalıdır. Üretici ve tüketiciyi buluşturan 
pazar alanları da bu açıdan önem taşımaktadır. Beykoz Belediyesi’nin Mayıs 2021 
tarihinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde açmış olduğu Beykoz Köy Pazarı’yla üretici-
ye ürünlerini aracısız, taze ve güvenilir olarak, haftanın yedi günü satışa sunabilme 
imkânı vermiş olması bu yönde atılmış güzel bir adımdır (Fotoğraf 2).

2019-2023 dönemlerini kapsayan ülkemizin On Birinci Kalkınma Planı’nda da şe-
hirlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamak için sürdürülebilir üretim ve tüketim 
mekanizmasının oluşturulması, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunma-
sı ve sürdürülebilir kullanımına öncelik verilmesi gerektiğinin altı çizilmektedir 
(On Birinci Kalkınma Planı, 2019:170). Beykoz Belediyesi’nin 2020-2024 döne-
mini kapsayan Strateji Planı’nda da şehir ekonomisinin geliştirilmesi için; istihda-
mın arttırılmasına, ticaret ve sanayinin geliştirilmesine, tarım ve hayvancılığa ve 
turizme yönelik başlıklarda gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak sürdürülebilir 
tarımla ilgili hedeflerin yer alıyor olması ümit vericidir (Beykoz Belediyesi 2020-
2024 Strateji Planı, 2020:52-53). Beykoz, dayanıklı bir şehir ve toplum yaratma 
noktasında İstanbul metropolüne hizmet edebilecek bir potansiyele sahip olup, bu 
potansiyeli kullanmada yerel yönetime önemli görevler düşmektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün, pandemide şehirlerdeki gıda üre-
timi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlara odaklandığı son araştırma raporun-
da, şehir tarımına yaklaşımı destekleyici boyutta çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
Rapor, şehir merkezi ve yakın mesafesindeki kırsal alanlarda tarım yapan şehirle-
rin, pandemi karşısında gıda temininde ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabildik-
lerini, bu bağlamda daha dayanıklı olabildiklerini ortaya koymuştur. Görüldüğü 
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gibi, uygun tarımsal üretim koşullarına sahip şehirlerde, yönetimler mevcut üre-
tim alanlarını koruyarak, şehir içi uygun alanlarda üretken mekânlar yaratarak, 
yerel üreticileri destekleyecek politikaları hayata geçirerek şehrin dayanıklılığına 
katkı sağlayabileceklerdir. Covid-19 pandemisi 21. yüzyılda ciddi anlamda gıdaya 
erişimin, gıda temin zincirinin de sorgulandığı bir kriz olarak insanlığın kapısı-
nı çalmıştır. Pandeminin yanı sıra yakın bir gelecekte iklim değişimleriyle ortaya 
çıkacak iklim krizleri de insanlığı tehdit edecektir. Yaşanacak iklim değişimleri 
özellikle gıda üretim süreçlerini etkileyerek, gıda temini sorununu daha da derin-
leştirecektir. Bu nedenle gerekli önlemleri şimdiden almak, üretken ve dayanıklı 
şehirler inşa edebilmek her toplum için stratejik bir meseledir.

Sonuç
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehirleşme sürecinde gittikçe şehir dışına itilen 
tarımın, bugün sürdürülebilirlik ekseninde şehirlerle olan ilişkisi yeniden sorgu-
lanmaya ve kurgulanmaya çalışılmaktadır. 21. yüzyılda, özellikle günümüzde etkili 
olan Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan gıda tedarik zincirlerindeki kopuş ve bu-
nun ortaya çıkardığı kriz neticesinde şehirlerin beslenmesinde, şehrin imkânların-
dan ne derece yararlanılabileceği tartışmaları hız kazanmış bulunmaktadır. Pan-
deminin yanı sıra yakın bir gelecekte iklim değişimlerinin ortaya çıkaracağı gıda 
krizleri karşısında da insanlık kritik sınavlar verecektir. Bu nedenle artan nüfusu, 
azalan doğal kaynakları, gıda krizlerinin etkilerini yerel ölçekte dikkate almanın ve 
yerel ölçekte çözüm eylemlerini hayata geçirmenin gerekliliği artık aşikârdır.

Fotoğraf 2: Beykoz Köy Pazarı’ndan Görünümler
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Son yıllarda dünyada dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler yaratma bağlamında 
şehir tarımı, güçlü bir araç olarak görülmekte ve mekânsal planlamalarda yerini 
almaktadır. Ekosistem hizmetleri ve doğa tabanlı çözümleri, üretken mekânları 
şehir planlarına entegre edebilen yönetimler, kendine mümkün mertebe yetebi-
len, dayanıklı şehirler oluşturmada başarı sağlayabileceklerdir. Günümüz koşulları 
altında İstanbul’un bu başarıya ulaşmasına hizmet edebilecek, geriye kalmış birkaç 
noktadan birisi de Beykoz’dur. Beykoz, şehrin içindeki uygun alanlarda üretken 
mekânlar yaratmaktan başlayarak, şehrin yakın çeperi ve sonrasındaki kırsal alan-
larıyla, şehrin gıda üretim sistemine destek olabilecek önemli bir potansiyele sahip 
bulunmaktadır.

Beykoz’da şehir tarımının gelişimi için destekleyici koşulların bulunmasının yanı 
sıra bunun bir politika aracı olarak gelişmesi için yönlendirici koşulların da mev-
cut olduğu görülmektedir. Bu koşulların iyi analiz edilmesi, gerekli yaklaşım ve 
planlamalara entegre edilmesi gerekmektedir. Şehir tarımı, özellikle İstanbul’da 
değişen büyükşehir yasasıyla da birlikte, basitçe tarımın nerede yapılacağı ve ay-
rımı meselesi olmaktan kanımca çıkmıştır. İstanbul metropoliten alanında, şehrin 
sınırları içerisinde kalan kırın, şehirle birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alınması 
gerekmektedir. Günümüzde şehir sınırlarına dâhil edilen kırsal alanları ve buralar-
daki üretim süreçlerini yok edip, şehrin içindeki uygun alanlarda üretken mekân-
lar yaratmaya çalışmak tek başına anlamlı bir uygulama değildir. Bu nedenle olma-
sı gereken şehir içi uygun alanları çeşitli amaçlarla ve ölçeklerle üretken mekânlar 
haline getirirken, şehrin yakın çeperi ve şehre bağlı kırsal alanlardaki üretim süre-
cini de devam ettirebilmek; her ikisini bütünleştirebilmektir. İstanbul’da günümüz 
koşulları altında ancak böyle bir yaklaşım, sürdürülebilir şehirsel gelişime ve daya-
nıklı bir şehir inşa etmeye hizmet edebilecek hakikattedir. Günümüzde bu hizmeti 
hayata geçirmede, değişen büyükşehir yasasıyla yerel yönetimler önemli bir aktör 
haline gelmiştir. Bu nedenle Beykoz Belediyesi’nin yönetsel alanındaki toplumsal 
yapısını ve doğal ortam şartlarını iyi okuması, bunlardan kaynaklı avantaj ve de-
zavantajlarını iyi analiz etmesi ve bu yönde planlamalar yapması sürdürülebilir bir 
toplum ve çevre için büyük önem taşımaktadır.
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Beykoz Ormanlarının 
Sürekliliğinin Sağlanması ve 
Faydalanmanın Düzenlenmesi

Abbas ŞAHİN1

Özet
Ormanlar, dünyadaki karasal ekosistemlerin en önemli biyolojik-ekolojik varlık-
ları arasında yer almakta olup, kendine özgü doğal ortamları içerisinde, çok fazla 
sayıda canlı mikro ve makro organizmayı ve cansız elamanları barındırmaktadır. 
Ormanlar, ekosistemleri içerisinde yaşayan tüm canlıların yaşamının sürekliliği 
için çok büyük bir öneme sahiptir.

Ormanlar; ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel açıdan çok çeşitli fonksiyonlara sa-
hiptir. Ülkemizde, bu fonksiyonlar içerisinde, ekonomik fonksiyonlar 1990’lı yılla-
rın başına kadar öne çıkarken, daha sonraki yıllarda kentleşmenin yoğunlaşmasıy-
la birlikte ekolojik ve sosyokültürel fonksiyonlarda öncelik kazanmaya başlamıştır. 
Teknolojik gelişmeler, alternatif enerji ve doğal kaynakların kullanıma sunulması 
ve bunlara bağlı olarak toplumsal yapıda meydana gelen değişimler, insanoğlunun 
ormanların ürettiği mal ve hizmetlere olan taleplerini şekillendirmiştir. Bu durum 

1 Dr., Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, abbassahin@ogm.gov.tr; abbassahin@yahoo.com
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İstanbul halkının yakacak odun ihtiyacını karşılamak amacıyla genel olarak “balta-
lık” olarak işletilmiş olan Beykoz Ormanları örneğinde de görülmektedir. 2006 yı-
lından sonra başta Marmara, Karadeniz ve Ege Bölgesindeki baltalık ormanlarının 
tamamı olmak üzere, ülkemizde baltalık olarak işletilen ormanların çok büyük bir 
kısmı koru ya da koruya tahvil ormanlarına aktarılmıştır. Beykoz Ormanlarının 
da tümü tıraşlama baltalık işletmeciliğinden çıkarılarak, koru ya da koruya tahvil 
işletme sınıflarına aktarılmıştır. Böylece, ormanların ürettiği mal ve hizmetlerde 
de çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. İşletme şekli bakımından meydana 
gelen bu değişiklik aynı zamanda gelecekte koruya dönüştürülmüş olacak olan bu 
ormanların sürekliliğinin sağlanmasını ve bu ormanlardan optimal olarak nasıl 
faydalanılması gerektiğini de belirlemeyi zorunlu kılmaktadır.

Bu makalede, İstanbul ilinin Beykoz ilçesi sınırları içerisindeki ormanlarda, or-
man ekosisteminin ürettiği mal ve hizmetlerin sürekliliğini sağlayarak toplumun 
ormanlardan beklentilerinin daha iyi nasıl karşılanabileceği ve ormanların daha 
iyi korunarak topluma hizmet sunabileceği çeşitli önermeler ve konumsal örnek-
lerle incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için, yürürlükteki 
orman amenajman planları ile meşcere haritalarından ve bu alanda yapılmış olan 
çalışmalardan yararlanılmıştır. Beykoz ilçesindeki ormanların yapısı ve kompo-
zisyonu, arazi durumu (yükselti, bakı, eğim vb.), toprak sınıfları, iklim özellikle-
ri gibi yetişme ortamı koşulları, ormanların sürekliliğini tehdit eden faktörler ile 
kent halkının ormanlardan ve yeşil alanlardan beklentileri bu çalışmayı şekillen-
dirmiştir. Bu çalışma, gelecekte yapılacak olan orman planlama çalışmalarına altlık 
oluşturmak, ormanların sürekliliğini koruyarak daha etkin yararlanmasına olanak 
sağlayacak örnekleri ortaya koymak ve yerel yönetimlerin ormanlar konusunda 
yapacakları çalışmalara katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orman ekosistemi mal ve hizmet üretimi, Süreklilik, Orman 
varlığı, Optimal faydalanma, Orman amenajmanı.

Ormanlar, insanoğluna başlangıçta barınma ve beslenme olanakları sunarken, sü-
reç içerisinde bu durum insanlığın gelişimine paralel olarak değişikliklere uğra-
mıştır. Modern insanla birlikte, ormanlardan faydalanma; orman ekosistemi içeri-
sindeki doğal gen kaynaklarının kültüre alınması, çok uzun yıllar boyunca odunun 
birincil enerji kaynağı olarak kullanılması, oduna dayalı ürünlerin yaygın olarak 
endüstride ve yapı alanında kullanımı, orman ekosistemince odun dışında üretilen 
malların toplanması ve toplumun bunlardan yararlanması şeklinde gerçekleşmiş-
tir. Ancak son dönemlerde, özellikle nüfusun kentlerde yığılmasına paralel olarak, 
orman ekosisteminin ürettiği mal ve ürünlerin yanı sıra hizmet fonksiyonları da 
ön plana çıkmaya başlamış olup bu durum toplumun ormanlardan beklentilerinin 
öncelik sıralamasını da değiştirmiştir.

Bu çalışmada, Beykoz ilçesi sınırları içerisindeki ormanların ürettiği mal ve hiz-
metlerin sürekliliğini sağlayarak, toplumun ormanlardan beklentilerinin daha iyi 
nasıl karşılanabileceği konusu incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle Beykoz ilçesin-
deki orman alanları ile yeşil alanların mevcut durumu, tüm arazi kullanım biçim-
leriyle birlikte ortaya konulmuştur. İkinci aşamada, mevcut ormanların korunması 
ve bu ormanlardan optimal düzeyde yararlanılması için, ormanların sürekliliğini 
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tehdit eden faktörler, geçmişteki uygulamalar ışığında ele alınmıştır. Üçüncü ve 
son aşamada ise ormanların sürekliliğini sağlayarak toplumun başta orman eko-
sistem hizmetleri olmak üzere, bu hizmetlerden daha etkin nasıl yararlanabileceği 
konuları irdelenmiş ve konumsal örneklerle incelenmeye çalışılmıştır.

Beykoz ilçesindeki ormanların yapısı ve kompozisyonu, arazi durumu (yükselti, 
bakı, eğim vb.), iklim özellikleri gibi yetişme ortamı koşulları da bu çalışmanın 
içeriğinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için ma-
teryal olarak, orman amenajman planları ile meşcere haritaları kullanılmıştır. Bu 
çalışma, gelecekte yapılacak olan orman planlama çalışmalarına altlık oluşturacak, 
ormanların sürekliliğini koruyarak daha etkin yararlanmasına olanak sağlayacak 
ve yerel yönetimlerin ormanlar konusunda yapacakları çalışmalara da katkı sağ-
layacaktır.

Arazi Kullanım Tipleri
2012 yılı amenajman planları meşcere haritalarından oluşturulan sayısal orman 
haritası verilerine göre Beykoz ilçesinin toplam alanı 31129,2 hektardır. Orman 
amenajman planlarına ait meşcere haritalarından elde edilen “arazi kullanım tip-
leri” verileri incelendiğinde; bu alanın 20450,8 hektarı (%65,7) mülkiyeti devlete 
ait ağaç örtüsüyle kaplı ormanlardan oluşmaktadır. Devlet ormanlarının dışında, 
2407,2 hektar (%9,0) özel orman ve 124,0 hektar ise (%0,4) kent içi yeşil alanlar, 
kent koruları ve fidanlık bulunmaktadır. Devlet orman alanları, özel-tüzel kişilere 
ait ormanlar ile kent korularının toplam alanı 23381,9 ha olup, bu alan toplam ilçe 
yüzölçümünün %75,1’ine karşılık gelmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Beykoz’un 2012 yılı orman amenajman planına göre arazi kullanım tip-
leri (Şahin, 2021). 
 

Arazi Kullanım Tipleri  Alan (Ha) Oran (%)

Orman ve 
Yeşil Alanlar

Verim Orman 19961.6 64.1
Boşluklu Kapalı Orman 489.2 1.6
Toplam 20450.8 65.7
Özel Ormanlar 2807.2 9.0
Kent İçi Yeşil Alanlar ve Fidanlık 124.0 0.4
Ağaçlık alanlar toplamı 23381.9 75.1

Açıklık 
Alanlar

Orman Toprağı 567.0 1.8
İzin İrtifak Alanları (OY, NH, Mzl, 
Ocak vb.)

476.3 1.5

Kum 89.4 0.3
Su 156.1 0.5
Tarım Alanları 1983.4 6.4
Yerleşim Alanları 4475.1 14.4
Açıklık alanlar toplamı 7747.3 24.9

Genel  
Toplam

31129.20 100.0
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Açıklık alanlar, arazi kullanımı bakımından değerlendirildiğinde; orman toprağı 
567,0 ha, orman vasfına sahip alan olup izin ve irtifaka konu edilmiş alanların 
miktarı ise 476,3 hektardır. Orman vasfına sahip olup üzerinde ağaç örtüsünün 
bulunmadığı orman alanı miktarı toplam 1043,3 ha olup, bu alan ilçe yüzölçümü-
nün %3,3’üne denk düşmektedir. Ormancılık dışı alanlar içerisinde yer alan arazi 
kullanım tiplerinden, tarım alanları 1983,4 ha (%6,4), yerleşim alanları 4475,1 ha 
(%14,4), kumluk alanlar 89,4 (%14,4) ve su yüzeyleri ise 156,1 ha (%0,5), alanı 
kaplamaktadır. Açıklık alanlar, toplam ilçe yüzölçümünün %24,9’una karşılık gel-
mektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Arazi kullanım tipleri ve orman alanlarının 2012 yılı meşcere 
haritalarına göre konumsal dağılımı.

Orman Varlığı ve Alansal Dağılımı
Beykoz ilçesinin 31129,20 ha’lık toplam yüzölçümünün 20450,8 ha’lık kısmı (top-
lam alanın % 65,7’si) ağaçla kaplı devlete ait orman alanlarından oluşmaktadır. Ay-
rıca ilçe sınırları içerisinde 2807,2 ha özel orman ve 108,1 ha ise İBB kent korusu 
ile kent içi korular bulunmaktadır.

Beykoz ilçesi ormanlarını oluşturan doğal ağaç türleri, geniş yapraklı ağaç türle-
rinden ve maki elemanlarından oluşmaktadır. İlçe ormanlarının %77,53’ü saf ge-
niş yapraklı türler ile bu türlerin birbirleriyle oluşturduğu karışık meşcerelerden 
meydana gelmektedir. Geniş yapraklı türler içerisinde saf halde en geniş yayılışı 
kestane ve meşe meşcereleri yapmaktadır. Bunları gürgen, ıhlamur ve dişbudak 
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izlemektedir. Saf meşcerelerin yanı sıra geniş yapraklı türlerin kendi aralarında 
oluşturdukları karışık meşcerelerin alanı ise 13486,5 ha’dır. Bu meşcerelerin asli 
ağaç türlerini genellikle meşe türleri ve Anadolu kestanesi oluşturmaktadır. Yapay 
yolla alana getirilen tek geniş yapraklı egzotik tür yalancı akasya olup, toplam 30,2 
ha alanı kaplamaktadır. Geniş yapraklı türlerin doğal yayılış alanında, iğne yap-
raklı türlerle yapılan ağaçlandırmaların sonucunda ibreli + geniş yapraklı tür karı-
şımlarından oluşan meşcereler de kurulmuştur. Bu meşcerelerin toplamı 1024,3 ha 
olup, ormanlık alanın %5,01’ini oluşturmaktadır.

Beykoz’un ağaçla kaplı olan 20450,8 ha’lık devlet ormanlarının %17,04’ü saf iğne 
yapraklı türlerden oluşmaktadır. Tümü ağaçlandırma yoluyla elde edilmiş bu or-
man alanlarının; 1944,1 ha’ı sahilçamı, 561,2 ha’ı karaçam, 373,9 ha’ı fıstıkçamı, 
350,6 ha’ı kızılçam ve 230,1 ha’ı ise radiata çamından oluşmaktadır. Sarıçam, gök-
nar ve servi türleri de Beykoz ormanlarında dağılım göstermektedir. Ayrıca 85,9 ha 
alanda da iğne yapraklı farklı türlerin karışımından oluşan meşcereler bulunmak-
tadır (OGM, 2012; Şahin, 2021).

Orman Alanlarındaki Zamansal Değişimler
Beykoz ilçesi kırsalında yaşayan halkın, geçmiş dönemlerde birincil geçim kayna-
ğını, tıraşlama baltalıklarından elde ettiği gelirler oluşturmuştur. Bu durum 1990’lı 
yılların sonuna doğru alternatif enerji kaynaklarının ısınma ve ısıtmada kullanıl-
masıyla birlikte azalış göstermiş ve 2006 yılından sonra baltalık işletmeciliğinin 
kaldırılmasıyla önemli oranda değişmiştir (Şahin, 2020).

Orman amenajman planlarının verilerine göre 1971 yılında ilçe yüzölçümünün; 
%71,10’u (22132,5 ha) devlet ormanı ve %15,96’sı (4968,7 ha) ise tarım alanı olmak 
üzere toplam %87,06’sı tarım ve ormancılık faaliyetleri kapsamında kullanılmıştır. 
2012 yılında ise ilçe yüzölçümünün %65,7’si (20450,8 ha) ağaçla kaplı devlet orma-
nı, %1,8’i (567,0 ha) ağaçsız orman alanı (Orman Toprağı) ve %6,4’ü (1983,4 ha) 
ise tarım alanı olarak kullanılmaktadır.

Orman amenajman planları fiili arazi yapısını dikkate alınarak yapıldığından çoğu 
zaman orman kadastro verilerinin güncel bilgilerini kapsamamaktadır. Beykoz il-
çesi ormanları, mülkiyet ve OGM (2019) kadastro verilerine göre değerlendirildi-
ğinde; ilçenin toplam devlet orman alanı miktarı 20881,0 ha olarak belirlenmiştir. 
Tarım İl Müdürlüğü’nün 2018 yıl sonu kayıtlarına göre ise ilçe sınırlarında toplam 
1726,5 ha tarım alanı yer almaktadır (TİM, 2018).

1971 ile 2018/2019 yıları arasında Beykoz ilçesinin konumsal olarak arazi tiplerin-
de ve orman alanlarında özetle aşağıdaki değişimlerin gerçekleştiği saptanmıştır. 
Bunlar;

	• Yaklaşık kırk yıllık süre içerisinde ilçedeki tarım alanlarında %60,08 oranında 
azalma meydana gelmiştir (TİM, 2018).

	• OGM (2019) verilerine göre, 2B kapsamında Beykoz ilçe sınırlarında top-
lam 3381,0 ha orman alanı, orman vasfını kaybetmiştir. Orman vasfına sahip 
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alanlarda %10,86 oranında, vasıf kaybına uğrayan 2B alanları da bu alana dâ-
hil edildiğinde ise %13,93 oranında orman alanlarında azalma olduğu saptan-
mıştır.

	• 1971 yılında 597,1 ha olan yerleşim alanları, 2012 yılı itibariyle 4475,1 hektara 
ulaşmıştır. Yerleşim alanlarında %649,5 oranında artış meydana gelmiştir.

	• Arazi kullanım tipleri ile orman alanlarında meydana gelen değişimleri 
doğrudan etkileyen ilçenin nüfusunda ise kırk iki yıl (1970-2012) içerisinde 
%222,5 oranında (TÜİK, 2000) artış kaydedilmiştir.

Beykoz Ormanlarının Sürekliliğini Tehdit Eden Faktörler
Beykoz ilçesi sınırlarındaki ormanlarda, 1960’lı yıllardan itibaren ormanların ni-
teliğinin iyileştirilmesi ve ağaçlı orman alanlarının arttırılmasına yönelik önemli 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların başında ise açıklık alanlar ile meş-
cere yapısı bozulmuş ya da maki elemanlarının bulunduğu alanların ağaçlandırma 
yapılmak suretiyle verimli ormanlara dönüştürülmesi çalışmaları gelmektedir. Bu 
çalışmalar 1980’li yılların ortalarına kadar yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. An-
cak 1980’li yıllarda bir yandan bu yönde olumlu çalışmalar devam ederken diğer 
yandan da yoğun göç baskısı sonucunda ormanlarda açmacılık ve işgaller yoğun-
laşmıştır (Şahin, 1997). Ormancılık faaliyetleriyle ormanların alanları ve niteliği 
artarken işgal ve açmacılık sonucunda ise aksi yönde azalmalar ve nitelik bozul-
maları meydana gelmiştir (Şahin, 2014). Bu şekilde başlayan orman alanlarındaki 
azalmalar zamanla çeşitlenerek devam etmiştir. Günümüzde, orman alanlarının 
azalması ve niteliğinin bozulmasına neden olan bu faktörler ilçe özelinde aşağıda 
verilmiştir. Bunlar;

	• Yasal mevzuat ile orman alanlarının daraltılması (2B, Turizm Teşvik Kanunu 
vb.),

	• Orman ekosisteminin parçalanması (Habitatların parçalanması),

	• Ormanlardaki yer altı ve yüzeysel kaynak sularının sınırsızca kullanılması,

	• Kamu yararı adı altında orman alanlarının izin ve irtifaka konu edilmesi,

	• Rekreasyon alanlarının aşırı ve taşıma kapasitesinin üzerinde kullanımı,

	• Özel orman alanlarında aşırı yapılaşmanın olması,

	• Madencilik faaliyetlerine (özellikle taş ve kum ocağı gibi agrega faaliyetleri) 
izin verilmesi,

	• Koruma statüsü bulunan ormanlar üzerindeki çeşitli baskıların olması ve gi-
derek bu baskının artması,

	• Önemli doğal varlık ve değerler arasında yer alan ve yasal statüyle belirlen-
miş olan muhafaza ormanı (Elmalı), tabiatı koruma alanı (Göknarlık), tabiat 
parkları (Polonezköy vb.) ve IUCN kriterlerine göre belirlenen alanların amaç 
kuruluşları doğrultusunda sıkı bir şekilde korunamaması,

	• Ekolojik-biyolojik çeşitlilik, kıyı şeridi ve kumulları, endemik bitkiler, mera 
ve fundalıkların doğal yapılarının sürdürülebilir bir şekilde korunamaması,
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Beykoz Ormanlarının Planlardaki Orman Fonksiyonları
Beykoz ormanları; Beykoz, Kanlıca, Riva ve Polonezköy orman amenajman plan-
larına göre ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik ana fonksiyonları dikkate alınarak 
alt fonksiyonlara göre planlanmıştır (Şekil 2). Tüm bu plan veri tabanları kullanı-
larak elde edilen ilçe orman fonksiyon haritasına göre, ağaçla kaplı devlet orman-
larının %17,62’sinin ekolojik, %40,37’sinin sosyokültürel ve %42,01’inin ise ekono-
mik fonksiyonlu olarak planlandığı görülmektedir (Şahin, 2021).

Şekil 2. Beykoz ormanlarının yürürlükteki orman amenajman planlarına (2012) 
göre orman fonksiyonları.

Ekolojik fonksiyonlu ormanlardan Tabiat Parkı ve Tabiat Koruma Alanları 
(%13,27) yasal statülü alanlardan oluşurken, bu alanların dışında, teknik-bilimsel, 
sosyoekonomik ölçüt ve göstergeler dikkate alınarak doğayı koruma ve erozyo-
nu önleme fonksiyonları da ayrılmıştır. Sosyal baskıdan koruma alanları geçici bir 
fonksiyon olarak belirlenmiş olup, ormanların üzerindeki baskı ortadan kaldırıl-
dıktan sonra bu alanlar, yerine getirdiği asli orman fonksiyonlarına aktarılacak şe-
kilde planlanmıştır (Tablo 2).

Sosyokültürel fonksiyonlu ormanlar içerisinde yer alan hidrolojik fonksiyonlu or-
manların oranı, toplam orman alanının %9,95’ine, çeşitli protokoller kapsamında, 
askeri kurum ve kuruluşlara tesis yapma ve ulusal savunma fonksiyonunu yerine 
getirme amacıyla tahsis edilen ormanların oranı ise %7,22’sine karşılık gelmekte-
dir. Ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu altında planlanan 271,5 ha (%1,33) sta-
tüsü belli olan orman alanı, mesire yerleri ile kent ormanları olarak planlanmıştır. 
Bilimsel fonksiyon adı altında planlanan 533,7 ha kestane meşcerelerinden oluşan 
orman alanı, kestane dal kanseri ve mürekkep hastalığının araştırılması ve bilimsel 
çalışmaların yapılması için teknik-bilimsel ölçüt ve kriterlere göre orman amenaj-
man başmühendisliğince bilimsel fonksiyon için ayrılmış alanlardır. Beykoz’daki 
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yerleşim yerlerinin ve ana yol kenarlarının çevresindeki ormanların %15,51’i este-
tik, %3,75’i ise toplum sağlığı fonksiyonu altında planlanmıştır (Şahin, 2021).

Yürürlükteki orman amenajman planlarına göre, odun üretimi yapılan orman 
alanları daha çok iğne yapraklı türlerin oluşturduğu meşcereler ile önceki yıllarda 
baltalık işletme sınıfında olup, bugün koruya tahvil ya da koru formunda işletilen 
ormanlar içerisinde yer alan meşcerelerden oluşmaktadır. Odun üretimi fonksi-
yonunu yerine getirmek amacıyla ayrılmış orman alanlarının toplam alana oranı 
ise %41,69’a denk düşmektedir. Beykoz ormanlarının yaklaşık %58’i ekolojik ve 
sosyokültürel fonksiyonlu ormanlar olarak planlanmıştır (OGM, 2012).

Tablo 2. Beykoz ormanlarının, orman amenajman planlarına göre orman fonksi-
yonları (OGM, 2012).

Genel Orman Fonksiyonları Alan (Ha) Oran (%)

O
rm

an
lık

 A
la

nl
ar

Ekolojik

Doğayı Koruma 
(Sosyal Baskıdan) 743.1 3.63

Doğayı Koruma 
(Tabiat Parkı) 2666.5 13.04

Doğayı Koruma 
(Tabiatı Koruma Alanı) 46.9 0.23

Erozyonu Önleme 147.0 0.72

Toplam 3603.5 17.62

Sosyokültürel

Hidrolojik Fonksiyon 2035.4 9.95

Ekoturizm ve Rekreasyon 271.5 1.33

Estetik Fonksiyon 3171.8 15.51

Toplum Sağlığı Fonksiyonu 766.7 3.75

Ulusal Savunma Fonksiyonu 1477.3 7.22

Bilimsel Fonksiyon 533.7 2.61

Toplam 8256.4 40.37

Ekonomik

Odun Üretimi 8525.4 41.69

Odun Dışı Orman Ürün 
Üretimi (Fıstıkçamı) 65.4 0.32

Toplam 8590.8 42.01
Genel Toplam 20450.8 100.00

Orman planlama uzmanlarınca da, Beykoz ormanlarının ürettiği mal ve hizmetler 
açısından daha çok ekosistem hizmet üretimi açısından ön planda olması gerektiği 
sonucuna varılmıştır.
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Beykoz Ormanlarının Gelecekteki Orman Fonksiyonları ve İşletme 
Amaçları
Beykoz ormanları, orman ekosistem hizmetleri açısından (orman fonksiyonları) 
değerlendirildiğinde, mal üretiminden daha çok hizmet üretimi ile ön plana çık-
maktadır. Bunun bir çok nedeni bulunmakta olup, bunlardan birisi de Beykoz’un 
doğal ve ekolojik-biyolojik varlıklarının korunmasının İstanbul halkının ruh ve 
beden sağlığı açısından hayati öneme sahip olmasıdır. Halkın özellikle eko-turizm 
ve doğa sporları ile ilgili beklentilerinin karşılanmasında da kent halkı için Bey-
koz ormanları özel bir öneme sahiptir. Kent halkının talep ve beklentileri dikkate 
alındığında, Beykoz ormanlarından aşağıda önerilen şekillerde faydalanılması du-
rumunda, hem halkın beklentileri önemli oranda karşılanacak hem de ormanların 
sürekliliği sağlanacaktır. Orman fonksiyonları ile amaç kuruluşlarının da ekosis-
tem hizmetlerinin toplumun talep ve beklentilerine optimal fayda sağlayacak şe-
kilde düzenlenmesi gerekmektedir. Beykoz ormanlarının gelecekte ön plana çıka-
rılması gereken işlevleri aşağıda başlıklar halinde irdelenmiştir. Bunlar;

Ekoturizm ve rekreasyon
Orman içerisindeki yol ağı ve yol ağı kenarlarındaki belirli noktalar ile görüş özel-
liği olan belirli alanları kullanarak, Beykoz ormanlarını eko-turizm ve doğa sporla-
rının ülke genelinde en önemli merkezlerinden biri haline getirmek mümkündür. 
İstanbul’un eko-turizm merkezi olacak şekilde, orman içerisindeki yollar ve emni-
yet şeritlerinin bir kısmı kullanılarak,

	• Zorluk dereceleri ve mesafeler dikkate alınarak çok sayıda daimi yürüyüş ro-
taları,

	• Kısa, orta ve uzun mesafeli koşu parkurları,

	• Motorsuz araçlar için (bisiklet, kaykay vb.) farklı mesafelerden oluşan parkur-
lar ve rotalar,

	• Ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenleneceği atletizm, yürüyüş ve bisiklet 
parkurları

oluşturulmalı-düzenlenmeli ve sürekli kullanıma sunulmalıdır. Özellikle Karade-
niz iklim kuşağında yer alan ve geniş yapraklı ağaç türlerinden oluşan ormanlar 
içerisindeki yol ağaçları bu amaçla planlanmalıdır. Böylece hem halkın ormanlar-
dan faydalanması kontrollü bir şekilde düzenlenmiş olur hem de bu yollar cazip 
hale getirilirse halkın ormanın derinliklerine ve iç kısımlarına girmeden, ekosis-
teme zarar vermeden ihtiyaçları karşılanır. Beykoz ormanlarındaki yol ağlarını 
gösteren harita ve halkın ormanlardan faydalanma biçimlerine örnekler Şekil 3’te 
verilmiştir.
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Şekil 3. Beykoz ormanlarındaki yol ağı ve ormanlardan eko-turizm amaçlı faydalanma 
biçimlerini gösteren resimler (Kaynak: Harita: Şahin, 2021) (Fotoğraflar: url1).

Ormandaki doğal ağaç ve çalı türlerinin kent peyzajında kullanılması
Orman ekosistemleri kendine özgü doğal ortamları içerisinde, çok fazla sayıda 
canlı mikro ve makro organizmayı ve cansız elamanları barındırmaktadır. Orman 
ekosistemindeki bu canlı organizmaları oluşturan ana öğelerin başında ağaçlar ve 
çalılar yer almaktadır. Ağaçlar ve çalılar kent peyzajı içerisinde kentli halkın rek-
reatif ihtiyaçlarını karşılamakta, halkın sağlığına hem hava kalitesi açısından hem 
de iklime olan etkisi açısından katkı sağlamakta, kentin estetik görünümüne de 
olumlu etki yapmaktadır. Beykoz ormanlarında doğal yayılış gösteren ağaç ve çalı 
türü çeşitliliğinden ve gen kaynaklarından yararlanarak, kent içi ağaçlandırmalar-
da, parklarda, yol ağaçlandırmalarında ve kent peyzajında bu türlerin yaygın bir 
şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Yani doğal ormanlardan tohum ve çelikle temin 
edilen kaynak değerleri, belediye fidanlıklarında fidan üretimine dönüştürülmeli 
ve buradan elde edilen fidanlar kent içi yeşil alanlarda amaçlar doğrultusunda kul-
lanılmalıdır.
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Şekil 4. Ormanlardaki ağaç ve çalı türlerinin kent peyzajında ve 
yol ağaçlandırmalarında kullanılması örnekleri (Kaynak: url1).

Beykoz ilçesi sınırlarındaki ormanlar daha çok Karadeniz iklim kuşağında yayı-
lış gösteren geniş yapraklı ağaç türleri ile Akdeniz iklim kuşağının etkisi altında 
olan maki elemanları ve çalı türlerinden oluşmaktadır. Bu türlerin kent içi yeşil 
alanlarda, farklı işlevleri yerine getirecek şekilde kullanılması olanaklıdır (Şekil 4). 
Doğal yayılış gösteren ağaç ve çalı türleri ile çalışmaları gerçekleştirirken; arazi ya-
pısı (yükselti, bakı, eğim vb.) toprak sınıfları, iklim özellikleri gibi yetişme ortamı 
koşulları ile ağaç türlerinin genetik özellikleri, habitusu ve morfolojik özellikleri 
de dikkate alınmalıdır. Uygulamaya doğrudan katkı sağlamak amacına yönelik 
yapılacak olan çalışmalar, hangi ağaç ve çalı türlerinin ne tür alanlarda ve hangi 
işlevleri yerine getireceği dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Bölgeye özgü ağaç 
türlerinin kent içi ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanımı hem belediye 
hem de ülke ekonomisine oldukça önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca, ithal yolla 
ülkemize sokulan egzotik ağaç ve çalı türlerinin yaygınlaşmasının neden olacağı 
genetik kirlilik ve bitki hastalıklarının da önüne geçilmiş olacaktır.

Biyolojik rezerv ve gen kaynağı olarak Beykoz ormanları
Günümüzde tüketilen başta sebze ve meyve olmak üzere gıda ürünlerinin elde 
edildiği ana gen kaynağı havuzlarından en önemlilerinden birisinin ormanlar ol-
duğu bilinmektedir. Ormanlar tüm işlevlerinin yanında bu yönüyle canlılar için 
temel biyosfer bir rezerv görevi de görmekte ve bu görevi geleceğe taşımaya devam 
etmektedir. İstanbul ve yakın çevresindeki ormanlar incelendiğinde Beykoz or-
manları bu yönüyle oldukça ön plana çıkmaktadır. Tarımsal üretim için gen kayna-
ğı niteliğinde olan ve Beykoz ormanlarında geniş yayılışları bulunan Gümüşi Ihla-
mur (Tilia tomentosa) ve Anadolu Kestanesi (Castanea sativa) türlerinden yörenin 
tarım arazilerinden kültür bitkisi olarak etkin bir şekilde faydalanmak mümkün-
dür. Özellikle bu iki türe yönelik bir eylem planı ve faaliyet programı hazırlayarak 
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agroforestry yöntemlerinden de yararlanarak çalışma yapılması halinde başarıya 
ulaşması için hiçbir neden bulunmamaktadır. İlçedeki tarım arazilerinin miktarı, 
orman ile sınır oluşturması, gen kaynaklarının aynı yetişme ortamı koşullarına sa-
hip ormanlardan temin edilmesi bu çalışmanın başarılı olmasını sağlayacak en 
önemli etkenlerdir. Yapılması gereken temel iş ise ormandan tohum ve çelik ile 
temin edilecek olan bitki materyalinin belediye desteğiyle fidanlıklardan üretilerek 
kırsal halka dağıtımını yapmaktır. Belediyenin birimlerince ve konunun uzmanla-
rınca yapılacak iyi örnek uygulamaları kırsal halka gösterilmelidir. Tarımsal üreti-
me konu edilebilecek olan ürünlere ait görseller Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5. Tarımsal üretime (kültür) konu olabilecek odun dışı orman ürünleri 
(Şahin, A.).

Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa) ve Anadolu Kestanesi (Castanea sativa) türleri 
kültür tarımı ile yaygın olarak üretilmesinden sonra, ormanlar içerisinde yayılış 
gösteren orman ağaçlarının çiçek, yaprak ve meyvelerinin toplanması sınırlandırıl-
malı, bu ürünler orman ekosisteminin sürekliliğine katkı sağlayacak şekilde doğal 
yaşama bırakılmalıdır. Böylelikle ekosistem, tür ve genetik çeşitlilik sürdürülebilir, 
böcekler, arılar, yaban hayatındaki canlıların gıda güvencesi sağlanır ve bu ekosis-
temdeki döngünün işlemesiyle birlikte insanlar için gerekli olan tarımsal ürünlerin 
döllenmesi ve devamlılığı sağlanmış olur.

Beykoz’daki özel ormanların işlevleri
Türkiye’de mevcut bulunan özel ormanların, toplam orman alanına oranı %1’in 
oldukça altında olup bu özel ormanların en fazla bulunduğu il ise İstanbul’dur. 
Özel ormanlar alansal olarak en fazla Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde bulunmaktadır. 
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Özel orman sahipleri, ormanlarını ekositemin ürettiği mal ve hizmetlerden yarar-
lanma biçimleriyle değerlendirme yolunu tercih etmeyip, yasaların sağladığı yapı-
laşmayla ilgilenmektedirler. Hâlbuki özel ormanların imara açılması yönünde bek-
lenti içerisinde olmak yerine, müthiş bir doğal hazineye sahip olduklarının farkına 
varıp bu ormanların ürettiği hizmetlerden çok daha fazla katma değer elde edebi-
leceğinin arayışında olmaları daha yararlı olabilecektir. Örneklemek gerekirse özel 
ormanlar, Arboretum, botanik bahçesi, doğa parkı, eğitim alanları, gezi bahçeleri, 
film platoları, kır aktivite alanları olarak kullanılabilir (Şekil 6). Bu şekilde kullanı-
lacak olan ormanların ekosistem sürekliliği sağlandığı gibi ekonomik anlamda da 
bir gelir sürekliliği elde edilmiş olacaktır.

Şekil 6. Özel ormanların farklı ekosistem hizmetleri amaçlarına uygun olarak kullanılması 
(Kaynak: url1).

Orman yangınları hassasiyeti bakımından Beykoz ormanları
Beykoz’un ağaçla kaplı olan 20450,8 ha’lık devlet ormanlarının %17,04’ü saf iğne 
yapraklı türlerden oluşmaktadır. Tümü ağaçlandırma yoluyla elde edilmiş bu or-
man alanlarının; 1944,1 ha’ı sahilçamı, 561,2 ha’ı karaçam, 373,9 ha’ı fıstıkçamı, 
350,6 ha’ı kızılçam ve 230,1 ha’ı ise radiata çamından oluşmaktadır. Ayrıca 85,9 
ha alanda da, iğne yapraklı farklı türlerin karışımından oluşan meşcereler bulun-
maktadır (OGM, 2012). Sarıçam, göknar ve servi türleri de Beykoz ormanlarında 
dağılım göstermektedir (Şekil 7). Beykoz ormanlarında var olan ibreli (iğne yap-
raklı) ormanların tümü sonradan ağaçlandırma (dikim ya da ekim) yoluyla ve tür 
değiştirerek yeniden ormana kazandırılan alanlardır. Bu ormanlar özellikle maki 
elemanlarının yayılış alanları ile tahrip edilmiş geniş yapraklı ormanların yerine 
getirilmiş meşcerelerdir. İğne yapraklı ormanlar aynı zamanda yangına oldukça 
hassas ormanlar olup, yörenin doğal türlerinden de oluşmamaktadır. Belirtilen or-
man alanlarının zamanla doğal ağaç türlerinden oluşan ormanlara dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Bu süreç tamamlanıncaya kadar hem orman ekosistemi için hem 
de yerleşim alanları için oluşabilecek olası yangın felaketlerinin önüne geçmek için 
de geniş yapraklı asli ağaç türleriyle yol kenarlarında yangın önleme şeritleri oluş-
turulmalıdır. Bu yapılacak yol ağaçlandırmaları, estetik amaçlarla uyumlu bir şe-
kilde ele alındığında eko-turizm faaliyetlerine de oldukça önemli faydalar üretmiş 
olacaktır.
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Şekil 7. Beykoz’daki iğne yapraklı ormanların haritası (a) ve yangın riski taşıyan (b) 
ve taşımayan orman (c) görselleri (Kaynak: Harita Şahin, 2021; 

Fotoğraflar b ve c) (Şahin, A.) (Fotoğraf d url1).

Beykoz ormanlarının mesire alanı olarak kullanılması
Orman içi rekreasyonun en önemli unsurlarından birisi bitki örtüsüdür. Dolayı-
sıyla rekreasyon fonksiyonunun planlanmasında ormanın formu (dikey ve yatay 
yapısı), ormanın tipi ve işletme şekli önem teşkil etmektedir. Aynıyaşlı ormanlarda 
rekreasyon mekânları belirli yaşını aşmış rekreasyon olgunluğu periyoduna gir-
miş, birim alanda az ancak kalın çaplı, boylu ve geniş tepeli fertlerde oluşan, diri ve 
ölü örtüsü tipik, gezilebilirliği ve meşcere içi görsel etkisi yüksek, kapalılığı amaç 
fonksiyonuna uygun meşcereler tercih edilmelidir. Bu ormanların iğne yapraklı, 
geniş yapraklı ve karışık olmaları estetik ve ergonomik açıdan uygunlukları orma-
nın tipine ve “doğallığına” bağlıdır. Çünkü her tip ormanın avantaj teşkil eden ken-
dine has bir estetiği vardır. Ancak, bu ormanlara ağaç türü çeşitliliği, diri örtü tür 
çeşitliliği, bunların rastlanma çeşitliliği ve meşcerelerin yatay ve dikey yapılarında-
ki pozisyonları da rekreasyon estetiğine ve uygunluklarına katkıda bulundukları 
da göz ardı edilmemelidir.

Arazide yapılan inceleme, araştırma ve gözlem sonuçlarına göre Beykoz ilçesinde-
ki mesire yerlerinin bir kısmında (Kaymakdonduran vb.) taşıma kapasitesinin üze-
rinde kullanım söz konusu olduğundan, meşcerelerin yapısı ve bünyesinde önemli 
derecede bozulmalar tespit edilmiştir. Mesire alanlarında toprağın aşırı kullanım-
dan dolayı sıkışması ve buna bağlı olarak ağaçlarda daha fazla kurumaların oldu-
ğu saptanmıştır (Şekil 8). Orman alanlarında çöp birikintileri ve sulardaki kirlilik 
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gözlenmiş, insan müdahalesiyle ve ateş yakmanın etkisiyle meşcereyi oluşturan ol-
dukça fazla sayıda ağacın gövdesinde bozulmaların meydana geldiği saptanmıştır 
(Şahin, 1997; Şahin, 2020).

Aktif olarak kullanılan dinlenme ve mesire yerlerinde, kurumakta olan, ölmüş ve 
tehlike oluşturan ağaçların alandan çıkarılarak, bunların yerlerine uygun ağaç tür-
lerinin dikilmesi sağlanmalıdır. Bazı alanlarda rotasyon uygulaması da yapılabilir 
(Şahin, 2014). Ayrıca, Beykoz ormanlarının doğal ağaç türlerinin Karadeniz iklim 
kuşağında yer alan geniş yapraklı orman ağaçlarından oluştuğu, sonradan alana 
dikilen egzotik ve ibreli türlerin zamanla asli ağaç türlerine dönüştürülmesi de 
sağlanmalıdır Sürgün kökenli (baltalıklar) veya hızlı büyüyen türlerle oluşturulan 
plantasyonlarda mesire-rekreasyon zonlarının kurulmasından kaçınılmalıdır. Bu 
ormanlar yeteri derecede görsel etki yaratamadıkları için, orman-içi ve panoramik 
(monoton) estetik etkiye de sahip değiller.

Beykoz ormanlarının estetik ve görsel fonksiyonları
Estetik ve görsel açıdan insanların beğenisini oluşturan ve ruh sağlığını olumlu 
etkileyecek var olan ya da sonradan oluşturulacak doğal varlıkların etkin bir şe-
kilde sürdürülebilir kullanımı kent halkının ormanlardan faydalanması açısından 
önemlidir. Bu işlevleri yerine getirecek ormanlar estetik fonksiyonlu orman alan-
ları olarak tanımlanmakta; siluet etki, mozaik etki, estetik perdeleme ve panoramik 
noktalar biçiminde dört ayrı kategoride ele alınmaktadır (OGM, 2014). Ana ama-
cı estetik olan alanlarda amaca uygun düşen meşcere kuruluşları bu kategorilerin 
hepsinde aynı değildir. Ormanın görsel kalitesini yükseltmek ve peyzajın estetik 
etkisini artırmak için; yer yer sık, yer yer seyrek ve boşluklu, kısmen çok katlı ve ka-
rışık, kısmen saf ve tek katlı meşçere kuruluşlarının büyük ve küçük gruplar şeklinde 
düzensiz biçimde bulunduğu meşcereler olmalıdır.

Şekil 8. Beykoz’da taşıma kapasitesinin üzerinde kullanılan mesire yerleri ve yapılması gereken 
düzenlemeler. (Kaynak: Üstteki fotoğraflar (url1); alttaki fotoğraflar (Şahin, A.)).
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Siluet etkinin söz konusu olduğu alanlarda; tekdüze bir yapıyı engelleyecek şekilde 
farklı tepe formlarına sahip ibreli ve yapraklı türlerden oluşan karışık ve katlı bir 
orman kuruluşu, görüş alanına mesafesi 2 km’ye kadar olan ana sırtlar üzerinde 
oluşturulabilir.

Mozaik etkiye sahip alanlarda; İbreli ve yapraklı ağaç, ağaççık, çalı ve otsu türle-
rin öbek, küme ve gruplar halinde karışım yaptığı ve içinde yer yer açıklık alanlar 
içeren orman yapısıdır. Eğimli arazilerde ve ayrıca ana yolların 1 km mesafesinde 
öngörünüm içinde kalan yamaçlarda mozaik etkiye sahip alanlar oluşturulabilir 
ve tematik ağaçlandırmalar yapılabilir. Beykoz özelinde, ilginç mozaik oluşumlar 
Alibahadır-Riva arasındaki tarım-su-orman arazi kullanım tipleri içerisinde de ta-
sarlanabilir (Şekil 9).

Panoramik (manzara) seyir noktalarında; bulunan noktadan sahip olunan görsel 
zenginliğin en iyi ve engelsiz biçimde izlenmesini sağlamak amacıyla seyrek yapı-
da, bodur ağaç ve çalı türlerinin karışımından oluşan bir orman yapısıdır. Yolla-
rın hemen kenarında manzara seyrine uygun teraslarda manzara izleme noktaları 
inşa edilebilir, panoramik görüntülerin elde edileceği alanlar düzenlenebilir (Asan, 
1995; Şahin, 2021).

Estetik perdeleme fonksiyonu gören alanlarda; istenmeyen görüntülerin gizlenmesi 
amacıyla ibreli ve yapraklı ağaç, ağaççık ve çalılardan oluşan değişik yaşlı ve çok 
katlı orman yapısı fonksiyon amacına uygun olacaktır. Bu amaçla, karayolu ve yer-
leşim alanlarının kenarlarındaki orman alanları estetik görünüm ve perdeleme 
fonksiyonunu görmek üzere estetik orman içi ve kent içi yol ağaçlandırmalarında 
değerlendirilebilir.

Şekil 9. Beykoz’un panoramik görüntüsü ve estetik fonksiyonu yerine getiren örneklere ilişkin bazı 
görseller. (Kaynak: Üst satırdaki fotoğraflar (url1); orta ve alttaki fotoğraflar (Şahin, A.).
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Tüm bu estetik fonksiyon görecek alanların dışında, koruma değeri yüksek do-
ğal varlıklar içerisinde yer alan çok sayıda anıt ağacın konumsal bilgisinin yaygın 
medya platformlarında paylaşılması da Beykoz’u çok fazla sayıda yerli ve yabancı 
ziyaretçinin görmesine fırsat sağlayacaktır. Bu önerilerin hayata geçirilmesi Bey-
koz’a çok büyük değerler katacağı gibi aynı zamanda çok önemli miktarda ekono-
mik katma değer de oluşturacaktır.

Beykoz ormanlarının iklim değişikliği ve toplum sağlığı açısından  
işlevleri
Bilindiği üzere, bütün bitkiler fotosentez yoluyla havadaki CO2’yi alarak organik 
madde üretmekte ve bunu daha sonra bünyelerinde gerçekleştirdikleri bir dizi 
kimyasal reaksiyonla diğer organik maddelere dönüştürmektedir. Organik mad-
denin esas yapısını karbon oluşturmaktadır. Bitkiler solunum esnasında su ve kar-
bondioksit (CO2) kullanarak, güneş ışığıyla birlikte gerçekleştirdikleri fotosentez 
sonucunda karbonu kendi bünyelerinde kullanarak odun hammaddesini oluştu-
rurlar ve açığa çıkan oksijen, atmosfere geri bırakılır (Asan, 2013).

CO2 alımının bitkilerdeki yaprak miktarına koşut artması ve diğer bitki topluluk-
larına oranla en fazla yaprak miktarının da ormanlarda bulunması nedeni ile CO 
tüketimi en fazla ormanlarda meydana gelmektedir.

Şekil 10. Beykoz ormanlarının iklim değişikliği ve toplum sağlığı açısından önemini aktaran bazı 
görseller (Kaynak: Üstteki fotoğraf (Şahin, A.), alttaki fotoğraf (url1).
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Orman ekosistemlerinin oksijen üretim miktarları çeşitli yöntemler yardımıyla 
tahmin edilmektedir. Örneğin Kapucu (1987), bir hektar büyüklüğündeki bir la-
din ormanının duruma göre 2-20 ton/yıl oksijen ürettiğini belirtmektedir. Möller’e 
atfen Kalıpsız (1982), kayın ormanlarında oksijen üretiminin meşcere göğüs yüze-
yine bağlı olarak önce arttığını sonra azaldığını belirtmektedir. Bir kayın meşceresi 
için verdiği grafikte fotosentezin ürününün yaklaşık 50 yaşına kadar arttığını, daha 
sonra azaldığını ifade etmektedir. Bu yaklaşımı esas alan Gül (1998) ladin hâsılat 
tablosuna dayanarak 50 yaşındaki ladin meşceresinin 45 m2/ha göğüs yüzeyine 
ulaştığında oksijen üretiminin de 20 ton/ha/yıl ile maksimuma ulaştığını kabul 
ederek diğer yaşlardaki üretim miktarlarını bu yaklaşımı esas alarak hesaplamıştır.

Ormanların yılda ürettiği oksijen miktarının yeryüzü genelinde hektar başına or-
talama 8–13 tonu bulduğu ve bu miktarın otlaklara oranla üç dört kat fazla olduğu 
bilinmektedir. Örneğin araştırmalar sonucunda 1600 m2 yaprak yüzeyine sahip 
bir kayın ağacının on kişinin yıllık oksijen gereksinimini karşıladığı belirlenmiştir 
(OGM, 2012).

Dünya atmosferinde CO oranının giderek yükselmesi, sera etkisi yapan diğer gaz-
larla birlikte küresel iklim değişimine ve sıcaklık artışına neden olmaktadır. Global 
iklim değişiminin nedenleri üzerinde yapılan araştırmalar, bu fenomen üzerinde 
CO’nin etkisinin %55-80 olduğunu göstermiştir (Asan, 1995).

Kent ekosistemleri içinde birer alt ekosistem olan yeşil alanlar, kentlerin akciğeri 
olarak tanımlanmaktadır. Beykoz ormanları ve kent içerisindeki yeşil alanlar, insan 
yaşamının devamlılığı için en temel ihtiyaçlardan olan oksijen üretimine, karbon 
biriktirme, ruh ve beden sağlığını olumlu yönde etkileme, kirli havayı süzme ve 
gürültüyü önleme gibi fonksiyonel değerlerinden ötürü toplum sağlığına önemli 
katkılar yapmaktadır. Bu nedenlerden dolayıdır ki, yeryüzündeki orman alanları-
nın korunması ve ağaçlandırma yoluyla genişletilmesi, pek çok araştırmacı tarafın-
dan küresel iklim değişimini geciktirmede en etkin yöntem olarak önerilmektedir.

Sonuç
Orman içerisindeki yol ağının bir kısmı, yol ağı kenarlarındaki belirli noktalar ile 
görüş özelliği olan belirli alanları kullanarak, Beykoz ormanlarını eko-turizm ve 
doğa sporlarının ülke genelinde önemli merkezlerinden birisi yapmak mümkün-
dür. Bu potansiyel dikkate alınarak, Belediye ile Orman Genel Müdürlüğü, orman 
ekosisteminin sunduğu ürün ve hizmetlere göre saptanmış amaç kuruluşları doğ-
rultusunda iş birliği ve protokoller düzenleyerek bu tür çalışmaları gerçekleştire-
bilirler. Beykoz ormanlarının üretmiş olduğu ekosistem hizmet ve ürünlerinden 
optimal bir şekilde faydalanmak hem iki kurumun amaçlarına hizmet edecektir 
hem de ormanların sürdürülebilirliğine katkı sağlamış olacaktır.
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Beykoz için Agroforestry 
Uygulama Önerisi: 
Ihlamur Örneği

Nilüfer ŞAHİN1

Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ıhlamur çiçeğinin ormanlardan toplan-
ması, ağaçların boylu olması nedeniyle zor ve tehlikelidir. Ormanlardaki ıhlamur 
ağaçları çiçeklerinden kontrolsüzce faydalanmak yerine, agroforestry yöntemiyle, 
tarım alanlarında, diğer tarımsal ürünlerle ıhlamur ağaçlarının kombine edilmesi 
ve uygun hasat yöntemlerinin uygulanmasıyla ıhlamur çiçeği üretiminin daha ve-
rimli olacağı öngörülmektedir.

Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce yürütülen bir araştır-
ma sonucuna göre Beykoz’dan alınan gümüşi ıhlamur çiçeği örneklerinin Marma-
ra Bölgesi’nde örneklenen diğer gümüşi ıhlamur çiçeklerine kıyasla etken mad-
deler açısından oldukça yüksek değerlerde olduğu ve ilk sırada yer aldığı tespit 
edilmiştir. Bu çalışmada, Beykoz popülasyonunun örneklerinden yararlanılarak, 
Beykoz’da tarım arazilerine tam alan olarak, tarım alanlarının ormanla olan dış 
sınırlarına, tarım alanlarının birbirleriyle var olan sınırlarına ve yol kenarlarına 

1 Orman Yüksek Mühendisi, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, e-posta: nulufersahin@ogm.
gov.tr, nunus74@yahoo.com
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ıhlamur fidanları dikilmesi seçenekleri önerilmektedir. Bu amaçla, dikilecek ka-
liteli ıhlamur fidanları ile faydalanma daha kolay olacak, bunun sonucunda hem 
yeterli miktarda ve iyi kalitede ıhlamur çiçeğinin üretilmesi sağlanacak hem de 
doğal ıhlamur kaynaklarının sürdürülebilirliğinin korunması mümkün olacaktır. 
Ayrıca, çeşitli sektörlerin talep ettiği, standart kalitede ıhlamur çiçeğinin sürekli bir 
şekilde karşılanması sağlanacaktır.

Çalışma kapsamında, önerilerin uygulamaya aktarılması sonrasında kırsal halk ta-
rafından hasat edilen ıhlamur çiçeğinin halkın ekonomik durumuna yapacağı kat-
kı da irdelenmiştir. Yapılması önerilen ıhlamur ağaçlandırmalarının yörenin yetiş-
me ortamının ekolojik özelliklerine, İstanbul ve Beykoz halkının estetik ve görsel 
beklentilerine ne tür katkılar sağlayabileceği çalışma içerinde örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ihlamur, Agroforestry, Tarımsal ormancılık, Plantasyon, Fay-
dalanma, Odun dışı orman ürünü.

Çok eski çağlardan beri, koşullar ve ihtiyaçların yönlendirmesiyle tarım, hayvan-
cılık ve ormancılık işleri bir arada yürütülmüştür. Birbirine entegre edilen, ağaç + 
tarımsal ürün ve/veya ağaç + tarımsal ürün + hayvancılık sistemlerinin tasarımı, 
çiftçilerin veya toprak sahiplerinin farklı amaçlarını veya kısıtlamalarını karşıla-
mak için esnek bir yapı göstermektedir. Bu tarz karma sistemler, bir taraftan tarım 
ürünleri ve/veya hayvancılıktan kısa vadeli periyodik bir gelir sağlarken, bir taraf-
tan da uzun vadede yüksek değerli kereste ürünleri ile birlikte çiçek, tohum, meyve 
gibi mahsulleri de üretebilmektedir. Bu da, tek tip üretim sistemlerinde karşılaşa-
bilecek riskleri azaltırken, aynı zamanda birim arazi başına daha fazla ürün elde 
edileceği için arazi sahipleri açısından tercih sebebi olacaktır. Ihlamur ağacı da kü-
çük ya da büyük tarım ve hayvancılık işletmelerine kolaylıkla entegre edilebilecek, 
çeşitli ürünler üretebilecek değerli bir ağaçtır. Bu çalışmada, Beykoz örneğinde, 
ıhlamur ağacının agroforestry potansiyeli üzerinde durulmuştur.

Agroforestry (Tarımsal Ormancılık) Kavramı
Ağaçların, tarımsal ürünlerin ve çiftlik hayvanlarının bir arada olduğu uygulama-
ların binlerce yıldır var olduğu iyi bilinmektedir. Birden fazla ürün veren doğal 
ormanlık ekosistemlerde birçok türün uyumlu olarak bir arada bulunması ve artan 
nüfusa sahip tarihi toplumların sınırlı bir arazide ağaç ve gıda ürünleri yetiştir-
me ihtiyacı, tarımsal ormancılık uygulamalarının itici gücüdür (Shibu ve Gordon, 
2008).

Tarım ürünleri ve / veya hayvanlarla aynı alanda ağaç, ağaççık, çalı gibi bitkiler 
yetiştirmeyi temel alan, yani tarım ve ormancılık bileşenlerini bir araya getiren 
toprak yönetimi teknikleri agroforestry yani tarımsal ormancılık olarak tanımla-
nır. Sosyal ormancılık çalışmaları içerisinde yer alan bu tip karma üretim sistemle-
rinde; tarımsal bitkilerle, orman ağaçları aynı alanda ve bilinçli bir şekilde bir araya 
getirilmekte ve ortak bir hedefe odaklanmış şekilde yönetilmektedir (Ok, 2019). 
Birçok farklı çeşidi olan agroforestry sistemlerinin ortak noktası, aynı alandan çok 
sayıda ürün ya da yarar sağlamak amacıyla, odunsu ağaç türlerinin, bilinçli olarak, 
tarımsal ürünlerle ve/veya hayvanlarla karşılıklı etkileşim halinde olacak şekilde 
yetiştirilmesidir (Filiz, 2002; Tolunay, Korkmaz ve Alkan, 2005).
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Daha geniş anlamıyla düşünüldüğünde ise agroforestry, özellikle kırsal kesimde 
yaşayanların yiyecek ve yakacağını, barınma konusundaki gereksinimini ve geçi-
mini sağlamak amacıyla, arazi kaynaklarının planlanmasında, ağaçların bir bile-
şen olarak kullanılması anlayışını geliştirmektedir. Bu amaçla kullanılacak karma 
sistemlerin sosyal, kültürel ve ekonomik bakımlardan kabul edilebilir nitelikte 
olmaları, belirli girdilere karşılık toplam çıktıyı maksimize etmeleri ve bir bütün 
olarak çevreye verilen zararı en az düzeye indirmeleri gerekir (Geray ve Görceli-
oğlu, 1983).

Agroforestry sistemlerinde, odunsu çok yıllık bitkilerin bilinçli olarak kullanılma-
sı, hem arazi verimliliğini, hem de verimin sürekliliğini desteklemektedir. Böylece 
organik madde üretimi desteklenmekte, toprak verimliliği korunmakta, erozyon 
azaltılmakta ve hatta daha istikrarlı bir mikro klima yaratılmaktadır (Geray ve 
Görcelioğlu, 1983).

Agroforestry, kaynakları verimli kullanan ve çevre dostu alternatif bir arazi kulla-
nımı uygulaması olarak uzun süredir ilgi görmektedir (Shibu ve Gordon, 2008). 
Yalnız büyük arazilerde değil, verimli küçük tarım arazilerinde de büyük potansi-
yel vardır ve buralarda entansif olarak uygulanacak agroforestry sistemleri, diğer 
arazi kullanma şekilleriyle rekabet edebilecek nitelikte ve çoğu kez diğerlerinden 
ekonomik bakımdan daha üstündür (Geray ve Görcelioğlu, 1983). Çoklu çıktılar 
ve yönetim için çeşitli seçeneklere sahip olma esnekliği, bu sistemi, dünyanın bir-
çok yerindeki arazi sahipleri için geleneksel tarım ve ormancılığa çekici bir alter-
natif haline getirmektedir (Shibu ve Gordon, 2008).

Agroforestry Uygulamaları
Agroforestry, ihtiyaçlar karşısında ortaya çıkmış bir uygulama tekniği olmasından 
dolayı, hem bileşenlerinin özellikleri, hem ihtiyaçların çeşitliliği, hem de sosyoe-
konomik beklentiler itibariyle aslında oldukça yerel özellikleri olan sistemlerdir. 
Agroforestry sistemlerinde kullanılacak ağaç türlerinin seçiminde; örneğin toprak 
koruma veya iyileştirme, rüzgar perdesi, çiçek- tohum- yaprak- odun vb. faydalan-
ması, bal üretimi amaçlı faydalanma gibi lokal olarak belirlenecek amaçlar, önem 
kazanmaktadır. Aynı şekilde tarım ürünlerinin kompozisyonunun belirlenmesin-
de de hem pazar koşullarının, hem de yerel koşulların çeşitliliği etkili olmaktadır.

Ancak, bileşenlerinin temel özellikleri bakımından, genel anlamda bir sınıflan-
dırma yapılması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında tüm dünyada agroforestry 
sistemleri (Nair 1993);

Agrosilvikültürel sistem (Tarımsal ürünler + ormancılık faaliyetleri); tarımsal 
ürünler ile ağaç, ağaççık ve çeşitli odunsu bitkilerin bir arada yetiştirildikleri üre-
tim sistemi,

Silvopastoral sistem (Ormancılık + hayvancılık faaliyetleri); hayvansal ürünler, ça-
yır, mera ve yem bitkileri ile ağaç, ağaçcık, ve çeşitli odunsu bitkilerin bir arada 
yetiştirildikleri üretim sistemi,
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Agrosilvopastoral sistem (Tarım + orman + hayvancılık faaliyetleri); tarımsal 
ürünler, çayır, mera ve yem bitkileri ile ağaç, ağaççık ve çeşitli odunsu bitkilerin 
bir arada yetiştirildikleri üretim sistemi olmak üzere üç şekilde tanımlanmaktadır.

Temelde bu sınıflama doğrultusunda, uygulamanın yapılacağı alandaki koşullara, 
sorun ve gereksinimlere göre uygun olan agroforestry tekniğine karar verilmekte-
dir. Fotoğraf 1’de farklı ülkelerdeki agroforestry uygulamaları görülmektedir. 

Fotoğraf 1. Farklı Agroforestry Uygulamaları (Nair ve Garrity, 2012)

Orman alanlarında, tarım ürünü yetiştirmek veya hayvan otlatmak, çeşitli faktörler 
düşünüldüğünde, bazı sorunlara (ekolojik sorunlar, ormanın sağlığı ve devamlılı-
ğını tehlikeye atabilecek sorunlar vb.) sebep olabileceği göz önünde tutulduğunda, 
daha dikkatli olunmasını zorunlu kılarken, tarım topraklarında ormancılık yap-
mak daha az çelişki yaratan bir durumdur. Odunsu bitki üretiminin tarım toprak-
larına katılması daha kolay olmaktadır. Tarımsal üretimin yanı sıra su ve toprağın 
korunması, kalite ve verim artışı, uygun mikro klima oluşması, kapital birikimi, 
yaban hayatının zenginleşmesi vb. yönlerden ek faydalar sağlanmaktadır. Bundan 
dolayı, tarım yapılan arazide ormancılığın bir bileşen olarak üretimin içine katıl-
ması, özellikle ülkemiz acısından büyük önem taşımaktadır (Geray ve Görcelioğlu, 
1983).

Gümüşi Ihlamurun (Tilia tomentosa Moench.) Yayılışı, Ekolojisi ve Çiçeğinin 
Kullanım Alanları

Gümüşi ıhlamur, (Tilia tomentosa Moench.) 40 m’ye kadar boylanabilen, yuvarlak 
tepeli, kışın yaprağını döken ağaçlardır (Oral, 2014; Çolak, 2013; Efe ve Yılmaz, 
2013). Doğal yayılış alanı Balkanlar, Kuzeybatı Ukrayna ve Kuzeybatı Anadolu’dur 
(Pigot, 2012). Gümüşi ıhlamur, Kuzey Anadolu’da, en çok Marmara ve Batı Kara-
deniz’in, yapraklı orman kuşağında, alçak ve nemli yetişme ortamlarının kayın, 
meşe ve gürgen türleriyle karışık meşcereler oluşturur (Atalay, 2002; Aksoy, 1989’a 
atfen Çolak, 2013). Gümüşi ıhlamur, doğal yayılışı dışında çok eski zamanlardan 
beri park ve bahçelerde de yetiştirilmektedir (Şengönül ve Yılmaz 2008).
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Ihlamurların ışık isteği ortadır, yani yarı gölge ağacı grubundadırlar. Gevşek, nemli 
ve besin maddelerince zengin topraklarda en iyi gelişmeyi sağlamaktadırlar. Mute-
dil ve rutubetli iklim isterler (Atay, 1988).

Ihlamur çiçeklerinin, soğuk algınlığında, şikayetleri hafifletici, terletici, balgam 
söktürücü, hafif yatıştırıcı, yangı ve ağrı giderici etkisi vardır (Yeşilada, 2011). Dal 
ve gövde kabukları da yatıştırıcı ve safra salgısı uyarıcı olarak kullanılmakta ve bazı 
Avrupa ülkelerinde hazır ilaçların birleşimine girmektedir (Baytop,1984).

Ihlamur balı, çiçek açma dönemi boyunca bal arısı kovanlarının ıhlamur ağaçları-
nın yaygın olarak yetiştikleri bölgelere yerleştirilmeleri sonucunda elde edilen bir 
üründür (Uslu, 2004). Ihlamur çiçeğinin bal potansiyeli 6. grup olarak geçmek-
tedir. Yani en yüksek kapasitede bal verimi olan sınıf içerisinde yer almaktadır. 
Ayrıca donma süresi uzundur ve aranılan bir baldır (Anonim, 2013).

Yol kenarlarında yetiştirilen ıhlamurlar peyzaj bakımından da önemlidir. Güzel 
görünümü nedeni ile park ve bahçelerde tercih edilen bir ağaçtır. Hem görsel ola-
rak hem de çiçek döneminde ortama yayılan güzel kokusuyla tüm duyulara hitap 
eden gösterişli bir ağaçtır.

Beykoz’un Gümüşi Ihlamur Açısından Agroforestry Potansiyeli
Tarımsal ormancılık gibi tür çeşitliliğine sahip üretim sistemleri, belirli bir arazi 
biriminden birden fazla ürünün pazarlanması yoluyla toplam üretimin değerini 
artırma olanağı sağlar (Feldhake, Belesky ve Mathias, 2008). Arazi sahibinin ama-
cına bağlı olarak, çok yıllık bitkileri yıllık ürün sistemlerine veya yıllık bitkileri çok 
yıllık sistemlere sokmak için birçok fırsat sunar (Shibu ve Gordon, 2008).

Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ıhlamur çiçeğinin ormanlardan top-
lanması, ağaçların boylu olması nedeniyle zor ve tehlikelidir. Çiçek toplama işlemi, 
bütün dalların ve hatta bazen gövde bölümlerinin kesilmesi şeklinde yapıldığın-
dan, sadece ağaçlara değil, ormanın yapısına da zarar vermektedir. Ormanlardaki 
ıhlamur ağaçlarının çiçeklerinden, kontrolsüzce faydalanmak yerine, tarım alanla-
rında, agroforestry sistemiyle, diğer tarımsal ürünlerle ıhlamur ağaçlarının kombi-
ne edilmesi ve uygun hasat yöntemlerinin uygulanmasıyla yapılacak ıhlamur çiçeği 
üretimi daha verimli ve güvenli olacaktır.

Şahin ve arkadaşları (2018) yaptıkları bir araştırmada, Marmara Bölgesi kapsa-
mında, gümüşi ıhlamurun 12 farklı popülasyonunu etken maddeler açısından in-
celemiş ve araştırma sonucunda Beykoz popülasyonu incelenen etken maddeler 
açısından en üstün popülasyon olarak tespit etmişlerdir. Etken maddeler açısından 
üstün olan Beykoz ıhlamurunun, tarımsal ormancılık sistemiyle tarım ile uğraşan 
halkın üretim faaliyetlerine katılması bu nedenle büyük önem taşımaktadır.

Beykoz’un genel iklim özelliği yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıman ve yağışlıdır. 
Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı azdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün otuz 
yıllık ortalamalar tablosuna göre yıllık ortalama sıcaklık 12,3°C’ tır. Vejetasyon 
süresi nisan ayında başlayıp, kasım ayında sona ermekte ve yaklaşık 8 ay devam 
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etmektedir. Bu süre içindeki ortalama sıcaklık ise 15,8°C ‘tır. Meteorolojik ortala-
malar tablosuna göre yörenin 22 yıllık yağış ortalaması 1129.4 mm/yıl olarak sap-
tanmıştır. Bu yağışın 585,3 mm’si, 8 aylık vejetasyon dönemi içinde; 544,1 mm’lik 
bölümü ise dört aylık vejetasyon dönemi dışında meydana gelmektedir.

Beykoz ve çevresindeki bitki tür çeşitliliği ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesin-
de iklim özellikleri büyük öneme sahiptir. İklim elemanlarına ait sıcaklık ve yağış 
miktarları ile ortalamaları ve bunların vejetasyon ile olan ilişkileri dikkate alındı-
ğında hem Beykoz ormanlarındaki ağaç tür çeşitliliği hem de meşcerelerin kompo-
zisyonu ve yapısına olumlu etki ettiği görülmektedir. Bu durumu Beykoz orman-
larındaki ağaç tür çeşitliliği de ortaya koymaktadır. Beykoz ormanlarının hâkim 
ağaç türlerini Macar meşesi (Quercus frainetto), Sapsız meşe (Quercus petraea), 
Saplı meşe (Quercus robur), Doğu Kayını (Fagus orientalis), Gümüşi Ihlamur (Tilia 
tomentosa), Anadolu Kestanesi (Castanea sativa), Adi gürgen (Carpinus betulus), 
Kızılağaç (Alnus glutinosa), Titrek Kavak (Populus tremula) gibi türler oluşturmak-
tadır. Ayrıca, Adi fındık (Corylus avellana), Akçaağaç türleri (Acer campestre, A. 
trautvetteri), Ova karaağacı (Ulmus minor), Söğüt türleri (Salix caprea, S. cinerea) 
gibi nem isteği yüksek olan türlerde meşcerelerde karışıma girmektedirler. Orman 
formasyonunun dışında maki ve pseudomaki (yalancı maki) toplulukları ile kıyı 
bitkileri de yer alır. Yörenin Karadeniz kıyılarında yayılış gösteren nemli orman-
ların tahrip edildiği yerlerde maki elemanları daha az, fakat nemli Karadeniz etki-
siyle daha çok gürdür. Birçok yerde Kocayemiş (Arbutus unedo), Akdeniz defnesi 
(Laurus nobilis) ve Akçakesme (Phillyrea latifolia) gibi maki elemanlarının boylu 
fertleri alanı kaplamıştır (Şahin, 2021).

Beykoz kırsalında yaşayan halkın çeşitli geçim kaynakları bulunmaktadır. Bunlar; 
ormancılık faaliyetleri, tarla ziraatı, sebze ve meyvecilik, çiçek seracılığı, arıcılık 
ve besi hayvancılığıdır. Geçmişten 2000’li yılların başına kadar orman işçiliğin-
den ve tıraşlama baltalıklarından elde edilen gelir kırsal halkın ana gelir kaynağını 
oluşturmaktaydı. Ancak 2006 yılından sonra baltalık işletmeciliğinden elde edilen 
gelir ortadan kalkınca kırsal halkın ormandan elde ettiği gelir oldukça azalmış ve 
kırsal halkın ormana yaklaşımı olumsuz yönde değişmiştir. Yöre insanının ekono-
mik gücünün arttırılması halinde halk-orman ilişkilerinde yaşanan olumsuzluklar 
ortadan kalkacaktır (Şahin, 2021). Bunu sağlamanın yolu da orman köylüsünün 
ekonomik girdilerinin artması ve çeşitlenmesidir. Beykoz sınırları içerisinde ka-
lan kırsal halkın geçimleri orman işçiliğinden başka yönlere kaymış olup, yöre-
de gerçekleştirilecek bir tarımsal uygulamayla bu yönelimi değiştirmek mümkün 
olabilecektir. Beykoz ormanları, bu uygulamayı en iyi bir şekilde hayata geçirmek 
için önemli kaynak değerine sahiptir. Gümüşi ıhlamur da bunların başında gelen 
kaynak değeri olup, bu nedenle materyal olarak seçilmiştir.

Araştırma konusu olan gümüşi ıhlamur meşcerelerinin kompozisyonu, yapısı ve 
dağılımı şu şekilde saptanmıştır. Beykoz ormanlarında yayılış gösteren Gümüşi ıh-
lamur meşcerelerinin; 21,36 ha’ı saf, 517,80 ha’ı gümüşi ıhlamur + Geniş yapraklı 
tür karışımları, 854,87 ha’ı Geniş yapraklı tür karışımları + ikinci tür gümüşi ıhla-
mur ve 69,58 ha’ı ise İbreli tür karışımları + ikinci tür Gümüşi ıhlamur olmak üzere 
dağılım göstermektedir (OGM, 20212) (Şekil 2).
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Şekil 2. Beykoz Ormanlarındaki Saf ve Karışık Gümüşi Ihlamur Meşcerelerinin Dağılımı.

Şekil 3’te gümüşi ıhlamur meşcerelerinin tarım alanlarıyla ve yerleşim alanlarıyla 
olan yakın ilişkisi açık bir şekilde görülmektedir. Tarım alanlarının ve yerleşim 
alanlarının yakın çevresindeki ormanlarda gümüşi ıhlamur meşcereleri oldukça 
yaygındır. Bu durum, yörede gümüşi ıhlamurun agroforestry uygulamalarında bir 
bileşen olarak kullanılmasına dayanak oluşturmaktadır.

Ihlamur ağacının birçok yörede bilinçli veya bilinçsiz olarak agroforestry uygula-
malarında kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Doğu Karadeniz’de, yaygın olarak 
kullanılan çay tarımı içerisinde münferit, sıralar veya tarım ürünlerinin etrafında 
ve arazi sınırlarında ıhlamur yetiştirilmektedir. Bölgede en çok uygulama alanı bu-
lan agroforestry sistemleri, yol kenarlarında, tarım ürünleri içerisinde ve etrafında 
ıhlamur sıra dikimi şeklindedir. Bu uygulamalarla ıhlamur ağaçlarından tarım ve 
hayvancılık açısından da fayda sağlanmaktadır: Rüzgar perdesi görevi yaparak ta-
rım alanlarındaki verimin artmasını sağlamakta, yıllık sürgünlerinden de hayvan 
yemi olarak faydalanılmaktadır (Turna, 2001).

Doğu Karadeniz’de arazi sahiplerinin ıhlamur ağaçlarını dikme amaçları incelen-
diğinde; ıhlamurdan yemlik yaprak olarak (%90.4), yapacak ve yakacak odunu ola-
rak (%84.9), çay çiçeği olarak (%83.6), toprak koruma amacıyla (%50.7), arıcılıkta 
(%38.4), arı kovanı yapımında (%28.8) ve peyzaj amaçlı alle ağacı olarak (%23.3) 
yararlanıldığı anlaşılmaktadır (Turna, 2001).
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Şekil 3. Beykoz Ormanlarındaki Gümüşi Ihlamur Meşcerelerinin Dağılım Haritası.

Yeni tesis edilecek büyük tarım işletmelerinde çok daha fazla agroforestry seçeneği 
bulmak mümkündür. Tarım ürünleri arasına tek sıra veya çoklu sıralar halinde ıh-
lamur ağaçları dikilebilir. Bu şekilde oluşturulacak dikimlerde dikim aralıklarına, 
oluşacak kapalılığa, şeritlerin yönlerine dikkat etmek gerekir. Ağaçlar genç iken 
ağaç sıraları arasında yetiştirilecek tarım ürünleri daha fazla tür çeşitliğine sahip 
olabilecek ve daha geniş bir alanda yetiştirilebilecek iken, ağaçlar boylandığında ve 
tepe genişlediğinde gölgeye dayanan tarım ürünlerine geçiş yapmak daha uygun 
olacaktır.

Çeşitli yörelerde mevcut uygulamalar da dikkate alındığında, Beykoz için önerilen 
agroforestry uygulamalarında;

	• Daha az verimli olarak görülen tarım arazilerinde, tam alanda plantasyon ya-
pılarak (bu alanlardan arıcılıkta da faydalanılabilir)

	• Tarım alanlarının ormanla olan dış sınırlarına,

	• Tarım alanlarının birbirleriyle sınırlarına

	• Ev bahçelerine,

	• Tarımsal ürünlerin arasında sıralar halinde,

	• Dere kenarlarında galeri olarak,

	• Yol kenarlarında alle ağacı olarak
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gümüşi ıhlamur ağacı dikilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Sıralar halin-
de veya münferit olarak dikim yapılabilir.

Toplayıcılar, olgun bir gümüşi ıhlamur ağacının 30 kg’a kadar yaş çiçek verebildi-
ğini belirtmektedir. Genç yaşlarda ise bu miktar azalmaktadır. Ihlamurda ağaca ve 
yöreye göre değişmekle birlikte kuru – yaş oranı %35-40 oranında olmaktadır. Yani 
olgun bir ağaçtan 10 – 12 kg kuru ıhlamur çiçeği elde edilebilmektedir. Ihlamurun 
kg fiyatı düşünüldüğünde yılın sadece bir veya 2 haftasında yapılacak çiçek topla-
ma işi için oldukça cazip bir gelir elde edilebilecektir. Tarımsal gelire ek bir gelir 
olduğu düşünülürse, cazibesi daha da artacaktır.

Sonuç

Gümüşi ıhlamur konusunda büyük bir potansiyele sahip olan Beykoz’da bu fırsa-
tın agroforestry sistemleri ile değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Tarım 
arazilerinde, tam alan olarak, tarım alanlarının ormanla olan dış sınırlarına, tarım 
alanlarının birbirleriyle olan sınırlarına, tarım ürünleriyle iç içe ve yol kenarları-
na ıhlamur fidanları dikilmesi seçenekleri değerlendirilmelidir. Bu sayede Gümüşi 
ıhlamur ağaçlarının hem çiçeklerinden, hem uzun vadede odunundan, hem rüz-
gâr perdesi olarak koruyucu etkisinden, hem estetik açıdan çok yönlü fayda sağla-
nacaktır. Estetik olarak ilgi çekici görüntüler oluşturacak, çiçeklenme döneminde 
kokusuyla turistleri cezbedecektir.

İstanbul’un ıhlamur çiçeği talebi göz önüne alındığında pazar sorunu olmayan bir 
malı yoğun emek gerektirmeyecek bir şekilde üretmek çok cazip gelecektir. Ihla-
murun kg fiyatının yüksek olduğu da göz önüne alındığında kırsal halka ciddi bir 
ek gelir getirecektir. Ayrıca bölgedeki bal üretimine de katkı sağlayacaktır.

Ihlamurun yetiştiriciliği ve agroforestry konularında yöre halkına eğitim verilerek, 
bu sistemin daha iyi bir şekilde anlaşılması sağlanmalı ve gerekirse aşılı ıhlamur 
fidanları dağıtılarak çiftçilerin ıhlamur üretimine daha yoğun ve bilinçli bir şekilde 
katılması sağlanmalıdır. Böylece halkın gelirinin arttırılması sağlanacağı gibi, or-
manlar üzerindeki baskının da azaltılmasına katkı sağlanmış olacaktır.
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Beykoz Kestane Ormanları 
Ekolojik Değerlendirmeler

Gülçin ÖZER1 
 
Ender MAKİNECİ²

Özet
Beykoz, İstanbul ilinde önemli oranda orman kaynağına sahip olan ilçelerin ba-
şında gelmektedir. Bu doğal zenginliğin içerisinde de Anadolu kestanesi (Castanea 
sativa Mill.) ormanları özel bir değerdedir.

Eski zamanlardan beri odunu ve meyvesine çok önem verilen kestane ormanları, 
dünya genelinde düzensiz faydalanmaların yanında hastalık ve zararlılarından do-
layı tehdit altındadır. Bu durum hem yurdumuzda hem de kestane ormanlarının 
yayılış gösterdiği Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan patojen faktörler nedeniyle bü-
yük zararlara yol açmaktadır. Kestane meşcerelerinde hastalık, zararlılar ve düzen-
siz yararlanmalar sonucunda meyve verimi azalmış, yaprak kayıpları ve kurumalar 
artmış, özetle ormanlar sağlıksız bir yapıya ulaşmıştır.

1 Dr. Orman Yüksek Mühendisi, Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisi, Marmara Orman-
cılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, gulcinozer@ogm.gov.tr
2 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı, emak@istan-
bul.edu.tr
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Kestanede sağlık bozulmalarının yayıldığı alanlarda ekolojik özellikler ve hastalık 
etmenleri arasındaki ilişkilerin ortaya konması ve araştırılması gereklidir. Bu se-
beple, kestanenin ekolojisine uygun alanlarda yayılışının arttırılması ile birlikte, 
daha fazla kestane meyvesi elde etmek için bulunduğu alanlarda bakım ve iyileştir-
me çalışmaları yapılması önemlidir.

İstanbul ilindeki Anadolu kestanesi ormanlarının meyve veriminin ve ekolojik 
özelliklerinin araştırıldığı bu çalışmada, ormanların sağlık durumunun tespiti, 
meyve verimi ve yetişme ortamı özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 2014-
2016 yılları arasında yıllık örneklemeler ile gerçekleştirilen araştırmanın Beykoz 
ilçesinde yer alan ve meşcere gelişim çağlarına göre seçilen örnek alanlarında; ölü 
örtü ve toprak özellikleri, meşcere değişkenleri, iklim özellikleri, seçilen ağaçların 
yaprak kayıpları ve meyve özelliklerine ait veriler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baltalık, Castanea sativa, Meşcere, Meyve, Ölü örtü, Toprak.

Bildiri olarak hazırlanan bu çalışma T.C. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisan-
süstü Eğitim Enstitüsü doktora tezi olarak ve aynı zamanda T.C. Orman Genel 
Müdürlüğü, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü projesi olarak tamamlan-
mıştır (Özer, 2018, 2020). Ayrıca, kestane meyvesi ve ağacının önemi, Beykoz or-
man varlığı ve doğal ekosistemlerindeki değerine bağlı olarak hazırlanan eserlerin 
sonuçları özetlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada başlıca amaç, İstanbul ili Anadolu 
kestanesinin (Castanea sativa Mill) Beykoz’da örneklenen meşcerelerinin meyve 
verimi ve yetişme ortamı özelliklerinin araştırılarak değerlendirilmesidir. 2014-
2016 yılları sürecinde tamamlanan araştırmada, bu amaçla öncelikle kestanenin 
saf meşcereler oluşturduğu alanlar örneklenerek, örnek alanlardan seçilen örnek 
ağaçlarda kuru meyve ağırlığı ile göğüs çapı ve boy değişkenleri ilişkilendirilerek 
tek ağaç kuru meyve ağırlık modelleri geliştirilmiş ve ağaçların sağlık durumları 
(tepe yapraksızlaşma oranları) izlenmiştir. Ayrıca toprak ve ölü örtü örnekleri alı-
narak yetişme ortamı özelliklerine ait veriler değerlendirilerek özetlenmiştir.

Kestane ve Kestane Ormanları
Fagales takımı içerisinde yer alan, kestaneler (Castanea sp.), meşe (Quercus) ve ka-
yın (Fagus) ile birlikte Fagaceace familyasına girmektedir. Anadolu kestanelerinin 
de içinde bulunduğu Castanea sativa Mill. türü ilk defa 1768 yılında Miller tara-
fından isimlendirilmiştir ve Akdeniz havzasının yerli bir türüdür (Davis, 1988).

Kestane, Castanea sativa Mill (Fagaceace) ağacının 9 türü genellikle kuzey yarım 
kürenin değişik bölgelerine yayılmıştır. Türkiye’de Karadeniz, Marmara ve Ege böl-
gelerinin ormanlık alanlarında Castanea sativa türü doğal olarak yetişmektedir. 
Gençken yavaş, 10 yıldan sonra hızlı büyür ve 20-25 m kadar boy yapabilir.

Sık ve batıcı dikenlerle örtülü 3-7 cm çapında bir top görünümünde olan meyve 
örtücünün (kupula) içinde 1-3 meyve bulunur. İri meyveler küre, yarım küre biçi-
minde ya da iki yandan basık, kızıl kahverengi kabuklu ve nişastalıdır. Meyve dö-
nemi ekim-kasım aylarıdır (Şekil 1) (Yaltırık, 1982’den akt., Koçyiğit ve Abomor, 
2019).



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 197

Şekil1. Kestane meyve ve meyve örtücüsü (Kupula)

Kestane orta derecedeki nemli iklimde yaşayan kara bitkilerinin genel adı olan me-
zofit karakterde bir tür olup, yıllık yağış toplamı 600-1600 mm olan bölgeleri tercih 
eder. Bu nedenle yağış kestanenin yayılışında önemli bir etkendir. İklim özellikleri 
açısından doğal yayılış alanı olan Akdeniz Bölgesi’nde yedi aylık vejetasyon süre-
sine ihtiyaç duyan kestane, düşük sıcaklıklardan etkilenir ve Kuzey-Batı Avrupa’da 
vejetasyon olarak yetişse de yeterli derecede yaz sıcaklığı bulamadığından tohum 
veremez. Çiçek açabilmesi için 15-180C sıcaklığa, tohumun olgunlaşabilmesi için 
de sıcak bir sonbahara ihtiyaç duymaktadır. Kışın düşük sıcaklıklardan etkilenme-
se de, ilkbaharın geç ve sonbaharın erken donlarına karşı hassastır (Özer, 2018).

Toprak özellikleri açısından seçici olan ve potasyumca zengin toprakları seven kes-
tane, genel olarak ana kayası gnays ve mikaşist olan asidik, gevşek, taze ve derin 
topraklarda iyi gelişme göstermektedir (Erdem, 1951). Mineral besin maddelerini 
derin toprak tabakalarından alabilir ve bu nedenle üst toprak tabakasının nitelik-
lerine nispeten bağlı kalmaz. Üst tabakası fakir topraklarda yetişmesi de bunu gös-
terir. Sığ ve kireçli topraklar isteklerine uygun değildir. Zengin yaprak dökümü ile 
toprağı ıslah eden bir türdür (Saatçioğlu, 1969).

İlk çağlardan beri halkın gerek odununa gerekse meyvesine çok önem verdiği 
Anadolu kestanesi, düzensiz faydalanmaların yanında hastalık ve zararlılarından 
dolayı tehdit altındadır. Odun ve meyve verimi ise gün geçtikçe azalmaktadır. Bu 
amaçla; kestane ormanlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, hastalık ve zararlıları 
ile mücadele edilmesi, mevcut kestane sahalarından azami seviyede faydalanılarak 
kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın refah düzeylerinin yükseltilmesi, köyden 
kente göçün azaltılması, orman halk ilişkilerinin iyileştirilmesi ve ülke ekonomisi-
ne katkı sağlanması amacıyla “Kestane Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu plana göre 
2013-2017 yılları arasında toplam 1.805ha potansiyel ağaçlandırma alanı belirlen-
miştir. Mevcut duruma göre yaklaşık 113.000ha verimli kestane alanının 2017 yı-
lında 122.000 hektara, devlet ormanlarından yaklaşık 28.000 ton toplanan kestane 
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miktarının 40.000 tona, köylünün elde edeceği tahmini gelirin ise 82,5 milyon 
TL’den (603 köyden 75.000 kişi) yaklaşık 123 milyon TL’ye (701 köyden 90.000 
kişi) çıkarılması hedeflenmektedir (OGM, 2012).

Kestane meyve üretiminin 1990-2000 yılları arasında 80.000 tondan 50.000 tona 
kadar düştüğü görülmektedir ve 1990-2000 yılları arasında ortalama olarak her yıl 
3.000 ton azalmıştır (Özer, 2020).

Sadece ülkemizde değil hemen hemen tüm dünyada kestane üretiminde biyolojik 
zararlılardan kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemli sorun 
Endothia parasitica Murr. (Cryphonectria parasitica) adlı bir mantarın neden ol-
duğu kestane dal kanseri hastalığıdır. Kestanede ağaçlarına zarar veren bir diğer 
zararlı da Phytophthora cambivora Petri. adlı mantarın sebep olduğu mürekkep 
hastalığıdır (Yaltırık, 1997). Kestane ağaçlarının gelişimini ve verimini etkileyen 
diğer büyük sorun Gal Arısı (Drycosmus kuriphilus)’dir (Altun, Acar, Bucak, Örtel 
ve Özbey, 2018). Ayrıca uzun yıllara baltalık işletme şekli ile işletilen bu ormanlar-
da yaşlanan gövdeler ile azalan sürgün verimi ve gelişimi de olumsuz özelliklerdir 
(Özer, 2020).

Beykoz İlçesi ve Ormanları
Beykoz, Çatalca-Kocaeli bölümünün Kocaeli Yarımadası batı ucunda yer alan bir 
ilçedir. Beykoz ilçesi, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasının kuzey kesiminde Kü-
çüksu Deresi ile Anadolu Feneri arasında yer almakta olup doğusunda Şile ilçesi, 
batısında İstanbul Boğazı, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Üsküdar, Çekmeköy 
ve Ümraniye ilçeleri, karşı kıyısında Sarıyer ilçesi bulunmaktadır. Beykoz 31273 
hektarlık yüzölçümü ile İstanbul’un dördüncü büyük ilçesidir. İlçenin İstanbul Bo-
ğazı’ndaki kıyı uzunluğu 25,6 km ve Karadeniz kıyısı 15,3 km uzunluğundadır. 
Beykoz ilçe sınırları dâhilinde 81 familya ve 259 cinse ait toplam 431 takson yer 
almaktadır. İlçe, meskûn yerlerin dışında bitki örtüsüyle kaplıdır. Kestane, meşe, 
karaçam, ceviz, akasya ve kayın gibi ağaçlar bulunmaktadır. Bunlar bölgenin bitki 
örtüsünün %70’ini oluşturur. Ayrıca maki cinsinden katırtırnağı, üvez, defne, ka-
rayemiş ve kocayemiş bulunmakta olup, bitki örtüsünün %30’u kadardır (Aktaş, 
Ay, Ateş ve Can, 2020).

Beykoz, İstanbul’da bitki örtüsünün en sık ve zengin olduğu yörelerden biridir. İs-
tanbul Boğazı’nın doğusunda yer alan Beykoz yöresi, kuzeyde Karadeniz kıyısın-
daki Riva’dan, güneyde Paşabahçe’ye kadar uzanan alan, tarih boyunca bir mesire 
yeri olma özelliğine sahiptir. Nitekim Beykoz ve çevresindeki geniş koru, çayır ve 
ormanlar, bu bölgenin tarih boyunca önemli bir mesire ve av mıntıkası olmasını 
temin etmiştir (Kırlı, 2019). Beykoz ve çevresi başta kestane, meşe, gürgen, ıhla-
mur, kayın, kızılağaç ve fındık ağaçlarından oluşan doğal orman örtüsüyle kaplıdır. 
Hatta ilçenin doğu komşusu olan Şile ilçesiyle birlikte, saha “Beykoz-Şile Orman-
ları” diye anılır (Ertek, 2020).

Beykoz doğal ekolojik sistemlerinin korunması gereklidir (Kantarcı, 1988). Beykoz 
ilçesi ve çevresi ormanlarının tür bileşimi ayrı ve geniş bir konudur. Toprak derin-
liğine bağlı olarak da orman kuruluşları değişmektedir. Derin toprakların üstün-
de ağaç türleri yüksek örtme dereceleri ile ormanı oluşturmakta, toprak derinliği 
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azaldıkça ağaç türleri de azalmakta araziyi çalı türleri (fundalıklar) kaplamaktadır 
ve pek sığ topraklar ise tamamen fundalığa dönüşmüşlerdir. Bu durum Beykoz il-
çesi ve çevresinde orman tahribinin sonucunda oluşan toprak erozyonunun orma-
nın tür bileşimine etkisini gösteren tipik bir özet niteliğindedir. Ayrıca Beykoz ilçe-
si ve çevre ormanları önemli bir su üretim alanıdır. Elmalı Barajları (I+II), Ömerli 
Barajı ve Darlık Barajı olmak üzere dört baraj su kaynağı yanında yeraltı suları çok 
önemlidir. Üretilen su miktarı kalite ve miktar yönünden çok değerlidir (Kantarcı, 
1988). Beykoz ormanlarının büyük çoğunluğu (%70 kadar) baltalık olarak işletil-
mişlerdir. Ormancılar bir taraftan bozuk ormanları ağaçlandırıp, koru ormanına 
dönüştürüp toprağı korumaya, odun hammaddesi ve su üretimini arttırmaya ça-
lışmışlardır. Fakat Beykoz ormanlarında ormanlar üzerindeki çeşitli baskılar artan 
şiddette devam etmiştir (Kantarcı, 1988).

Beykoz, 1930 yılında Üsküdar’dan ayrılarak ilçe yapılmıştır. İlçenin mülki sınırları 
daha sonraki dönemlerde değişikliklere uğramıştır. Bunun dışında ilçenin kıyıla-
rında denizin doldurulması ya da deniz dalgalarının kıyıları aşındırması sonucun-
da da ilçe sınırının büyüklüğünde zamana bağlı olarak artış ya da azalış yönünde 
değişimler olmaktadır. Beykoz ve çevresi Karadeniz iklim kuşağında yer aldığın-
dan, ilçe ormanlarının yetişme ortamı; meşe, kayın, kestane, gürgen gibi geniş yap-
raklı ormanların yayılış alanını oluşturmaktadır (Şahin, 2020).

İstanbul ve kent merkezi çevresindeki araziler üzerinde 1970’li yıllardan sonra aşı-
rı nüfus artışına bağlı olarak baskılar artmış ve bunun sonucunda arazi kullanım 
tiplerinde hızlı ve kontrolsüz bir değişim meydana gelmiştir. Kent merkezlerine ve 
uygun yerleşim alanlarına yerleştirilemeyen insanlar orman alanlarını ve su top-
lama havzalarını yerleşim alanı olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu durumun en 
yoğun olarak yaşandığı ilçelerden birisi de Beykoz’dur. Beykoz ilçesi sınırlarındaki 
rastgele yerleşimlerin geçmiş dönemlerdeki seyri hava fotoğrafları ve uydu görün-
tüleri gibi görsel malzemelerden kolaylıkla görülebilmektedir. Yerleşim alanların-
daki değişim, aynı zamanda o ortamda yaşayan insanlar tarafından da rahatlıkla 
gözlemlenebilmektedir (Şahin, 2020).

Beykoz İlçesi ve Kestane
Kestane (Castanea sativa Mill.) Türkiye ormanları ve meyve üretiminde önemli 
bir yer edinmiştir. Beykoz ilçesinin de önemli değerlerinden biridir. Beykoz içinde 
belirtildiği üzere (Göney, 2019) hem orman ekosistemlerinde hem de ürün çeşit-
liliğinde üzerinde durulması gereken bir ürün olarak değer taşımaktadır. Kestane 
meyvesinin ormanlık alanlarda yetiştirilmesinin gerekliliği yanında, kestane ağaç-
larından elde edilecek kerestenin mobilya ve ahşap dekorasyon hizmetlerinin ge-
lişmesine yeterli bir ortam hazırlayabileceği ifade edilmiştir (Göney, 2019).

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kadastro verilerine göre Beykoz ilçesi sınırları 
içerisinde 2019 yılı sonu itibariyle 20881 ha devlete ait orman alanı bulunmak-
tadır. Buna göre ilçe yüzölçümünün %67,8 oranı devlete ait orman alanlarından 
oluşmaktadır. 1971 yılında kestane orman alanı 1518,8 hektar ve toplam orman 
alanına oranı %6,86 iken 2012 orman amenajmanı plan verilerine göre 1286,9 hek-
tar ve toplam orman alanına oranı %6,29 olarak verilmektedir (Şekil 2 ve Şekil 3) 
(Şahin, 2020).
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Şekil 2. Beykoz ilçesi ormanlarında ağaç türleri dağılımı 
(Dr. Abbas Şahin tarafından hazırlanmıştır).

Şekil 3. Beykoz ilçesinde kestane ormanlarının dağılımı 
(Dr. Abbas Şahin tarafından hazırlanmıştır).

Kestane ve Beykoz etkileşiminde Kırlı (2019), Beykoz bölgesindeki belli başlı ağaç 
türlerini; çam, kestane, akasya, çınar, meşe, ıhlamur, servi, çeşitli meyve ağaçları 
ile sair yabani ağaç ve fundalıklardan oluştuğunu belirtir. Çağman (2019), XVII. 
yüzyılın ortalarında Evliya Çelebi, hangi tarikata mensup olduğunu belirtmediği 
Akbaba Sultan Tekkesi’nin dervişlerin meşk ve sohbet ettikleri gayet bakımlı, abâ-
dan bir tekke olduğunu; Akbaba Sultan’ın mezarının ise bir ziyaretgâha dönüştü-
ğünü, ayrıca tekkenin bulunduğu Akbaba köyünün kiraz ve kestane ağaçlarından 
oluşan bir mesire yeri haline geldiğini haber vermektedir. Çağman (2019) tara-
fından ifade edildiği üzere, zamanında Hendek’e uzatılacak hatlar için ağaca ihti-
yaç duyulmuştur. Üç bin direk için gerekli olan kestane ağacının, bedelinin öde-
nerek İbrahim Paşa Korusu’ndan temin edilmesi istenmiştir. Osmanlı döneminde 
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Beykoz İstanbul’un uzağında; Türk köyleri, dereleri ve mesire alanları ile bir sayfiye 
ve av bölgesi olarak öne çıkmaktadır. Fetihten sonra payitahtın ihtiyaçlarının kar-
şılandığı kırsalı, Karadeniz ticaretinin gümrüğüdür. Denizi, ormanı, suyu, havası 
ve uzaklığı Beykoz’u belirleyen özellikleridir. İstanbul’un uzağında kalan ilçesi, bir 
bakıma yazlığıdır. Payitahtın av ve mesire alanıdır. Öğrencinin, askerin ve halkın 
mesire yeridir. Kiraz ve kestane mevsimlerinde nüfus hareketliliği yaşanmaktadır, 
payitahttan gelenlerle nüfusu artmaktadır. Bu dönemde Türk toplum tarihinde sık-
ça görülen yazlık kışlık göçlere sahne olmaktadır (Şimşek, 2019). Kapan (2019) 
Kaymak Donduran’daki 200 yaşındaki Kestane ağacını, Beykoz’da bulunan çeki-
cilik kaynağı olarak vermektedir. Koçyiğit ve Abomor (2019), “İstanbul’un Ballı 
Bitkileri” projesi kapsamında Beykoz çevresinde arıların ziyaret ettiği ve arıcıların 
“ballı bitki” olarak isimlendirdiği 150 kadar çiçekli yabani bitki çeşidi (takson) be-
lirlenmiştir. Bu bitkilerden ikisi, Castanea sativa Mill (kestane) ve Rhododendron 
sp. (orman gülleri) hem polen hem nektar kaynağı olmaları nedeniyle bal arısı için 
en cazip bitkilerdir. Çiçek ballarından biri olan kestane balı en lezzetli ve yüksek 
kaliteli ballardan biri olmasının yanı sıra diğer ballara oranla iç piyasada çok kısa 
sürede alıcı bulabilmektedir. Ayrıca, kestane balı yüksek fruktoz ve düşük glukoz 
içeriği sayesinde, sıvı halde daha uzun süre kalabilmektedir. Birçok araştırmacı ba-
lın, kalp hastalığı, kanser, bağışıklık sistemi zayıflaması, katarakt ve farklı enflama-
tuar süreçlerin oluşma potansiyelini düşürmede etkili olan doğal bir antioksidan 
kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Etnobotanik çalışmalarda astım ve solunum 
hastalıkları için iyi bir tedavi edici olduğu düşünülmektedir. B ve C vitaminleri 
açısından zengin olan kestane balı kasları kuvvetlendirici, kan dolaşımını düzen-
leyici, mide ve karaciğer yorgunluğunu giderici, bağışıklık sistemini güçlendirici 
etki yapar. Bütün koyu renkli ballar gibi antioksidan olması sebebiyle kansere karşı 
koruyucudur. Kestane balının tıbbi etkileri özellikle antioksidan özelliğinin yüksek 
olması yapılan birçok araştırmada gösterilmiştir. Ticari olarak da en kolay pazar-
lanan ballardan biri olması, ayrıca Beykoz’un tescilli iki balından biri olan kestane 
balı üretiminin teşvik edilmesi için öncelikle kestane ormanlarının korunması ve 
yenilenmesi çok önemlidir (Koçyiğit ve Abomor, 2019). Kestaneye verilen önem 
kapsamında Beykoz’da bilimsel fonksiyon adı altında planlanan 533,7ha kestane 
meşcerelerinden oluşan orman alanı, kestane dal kanseri ve mürekkep hastalığının 
araştırılması ve bilimsel çalışmaların yapılması için teknik-bilimsel ölçüt ve kriter-
lere göre orman amenajman başmühendisliğince bilimsel fonksiyon için ayrılmış 
alanlardır (Şahin, 2020).

Yöntem
Yukarıda da ifade edildiği üzere çalışma 2014-2016 yıllarında Beykoz kestane 
ormanlarında gerçekleştirilmiştir. İstanbul ili sınırları içerisinde, kestane 3.016,3 
hektar saf, 23.917 hektarı diğer yapraklı ağaç türleri ile karışık olmak üzere top-
lam 26.933,3 hektar alanda yayılış göstermektedir. Araştırma alanı İstanbul ili 
içerisinde kestanenin saf olarak en yoğun bulunduğu ilçelerden Beykoz kestane 
ormanlarından gelişim çağlarına göre seçilen örnek alanlardan oluşmaktadır. Bey-
koz orman plan ünitesi; mülki yönden İstanbul ili Beykoz ilçesi sınırları içerisinde 
kalmakta olup, idari yönden ise İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kanlıca Orman 
İşletme Müdürlüğü, Beykoz Orman İşletme Şefliği’ne bağlı bulunmaktadır. Plan 
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ünitesi ormanları 41° 06’ 53” - 41° 13’ 34” kuzey enlemleriyle, 29° 04’ 10” - 29° 13’ 
55” doğu boylamları arasında yer almaktadır. Kuzeyde Poyraz Burnu, doğu sını-
rında Riva Orman İşletme Şefliği, güneyde Kanlıca Orman İşletme Şefliği, batıda 
İstanbul Boğazı bulunmaktadır. En yüksek yeri Toygar Tepe’dir (312m). En alçak 
noktası ise deniz seviyesidir.

Beykoz ilçesi 2014-2016 yılları meteorolojik verilerine göre; yıllık ortalama sıcaklık 
14,8°C, aylık maksimum sıcaklık 35,8°C ile haziran ve temmuz aylarında, aylık mi-
nimum sıcaklık -5,9°C ile ocak ayında belirlenmiştir. Beykoz ilçesinde her üç yılda 
da su açığının temmuz ve ağustos aylarında olduğu görülmüştür.

Örnek alanlar gelişim çağlarına göre belirlenmiş, yapılan saha dökümlerinde a, 
b ve c gelişim çağlarında, saf ve bu üç gelişim çağının birarada bulunduğu ortak 
yetişme ortamı koşullarına sahip alanlar örneklenmeye çalışılmıştır. Her gelişim 
çağından çift tekrarlı (6x2) 12 adet olmak üzere toplamda üç gelişim çağından 36 
adet örnek alan belirlenmiştir. Örnek alanlar kare şeklinde b ve c meşcerelerin-
de 400m2 (20x20m), a meşcerelerinde 100m2 (10x10m) büyüklüğünde alınmıştır. 
Gelişim çağları, Orman Genel Müdürlüğü 299 sayılı “Ekosistem Tabanlı Fonksi-
yonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslar” teb-
liğine göre meşcere orta çapları; “a” gelişim çağında 0-7,99cm, “b” gelişim çağın-
da 8-19,99cm, “c” gelişim çağında 20-35,99 cm şeklinde sıralanmaktadır (OGM, 
2017; Özer, 2020).

Örnek alanların bakı, eğim, yükseklik gibi yetişme ortamı özellikleri arazi çalışma-
larıyla ve ölçümleriyle kaydedilmiştir. Belirlenen örnek alanlardaki tüm ağaçların 
göğüs yüksekliği çapları, boyları ve seçilen üç ağacın tepe çapları ölçülerek, her 
örnek alandaki sağlıklı ağaç sayıları belirlenmiştir. Alanlardan ölü örtü örnekleri 
mineral toprak üzerindeki tüm ölü örtü toplanarak (her alandan beş tekrarlı olmak 
üzere ¼ m2’den) alınmıştır. Her gelişim çağından 6 adet olmak üzere toplam 18 
adet olarak açılan toprak çukurlarında mutlak ve fizyolojik toprak derinliği, dur-
gun su ve taban suyu varlığı belirlenerek kaydedilmiştir. Açılan çukurlardan 0-10, 
10-40, 40-70, 70-100cm’lik toprak derinliklerinden hacim örneği olarak toprak ör-
neği alınmıştır (Özer, 2020).

Çalışmanın başında örnek alanların merkezinden seçilen ve işaretlenen 10 ağacın 
değerlendirilebilir tepeleri gözlenerek, yapraksızlaşma oranları 2014-2016 gözlem 
yıllarında yıllık olarak kaydedilmiştir. Bu işlem Avrupa Birliği ICP Forests tepe 
durumu gözleme ve izleme yöntemine göre yapılmıştır (UN/ECE, 1998). Tekrarlı 
örneklemeler her yıl aynı tarihlere denk gelecek zamanlarda açık havada yapılmış-
tır. Meyve örneği toplanan noktaların sabit kazıklarla işaretlendiği örnek alanlarda 
m2’ye düşen meyve sayısı her bir alanda beş tekrarlı olarak, her yıl meyve dökümü-
nün başladığı tarihten itibaren (İstanbul için 15 Eylül-15 Ekim arası) haftada en az 
iki kere tekrarlı sayımlarla toplanarak kaydedilmiştir. Meyvelerle ilgili hesaplama-
lar b ve c gelişim çağları için yapılmıştır. Çünkü a gelişim çağında meyve buluna-
madığından meyve sayımı ve ölçümü yapılamamıştır. Meyve ağırlığı ile ilgili tüm 
hesaplamalar fırın kurusu ağırlığa göre yapılmıştır. Kurutulan meyvelerin en, boy, 
kalınlıkları ve ağırlıkları her ölçüm yılı için ayrı ayrı ölçülüp kaydedilmiştir. Elde 
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edilen tüm veriler gelişim çağları bakımından ve yıllık karşılaştırmalar ile uygun 
istatistik metodlarla değerlendirilmiştir (Özer, 2020).

Bulgular, Tartışma ve Öneriler
Çalışmada örneklenen alanlardaki meyve veriminin, Türkiye ortalamasının yakla-
şık %3’ü kadar ve çok düşük olduğu belirlenmiştir (Özer, 2020). Seçilen örnek 
alanlarda yapılan incelemelerde; kestane meşcerelerin sağlık durumlarının kötü 
olduğu, ağaçların birçoğunun kuru olduğu ya da tepe kurumalarının başladığı, yol 
kenarlarında ve açıklıklarda olan ağaçlarda meyve sayısının nispeten fazla olması-
na karşın örnek alanların içerisinde yer alan ağaçlarda meyve sayısının yok dene-
cek kadar az olduğu gözlenmiştir. Bu alanların çoğu baltalık kökenli alanlardır. 
Ağaçların sağlıksız ve meyve veriminin düşük olmasında bunun önemli bir etken 
olduğu söylenebilir. Baltalık olarak işletilen ormanlarda kök ve kütüğün çok yaşlı 
olması ve kesim sırasında kütüğün dış etkilerden zarar görmesi sonucu, bu ağaçla-
rın ileri yaşlarda gelişme hızı yavaşlamakta ve gövde çürüklüğü baş göstermekte-
dir. Bu yüzden doğal ömürleri kısa sürmektedir (Kalıpsız, 1988) (Şekil 4). Bu ne-
denle kestane ormanlarında yapılacak bakım çalışmalarında tohumdan gelen 
bireylerin korunmasına önem verilmelidir.

Şekil 4. Kestane baltalık işletmesi ve sürgün gelişimi

Yapraksızlaşma oranlarının tüm gelişim çağlarında her geçen yıl arttığı belirlen-
miştir. İncelenen tüm ağaçların yaklaşık %40’ının yaprak kaybına uğradığı söylene-
bilir (Özer, 2020). Yaprak kütlesinin azalması ile fotosentez-asimilasyon kapasitesi 
doğrudan azalacağından bununla ilgili tüm fonksiyonlarda gerileme görülebilir. 
Asimilasyon kapasitesi azalan ağacın büyümesi zayıflar, çap-boy artımı ve meyve 
üretimi azalır (Özer ve Makineci, 2019; Özer 2020).
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Kestane üretiminde en önemli sorun Endothia parasitica Murr. (Cryphonectria pa-
rasitica) adlı bir mantarın neden olduğu kestane dal kanseri hastalığıdır. İlk defa 
Uzakdoğu’da tespit edilmiş olup, buradan 1900’lü yılların başında ABD’ye kadar 
yayılmıştır. Türkiye’de ise ilk olarak 1968 yılında tespit edilmiştir (Karahocagil ve 
Tosun, 2004). Kestane ağaçlarına zarar veren bir diğer sorun da Phytophthora cam-
bivora (Petri) adlı mantarın sebep olduğu mürekkep hastalığıdır. Her iki hastalığa 
da henüz bir çare bulunamamıştır (Yaltırık, 1997).

İklim ve diğer koşullar hastalık etmenleri için elverişli olduğu takdirde mantar has-
talıkları salgın hale geçmekte ve büyük kayıplara neden olmaktadır (Abatay, 1988). 
Halen ülkemiz kestane ormanlarında büyük tahribatlar yapan kestane kanseri 
hastalığına Cryphonectria parasitica (Murr.) ve diğer zararlılara karşı ilgili kamu 
kurumlarında hizmet içi eğitim seminerlerinde teknik bilgi verilmesine rağmen 
hastalıkla ilgili mücadele uygulamalarına tam olarak geçilmemiştir. Ayrıca konu 
uzmanlarınca da hastalığın yayıldığı alanlarda ekolojik özellikler ve hastalık et-
menleri arasındaki ilişkiler de ortaya konamamış ve yeterince incelenememiştir. 
Avrupa ülkelerinin bazılarında kestane ormanlarının özel mülkiyette olması ve 
sosyal problemlerin az olması nedeniyle daha pahalı ve detaylı biyolojik mücadele 
çalışmaları yapabildikleri görülmektedir (Bucak, 2006).

Kestane ağaçlarının gelişimini ve verimini etkileyen diğer büyük sorun olan Gal 
Arısı (Drycosmus kuriphilus) ile bilinen en etkin mücadele yöntemi Parazitoiti 
Torymus Sinensis‘in üretilip doğaya salınmasıdır. Bulaşık olan alanlardan olmayan 
alanlara gelecek bitki materyali zararlının yayılmasında etkin olacağı, bu nedenle 
karantina tedbirlerinin uygulanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak 
karantina tedbirlerinin uygulanabilirliğinin zorluğu açısından farklı ve daha uy-
gulanabilir yöntemler geliştirilerek bir an önce hayata geçirilmelidir (Altun, Acar, 
Bucak, Örtel ve Özbey, 2018).

Kestane meşcerelerinin hastalık, zararlılar ve düzensiz yararlanmalar sonucunda 
meyve veriminin azaldığı, yaprak kayıplarının ve kurumaların arttığı özetle meş-
cerelerin sağlıksız durumda olduğu bilinmektedir. Kestane meşcerelerinde planla-
malar yapabilmek ve gerekli kararları alabilmek için bu meşcerelerin verim gücü, 
ekolojik koşulları, silvikültürel durumları, artım ve büyüme ilişkileri ile ürün mik-
tarlarının bilinmesi çok önemlidir (Kapucu, Yavuz, Gül ve Mısır, 2002). Bu bağ-
lamda kestanenin yetişme ortamı özelliklerinin ve meyve veriminin bölgesel ola-
rak ortaya konmaya çalışıldığı bu çalışmanın yararlı olabileceği düşünülmektedir. 
Kestanede üretimin arttırılması ve hastalıklara karşı korunması amacıyla orman 
alanları dışında sahipli arazilerde aşılı fidanlarla üretilmesi desteklenmelidir. Silvi-
kültür planlarında, bozuk ve kurumakta olan alanların iyileştirilmesi için uygula-
nabilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına öncelik verilmelidir.
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Beykozda Yaban Hayatı Varlığı 
ve Yaban Hayatı Üzerindeki 
Risk Faktörleri
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Özet
Bu araştırmada Beykoz ilçe sınırları içinde bulunan yaban hayatı varlığının tespiti 
çalışması yapılmıştır. Beykoz ormanları Beykoz ilçesinin %71,24’ünü oluşturmak-
tadır. Bununla birlikte tarım alanları ve yerleşim yerlerinin yoğunluğunun azaldığı 
bölgelerde çeşitli yaban hayvanları varlığını sürdürmektedir. Yaban hayatı varlığı-
nın tespiti için literatür ve dokümantasyon analizi, yaban hayatına yönelik arazi 
gözlemleri ile tespit çalışması yapılmıştır. Söz konusu çalışmada orman amenajman 
planlarında yer alan sayısal verilerden ve arazi tiplerinden faydalanılmıştır. Arazi 
çalışmalarında literatür ve dokümantasyon çalışmalarından sonra arazi kullanım 
şekilleri ve ormanlardaki benzer meşcere tiplerinde örnek alanlar tespit edilerek 
gözlem ve fotokapan yöntemiyle kuş ve memeli türler tespit edilmiştir. Yapılan 
çalışma sonucunda Beykoz ormanlarındaki yaban hayatının sürdürülebilirliğinin 
1 Orman Yük Müh., Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı
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sağlanması, olası yaban hayatı-insan çatışmasının önüne geçilmesi ve yaban ha-
yatının tehdit edebilecek faktörlerin kontrol altına alınarak etkilerin azaltılması 
hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orman, Yaban hayatı, Memeli, Kuş, Ekoloji, Beykoz, Beykoz 
ormanları, Tabiat parkı, İstanbul, Fauna.

Giriş
Belirli bir alandaki yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, o alanda 
yaşayan, barınan, üreyen ve popülasyonların devamını sağlayan türlerin ihtiyaç 
duyduğu doğal yaşam alanlarının yani habitatların korunması elzemdir. Habitat, 
ihtiva ettiği türlerin bütün yaşamsal ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımda 
olmalıdır. Türün habitattaki sürekliliğinin sağlanmasında, besin ve su ihtiyaçla-
rını karşılayabilecekleri rezervuar ve her türlü dış tehdide karşı korunabilecekleri 
örtünün yanı sıra bu temel ihtiyaçların miktarı, cinsi ve dağılım oranları da ha-
bitat kalitesi ve kullanımı yönünden önemli rol oynamaktadır. Bütün bu habitat 
unsurlarının doğal yaşam alanındaki dağılım ve mesafeleri, habitatın karakterini 
ve habitattaki yaban hayatı varlığını belirleyen etkenlerdir (Oğurlu, 2016, s. 87).

Yerli ve doğal ormanlar, tür zenginliği açısından ve içinde bulundurduğu habitat-
lar bakımından dünyadaki en önemli ekosistemler arasındadır bu da ormanları 
omurgalılardan mikroplara kadar biyotanın birçok grubu için temel rezervuarlar 
haline getirmektedir (Crozier ve ark., 1999; Gill, 1995; Lindenmayer, 2009; Tors-
vik ve ark., 1990). İhtiva ettiği tür zenginliğinin yanı sıra küresel iklim değişikliği 
etkilerinin azaltılmasında da önemli bir rol oynayan ormanlık alanlar, küresel bo-
yutta tehdit altında bulunmaktadır. 1990 ve 2020 yılları arasında yani son 30 yıllık 
süreçte küresel orman varlığı yaklaşık olarak 178 milyon ha azalmıştır, bu da orta-
lama olarak Libya’nın toplam yüzölçümüne tekabül etmektedir. Ancak; net orman 
kaybı, bazı ülkelerde ormanların azalması ve bazı ülkelerde ise orman varlığının 
artmasının bir sonucu olarak 1990’dan beri azalıştadır (FAO, 2020).

Orman varlığının artışı her ne kadar net orman kaybı oranının azalmasında et-
ken olarak görülse de doğal orman ekosistemleri için büyük bir tehdit olan orman 
dönüşüm uygulamalarını da beraberinde getirmektedir. Orman dönüşümü, doğal 
ormanların mera, tarım alanları, ağaçlandırma sahaları ve şehir yerleşim alanları 
gibi arazi türleriyle yer değiştirmesidir. Arazi dönüşümü hem gelişmiş hem de ge-
lişmekte olan ülkelerde yerli ormanlara ve orman biyolojik çeşitliliğine yönelik en 
büyük tehditlerden biridir. Orman dönüşümü, orman ekosistemine adapte olmuş 
birçok türün habitatını ortadan kaldırmaktadır (Lindenmayer, 2009).

Habitat kaybı ve habitat parçalanması dünya genelinde memeli tür yok oluşlarında 
başat etken olması nedeniyle ormanlık alanlardaki yaban hayatı varlığı açısından 
oldukça önemli bir meseledir (Schipper ve ark., 2008). Habitat kaybı, yakından 
ilişkili olduğu habitat parçalanmasını da beraberinde getirmektedir (Fahrig, 2003; 
Gil ve Brumm, 2014).

Habitat parçaları yollar, binalar ve diğer antropojenik yapılar ile ayrıldığından 
parçalanma özellikle kentsel alanlarda daha şiddetli olabilmektedir (Marzluff ve 
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Ewing, 2001; Gil ve Brumm, 2014). Kentleşme, tabiat üzerindeki sürekliliği ve do-
ğal örtüden farklılığı nedeniyle yaban hayatı üzerinde çok büyük bir etkiye sahip-
tir (Marzluff ve Ewing, 2008). Habitat parçalanmasının ve kentleşmenin birlikte 
meydana geldiği alanlarda ve yakın bölgelerde yaban hayvanları için yırtıcı baskısı 
artmaktadır. Ormanın derinliklerine kadar giren orman içi yollar, köpek (Canis fa-
miliaris), kedi (Felis domesticus) ve diğer yırtıcılara erişim kolaylığı sağlamaktadır. 
Kenar etkisini de meydana getiren bu durum yırtıcı baskısı, rekabet ve hastalık bu-
laşma riski bakımından kuş popülasyonlarını ve üreme başarılarını da doğrudan 
etkilemektedir (Marzluff ve Ewing, 2008).

Toplamda 287 tür kaydı bulunan Beykoz ilçesi, kuş biyoçeşitliliği açısından olduk-
ça önemli bir bölgedir, ayrıca ülkedeki önemli kuş alanlarından birisidir (Akkaş, 
Dönerkayalı, Güngör, Bacak ve Beşkardeş, 2020; Eken ve Kılıç, 2004). Kuş biyo-
çeşitliliğin yanı sıra ihtiva ettiği karaca (Capreolus capreolus), kızıl geyik (Cervus 
elaphus), yaban domuzu (Sus scrofa), kurt (Canis lupus) tilki (Vulpes vulpes), çakal 
(Canis aureus), sansar (Martes martes), porsuk (Meles meles) ve yaban tavşanı (Le-
pus europaeus) gibi memeli türler için de uygun habitatlar barındırmaktadır. Son 
yıllarda artan kentleşme ve diğer antropojenik etkenler Beykoz’da bulunan yaban 
hayatı varlığına risk oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu sebeple, Beykoz’daki ya-
ban hayatına yönelik tehditleri belirlemek ve tehdit oluşturan unsurlara karşı alı-
nacak önlemler yaban hayatı varlığının sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

Materyal ve Yöntem
Yaban hayatı ve ormancılık faaliyetleri hakkında geçmişte birtakım çalışmalarda 
da yer verilen Beykoz’da arazi çalışmalarına başlamadan önce alanla alakalı litera-
tür taraması yapılmış ve geçmişte yapılan koruma çalışmaları incelenmiştir. Bey-
koz’un günümüzdeki orman varlığı, korunan alanları ve beşerî yapılarını incele-
mek amacıyla çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır (Şahin, 2020, URL-4, URL-5). 
Kaynaklardan elde edilen veriler uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kul-
lanılarak harita haline getirilmiş ve uzaktan algılama verileri için 10.08.2021 tari-
hine ait Sentinel 2A uydu görüntüleri kullanılmıştır (URL-6). Otoyollar nedeniyle 
meydana gelen habitat parçalanmasının haritaya işlenmesi için ilçedeki yol verileri 
indirilmiş ve gerekli alanlarda saha çalışması gerçekleştirilmiştir (URL-7, URL-8).

Arazi çalışması 2021 sonbahar mevsiminde gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları 
ağırlıklı olarak ilçe sınırlarında bulunan korunan alanlarda, önemli doğa alanla-
rında ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi habitat parçalanmasının keskin bir şekilde 
meydana geldiği alanlarda yoğunlaştırılmıştır. Daha sonra şehirleşmenin etkisinin 
daha yoğun olarak hissedilebileceği yerleşim yerine yakın olan ormanlar ile bu et-
kinin daha az hissedilebileceği yerler tespit edilerek transekt hat boyu gözlem ve 
noktada gözlem çalışmaları yapılmıştır.

Arazide yapılan kuş gözlemlerinde transekt hat boyu gözlem ve nokta gözlem me-
totları kullanılmıştır (Bibby, Burgess ve Hill, 1992). Polonezköy gibi yoğun bitki 
örtüsünün olduğu orman içi bölgelerde transekt hat boyu gözlem yapılmış ve belli 
aralıklarla durularak kuş gözlemi gerçekleştirilmiştir. Transekt hat boyu gözlem sü-
resince sahada memeli teşhisi için ayak izi ve dışkı taraması da yapılmıştır. Yapılan 
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transekt gözlemde bitki örtüsü ve meşcere tipleri de dikkate alınmıştır. Toygar 
Tepe, sahil şeridi ve Anadolu Feneri gibi görüş alanının açık olduğu bölgelerde 
nokta gözlem yapılmıştır. Yine Riva sazlıkları boyunca transket hat boyu gözlem 
yapılmıştır. Kuş gözlemleri süresince Celestron marka 7X50 dürbün kullanılmış ve 
türlerin tanımlanması için kuş gözlem rehber kitabından yararlanılmıştır (Heinzel, 
Fitter ve Parslow, 1995).

Tartışma ve Bulgular
Yapılan büro çalışmalarında öncelikli olarak Beykoz ilçe sınırlarındaki olası yaban 
hayatı varlığı potansiyeli taşıyan yerlerin tespitine odaklanılmıştır. Bu kapsamda 
İlçe sınırları içinde bulunan, 2873 Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen 
Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı gibi özellikli yerlerin 
varlığı araştırılmıştır. Bununla birlikte; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsa-
mında ilan edilen; av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, ge-
liştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin 
alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği 
sahaların (ANONİM, 2003) varlığı araştırılmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü (DKMP) yönetiminde bulunan 4 adet tabiat parkı Beykoz ilçe 
sınırları içinde yer almaktadır. Bunlar; 1994 yılında ilan edilen 2,931.32ha’lık Po-
lonezköy Tabiat Parkı, 2011 yılında ilan edilen 13,46 ha’lık bir alana sahip Elmas-
burnu Tabiat Parkı, 2011 yılında ilan edilen 20.07ha’lık Mihrabat Tabiat Parkı ve 
2013 yılında ilan edilen 59.06ha’lık Göztepe Tabiat Parkı’dır. Bunun yanında; 1987 
yılında ilan edilen 43.10ha’lık Göknarlık Tabiatı Koruma Alanı Beykoz’un önem-
li diğer bir koruma statülü alanıdır. Sözü edilen koruma statüsüne sahip olmasa 
da başta peyzaj değeri ile ön plana çıkan ve rekreasyon hizmeti odaklı olarak ilan 
edilen, bunun yanında kayda değer bir yaban hayatı varlığına sahip 11 adet mesire 
alanı ilçe sınırları içinde yer almaktadır.

Tablo 1. Beykoz ilçesi sınırlarında bulunan korunan alanlar (URL-1, URL-2). 
 

No Korunan Alanın Adı Alan (ha) İlan Tarihi Sit 
Durumu

 1 Beykoz Göknarlık Tabiatı 
Koruma Alanı

43.10 02.12.1987 Doğal Sit

 2 Polonezköy Tabiat Parkı 2,931.32 15.07.1994 Doğal Sit

 3 Mihrabat Tabiat Parkı 20.07 11.07.2011 Doğal ve 
Tarihi Sit

 4 Elmasburnu Tabiat Parkı 13.46 11.07.2011 Doğal Sit

 5 Göztepe Tabiat Parkı 59.03 03.10.2013 Doğal Sit

2012 verilerine göre; saf ormanlık alanlar Beykoz İlçe sınırlarının %65.7’sini kap-
lamaktadır. Bu ormanların %17.46’sını saf ibreli türler ve ibreli türler arası karı-
şım, %5.01’i ibreli ve geniş yapraklı türler arası karışım, %77.53’ü saf geniş yapraklı 
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türler ve geniş yapraklı türler arası karışım oluşturmaktadır. Yine bu ormanların 
%13.04’ü Tabiat Parkı, %0.72’si Tabiatı Koruma Alanı’dır (Şahin, 2020). Bu araş-
tırmadan da görüleceği üzere Beykoz ormanlarında geniş yapraklı türlerin hâki-
miyeti söz konusudur. Bu da yaban hayatı açısından tür çeşitliliğini beraberinde 
getirmektedir. Özellikle geniş yapraklı ağaçlar memeli türlerin hem çeşitliliğini 
hem de fiziksel gelişimleri açısından olumlu bir durumdur. Özellikle geniş yapraklı 
meşcerelerin altında bulunan vejetasyon, kestane, saplı meşe, sapsız meşe, Akdeniz 
defnesi, gürgen, kızılağaç, şekerciboyası, tavşanmemesi, muşmula gibi bitki türleri 
yaban hayatının besin ihtiyacını karşılamaktadır. Bu durum otla beslenen memeli 
türleri olumlu etkileyeceği gibi bu hayvanlarla beslenen kurt (Canis lupus), tilki 
(Vulpes vulpes), çakal (Canis aureus), ağaç sansarı (Martes martes), diğer meme-
li türleri de bu ormanlara çekmektedir. Büyük memeli türlerden özellikle karaca 
(Capreolus capreolus) ve kızıl geyik (Cervus elaphus) türleri için uygun habitatlar 
oluşturmaktadır. Yine bir başka memeli tür olan ayı (Ursus arctos), popülasyonunu 
olumlu yönde etkilemektedir. Bunlarla birlikte ibreli ve geniş yapraklı ormanların 
varlığı ve orman altı vejetasyonunu çeşitliliği ötücü kuşlar (Passeriformes), ağaç-
kakanlar (Piciformes), güvercinler (Columbiformes), gece yırtıcıları (Strigiformes) 
ve gündüz yırtıcıları (Accipitriformes)’nın popülasyonlarının olumlu yönde etki-
lemektedir.

Beykoz’da 3 adet tabiat parkı, 11 adet mesire alanı ve 1 adet tabiatı koruma alanı 
içinde rastgele güzergâhlar belirlenerek hatlar üzerinde transekt gözlem metodu 
ile yaban hayatı gözlenmiştir. Yapılan gözlemlerde özellikle orman içlerinde ötücü 
kuşlardan büyük baştankara (Parus major), uzun kuyruklu baştankara (Aegithalos 
caudatus), mavi baştankara (Cyanistes caeruleus), kızılgerdan (Erithacus rubecula), 
ispinoz (Fringilla coelebs), karatavuk (Turdus merula), öter ardıç (Turdus philome-
los); ağaçkakanlardan alaca ağaçkakan (Dendrocopus syriacus) ve yeşil ağaçkakan 
(Picus viridis); yırtıcılardan şahin (Buteo buteo) ve atmaca (Accipiter nisus) varlığı 
tespit edilmiştir. Bunun yanında vejetasyonun olmadığı orman içi ulaşım yolla-
rında özellikle Polonezköy Tabiat Parkı içinde ve diğer statüsüz ormanlarda kara-
ca (Capreolus capreolus) dışkı ve izlerine rastlanmıştır. Bunun yanında ülkemizin 
hemen her bölgesinde görülen yaban domuzu (Sus scrofa) izlerine rastlanmıştır. 
Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu kenarlarında bulunan açıklık bölgelerdeki su 
birikintilerinde, yine orman içi toprak ulaşım yollarında Akbaba, Kaynarca, Ana-
dolu Feneri, bütüncül orman bulunan bazı mesire alanları ve Polonezköy Tabiat 
Parkı içinde bol miktarda karaca (Capreolus capreolus) dışkı ve izi ve yaban domu-
zu (Sus scrofa) izlerine sıkça rastlanmıştır. Yine Tokatköy yerleşim yeri bitişiğinde 
bulunan Beykoz Göknarlık Tabiat Koruma Alanı içinde karaca (Capreolus capreo-
lus) dışkılarına yerleşim yerinin bu denli yakınında (250m mesafede) rastlanması 
şaşırtıcı olmuştur.

Bunun yanında henüz herhangi bir koruma statüsüne sahip olmasa da yaban ha-
yatının üreme, yuvalama, beslenme ve gelişme gösterdiği alanların ve İstanbul’un 
göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması sebebiyle noktada gözlem yapılabi-
lecek alanlar araştırılarak tespiti yapılmıştır. Bu alanlardan yaklaşık 325m rakım-
lı Toygar Tepe ilkbahar ve sonbahar göçlerini izleme, göçen kuşların tür tespiti 
açısından Beykoz için önemli bir merkezdir. Bu mevkide göç zamanları iyi tespit 
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edilerek, göçmen kuşların Avrupa’dan Afrika’ya olan göç yolculuğuna şahitlik edi-
lerek detaylı olarak tür tespiti yapılması uygun olacaktır. Anadolu Kavağı-Poyraz 
sahil şeridi, Poyraz-Anadolu Feneri sahil şeridi, Yom Burnu kaya yamaçları ve de-
nizde bulunan irili ufaklı kaya adacıklar ve sahil şeritlerinde bulunan kayalıklar 
belli başlı türlerin üreme ve yuvalama alanı için uygun alanlardır.

Şekil 1. Beykoz ilçesi idari sınırları ve korunan alanlar haritası (URL-1, URL-5, URL-6)

Karadeniz’e dökülen Riva Deresi (Çayağız Deresi) üzerinde özellikle denize ve 
mahalle yerleşimine yakın olan bölümde nehir kenarlarında bulunan sazlıklar ve 
bataklıklar göçmen ve bazı yerleşik türlere barınma, beslenme ve yuvalama alanı 
olarak ev sahipliği yapmaktadır. Yine dere hattında bulunan geniş çayır düzlükler 
ve tarım arazileri Ömerli Barajı’na kadar devam etmektedir. Bu çayır düzlükler ve 
tarım arazileri de kuş çeşitliliğine sahip uygun habitatlar olup önemli beslenme ve 
üreme alanlarıdır. Bu hat üzerinde bulunan verimli alanlar sadece su kuşlarının de-
ğil diğer küçük ötücü ve su kuşları ile beslenen yırtıcı kuşların ve diğer memeli tilki 
(Vulpes vulpes), çakal (Canis aureus), yaban domuzu (Sus scrofa) gibi yaban hay-
vanı türleri için alternatif, verimli istasyonlardır. Söz konusu dere üzerinde bulu-
nan bataklıklarda ve derede balık, kurbağa, kaplumbağa, semender ve yılan türleri 
görülmektedir. Yine Elmalı Barajı da çevresini saran orman ekosistemi ile beraber 
farklı özellikler taşımakta gri balıkçıl (Ardea cinerea), küçük ak balıkçıl (Egretta 
garzetta), alaca balıkçıl (Ardeola ralloides) ve karabatak (Phalacrocorax carbo) gibi 
su kuşları için önemli bir istasyon ve yuvalama alanıdır.
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Beykoz ilçe merkezinin yansıra Anadolu Kavağı, Polonezköy, Anadolu Feneri gibi 
insan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde diğer önemli bir bulgu ise yaban 
hayatını doğrudan etkileyebilecek bir unsur olarak sokak hayvanları görülmekte-
dir. Özellikle yerleşim yerlerine yakın olan ormanlık arazilerde, yol kenarlarında, 
ormanlık alanların iç kesimlerinde sokak kedi ve köpeklerinin varlığı görülmüştür. 
Gözlemlerde özellikle aynı ve yakın noktalarda yaban domuzu (Sus scrofa) ve ka-
raca (Capreolus capreolus) izlerinin olduğu alanlarda sokak köpeği izlerine de rast-
lanmıştır. Orman içi alanlarda görülen sokak kedi ve köpeklerin özellikle bu insan 
yoğunluğundan uzak bölgelerde beslenme güçlüğü çektiklerinden yabanileşmiş 
yaban hayatını tehdit eden unsurlardan biri haline gelmiştir. Özellikle Polonezköy 
Tabiat Parkı içinde bu örneklere sıkça rastlanılmıştır.

Bir diğer bulgu da Beykoz ormanlarında avcılık faaliyetinin yoğun olduğudur. 
Beykoz ilçe sınırlarındaki ormanlık alanlar Beykoz Devlet Avlağı olarak Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 2020 veri-
lerine göre İstanbul’un tamamında kayıtlı olarak resmi avcılık yapan 9924 kişi bu-
lunmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde kayıtsız avcılığın yapıldığı da herkesçe bi-
linen bir gerçektir. Yine İstanbul ili içinde 231 kişiye usulsüz avcılıktan idari işlem 
yapılmıştır. Beykoz’un da İstanbul’un ormanlık alanlarının önemli bir bölümünü 
oluşturduğunu düşünürsek avcıların bu ormanları kullandığını tahmin etmemiz 
güç olmayacaktır. Zira yapılan transekt gözlemlerde bol miktarda boş avcı fişekleri 
görülmüştür.

Sonuç ve Öneriler
Çalışmaya konu Beykoz ilçe sınırları içinde bildirimizden de anlaşılacağı üzere 
yaban hayatı çeşitliliğinin olabileceği, popülasyon yoğunluğunun fazla olabileceği 
merkezler tespit edilerek yaban hayatı varlığı araştırılmıştır. Yaban hayatı varlığı 
araştırmaları kısa vadeli araştırmaların her zaman eksik kalabileceği kaçınılmazdır. 
Bu araştırmalar günler, aylarla birlikte kesin sonuçlar elde edilmesi yeterli uzman 
varlığı, işgücü, zaman, ekipman desteği ile doğru orantılıdır. Hatta yıllarca sürecek 
araştırmalar bile eksik kalma ihtimali taşımaktadır. Yaban hayatının doğal olarak 
içinde barındırdığı gizem, keşfedilecek ve daha önce bu bölgelerde görülmemiş 
yeni türlerin olma olasılığını da beraberinde getirmektedir. İnsan müdahaleleri, ar-
tan nüfusla birlikte yerleşim alanlarının yaban hayatı ekosistemlerini daraltıp par-
çalaması yaban hayvanlarını da gerek tür çeşitliliği gerekse popülasyon yoğunluğu 
açısından olumsuz etkilemekte beraber hayvan davranışlarını da olumsuz yönde 
etkilemektedir. Çalışmaya konu Beykoz ilçesi de orman varlığı ve orman kalitesi 
bakımından olumlu özellikler taşımasının yanında İstanbul gibi dünya içinde göz-
bebeği bir metropol olması haliyle ciddi riskleri de içinde barındırmaktadır.

Bu çalışmaya göre elde edilen sonuçlar şunlardır:

	• Habitat Parçalanması: Artan nüfusla birlikte farklı amaçlarla giderek artan 
yerleşim yerleri, tarım arazileri, yollar yaban hayatının kullandığı alanları bö-
lerek birbirinden bağımsız daha küçük parçalar haline getirmiştir. Parçalanan 
alanlardan geriye daha küçük ölçekte yama, nitelik olarak birbirinden farklı-
laşmış özellikte veya bozulmaya yüz tutmuş izole alanlar haline gelmektedir. 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı214

Ve her bölünmüş parçanın çevresi orada olan faaliyete göre farklı çevresel ko-
şullar etkisindedir. Buna da kenar etkisi denilmektedir (Primack, 2012, s. 189-
190). Beykoz ilçesinde ise bu daha çok Kuzey Marmara Otoyolu ve Beykoz’un 
güneyinden geçen E-80 otoyolu başta olmak üzere ormanlık alanların içinden 
geçen bütün yollar yaban hayatın az veya çok etkilemekte, habitatları parçala-
maktadır. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yapılan incelemelerde 
yolun tamamının can güvenliğini sağlamak maksatlı yapılan önleme şeritleri 
olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber viyadük, menfez ve ekolojik köprü-
ler ile habitat parçalanmasını bir nebze olsun önüne geçilmiştir. Özellikle Sa-
rıyer Uskumruköy’de yapılan ekolojik köprünün benzerleri otoyolun Beykoz 
kısmının uygun yerlerine de yapılmalıdır. Bununla birlikte bazı viyadüklerin 
alt kesimlerinde yerleşim yeri olduğu görülmüştür. Bu alanlar da ilgili kurum-
larca istimlak edilip gerekli çalışmalar yapılarak yaban hayatı geçiş noktası 
olarak yaban hayatına bırakılmalıdır. Yine ağaçlandırma sahaları için kulla-
nılan dikenli teller özellikle memeli türler için tehlike oluşturmakta ve yaban 
hayvanı zararları gözlenmektedir. İç yollarda bu tip engeller bulunmadığın-
dan taşıtların yaban hayvanlarına çarpma vakaları ölüm ve yaralanmalarla 

Şekil 2. Beykoz NDBI Analizi ile Habitat Parçalanması Haritası
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sonuçlanmaktadır. Fakat bu tip engeller habitat parçalanmasının etkisinin 
daha da artıracaktır. Özellikle bu tip yollarda koyulması gereken uyarı/bil-
gilendirme levhalarının olmadığı görülmüştür. Bu yollara yer yer hız kesici 
kasislerin yapılması düşünülmelidir. Yerleşim yerleri gibi diğer kullanım şekil-
leri ile ortaya çıkan habitat parçalanmaları orman içi korunaklı merkezleri bu 
yerleşim yerlerine daha çok yakınlaştırmakta habitat içi kenar etkisi oranını 
artırmaktadır. Bu da popülasyon yoğunluklarını azaltmakta özellikle genetik 
bozulmaya yol açmakta zamanla türlerin hastalık, yaban hayvanı gebelikle-
rinde stres kaynaklı düşüklere, yumurtlama güçlüklerine yol açmaktadır. Yine 
bitki çeşitliliği üzerinde olumsuz etkisi ile beraber beslenme alanlarında kısıt-
lılık/fakirliğe yol açabilecektir.

	• Sokak Hayvanları: Yaban hayatı üzerinde diğer bir risk faktörü de sokak hay-
vanlarıdır. Bilindiği üzere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamın-
da sokak hayvanları ile ilgili yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin yetkisi 
ise bu hayvanların tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve çip takma işlemlerini yap-
makla sınırlıdır. Hatta ilgili kanun gereği bu amaçlarla mücavir alanlar için-
den alınan sokak hayvanları bu işlemleri müteakiben alındıkları yerlere geri 
bırakılmaları gerekmektedir. Söz konusu kanun sokak hayvanları zararlarının 
yaban hayatı üzerindeki etkisini konu almamaktadır. Yine Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkisindeki bir diğer kanun olan 4915 sayılı 
Kara Avcılığı Kanunu’nun 16. Maddesine göre avlaklarda köpek gezdirmek 
ve av köpeklerinin eğitimi, av sezonu haricinde yasaklanmıştır. Söz konusu 
köpekler kontrolden çıkmış bir şekilde yerleşim yerleri ile birlikte yaban haya-
tının yaşadığı yerlerde de ciddi zararlar oluşturmaktadır. Bu durum yukarıda 
sözünü ettiğimiz yerleşim kaynaklı habitat parçalanmaları ile etkisini daha da 
artırmaktadır. Ayrıca söz konusu sokak hayvanları sahiplenen şahısların bir 
müddet sonra sahiplendikleri hayvanları orman kenarlarına ve içlerine terk 
ettikleri bilinen bir gerçektir. Bu sokak hayvanları ise özellikle yerleşimden 
uzak bölgede yabanileşerek yaban hayvanlarına birtakım zararlar vermekte-
dir. Bu alanlardaki sokak hayvanları özellikle kuşlarda palazlanma dönem-
lerinde yuvadan uçuş denemeleri yapan yavru yaban hayvanlarını kolayca 
avlayarak besin olarak tüketmektedirler. Ayrıca özellikle karaca (Capreolus 
capreolus), kızıl geyik (Cervus elaphus), ayı (Ursus arctos) ve benzeri memeli 
türler üzerinde baskı oluşturarak bu yaban hayvanları üzerinde stres kayna-
ğı oluşturmaktadırlar. Yaban hayvanları olmaları gereken habitatlarda olması 
gerektiği gibi beslenememekte, üreme alışkanlıkları bozulmakta, gebeliklerde 
düşüklere neden olmaktadırlar. Yine aynı ortamlara temas etmelerinden kay-
naklı, bazı parazit ve virüs hastalıkların yaban hayvanlarına da sirayet etmesi-
ne neden olmaktadırlar.

	• Tarım Zararları: Tarlalarda, meyveliklerde ve bahçelerde zararlı bir tür hız-
la çoğaldığında ve mahsulün ekonomik verimini etkiler, bu zararlılara haşere 
denilmektedir. Pestisitler hem bitki hem de hayvan zararlılarını yok etmek 
için kullanılan kimyasal maddelerden biridir. Pestisit, herbisit ve insektisit 
gibi kimyasal maddeler yaban hayatını farklı birçok yollarla etkilemektedir 
(Moore, 1967). Özellikle, 1960’lı yıllarda pestisitlerin çevreye olan zararını 
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kamuoyuna taşımak için Rachel Carson’un “Sessiz Bahar” kitabı yayınlanmış-
tır. Bu kitabın yayınlanmasından kısa bir süre sonra DDT’nin yırtıcı kuşların 
popülasyonlarında ve üremelerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu bulun-
muştur (Rattner, 2009; Köhler ve Triebskorn, 2013). Besin zinciri yoluyla bir-
çok canlıyı etkileyen pestisitler, bitki biyolojik çeşitliliğinden yırtıcı türlerin 
popülasyonlarındaki azalmalara kadar birçok zararlı etkiye sahiptir. Kuşların 
metabolizmalarını değiştirerek hormonal farklılıklarla daha ince yumurta ka-
buğu olmasına sebep olmaktadır (Köhler ve Triebskorn, 2013). Bu da ince ka-
buklu yumurtaların kırılma sıklığını arttırdığı için kuşlarda, özellikle de yırtıcı 
kuşlarda üreme başarısını düşürmektedir. Tarım alanlarında kullanılan pesti-
sitler yağmur sularıyla beraber akarsulara, derelere, göletlere, denizlere karış-
maktadırlar. Sadece belirli bir bölgedeki mevcut zarar, yağmur sularıyla veya 
tarla sulamalarıyla beraber toprağa ve akarsulara karışarak etki boyutunu art-
tırmaktadır. Bu şekilde akarsulara karışan pestisitler sulak alanlarda yaşayan 
omurgasızlardan kuşlara, böceklerden memelilere ve amfibilerden balıklara 
kadar birçok türün metabolizmasında değişiklikler yaratarak yok olmalarını 
hızlandırmaktadır. Beykoz’da da tarım alanlarının toplamda 1726,5 ha (Şahin, 
2020) olduğu görülmektedir. Kuş göç yolunun üzerinde olması sebebiyle bir-
çok kuş türünün konakladığı, uygun tarla, mera ve sazlıkların olması sebebiyle 
de birçok türün beslendiği ve ürediği Beykoz’da, tarımsal ilaçların kullanımı 
noktasında ve yaban hayatı zararları konusunda tarımla geçinen halka bilgi-
lendirme çalışması yapılmalı ve kullandıkları ilaçlar kontrol altına alınmalı. 
Özellikle birçok ülkede ve ülkemizde de yasaklanan DDT gibi zararlı kimya-
salların kaçak yollarla ediniminin ve dağıtılmasının önüne geçilmelidir. Ta-
rım alanlarındaki yaban hayvanı kaynaklı zararların azaltılmasında biyolojik 
mücadele yöntemlerinin kullanılması teşvik edilmelidir. Tarım yararlısı olan 
yılanlar birçok yörede görüldüğü yerde öldürülmekte ve hem canlıya hem de 
bölgedeki ekolojik dengeye zarar verilmektedir. Yılanların öldürülmesiyle tar-
lalardaki kemirgen zararı daha da artmaktadır. Kemirgenlerin sayısını denge-
leyen ve tarım yararlısı olan yılanlar ve diğer sürüngenler konusunda halka 
bilgilendirme çalışması yapılmalıdır.

	• Usulsüz Avcılık Faaliyetleri: Kaçak avcılık, dünyanın birçok yerinde kritik 
seviyelere ulaşmıştır (Nellemann ve ark., 2014; Rizzolo ve ark., 2017). Gerek 
bilgi eksikliğinden gerekse yaban hayatı konusunda bilinçsizlikten dolayı artan 
kaçak avcılık, özellikle korunan alanların sürekliliğini ve çoğunlukla da bütün 
biyomlarda türlerin korunmasını tehdit etmektedir (Gavin ve ark., 2009; Riz-
zolo ve ark., 2017). Korunan alanlar için de ciddi bir tehdit olarak görülen 
kaçak avcılık, Beykoz gibi beş farklı korunan alanı ihtiva eden bir ilçede dahi 
gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle yaban hayvanları için tehdit unsu-
ru olmaya devam etmektedir. Beykoz’daki korunan alanlarda ve diğer orman 
arazilerinde yapılan saha çalışmalarında birçok av fişeğiyle karşılaşılmıştır. 
Özellikle de sadece bilimsel ve eğitimsel amaçlarla kullanılması gereken Bey-
koz Göknarlık Tabiat Koruma Alanı’nda yapılan arazi çalışmalarında kaçak 
avcılık faaliyetlerinin ciddi boyutlarda olduğu görülmüştür. Korunan alanları 
idaresi altında bulunduran kurumlarla iletişime geçilip bu bölgelerde koruma 
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ve kontrol tedbirlerinin arttırılması sağlanmalıdır. Özellikle bazı kuşların ve 
yaban tavşanı gibi avcıların yoğun olarak avladığı av hayvanlarının ava yasak 
olan üreme dönemlerinde avlanılması bu türlere dolaylı olarak bütün habi-
tat unsurlarına zarar vermektedir. Avcılığın Kanunlarda ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca her yıl toplanan Merkez Av Komisyonu Kararlarında belirtilen 
usül ve esaslara uyularak yapılması gerekmektedir. Kaçak avcılığa karşı bilinçli 
ve yasal avcılığın teşvik edilmesini sağlamak amacıyla halka bilgilendirme ça-
lışması yapılmalıdır.

	• Yerleşim Yerleri ve İnsan Etkisi: Şehirleşme, birçok çevresel problemin ne-
deni olarak karşımıza çıkmaktadır (Benfield ve ark., 1999; McKinney, 2002). 
Ormanların tarım alanlarına, yerleşim yerlerine veya meralara çevrilmesiyle 
insan etkisinin yaban hayatına daha büyük zararları olmaktadır. Memeli türle-
rin yok oluşlarında yerleşim yerleri ve insan etkisinin de bir sonucu olarak ha-
bitat kaybı ve parçalanmasının %40 etkisi varken ilaç, besin ve yakacak mak-
sadıyla yapılan avcılık veya toplayıcılık faaliyetleri %17 etkilidir (Schipper ve 
ark., 2008). Yerleşim yerlerinin daha büyük alanlar kaplaması kuşları da ciddi 
boyutlarda etkilemektedir. Şehirleşmenin artmasıyla bina sayılarında da ciddi 
artışlar meydana gelmektedir. Aynı zamanda yüksek gerilim hatları, rüzgâr 
türbinleri, binalar ve baz istasyonları gibi yapılarla kuşların çarpışması sonu-
cunda ciddi sayılarda kuş ölümü gerçekleşmektedir. Bina-kuş çarpışmaların-
daki en büyük etkenin ise binalardaki camlar olduğu görülmektedir. Kuşlar, 
çevresindeki ağaçları, gökyüzünü, bulutları ve birçok cismi yansıtan camları 
engel olarak fark edememektedirler. Bu sebeple, cam kaynaklı kuş ölümleri tek 
katlı binalardan gökdelenlere, kentsel alanlardan kırsal alanlara ve yılın her 
mevsiminde karşılaşılabilecek şekilde geniş ölçülerde meydana gelmektedir. 
Binalar, dünyadaki kuş ölümlerinin en büyük ikinci etkeni olarak görülmek-
tedir. Binalardan çok daha fazla sayıda kuş ölümüne sebep olan etken ise ke-
dilerdir. Yerleşim yerleri büyüdükçe doğal alanlarla yakınlıkları artmaktadır. 
Bu da insanların doğal alanlarda daha faal olmalarına sebebiyet vermektedir. 
Beykoz’da bulunan korunan alanların yakınlarındaki yerleşim alanları da ya-
ban hayatını kirlilik yönünden olumsuz etkileyebilmektedir. Araştırma alanla-
rımızdan birisi olan Beykoz Göknarlık Tabiat Koruma Alanı’nın da insanların 
sahaya kolayca giriş sağlamalarından dolayı çöp yığınları gözlenmiştir. Yerle-
şim alanlarıyla çok yakınlaşmış doğal alanların piknik, eğlence vb. faaliyetler 
için kullanılmaması sağlanmalıdır. Böylece, yaban hayatına yönelik insan etki-
si daha aşağı seviyelere indirilebilir. Yaban hayatına yönelik diğer bir tehdit ise 
gürültü kirliliğidir. Doğal alanlarda ve doğal alanlara yakın bölgelerde gerek-
siz korna çalınmaması için bilgilendirici levhalar asılması gürültü kirliliğini 
azaltabilir. Ayrıca, doğal alanlara yakın bölgelerde dağınık bir şekilde birçok 
düğün salonun varlığı, gürültü kirliliği yönünden yaban hayatını olumsuz et-
kileyen diğer bir faktördür. Bu gibi alanların yaban hayatına rahatsızlık verme-
yecekleri mesafelerde veya direkt olarak yerleşim yerlerinde bulunması ve iler-
leyen süreçlerde bu şekilde düzenlenmesi gürültü kirliliğini ciddi seviyelerde 
azaltacaktır. İstanbul’un önemli bir kuş göç yolu merkezlerinden biri olması ve 
Beykoz özelinde yerleşim alanlarından gelen yoğun gece ışıkları kuş türlerini 
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olumsuz yönde etkileyerek stres kaynağı oluşturmaktadır. Bütün bunlar göz 
önünde bulundurularak yeni yönetim biçimleri geliştirilerek mutlak koruma 
türü alanlar tespit edilerek önlemler alınmalıdır.

	• Planlama ve Eğitim Faaliyetleri (Bilinçlendirme): 2873 Milli Parklar Kanu-
nu kapsamında korunan Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı gibi 
alanların Uzun Devreli Gelişme Planı gibi planları bulunmaktadır. Bu planlar 
sadece korunan alan sınırları içinde alanın yönetilmesinde kılavuz planlar-
dır. Beykoz ormanları gibi değişik unsurların etkisinde, hassas ve önemlilik 
arz eden alanların ilgili kurumlarca değerlendirmeye tabi tutularak yerinden 
yönetim ve ilgili kurum-kuruluşların iş birliğiyle hazırlanacak alan bazlı yöne-
tim planlarına ihtiyacı vardır. Bu alanlara ilişkin planlar koruma, eğitim, olası 
madencilik, imâr, kara avcılığı, rekreasyon, turizm potansiyeli, yangın vb. gibi 
faktörler de göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Türkiye’de ormancılık 
faaliyetleri üretim odaklı olarak ilerlemektedir. Ormanları sadece odun kıy-
meti bakımından ele almak günümüz ormancılığının gelecekteki sorunu olma 
ihtimali taşımaktadır. Ülkemizde gelişmeye devam eden av turizmi konusu bu 
alanlarda da düşünülmelidir. Bu alanların kıymetli bir okul olduğu, insanlığa 
katkısının çeşitlendirilmesi gerektiği kaçınılmaz olarak önümüzde durmakta-
dır. Bu alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel 
yönetimler iş birliği ile değerlendirilerek hızla harekete geçilmesi elzemdir. 
Beykoz ormanları özelinde söylemek gerekirse; böylesine değerli bir yerde ta-
biat müzesi, yaban hayatı müzesi, tanıtım merkezlerine ihtiyaç bulunmakta 
olup bu tip merkezlerde vasıflı, eğitimli personeller ile gerek eğitim gerekse 
turizm odaklı çalışmalar yapılmalıdır. Eğitim faaliyetleri açısından ilkokuldan 
üniversite çağına kadar bütün gruplara yönelik faaliyetler ve organizasyonlar 
düşünülmelidir. Yine ilgili kurum ve kuruluşların bir araya gelerek yaban ha-
yatına ve ormanlara zarar verecek her türlü risk faktörü etkisinin minimuma 
indirilmesi için tekrar eden çalıştaylar, toplantılar düzenlenerek kararlar alın-
malı, alınan kararların takibi yapılmalıdır.
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Sürdürülebilir Kalkınmada 
Kültürel Miras Bilgisinin ve 
Geleceğe Aktarımının Rolü 
Üzerine Bir Örnek: Tofaş 
Bursa Anadolu Arabaları 
Müzesi

Jülide EDİRNE ERDİNÇ1

Özet
1600’lü yıllarda Beykoz ve çevresi, temiz akarsuları ve bu akarsuların üzerine ku-
rulan sanayileşmenin habercisi su değirmenleri ile donatılarak, 1800’lü yıllarda Sa-
nayi Devriminin fabrikalarının yer aldığı bir bölge haline gelmiştir. Günümüzde, 
Beykoz fabrikaları ve ürünleri önemli bir kültürel miras değeridir.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
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Endüstri mirası alanlarda dönüşümün sağlıklı olması için tüm mimari yapı ve 
korunan tarihi unsurların yanında, onların arkasındaki öykülerin de korunması 
önem kazanmıştır. Beykoz’un yarattığı ve sürdürdüğü hafızanın en önemli niteliği, 
ekonomik anlamının yanında, insanlarının varlığına, duygularına, sosyal yaşamı 
ile bütünleşen fabrikaları sayesinde yaratılmış kültürel değerler olmasıdır. Bu ne-
denle Beykoz’un tasarım ve üretim mirasının gelecek nesillere aktarımı bir gelene-
ğin ve tarihin korunması kadar önem taşır.

Bu bildiride, Beykoz’un sahip olduğu büyük kültürel miras kaynağının sürdürül-
mesi için önerilebilecek bir model olan TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 
örnek olarak incelenmiştir. TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, büyük bir 
sanayi kuruluşunun varlığı, yerel yönetimin mekân desteği ve toplumsal girişimci-
lik yaklaşımının bir araya gelmesi sonucunda oluşmuştur. Bu birleşimin oluşturul-
ması ve uygulamada doğru stratejik adımların atılması bu başarılı sonucu ortaya 
çıkartmıştır.

‘TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi örneğinden yola çıkılarak, bu başarılı 
uygulamanın bir benzeri Beykoz’da gerçekleştirilebilir mi?’ sorusunun akıllarda 
belirmesi bildirinin ana hedefidir. Beykoz ve sahip olduğu endüstriyel ve kültürel 
miras ile bu fırsatı değerlendirmek ve farkındalık yaratarak yeni uygulamaları ve 
girişimleri teşvik ederek amaca katkıda bulunmak için eşsiz bir konumdadır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz Endüstriyel Mirası, Sürdürülebilir Kalkınma, Kültü-
rel Mirasın Korunması, Kültürel Sürdürülebilirlik, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları 
Müzesi.

Sürdürülebilir Kalkınmada Kültürel Unsurların Rolü
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından yayımlanan “Ortak 
Geleceğimiz” (Brundtland Raporu) adlı raporda, sürdürülebilir kalkınma, “Bugü-
nün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılamalarında ödün 
vermeden karşılamak” olarak tanımlanmıştır (Kaypak, 2011). Bu tanımla, ekono-
mik büyüme ile doğal çevre ve insanlığın sosyal refahını dengeleyen daha bütünsel 
bir yaklaşıma geçilmesi gerekliliği vurgusu dikkat çekmektedir.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen “Sürdürülebilir 
Kalkınma için 2030 Gündemi” ile yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve 
tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem 
çağrısı yapıldı (UNDP, 2020). Nitekim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António 
Guterres, Cop26 İklim zirvesi 2021’de ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ her za-
mankinden daha önemli. Şimdi insanların, ekonomilerin, toplumların ve gezege-
nimizin refahını güvence altına alma zamanı” geldiğini belirtti (Birleşmiş Milletler 
Türkiye, 2021).

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde, başlangıçta sosyal sürdürülebilirliğin bir 
bileşeni olarak düşünülse de kültürün rolünün, ekonomik, çevresel ve sosyal kay-
naklar kadar eşit öneme sahip olduğu küresel olarak kabul görmektedir. Kültürel 
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sürdürülebilirlik artık, ‘miras, canlılık, ekonomik uygulanabilirlik, çeşitlilik, yerel-
lik ve eko-kültürel uygarlık’ gibi birçok alanda ortak hedef haline gelmiştir. Bir-
leşmiş Milletler, UNESCO ve Avrupa Birliği gibi sürdürülebilirliği hedefleyen her 
topluluk, kültürel mirastan yaratıcı endüstrilere kadar, kültürün, sürdürülebilir 
kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının hem etkin hale getiricisi 
hem de itici gücü olduğunu belirtmektedir. Bu topluluklar kültürel çeşitliliği teşvik 
eden çalışmaları “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”nin uygulanması-
nın anahtarı olarak kabul etmektedirler (Türkoğlu, 2020).

UNESCO’nun belirttiği tanımla kültür, kim olduğumuzu ve kimliğimizi şekillen-
diren unsurların tümüdür. Stratejisinde kültürü içermeyen hiçbir kalkınma sürdü-
rülebilir olamamaktadır (Loach ve Rowley, 2021). 1982’de UNESCO Dünya Kültür 
Politikaları Konferansı tarafından hazırlanan ve Meksika Bildirisinde yer alan kül-
tür tanımlamasında “…kültür, bir toplumu veya sosyal grubu karakterize eden ayırt 
edici manevi, maddi, entelektüel ve duygusal özelliklerin bütünüdür, denmektedir. 
Yalnızca sanat ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam tarzlarını, insan haklarını, 
değer sistemlerini, gelenekleri ve inançları da içerir.” şeklindeki kültür tanımı bu 
bildiride ele aldığımız kültür kavramını ifade etmektedir (Alpaslan, 2015).

Kültürün kalkınmadaki yeri artık bir ekonomik sektör olarak istihdama ve kişi 
başına düşen milli gelire katkı sağlamakla kalmamakta, özellikle kültürel bilgi 
aktarımının ve bunu uygulayan stratejilerin de eğitimin kalitesini artırdığı tespit 
edilmektedir. Aynı zamanda kültür odaklı stratejiler, sosyal refah ve barışın inşa-
sında kilit bir rol oynamaktadır. Kültürün sosyo-ekonomik rolüne ilişkin teoriler 
çok sayıda olmasına rağmen iddiayı destekleyecek istatistikler azdır ve tipik olarak 
kültürün korunması ve sürdürülmesine ilişkin çözümler ulusal politika planlama-
larında haklı önemde yer bulamamaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmada, kültürel miras unsurlarının rolü, kültürü sürdürmek 
ve gelecek nesillere aktarmak ile başlar. Somut ve somut olmayan kültürel miras, 
bizi geçmişe bağlar ve kimliklerimiz, evrimimiz, koruyacağımız değerlerimiz hak-
kında paha biçilmez bilgiler içerir. Uygun araç ve teknolojilerle, kültürel miras bil-
gisi, hemen hemen her disiplinde ve farklı paydaşları olan bir yaklaşımla, yaratıcı 
endüstrilere, eğitime ve dolayısıyla kalkınmaya önemli ölçüde kaynak olmaktadır.

Kültürel sürdürülebilirliğin bir uygulama alanı olan, kültürel miras koruma uygu-
lamaları, son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Kültürel mirasın gelecek nesillere 
aktarımında uygulamalar, dört ana kategorinin geliştirilmesiyle sürdürülebilirliğin 
kapsamına girer. Bunlar, miras koruma, kültürel kimlik, kültürel güç, kültürel çe-
şitlilik şeklinde sıralanmıştır (Loach ve Rowley, 2021). Genel olarak kültürel mi-
rasın, kültürel turizmi, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik etmesiyle istihdam yarattığı, 
yaşam kalitesini, sosyal sermayeyi ve uyumu artırdığı, eğitim ve öğrenimi teşvik 
ettiği ve çevre sorunlarıyla hatta iklim değişikliğiyle mücadeleye güç verdiğini or-
taya koyan örnekler artmaktadır. Kültürel miras bilgilerini kaybetmek, sürdürüle-
bilirliği sağlayacak bilgiyi kaybetmek anlamına gelir.
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Sürdürülebilir Kalkınmada Kültürün Yükselişi: Kültürel Sürdürülebi-
lirlik Uygulamaları ve Stratejiler
Kültürel sürdürülebilirliğin yalnızca stratejik olarak nasıl ele alındığını değil, aynı 
zamanda pratikte nasıl uygulandığını örnekleyen araştırmalar, bu alanda yapılan 
ortak girişimler ve iş birlikleri gibi sosyal yapıların rolüne dikkat çekmektedir-
ler. Son on yılda, kültürel sürdürülebilirlik, kamu planlaması, kültür politikaları, 
kentsel gelişim ve sürdürülebilir kalkınma gibi farklı alanlar ve disiplinler arasında 
önemli bir ilgi konusu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, özellikle kültürel or-
ganizasyonlar, bölgeler ve şehirler için ekonomik kalkınma, sosyal uyum ve çevre-
sel koruma için sürdürülebilirlik hedeflerinin motorlarıdır. Ulusal ve yerel kalkın-
ma stratejilerinin uygulanmasında, kültürün anahtar olduğunu giderek daha fazla 
kabul eden resmi ve özel kuruluşlar, yaşamın ve toplumun kültürel yönlerine ciddi 
bir rol yüklemektedirler. Artık sürdürülebilirlik konusunda örnek modeller sadece 
çevresel, sosyal ve ekonomik yönleri ile ele alınmamakta, kültürel alanda ne yap-
tıklarına da dikkat edilmektedir. Bu noktada kültürel sürdürülebilirliğin olmazsa 
olmazı kültürel miras unsurlarının, özellikle uzun vadeli ekolojik sürdürülebilirliği 
koruyan, temel insan ihtiyaçlarını karşılayan ve nesiller arası sosyal eşitliği teşvik 
eden sosyal fayda ve etik olarak toplumların sürdürülebilirliğinin önemli kaynak-
ları olarak kabul edilmektedir.

Kültürel miras, geniş anlamda tarihi, bilimsel ve sosyal önemli değerleri barındı-
ran yerleşim yerleri ve toplulukların tanımıdır (Hoskara, Lombardi ve Doğaner, 
2021). Kültürel miras kavramı, kısmen UNESCO ve ICOMOS tarafından ortaya 
konularak son yıllarda önemini artırmıştır. Kültürel miras kavramı ile gündeme 
gelen koruma kavramı, artık somut ve somut olmayan her türlü kültürel değeri 
kapsamaktadır.

Kültürel miras, ekonomik ve teknolojik yenilikler, sanat tarihi araştırmaları ve 
gelecek için sürdürülebilir fırsatların geliştirilmesini sağlayan, yaratıcılık kayna-
ğı olmanın öneminin yanında sürdürülebilir kalkınma için de bir kilit faktördür. 
Bu nedenle, kültürel miras, kalkınmaya bilinçli katılımı teşvik eder. Aynı zamanda 
etik, kültürel, ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik konuları entegre eden, disip-
linler arası bir yaklaşımla korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir 
değerdir (Di Pietro, Guglielmetti, Renzi ve Toni, 2014).

Kültürel Miras Bilgisinin Geleceğe Aktarılması
Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, özgün bir kimliğin sürekliliğini ve 
toplumun birlikteliğinin devamlılığını sağlar. Buradaki temel kaygı, kültürel miras 
unsurlarını kendi içlerinde korumak değil, üretimlerini güvence altına almaktır. 
Bu durumda bu tür nesneleri üretmek için gereken yeteneklerin, becerilerin ve 
özel bilgilerin korunmasını gerekir. Bunu başarmak için hem zanaatkârlığın müm-
kün olduğu koşulları sağlamak hem de deneyime dayalı bilginin sonraki nesillere 
aktarılmasını sağlamak gerekir (Sandgruber, Bichler-Ripfel ve Walcher, 2019).

İklim değişikliği ve çevresel bozulma, dünyayı tehdit eden, zamanımızın en büyük 
sorunları arasında yer almaktadır. Bu sorunların çözüm kaynağı olarak kapsayıcı 
ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi çalışmaları önem kazanmaktadır. 
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Sürdürülebilir Kalkınmada Kültürün Yükselişi: Kültürel Sürdürülebi-
lirlik Uygulamaları ve Stratejiler
Kültürel sürdürülebilirliğin yalnızca stratejik olarak nasıl ele alındığını değil, aynı 
zamanda pratikte nasıl uygulandığını örnekleyen araştırmalar, bu alanda yapılan 
ortak girişimler ve iş birlikleri gibi sosyal yapıların rolüne dikkat çekmektedir-
ler. Son on yılda, kültürel sürdürülebilirlik, kamu planlaması, kültür politikaları, 
kentsel gelişim ve sürdürülebilir kalkınma gibi farklı alanlar ve disiplinler arasında 
önemli bir ilgi konusu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, özellikle kültürel or-
ganizasyonlar, bölgeler ve şehirler için ekonomik kalkınma, sosyal uyum ve çevre-
sel koruma için sürdürülebilirlik hedeflerinin motorlarıdır. Ulusal ve yerel kalkın-
ma stratejilerinin uygulanmasında, kültürün anahtar olduğunu giderek daha fazla 
kabul eden resmi ve özel kuruluşlar, yaşamın ve toplumun kültürel yönlerine ciddi 
bir rol yüklemektedirler. Artık sürdürülebilirlik konusunda örnek modeller sadece 
çevresel, sosyal ve ekonomik yönleri ile ele alınmamakta, kültürel alanda ne yap-
tıklarına da dikkat edilmektedir. Bu noktada kültürel sürdürülebilirliğin olmazsa 
olmazı kültürel miras unsurlarının, özellikle uzun vadeli ekolojik sürdürülebilirliği 
koruyan, temel insan ihtiyaçlarını karşılayan ve nesiller arası sosyal eşitliği teşvik 
eden sosyal fayda ve etik olarak toplumların sürdürülebilirliğinin önemli kaynak-
ları olarak kabul edilmektedir.

Kültürel miras, geniş anlamda tarihi, bilimsel ve sosyal önemli değerleri barındı-
ran yerleşim yerleri ve toplulukların tanımıdır (Hoskara, Lombardi ve Doğaner, 
2021). Kültürel miras kavramı, kısmen UNESCO ve ICOMOS tarafından ortaya 
konularak son yıllarda önemini artırmıştır. Kültürel miras kavramı ile gündeme 
gelen koruma kavramı, artık somut ve somut olmayan her türlü kültürel değeri 
kapsamaktadır.

Kültürel miras, ekonomik ve teknolojik yenilikler, sanat tarihi araştırmaları ve 
gelecek için sürdürülebilir fırsatların geliştirilmesini sağlayan, yaratıcılık kayna-
ğı olmanın öneminin yanında sürdürülebilir kalkınma için de bir kilit faktördür. 
Bu nedenle, kültürel miras, kalkınmaya bilinçli katılımı teşvik eder. Aynı zamanda 
etik, kültürel, ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik konuları entegre eden, disip-
linler arası bir yaklaşımla korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir 
değerdir (Di Pietro, Guglielmetti, Renzi ve Toni, 2014).

Kültürel Miras Bilgisinin Geleceğe Aktarılması
Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, özgün bir kimliğin sürekliliğini ve 
toplumun birlikteliğinin devamlılığını sağlar. Buradaki temel kaygı, kültürel miras 
unsurlarını kendi içlerinde korumak değil, üretimlerini güvence altına almaktır. 
Bu durumda bu tür nesneleri üretmek için gereken yeteneklerin, becerilerin ve 
özel bilgilerin korunmasını gerekir. Bunu başarmak için hem zanaatkârlığın müm-
kün olduğu koşulları sağlamak hem de deneyime dayalı bilginin sonraki nesillere 
aktarılmasını sağlamak gerekir (Sandgruber, Bichler-Ripfel ve Walcher, 2019).

İklim değişikliği ve çevresel bozulma, dünyayı tehdit eden, zamanımızın en büyük 
sorunları arasında yer almaktadır. Bu sorunların çözüm kaynağı olarak kapsayıcı 
ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi çalışmaları önem kazanmaktadır. 

Fotoğraf 1. Kültürel Miras Bilgisinin Korunması ve Geleceğe Aktarılması 
(Ö. Küçükerman Arşivi, İstanbul)

Bu noktada Stratejiler, sürdürülebilirlik, sosyal sermayeyi geliştirme, ekonomik 
büyümeyi artırma ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama potansiyeli göz önünde 
bulundurarak kültür ve kültürel mirasın çözüm yöntemi olduğunu savunmaktadır 
(UNESCO, 2021).

Kültürel miras, insanların yaşamlarını zenginleştirir. Aynı zamanda kültürel ve ya-
ratıcı sektörler için bir itici güçtür ve toplumun sosyal sermayesinin yaratılmasında 
ve geliştirilmesinde önemli bir kaynak oluşturur. Kültürel miras, kültürel çeşitlili-
ğin önemli bir ifadesidir ve özel korumayı hak eder. Eğitim, beceri geliştirme ve 
bilgi transferi faaliyetleri, kültürel mirasın korunmasında önemli bir rol oynar.

Kültürel miras, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında çok önemli 
bir rol oynar, şehirleri ve bölgeleri canlandırmaya yardımcı olabilir. Avrupa Birliği 
(AB), kültüre finansal destek sağlamak, kültür ve kültürel mirasın potansiyeli ko-
nusunda farkındalığı artırmak ve çeşitli araçlar aracılığıyla entegre stratejiler for-
müle etmek için şehirler ve bölgelerle iş birliği yapmaktadır (AB, 2021).

Kültürel mirasın korunması ve yönetiminin odak noktasındaki son değişiklik, 
kültürün sürdürülebilirliğin “temellerinden” biri olarak eklenmesidir. Bu nedenle 
BM, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla yenilikçi ve 
dönüştürücü stratejiler ve politikalar oluşturmaktadır. Bu yeni senaryoda, kültürel 
mirasın korunması ve yönetimi tek başına bir disiplin olarak alınarak, ekonomik, 
sosyal veya ekolojik gibi diğer sürdürülebilirlik alanlarının arasına katılmaktadır 
(Hoskara, Lombardi ve Doğaner, 2021).

Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetiminde Müzelerin Rolü
Gelişmekte olan ülkelerde, mirasın değerine ilişkin farkındalığın olmaması ve mi-
rasın korunamaması bu değerlerin onarılamaz bir şekilde kaybolması riskini do-
ğurmaktadır. Aynı zamanda, genç neslin kendi sosyo-kültürel sürekliliği içindeki, 
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kimlik ve aidiyet duygusunu da zayıflatmakta ve böylece toplumun geneline an-
lamlı bir şekilde katılma ve katkıda bulunmasına engel olmaktadır. Bu konuda eği-
timin kritik bir rol oynadığı açıktır. Kültürel miras ve yerel bilgiyi bütünleştiren 
eğitim programları, kişisel gelişim, gelişmiş sosyal beceriler ve iyileştirilmiş ekono-
mik kazanımlar anlamında birçok fayda sağlamıştır. Ek olarak, bu tür programla-
rın, öğrencilerin daha fazla katılımını sağlayarak daha iyi öğrenme çıktılarına da 
yol açtığı görülmektedir. Gerçek deneyimlerin izlenmesi yoluyla, analitik metodo-
lojiyi kullanarak, çocuklarla yürütülen etkili faaliyetlerin sonucunda onların kamu 
bilincini, koruma ve sahip çıkma, problemlere çözüm bulma gibi sosyal yönlerini 
desteklediği araştırmalar artmaktadır (Mohamed, 2018)

Küreselleşme ve sosyal değişim süreçleri, kültürel mirasla ilgili bozulma ve yok 
olma gibi ciddi tehditler yaratmıştır. Çözüm olarak kültürel mirasın korunması ve 
öneminin kavranmasına yönelik program ve projeler oluşturulmakta, UNESCO 
tarafından desteklenmekte ve özellikle gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesine 
yönelik okul içi ve okul dışı eğitim araç ve ortamlarının kullanılması teşvik edil-
mektedir.

Fotoğraf 2. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 
(Ö. Küçükerman Arşivi, İstanbul)

Okul dışı eğitim ortamları arasında, eğitim faaliyetlerinin en fazla yapıldığı mekân-
lardan biri de hiç şüphesiz müzelerdir. Yerli ve yabancı turistlerin, kültür turizmi 
kapsamında yoğun olarak ziyaret ettikleri mekânlardan biri olarak müzeler, turizm 
gelirleri içerisinde önemli bir alan olarak görülmesinin yanı sıra; özellikle farklı 
kademedeki öğrenciler için tarihi ve kültürel anlamda bilginin kuşaktan kuşağa ge-
çişini sağlayan etkin bir okul dışı eğitim öğretim ortamı sunmaktadır. Ziyaretçiler 
ile müze arasındaki sınırı kaldırarak canlandırmalı ve uygulamalı eğitim modeli ile 
kültürel aktarımı sağlayan somut olmayan kültürel miras müzeleri de, müzecilikte 
yeni müze modelleri (yeni müzecilik ve post-modern müzecilik) kapsamında de-
ğerlendirilerek kültürel miras çalışmalarında sürdürülebilirliği artıran uygulamaya 
yönelik bir müze konsepti olarak ortaya çıkmıştır (Yıldırım, 2019)

Bir bölgenin sürdürülebilir kalkınması, sürdürülebilirliğine ve ilgili alandaki tüm 
kamu ve özel kuruluşların aldığı önlemlere bağlıdır. Müzeler, bu sürdürülebilir kal-
kınma sürecinde oynadıkları rolle bağlantılı olarak ortaya çıkan tartışmalar nede-
niyle bu kuruluşlar arasında öne çıkmaktadır.
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Sürdürülebilir Kalkınma Yolu Olarak Müzeler
Mirasın, kültürel, sosyal ve ekonomik değer üreteci olarak kullanılması, kültür ku-
rumlarının yeni stratejilere ve uygulamalara başvurmasını sağlamaktadır. Ayrıca, 
“diğer sosyal ve ekonomik sektörler gibi kültürün de sürdürülebilir ve bütünleşik 
bir kalkınma sağlamak amacıyla, diğer sektörlerle sinerji araması ve oluşturması 
gerektiğini” vurgulanmaktadır. Müzelerin üretme kapasitesine sahip olduğu tüm 
sosyal, kültürel, eğitimsel ve ekonomik faydaları göz önüne alındığında bu kurum-
ların sürdürülebilir kalkınmaya desteğinin önemi anlaşılmaktadır. Bu fikir, iyi yö-
netilen bir kültürel mirasa “sürekli gelişen toplumda sürdürülebilir kalkınma ve 
yaşam kalitesi için bir kaynak” niteliğini veren Avrupa Konseyi (2008) tarafından 
da desteklenmektedir (Pop ve Borza 2015).

Mevcut araştırmalar halen müzelerin sürdürülebilirlik açısından olanaklarını ve 
potansiyelinin ölçülmesine ilişkin konulara sınırlı ilgi göstermektedir. Özellikle de 
sosyal organizasyonların (örneğin özel teşebbüsler, sivil inisiyatiflerle ortaklıklar, 
iş birlikleri vb.) rolünü keşfederek, kültürel sürdürülebilirliğin pratikte nasıl uy-
gulandığını anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Artık bu bakış açısı gü-
nümüzde yaygın olarak yerel kalkınma için bir kaynak olarak görülen arkeolojik, 
kültürel, doğal, somut ve somut olmayan mirasın yeniden değerlendirilmesine yol 
açmaktadır (Málaga ve Brown 2019).

Müzeler genellikle toplama, koruma ve halk eğitimi gibi toplumsal işlevlerini ye-
rine getirmeye yönelik kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlardır. Müzelerin ve 
kütüphanelerin temel amaçlarından biri bu kültürel varlıkları toplulukları için 
güven içinde tutmaktır (Loach, Rowley ve Griffiths, 2017). Bu amaçla son dönem-
de, müzelerin hedef cazibe merkezleri haline dönüşmelerinin yanında, öğrenme 
merkezleri olmaya geri dönmesi gerektiğini savunulmaktadır. Bu nitelik müzeleri 
sürdürülebilir hale getirmektedir.

Bu noktada müzeler, iki ana yöndeki sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanmaktadır. 
Birincisi, çeşitli hedef kitlelerle derin ve uzun vadeli kültürel bilgi aktarımı sağla-
mak; ikicisi de değişen siyasi, sosyal, çevresel ve ekonomik koşullara yanıt vermek 
ve toplumun beklentilerini yansıtan açık ve uzun vadeli bir amaca sahip olmaktır. 
Bu odakla müzeler, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma ilkelerini somutlaştıran, 
şimdi ve gelecekte insanların yaşamak isteyeceği sürdürülebilir topluluklar yarata-
cak bir potansiyele sahiptir. Sürdürülebilirlik ve kültürel yaşam birbiriyle bağlantı-
lıdır ve her ikisi de yerel toplumların katılımı ile ilgilidir, üstelik bu ilişki insanların 
yaşamlarında daha derin bağlantılar ve daha büyük anlamlar arayışını da karşılar. 
Sonuç olarak, müzelerin ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliklerini işlevlerinin bir 
parçası olarak görmeleri beklenmektedir. Çünkü sürdürülebilir kalkınma için kül-
türel mirasın korunmasında müzelerin ve kütüphanelerin desteğine ilişkin daha 
geniş bir araştırma potansiyeli bulunmaktadır.

Müzeler Birliği’nin ‘Müzeler Hayatları Değiştirir’ raporunda belirtildiği gibi, ‘ya-
şamları iyileştirmeye, daha iyi yerler yaratmaya ve toplumu ilerletmeye yardımcı 
olacak girişimlerle birlikte, koleksiyonları korumanın yanında izleyicileri ile bağ-
lantı kurmanın geleneksel rolü üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte, böyle bir 
yaklaşımın kuruluşların kültürü sürdürmede oynadıkları rolü, kendi değerlerine 
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göre değil, daha geniş sosyal sonuçlara ve etkiye göre değerlendirmeleri gerektiği 
anlaşılmaktadır. Yaklaşım aynı zamanda müzelerin ve kütüphanelerin sürdürüle-
bilir kalkınmaya katkıları için değer görme fırsatını sunmaktadır. Kültürel bir fe-
nomen olarak müzenin tanımı, rolleri ve değeri zaman içinde ve politik, ekonomik 
ve sosyal bağlamlarla birlikte değiştiği görülmektedir (Ambrose ve Pain, 2012).

Kültür ve kültürel mirasın, hem sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel bir faktörü 
oluşu, hem de kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin değerlendirilmesine yardımcı ola-
cak bir iklim yaratmak için önemli bir araç olması bildirideki odak noktalarından 
biridir. Müzeler, insanların kültürünü anlamaya yardımcı olan hem somut hem de 
somut olmayan miras konusunda farkındalığı artırmakta ve böylece geleceği daha 
iyi şekillendirmek için geçmişin anlaşılmasını teşvik etmektedir. Miras, nesneler 
ve yerler, insanların bunlara yüklediği anlamlar ve kullanımlar ve temsil ettikleri 
değerlerle ilgilidir. Bu tür bir ortam, insan hakları ve demokrasinin önemini vur-
gulayarak, mirasa ait olma ve sorumluluk duygusunu geliştirir ve güçlendirir.

Son zamanlarda, uluslararası müze dünyası da sürdürülebilir gelecekler için temel 
kaynaklar olarak kültürel sürdürülebilirlik sorumluluklarını ve yükümlülüklerini 
kabul ederek adım atmaya başladı. Bu eylemler, müzelerin yerel toplulukların bir 
araya gelmesi, çalışması, paylaşması ve fikirlerine aracılık etmesi, sosyal sürdürü-
lebilirliği inşa etmesi ve ortak yarar için kişisel ve kolektif refahı teşvik etmesi için 
kaynak sağlayabileceğini gösterdi. Müzelerin küresel rollerini anlamak, çok kültür-
lü büyük ulusal müzelerden yerel ortamlardaki küçük topluluk müzelerine kadar 
müze anlayışımızı dönüştürmek ve onları insanların arasında denge kuran ve kal-
kınmada rol oynayan yerler olarak görmek anlamına gelir. Müzeler, geleneksel de-
ğerlerin takdir edilmesini teşvik etmek ve mirasın korunması sağlamanın yanında 
artık eğitim uygulamalarına ilham veren bir kaynak haline gelmiştir. Kendine özgü 
doğal ortamlarıyla bağlantılı yerel kültür ve üretim mirasının sürdürülebilirliğine 
odaklı müzelerin, sosyal sürdürülebilirlik ve dayanıklılık oluşturmak için ilk baş-
vurulacak kültürel potansiyel olduğu kabul görmektedir.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi
Bu bildiride kültürel sürdürülebilirliği ele almada, stratejik yaklaşımlarla uygula-
ma seviyesini birbirine bağlayan ve akıllı inovasyonun geliştirilmesinde disiplinler 
arası ve kurumlar arası iş birlikçi yapıların rolünü gösteren bir örnek üzerinden 
yeni bir çerçeve geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu çerçeve ile Beykoz’un kültürel ta-
sarım hafızasının geleceğe aktarımında kullanılması önerilen örnek bir uygulama 
modeli, Bursa’da gerçekleştirilen Bursa Anadolu Arabaları Müzesi örneğinin ana-
lizini bir referans olarak kullandık. Analiz, kültürel sürdürülebilirliğin bir stratejik 
hedef olarak alındığı, bu kapsamda bir miras korumanın tasarımının gerçekleştiği 
bir uygulama deneyimi sürecini tanımlamaktadır. Aynı zamanda bu süreçte başa-
rılmış iş birliğini ve paydaşlar katılımının rolünü ve gücünü ortaya koyan uygula-
maların kanıtını sunmaktadır.

1978 yılında Bursa’nın 20km batısında yapılan bir arkeolojik kazı neticesinde tarih 
öncesine ait heykelcikler, antik parçalar bulundu (Balıkesir Belediyesi, 2020). Daha 
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sonra yapılan çalışmalar bu parçaların kayış bağlantıları, çivi gibi araba parçaları 
hatta yapanların sembolleri yani araba markaları olduğu anlaşıldı. Bursa yüzyıl-
lardır araba imal eden bir kültürün kaynağıydı. Bu parçalar Türk Otomotiv sek-
törünün önemli fabrikalarından birini Bursa’da kurmuş olan Tofaş yönetimine il-
ham kaynağı oldu. Çünkü Tofaş, Bursa’nın sahip olduğu bu kültürel kaynak, araba 
ustalığının merkezi ve çevresel anlamda itici gücüyle verdiği destek için Bursa’ya 
borçluydu. 1997 yılında bulunan antik parçalardan faydalanarak, Tofaş yerel nite-
likleriyle bire bir Roma arabasını imal ettirdi. Buna benzer yeniden imal edilen ve 
arkeolojik kazılarda bulunan eserlerle Bursa Arkeoloji Müzesi’nde bir sergi açıl-
dı. Ancak çok ilgi gören bu sergi, yeterli gelmedi. Tofaş yönetimi Bursa Anadolu 
Arabaları Müzesi adı altında bir müze kurarak Bursa’ya ve at arabacısı ustalarına 
borcunu ödemek istedi. Belediye Başkanlığı bu teşebbüse en önemli ipek üreticile-
rinin de yer aldığı Umurbey Mahallesi’nde, içinde tarihi hamam yapısı, imalathane 
ve doğal bahçesiyle birlikte 30 dönümlük bir araziyi bu iş için tahsis etti (Doğan-
lar,2019). Tofaş’ın ciddi yatırımıyla ve Yerel Yönetimin bu büyük desteğiyle müze 
inşa edildi. Koleksiyonlar tarihten günümüze araba ustalığını ve özgün Anado-
lu arabalarının tipolojik olarak teknik niteliklerini de yansıtan bire bir eserlerden 
oluşturuldu. Yıllara devirlere göre yapılan bu analizler at arabasından otomobile 
geçişi anlattı. Gerçek bir at arabacısı ve imalat takımı müzede görevlendirildi. Bur-
sa’dan ve çevresinden 130’a yakın sayıda at arabası satın alındı. Bunlar fabrikada 
bizzat çalışan mühendisler tarafından incelendi ve sınıflandırıldı. Süslemeleri, 
imalat şekilleri, aletleri ve imalat sürecini anlatan atölyeler canlandırıldı. Fabrikada 
çalışanların büyük bir bölümü geçmişte bu işleri yapan atalarına saygılarını ortaya 
koyma fırsatı buldular. Müze, at arabası imalatının ne derece şerefli ve önemli bir 
imalat ve tasarım konusu olduğunu hatırlattı.

Fotoğraf 3. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 
(Ö. Küçükerman Arşivi, İstanbul)

Müzenin varlığı ve yaptığı çalışmalar üniversiteler ile iş birliklerine de kapı açtı. 
Endüstriyel tasarım, mekân tasarımı, oyuncak tasarımı gibi pek çok alanda üni-
versite öğrencilerine kaynak ve destek yarattı. Yapılan iş birliği projelerine Volvo 
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destek oldu, yarışmalar düzenlendi, staj ve iş imkânları oluştu. Kültürel odaklı her 
proje gibi heyecan uyandırdı, ilgi çekti, inovasyon ve sinerji yarattı. Müze bir ölüler 
mekânı olmak yerine tasarım kaynağı, destekçisi ve geleceğe köprü haline geldi. Bu 
durum, kültürel sürdürülebilirliğin somut ölçülebilir bir göstergesi oldu.

TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesinin tasarım ve uygulama aşamalarında 
dört ana ayağı başarıya ulaşmada etkili olmuştur. Müzenin 30 dönümlük park ala-
nı kapısında Bursa Büyükşehir Belediyesi, müze binasının kapısında ise TOFAŞ 
yazılıdır. Bu projede Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TOFAŞ ve Bursalı At 
Arabacıları hep birlikte söz konusu tasarım mirasının ne kadar önemli bir kültürel 
değer ve büyük bir kaynak olduğunu göstermek için çalışmışlardır. Aynı zamanda 
bu kültür mirası, çağdaş mekânlardan ve az çok görünür işaretler, izler ve ipuçları 
şeklinde şehrin tüm tarihini bulmanın mümkün olduğu mekânlardan oluşması da 
sergilediği ürünler yanında kentsel bir koruma örneği de oluşturmuştur (Küçüker-
man, 2008).

TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, tasarım ve endüstriyel imalat odaklı ça-
lışmalarıyla mirasın korunması, kültürel beceri ve bilgilerin aktarılması ile toplu-
ma ve gelecek nesillere bir kimlik duygusu ve kamu hafızasının inşasını sağlamış-
tır. Kültürel sürdürülebilirliğin yarattığı sürdürülebilir kalkınmaya anahtar olacak 
sürdürülebilir bir toplum yaratımını desteklemiştir. Bu bağlamda, müzenin resmi 
misyon beyanı, projenin ana hedefleri olarak kentsel mirasın (örn. nesneler, yerler, 
binalar, peyzajlar) korunmasına ve bilgilerinin aktarılmasına açıkça işaret etmek-
tedir.

Bununla birlikte, kültürel sürdürülebilirliğin bir geleneksel üretim alanına yönelik 
odağına rağmen hem mirasın korunması hem de görünen ve yaşayan şehirle ilgili 
bilgi aktarımı hedefleri, klasik şehir müzeleri gibi diğer kültürel kurumlara kıyasla 
yenilikçi bir şekilde takip edilmiştir. Geleneksel müzelerin misyonu bir malzeme 
koleksiyonunu korumak iken, TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin ken-
disini “insanların bu konudaki bilgisiyle” tanımladı. Bu bilgiyi korumak, iletmek 
ve yaygınlaştırmak için yeni müze aynı anda hem gerçek hem de sanal olarak ta-
sarlandı. Bir kamusal hafızanın ve bir kimlik duygusunun inşasının gerçekleştiği 
TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin sosyo-ekonomik etkileriyle ve kentsel 
mirasın korunması hakkında bilgi yaymayı amaçlayan bir şehir müzesi haline gel-
diği görülmektedir.

Büyüyen şehirlerin yarattığı kimliksizleşme, bir yabancılaşma ve güvensizlik kay-
nağına kültürel düzeyde bir cevap haline de gelmiştir. Bursa’nın hızlı ve amansız 
dönüşümü ve sakinlerinin hareketliliği, etkileri bir kamusal hafıza inşa etme sü-
recine yüklenen anlam da önemlidir. Nitekim TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları 
Müzesi, Bursa at arabacılarının tarihsel bilgisi yanında kent tarihinin izlerini ve 
kanıtlarını saklayan ve ileten tüm insanları kapsamayı amaçlamıştır.

TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin stratejik planında, kültürel sürdürü-
lebilirliğin tüm vesayet odaklı hedefleri yani, miras koruma, kültürel beceri ve bil-
ginin aktarımı, bir kamusal hafızanın ve bir kimlik duygusunun inşasıyla bir 
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“müze” gerçekleştirme fikrine dayandırılmıştır. Böylece kültürel sürdürülebilirlik 
hedefleri, aktif vatandaşlık ve katılım yoluyla bir yer ve aidiyet duygusu geliştirme-
ye yönelik sosyal sürdürülebilirlik hedefiyle örtüşmekte ve onu tamamlamaktadır. 
Kentlerin bir yer ve topluma ait olma duygusu üretmenin bir aracı olarak giderek 
daha fazla vurgulanan, şehir yaşamının siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik alanla-
rında aktif vatandaşlık için hem yerel halkın hem de göçmenlerin yaşadığı Bursa 
için çok önemli bir rol üstlendi. Bir kültürel sürdürülebilirlik hedefi olarak kent ve 
kimliği hakkında derinlemesine bilgi, anlayış ve farkındalık, katılımcı bir yakla-
şımla sürdürülmektedir. Bu noktada hedef olarak miras aktarımını gerçekleştire-
cek olan çocuklar, sürekli artan sayıda aktör haline geldi, özellikle de müzenin bü-
yümesine ilgi duyan ve katkıda bulunmaya hazır diğer tüm vatandaşlar da bilgi, 
birikim, hatıralarını paylaşarak ve ayrıca fikir, girişim ve proje önererek dâhil oldu-
lar.

Fotoğraf 4. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 
(Ö. Küçükerman Arşivi, İstanbul)

Bu doğrultuda TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, kültürel değere ve fay-
daya sahip bir endüstriyel hafızayı, bilgileri depolayarak ve kullanıma açarak ve 
şehir yaşamına aktif olarak katarak güvenilir veriler sunmuştur. Müzenin, Bur-
sa’nın endüstri ve üretim odaklı tarih dönüşümü, yerleri, binaları, mekânları ve 
olayları hakkında doğru ve çeşitli bilgiler sağlayarak ziyaretçilerinde merak ve ilgi 
uyandırmayı etkili bir şekilde başardığı görülmüştür. Ziyaretçilerini gezi turlarını 
daha etkin bir şekilde planlamaya veya şehri daha yüksek duygusal katılım ve şehir 
hayatıyla bağlantılı olarak keşfetmeye, yani burada oldukları her zaman için ger-
çek bir yerli gibi hissetmeye teşvik etmesi kültürel sürdürülebilirlik için önemli bir 
başarı haline gelmiştir.
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TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, aynı zamanda meraklı ve tutkulu, öğret-
men ve öğrenci için erişilebilir bir araçtır. Stratejik düzeyde, karmaşık, çok paydaşlı 
bir inovasyon projesinin analizi, müzeler ve kütüphaneler gibi kültürel kurumların 
oynadığı karmaşık rolü ön plana çıkarmamıza yardımcı olmaktadır. Ancak güncel 
ekonomik tespitlerle kültürel sürdürülebilirlik açısından, TOFAŞ Bursa Anadolu 
Arabaları Müzesi ve bu anlamdaki diğer müzelerin yeterince takdir edilmeme ris-
kini taşıdığı gözlemlenmektedir. TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin am-
pirik analizi, sürdürülebilir kalkınma için inovasyon bağlamında, yeni akıllı hiz-
metlerin geliştirilmesinde, kültür kurumlarının klasik hedefleri ile yeni olanakları 
yönetmeye nasıl çağrıldığını da ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır.

Fotoğraf 5. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 
(Ö. Küçükerman Arşivi, İstanbul)

Müze gezmek; dans, müzik, tiyatro ve plastik sanatlar izlemek veya uygulamak ve 
kütüphaneleri, fuarları, popüler festivalleri ve diğer etkinlikleri ziyaret etmek daha 
iyi bilişsel ve duygusal gelişim ile ilişkili olarak bireyin öznel refahı üzerinde olum-
lu bir etkiye sahiptir. Toplumsal sağlığı da destekleyen bu faaliyetler, daha fazla 
sosyal uyum ve sivil katılımına dolayısıyla toplum gelişimine ve emek, istihdam, 
uygun gelir sağlamakla sosyo-ekonomik kalkınmaya destek olurlar (UNESCO, 
2014). Uluslararası Müzeler Konseyi – ICOM (2019) müzelerin tanımını geçmişler 
ve gelecekler hakkında eleştirel diyalog için demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok 
sesli alanlar… olarak “insan onuruna ve sosyal adalete, küresel eşitliğe ve gezege-
nin refahına katkıda bulunmak” olarak önermiştir (ICOM, 2019).

TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin örneğinde, mirasın korunmasına, 
kültürel becerilerin ve bilginin aktarılmasına, bir kamusal hafızanın inşasına ve bir 
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kimlik duygusuna odaklanan vesayet odaklı yaklaşımın varlığına rağmen, uygula-
nabilir bir yolun takip edildiğini vurgulamak dikkate değerdir. Geleneksel kültürel 
kurumlara (müzeler, kütüphaneler, arşivler, vb.) kıyasla yenilikçi bir şekilde miras 
aktarımı odaklı hedefler taşıdığı için TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesinin 
geleneksel kent müzelerinden farklılaşarak aynı zamanda toplu yaratıcılık ve ino-
vasyonun yanı sıra çocuklara mirası sevdirmek, deneyimletmek ve yeni izleyici 
yaratmak gibi pazar odaklı bazı hedefleri de teşvik ettiğini görmekteyiz. Bu müze, 
kültürel miras kuruluşlarının özellikle müzelerin, kültürel sürdürülebilirlik hedef-
lerine ulaşmada bu kuruluşları desteklemek için sosyal, ekonomik, çevresel yapı-
ların nasıl bütünleşik çalışması gerekliliğinin uygulanmış kanıtıdır. TOFAŞ Bursa 
Anadolu Arabaları Müzesi örneğinden ilhamla sürdürülebilir kalkınma hedefine 
uygun ağ ve iş birlikçi yaklaşımlar ve uygulamalarla hareket eden özel teşebbüsle-
rin, dış paydaşların önemli rolüne atıf yapmak isteriz.

Sonuç Olarak Beykoz İçin Öneriler
Bu bildiri, özellikle, kamu yararı ortaklıklar, gayriresmi düzenlemeler ve çoklu 
paydaş katılımı gibi iş birlikçi yapıların kültürel sürdürülebilirlik hedeflerini stra-
tejik olarak ele almak ve bunu hem geliştirme aşamasında hem de yeni bir şehir 
müzesi yaratmaktan sonra pratikte gerçekleştirmek için nasıl kullanılabileceğine 
ışık tutmaktadır. Sürdürülebilirlik için müzelerin ziyaretçi bakış açısını benimse-
mesi, kullanıcıları memnun etmek ve aynı zamanda tekrar ziyaret etme niyetlerini 
artırmak, sürdürülebilirlik teriminin gelecekte varlığını sürdürmek ve hedeflerini 
gerçekleştirmek için yeterli kaynaklara sahip kuruluşları desteklemekle ilgilidir 
(Loach, Rowley ve Griffiths, 2017). Bu süreç, özellikle finansman, özel beceriler, 
tamamlayıcı yetkinlikler ve yenilikçi teknolojiler dâhil olmak üzere çeşitli somut 
ve soyut kaynakların bu sosyal yapılar aracılığıyla harekete geçirilmesi yoluyla ger-
çekleştirilecektir.

Son yıllarda akıllı şehir kavramı, sürdürülebilir bir şehrin en gelişmiş modeli ola-
rak vurgulanmış olsa da teknolojiye aşırı vurgu, şehrin sürdürülebilir kalkınma 
gündeminde kültür ve kültür kurumlarının, yerel miras değerlerinin yeterince 
anlaşılmamasına, önemsenmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle bildiri aynı 
zamanda akıllı şehirler ve kalkınma söyleminde kültürel sürdürülebilirliğin rolünü 
hatırlatmayı amaçlamaktadır.

Müzeler ve kütüphaneler, topluluklarının mirasını koruyarak kültürel sürdürülebi-
lirlik içinde benzersiz bir rol oynamaktadır. Kültürel sürdürülebilirliğin daha açık 
bir şekilde kapsanmasının, yalnızca müzelerin ve kütüphanelerin kültürel sürdü-
rülebilirliğe katkılarını iyileştirmek için değil, aynı zamanda devam etmeleri için 
gerekli olan bu kurumların yaygınlaştırılması, değerinin daha fazla anlaşılması ve 
takdir edilmesi sağlanmalıdır.

Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınma alanındaki son değişiklikler, kültürel mi-
rasın sürdürülmesinde müzelerin ve kütüphanelerin oynadığı benzersiz role ilişkin 
daha geniş bir takdir ve anlayış geliştirme amacındadırlar. Kültür, elbette, müze-
lerin ve kütüphanelerin korumak ve üretmek için çalıştıkları gibi, “entelektüel ve 
yaratıcı ürünlere” atıfta bulunabilir (CIDA 2000, 1). Bununla birlikte, bir toplumun 
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“yapısının” bir parçası olan ve “işlerin yapılma şeklini ve bunun neden böyle olması 
gerektiğine dair anlayışımızı” şekillendiren “inançları ve uygulamaları”na da atıfta 
bulunmaktadır.

Fotoğraf 6. Beykoz’un Çevresel, Kültürel ve Endüstriyel Miras Değeri,  
Ö. Küçükerman Arşivi, İstanbul

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi projesi başlangıcı ve yaşamsal süreciyle, 
kültürel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik stratejik düzey ile uygulama düzeyini 
birbirine bağlayan yeni bir çerçeve önermiştir. Yeni bir şehir müzesinin geliştiril-
mesine yönelik bir inovasyon projesinin vaka çalışmasını analiz etmek için kul-
landığımız müze, akıllı inovasyonun geliştirilmesinde iş birlikçi yapıların rolünü 
kavramsallaştırarak yaratıcı şehirler açısından da kaynak teşkil etmektedir.

Araştırmanın ilerletilmesi ve Beykoz’un büyük endüstriyel tasarım ve üretim mi-
rasının korunmasına ve sürdürülmesine yönelik yeni ittifakların nasıl gerçekleşti-
rileceğini ve ortak bir zeminde etkili bir şekilde iş birliği yapmak için yeni çerçe-
velerin nasıl oluşturulacağını ortaya koyacaktır. Birlikte çalışması beklenen farklı 
disiplinler, sürdülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya yönelik yenilikçi ve bütün-
leştirici stratejileri ve politikaları birlikte oluşturmalıdırlar. Kültürel peyzajları ve 
tarihi kentsel peyzajları da içerecek şekilde kültürel mirasın korunmasına ilişkin 
son gelişmeler, yalnızca entelektüel seviyede kalmamakta, aynı zamanda pratikte 
de uygulamaya yönelik yöntemler ve araçlar sağlamaktadır. Özellikle tarihi kentsel 
peyzajlar ile endüstriyel miras mekânları, kültürel kaynakların bütünsel bir değer-
lendirmesini insan ve üretim odaklı değerlendirilmeyi hak etmektedirler. Bu yak-
laşım hem koruma hem de kalkınma için öncelikli eylemleri dikkate alan şekliyle 
kültürel sürdürülebilirliğin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarına ulaşmada anahtar olacaktır.

Sürdürülebilirlik için kültürün değerini geri kazanmanın önemine rağmen, akıllı 
şehir stratejilerinde halen kültürel sürdürülebilirliğin haklı yerine yerleşmediği gö-
rülmektedir. Oysa yerel ekonomileri canlandırmanın yanı sıra daha iyi sosyal hiz-
metler ve yaşam kalitesi sağlamanın sürdürülebilirliğin tüm temellerini aynı anda 
dikkate alınması gerekmektedir.

Beykoz sahip olduğu endüstriyel ve kültürel miras ile farkındalık yaratarak, yeni 
uygulamaları ve girişimleri teşvik ederek sürdürülebilir kalkınma amacına uygun 
geniş potansiyele sahip eşsiz bir konumdadır.
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Beykoz’un Kuruluş ve 
Gelişmesinde İstanbul Boğazı 
ve Yakın Çevresi Strüktür ve 
Rölyefinin Etkileri

Ali Selçuk BİRİCİK1

Özet
Çatalca Yarımadası ile Kocaeli Yarımadası’nı birbirinden ayıran, Marmara 
Denizi’ni Karadeniz’e bağlayan, her hâli ile bir tabiat harikası olan Boğaz! 
Doğal özellikleri itibâriyle fevkalade önemli bir câzibe yeridir. Boğaz’ın bu cazibesi 
zaman içerisinde insanların ilgi odağı olmuş ve adeta onları kendine bağlayan güç-
lü bir mıknatıs haline dönüşmüştür.

Oldukça zengin bir potansiyele sahip olan Boğaz, yakın-uzak çevresiyle birlikte, 
jeolojik mazide karbonifer sonlarından itibaren günümüze kadar geçirdiği jeolo-
jik-jeomorfolojik bir evrimin sonucu olarak kendini göstermiştir.

1Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
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Boğaz’ın oluşum ve gelişim çerçevesindeki vukua gelmiş arazinin strüktür ve 
rölyefi beşer hayatı için uygun bir ortam hazırlamıştır. Bu uygunluk oluştuktan 
sonra insanlara adeta davetiye çıkartılmış; onların yerleşebileceği mekânlar hâline 
bürünmüştür.

İşte Beykoz da bunlardan birisidir. Beykoz, İstanbul Boğazı’nın incilerindendir. 
Burada oturanlar kezâ buraları ziyâret edenler de mutlu insanlardır.

Konunun ayrıntısı hiç şübhesiz bu oldukça kısa özet bilginin nüfûz edebileceği hu-
susları kapsayacaktır.

Anadolu’nun Alp-Himalaya Kuşağı’ndaki Yeri ve Tetisjeoseklinali
İçinde Çatalca–Kocaeli Yarımadası’nın da bulunduğu Anadolu, Alp-Himalaya Ku-
şağı’nda yer almaktadır. Burası, jeolojik mâzîde, rijit kütlelerden oluşan Eski Kıta 
Çekirdekleri arasında, zaman içerisinde Kıvrım Sistemlerinin meydana gelmesinde 
önemli rol oynayacak bir jeosenklinale tekâbül etmektedir. Buraya deniz–okyanus 
suları yerleşmiş olmakla Mesoje Denizi ya da Thetys (Tetis) Denizi zuhûr etmiştir.

Mesoje Denizi kavramı, kuzeyde Angora (Laurasia-Lavrazya), güneyde ise 
Gondwana adı verilen Eski Kıta Çekirdekleri’nin ortasında–arasında yer alması ile 
alâkalıdır. Söz konusu deniz, yukarıda da belirtildiği üzere Tetis Denizi adı ile de 
bilinmekte olup; içinde bulunduğu jeoseklinale (Tetis Jeoseklinali) atfen isimlendi-
rilmiştir.

İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile birbirine bağlı bulunan Karadeniz–Marmara De-
nizi–Ege Denizi, kezâ Akdeniz’in ana gövdesi esasta Tetis Denizi’nin bir bakiyesi-
dir. Böylesine önem arz eden jeolojik, jeomorfolojik ve hattâ hidrolojik anlamda 
bir tekâmülün seyri çerçevesinde İstanbul Boğazı’nın nasıl oluştuğu dikkat-i câlib 
bir husûstur.

Konunun irdelenmesi, kıyı gerisinden itibâren yamaçlar ve onların devamı duru-
munda olan dalgalı düzlüklerden oluşan bir tür alçak plato sathı üzerinde meskûn 
alanların var oluşuna ışık tutacaktır. Bunlar arasında Beykoz yerleşim birimi de 
tesâdüflerin eseri değildir. Beykoz’u Beykoz yapan ana etken, yakın ve kısmen uzak 
çevresiyle birlikte içinde bulunduğu doğal ortamdır. Hiç şüphesiz, bu çerçevede 
Boğaz’ın sunduğu imkânlar fevkalâde büyük önemi hâizdir.

Çatalca- Kocaeli Yardım Adası Arazisi

Beykoz yöresini de içine alan Çatalca-Kocaeli Yarımadası’nın İstanbul Boğazı civa-
rında rölyefin tesîsinde ve bugünkü görünümü almasında, arazinin yapısına giren 
Formasyonlar’ın Litolojik ve Tektonik özelliklerinin büyük rolü olmuştur. Bu sebeb-
le ve öncelikle arazinin strüktürü üzerinde durulması önem arz etmektedir.

Çatalca-Kocaeli Yarımadası’nın İstanbul Boğazı Yakın Çevresinde Araziyi 
Oluşturan Formasyonlar

Beykoz yöresini de kapsayan İstanbul Boğazı yakın-uzak çevresinde magmatik, 
volkanik, metamorfik ve sedimanter litolojik birimlerin aflörmanlarına rastlanıl-
maktadır.
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Beykoz yöresinde en eski temel araziler, Beykoz meskûn alanı doğu-güneydoğu-
sunda, nispeten geniş alanlarda gözlenebilmektedir. Bunlar, özellikle Silürien‘e, 
kısmen de Ordovisien’e ait çeşitli litolojik birimlerden oluşan formasyonlardan 
müteşekkildir. Söz konusu litolojik birimler arasında şist, gre, kuartzit ve arkozlar 
yer almaktadır.

Yapılarında kuartzitlerin hâkim olduğu Göztepe (235 m), Karlıdağ (328 m) ve 
Alemdağ (442m) rölyefin yüksek kesimlerini meydana getirmişlerdir. Buralar, Pe-
neplenasyon esnâsında aşınıma karşı direnç gösteren litolojik birimlerden müte-
şekkil oldularından bakîyevi tepeler (Monadnok) hâlinde kalmışlardır.

Topografya‘ya hâkim olan söz konusu tepeler ile daha güneyde (Çekmeköy’ün ku-
zey kesimleri) alçak irtifalardaki kuartzit tepeleri, granodiorit plütonik kütlesinin 
etrafını adetâ bir çember gibi sarmış, sınırlandırmışlardır.

Permo-karbonifer’e atfedilen söz konusu plütonik kütlenin oluşumu esnâsında ter-
mal metamorfizmanın ürünü olan muhtelif şistler (mikaşist, benekli şist, hornfels 
vb.) ile kuartzitler yer almaktadır. Ayrıca, dış halkada arkoz ve grovakların varlığı 
tespit edilmiştir.

Üzerinde Çengeldere, Dutdere, Çavuşbaşı, Karanlıkdere, Baklacı yerleşim birim-
lerinin bulunduğu granodiorit plütonik kütlesi, magmatizma öncesi mevcut olan 
formasyonları kubbemsi bir şekilde kabartmıştır.

Zaman içerisinde, tektonizma ve erozyonal faaliyetin etkisiyle granodiorit batholi-
tinin belli bir kısmı Fosil Satıh hâlinde topografyaya hâkim olmuştur. Böylece üst 
yüzey, mekanik çözülme ile Altera bir Zon hâline dönüşmüştür. Bununla birlikte 
fazla kalın olmasa da kumlu siltli bir tabaka teşekkül etmiştir. Buralar vaktiyle bağ-
lara tahsîs edilen yerler olmuştur.

Plütonik kütle civarı ile yakın ve uzak çevresinde aşınım faaliyetini gerçekleştiren 
akarsular, açığa çıkan materyalleri taşıyarak arazi rölyefinde bazı değişikliklere yol 
açmıştır. Bu çerçevede sularını Çayağzı mevkiinde Karadeniz’e tahliye eden Riva 
Çayı‘nın kollarından bir mecrâı (Zerzevatçı Deresi) ile Anadolu Hisarı güneyinde 
Küçüksu yakınlarında sularını İstanbul Boğazı’na boşaltan Göksu’nun yukarı mec-
râlarının başlangıç yerleri plütonik kütle sathını bir ölçüde parçalı hâle getirmiştir. 
Kezâ, bu akarsuların taşıdıkları çakıllı, kumlu, siltli ve killi materyallerin birikimi 
ile verimli ovalar (Delta Ovaları) meydana gelmiştir.

Delta depolarını oluşturan litolojik birimler, flüvio–marin özelliğindedir. Bunlar, 
su altında Boğaz’ın derinliklerine doğru devâm etmektedir.

Karadeniz ve Marmara Denizi’nde, keza Boğaz’da seviye yükselmesine bağlı olarak 
vadi içlerine doğru, belli bir mesâfeye kadar ilerleyen deniz suları, sedimantasyon-
da önemli rol oynamışlardır.

Diğer yandan, İstanbul Boğazı’nın kuzey kesiminde, Anadolu Kavağı’nı Sarı-
yer’e birleştiren hattın kuzeyinde, Karadeniz’e doğru üst Kretase’ye özgü volkanik 
formasyonlar yer almaktadır. Bunlar arasında, muhtelif piroklastik unsurların 
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yığışımı ile oluşmuş ve yer yer tabakalı bir hâl almış aglomeralar, ayrıca andezitik 
kütleler bulunmaktadır. Bazı kesimlerde, aralarında tüfitlerin bulunması volkano–
sedimanter bir oluşumu telkin etmektedir.

Söz konusu piroklastik madde ve lavların, Boğaz’ın Karadeniz’e yakın doğu-batı 
ekseninde vukû bulan fissür volkanizmasının eseri olduğu kanaati vardır.

Beykoz’un kuzeydoğusundaki Alibahadır yerleşim biriminin kuzeyinde, Karade-
niz’e doğru, jeosenklinalin tanıtıcı litolojik birimleri arasında yer alan fliş fasiyesi 
dikkati çekmektedir. Bunlar, yukarıda bahsedilen volkanik formasyonlar tarafın-
dan sınırlandırılmış ve adetâ sahası daraltılmıştır. Bundan da anlaşılıyor ki volka-
nik faaliyet, flis fasiyesinin oluşmasından sonraki bir safhâya ait olmalıdır.

Yukarıda bahsedilen volkanik formasyonları yer yer ve ayrıca fliş fasiyesinin bir 
bölününü de fosilize eden mio–pliosenin klastik sedimentleri, sonraki tektonik ha-
reketler ve erozyonal faâliyetle parçalı hâle gelmişlerdir.

Belli kesimlerde alttaki en eski temel arazilerinin diskordant örtüleri olan volkanik 
formasyonların oluşturduğu arazinin, akarsularla parçalı hâle getirilmiş oldukları 
gibi güneyden kuzeye (Karadeniz’e) doğru yükselti kaybederek, deniz dibine doğru 
devam ettikleri anlaşılmaktadır.

Alüvyonlar, vadi tabanlarında, bunların Boğaz–denize doğru olan ağız kısımların-
da, ayrıca kıyı boyunca falezlerin önlerinde yer almışlardır.

Hiç şüphesiz tektonik hareketler, araziyi oluşturan formasyonlar üzerinde etkisini 
göstermiştir. Şöyle ki; miosen ortalarından itibaren oluşmaya başlayan, tektonik 
hareketlerin eseri olan, Boğaz’ın batısındaki Büyükdere, doğusunda ise Beykoz’un 
güneyine rastlayan Paşabahçe kesiminde, ana ekseni kuzeybatı–güneydoğu olan 
fayların sınırladığı depresyon tabanlarında mio-pliosen sedimentleri ile alüvyon-
lar çökelmişlerdir. Buralardaki alüvyal örtünün kalınlığı, akarsuların yukarı mec-
râlarının başlangıç noktaları ile sularını boşalttığı kaide seviyesi arasındaki yükselti 
farkına, kaide seviyesindeki değişmelere, ayrıca araziyi oluşturan formasyonların 
aşınıma karşı gösterdiği direnç farkına, kezâ klimatik şartlarda meydana gelen de-
ğişmelere bağlıdır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere rölyefin, zaman içerisinde, muh-
telif iç ve dış dinamik âmillerinin etkisiyle ne gibi değişikliğe marûz kaldığı dikkati 
çekmektedir.

Çatalca-Kocaeli Yarımadası Arazisinde Peneplenasyon

Alt, orta ve üst miosen sedimentleri ile kısmen alt pliosen oluşukları, Paleozoik te-
mel strüktürleri ile Kretase ve Eosen arazisinin diskordant örtüleri olarak oldukça 
geniş bir alana yayılmış oldukları hâlde, Pliosen başlarından itibaren (günümüz-
den yaklaşık 5 milyon yıl öncesinden) flüvyal âmillerle aşındırılmış–süpürülmüş, 
taşınmış ve bugünkü hâli ile Boğaz’ın iki tarafında, kıyı gerisinde–yakın ve uzak 
çevresinde şurada burada dağınık halde, dekapaj hâlinde, ya da nispeten dar alanlı 
adacıklar hâlinde görülmektedir.
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Böylece, örtü tabakalarından sıyrılan alttaki temel araza, flüvyal âmillerle erozyona 
mâruz kalarak örtü tabakalarıyla birlikte tesviye edilmişlerdir. Bu hâl, Çatalca-Ko-
caeli Arazisi’nin Pliosen başlarından itibâren Pleistosen başlarına (günümüzden 
yaklaşık 2.8-3 milyon yıl öncesine) kadar sıcak-nemli ve yağışlı iklim şartlarının hâ-
kim olduğu sürede, şiddetli erozyonal faaliyetin etkisiyle Penepleneasyon’a marûz 
kaldığını göstermektedir.

Peneplen sathı üzerinde yükseltisi 200 m’yi aşan tepe ve dağlar (Göztepe 235 m, 
Karlıdağ 328 m, Alemdağ 442 m, güneybatıda Büyükçamlıca Tepesi 262 m ile B. 
Çamlıca Tepesi’nin güneydoğusundaki Kayışdağı 438 m ve Aydos Dağı 537 m) aşı-
nıma karşı direnç gösteren litolojik birimler (Kuartzitler)den ibâret oldukları için 
nispeten yüksek yerleri-şahit tepeleri (Monadnockları) temsil etmektedirler.

Peneplenasyon’u müteakiben, arazinin Pliosen sonlarından başlayarak Pleistosen 
süresince epirojenik stildeki genç tektonik hareketlere bağlı olarak tedrîcen yük-
selmesi, akarsularla yarılmış hafif dalgalı düzlüklerin (Plato) meydana gelmesini 
sağlamıştır.

Ortalama yükseltisi 150 m olan Çatalca–Kocaeli Platosu, gençleşmiş bir peneplen-
sathından başka bir şey değildir.

Karadeniz ve Marmara Denizi’nde Yakın Jeolojik Mâzîde Meydana Gelen 
Seviye Salınımları ve Etkileri

Dünya genelinde östatik hareketlere bağlı olarak deniz-okyanus seviyelerindeki 
değişmelere, Karadeniz ve Marmara Denizi birebir ayak uyduramamıştır. Bunda, 
Karadeniz ve Marmara Denizi çöküntü havzalarını birbirinden ayıran İstanbul 
Boğazı eşiği ile Marmara Denizi’nin Ege Denizi (Adalar Denizi) ile bağlantısını 
sağlayan Çanakkale Boğazı Eşiği’nin varlığı, ayrıca Ege Denizi ve yakın çevresini 
içine alan Egeid Kara Kütlesi’nin yakın jeolojik mâzîde, özellikle epirojenik stildeki 
genç teknonik hareketlere bağlı olarak çöküşü, Akdeniz’le bağlantılı Ege Denizi’nin 
belirgin hâle gelmesinde önemli rolü olmuştur.

Bu çerçevede yaptığımız inceleme ve araştırmaları sonuçlarına göre, Çatalca-Ko-
caeli platosu rölyefinde de küçümsenmeyecek boyutlarında farklılıklar meyda-
na gelmiştir. Şöyle ki; Pleistosen başlarında Hazar Denizi ve Marmara Denizi 
ile bağlantılı olan Karadeniz, Günz, Mindel, Riss, Würm Glasial Dönemleri’nde 
negatif östatik hareketlere bağlı olarak oluşan seviye alçalmaları (Regresyon)’nın 
etkisiyle sularının, İstanbul Boğazı eşik kotunun altına düşmesi sonucu, kendi ba-
ğımsız çukurluğuna çekilmiş ve böylece göl rejimine dönüşmüştür. Başka bir ifâde 
ile Karadeniz, deniz niteliğini kaybederek, her hâli ile göl olma özelliğine bürün-
müştür.

Diğer yandan Tirenien (Uzunlar I-II), Monastrien (Karangat) Interglasial safhâları 
ile Flandrien (Eski Karadeniz)’de Akdeniz’de seviye yükselmeleri olmuş; bunun bir 
sonucu olarak da Akdeniz’in suları Çanakkale Boğazı’nı geçerek Marmara Deni-
zi’ne ve oradan da İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz’e vâsıl olmuştur.
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Karadeniz, Flandrien Transgresyonu süresince, bugünkü seviyesinden 4-5 metre 
daha yüksekteydi. Nihâyet, Flandrien Transgresyonu sonrasında ise bugünkü se-
viyesi (0 m)’ne erişmiştir. Böylece Karadeniz, bütün Dünya deniz–okyanusları için 
kabul edilen ortalama seviyede bir ölçüde durağan hâle gelmiştir.

Kuaterner’de Karadeniz ve Marmara Denizi’nde meydana gelen seviye değişikliği 
muhtelif araştırmacıların ilgisini çekmiş ve etkileri bakımından önemli tespitlerde 
bulunmuşlardır.

Bu verilere göre;

a) Karadeniz, Çavda’da 105 m seviyesindeydi. Würm Glasiali’nde ise bugünkü se-
viye (0 m)’nin 80 m altına düşmüştür. Bu da 185 m’lik bir salınıma tekabül etmek-
tedir.

b) Marmara Denizi seviyesinde de Glasial, Interglasial ve Post Glasial safhâlara 
bağlı olarak alçalıp yükselmelerin olduğu da bir vakıâdır. Nitekim, Marmara Deni-
zi kuzey kıyısında (Mürefte-Şarköy arasında) 110 m seviyesinde denizel taraçaların 
varlığı söz konusudur. Ayrıca, Yalova-Karamürsel arasında Hersek Deltası ve çev-
resinde muhtelif araştırmacıların yaptığı çalışmalara göre 12-18 m, 30-35 m, 40-50 
m, 68-74 m yükseltilerindeki denizel taraçalar kayda değer hususlardandır.

Nihâyet, Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yer alan İstanbul Boğazı’nın yu-
karıda açıklanan seviyede değişmeleri çerçevesinde nasıl bir seyîr takip ettiği ve ne 
gibi değişikliklere maruz kaldığı da câlib–i dikkat bir husûsdur.

Bütün bunlar Östatik, Epirojenik-Östatik ve Epirojenik–Kratojenik hareketlerin 
strüktür ve rölyef üzerine ve sonuçta beşer hayâtı üzerine olan etkilerinin irdelen-
mesini gerektiriyor.

Nitekim, kaide seviyesindeki alçalıp-yükselmeler, Boğaz oluğu tabanında, bugün-
kü hâli ile su altında, kıyı boyunca ve kıyı gerisinde topografya sathında rölyefin 
çeşitliliği-zenginliği önemli argümanlardır. Böylece bir taraftan aşınım şekilleri, 
diğer taraftan birikim şekilleri meydana gelmiştir. Bunda en büyük etken akarsular 
olmuştur.

Beykoz arazisi ve yakın çevresinde sularını Karadeniz’e ve İstanbul Boğazı’na tahli-
ye eden akarsuların yukarı mecrâlarının başlangıç noktaları ile suyunu boşalttıkla-
rı kaide seviyesi arasındaki yükselti farkı değerleri Kuaterner süresince hep değişe 
gelmiştir. Bu da rölyefin ana unsurlarında dikkat çekici görüntülere yol açmıştır.

Zaman zaman değişik boyutları ile vücut bulmuş; gençleşmiş peneplenin izlerini 
taşıyan unsurlar, zemîni oluşturan formasyonların litolojik ve tektonik özellikleri-
ne göre seyreden akarsuların güzergâhları üzerindeki derin kanyon vâdîler, gömük 
ve kopmuş medreseler, taraçalı-basamaklı düzlükler, böylece yarılmış parçalanmış 
dalgalı düzlükler (platolar), yerine göre dik, yerine göre basık-hafif eğimli yamaç-
lar… Kesintili olsa da Boğaz kıyısı boyunca ve onunla bağlantılı olan Karadeniz 
kıyısı boyunca dalga aşındırmasının bir sonucu olarak gelişen yalıyarların (falezli 
dik kıyıların) varlığı, aşınım rölyefinin ana unsurlarındandır.
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Kezâ, Göksu ve Riva akarsularının sularını boşalttığı ağız kısımlarına doğru oluş-
muş deltalar (Delta Ovaları) hafif eğilimli düzlükler hâlindedir. Sözü edilen del-
talar (Göksu Deltası, Riva–Çayağzı Deltası) flüvio-marin sedimentlerinden oluş-
muştur. Buralarda, özellikle Göksu Delta depolarının, kıyı gerisinde aşımına karşı 
fazla direnç göstermeyen killi–kumlu, serisitli şistlere özgü unsurları ihtivâ etmiş 
olması, Göksu’da vaktiyle çanak–çömlek, tuğla yapımı için uygun yatakların varlı-
ğına işaret etmektedir.

Ayrıca kıyıda, kesintili olsa da falez önlerinde birikim şekilleri arasında plajlar bu-
lunmaktadır.

Beykoz arazisi ve yakın çevresinin topografik görünümündeki zenginlik, buraya 
gelip yerleşmiş olan insanların yaşam biçimlerine yön vermiştir. Şurası bir gerçek-
tir ki araziden faydalanma-arazi kullanımı onun sunduğu imkânlar-zenginlikler 
çerçevesinde olmaktadır.

Göksu ve Çayağzı Delta ovalarının ziraât sahaları olarak değerlendirildiği bilin-
mektedir. Buralar, bağ ve bahçeleri ile ün kazanmıştır. Beykoz merkezine yakın 
kesimde Tokat Bahçesi, Beykoz’un güney kesiminde deniz kenarında Sultaniye 
Bahçesi, Paşabahçe, Paşabahçe’nin kuzeyinde İncirli, güneybatısındaki Çubuklu 
Bahçesi bunlardandır.

Padişah Yavuz Sultan Selim henüz şehzâde iken kendisine Bayezîd-i Veli tarafın-
dan kurumuş kızılcık çubuğu ile sekiz (8) kez vurulur ve bu çubuğun dikilmesi 
emir edilir. Yeşeren kızılcık meyve vermeye başlar. Meskûn alan çubuklu ismini 
alır ve o zamanlar kızılcıkları ile meşhûr bir bahçe de yıllar yılı dillere destan olur.

Diğer yandan sularını denetim altına almak ve yeterince yararlanmak için Göksu 
Akarsuyu üzerinde Elmalı I, Elmalı II Barajları ile Çayağazı (Riva) Akarsuyu üze-
rinde Ömerli Barajı inşâ edilmiştir. Bu barajlarımız, İstanbul’a içme suyu sağlayan 
rezervuarlar durumundadır.

Bilindiği üzere her yer iskâna uygun değildir. Kezâ her akarsu üzerinde baraj yapı-
mına uygun yerler olmayabilir.

Bunda birkaç husûs önem arz etmektedir.

1. Zemin tabiatının uygunluğu,

2. Topografik şartların–rölyefin uygunluğu,

3. Yağış yeterliliği.

Söz konusu uygun şartları biz Çatalca–Kocaeli Yarımadası’nda, İstanbul ve yakın 
çevresinde Beykoz’da farklı boyutlar ile görmekteyiz.

Esâsında bu uygunluk, İç ve Dış Dinamik Âmilleri’nin müşterek etkileri olarak 
ortaya çıkmaktadır.
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İçinde Beykoz’un da bulunduğu İstanbul’un Dünyâ’nın en gözde mekânı, en bü-
yük şehiri, en büyük kültür ve medeniyet merkezi oluşu, doğal etkenlerin, adetâ 
jeolojik zamanın akışı çerçevesinde, güçlü bir irâdenin özene bezene hazırladığı ve 
sonuçta insanların faydalanmasına hazır hâle getirdiği zenginliktir.

Bu zenginliğe kavuşmada Beykoz’un, kezâ Boğaz’ın her iki yakasındaki yerleşim 
birimlerinin varlığında baş aktör İstanbul Boğazı’dır. Öyle ise bu Boğaz nasıl oluş-
tu, irdeleyelim bakalım.

Konu üzerinde muhtelif uzmanlar çalışmaları ile elde ettikleri sonuçları yazılı me-
tinler–makaleler hâlinde ortaya koymuşlardır. Bütün bunları dikkate almakla bir-
likte, Boğaz ve çevresinde zaman zaman ve yıllar yılı yaptığımız arazi gözlemleri 
Boğaz’ın oluşum ve gelişimi hakkında bizi fevkalâde önem arz eden tespitlerimize 
ışık tutmuştur.

İstanbul Boğazı’nın Açılışı ve Bugünkü Görünümünü Alması

Pleistosen süresince; peneplen sathının gençleşme sâfhalarında, Boğaz ekseni bo-
yunca meydana gelen, epirojenik yükselme ile birlikte, daha önce teşekkül etmiş 
faylar (muhtemelen Eosen sonrası oluşan faylar) aktif hale gelerek Boğaz’ın Ana 
felül unsurlarını belirlemiştir. Olayın tektonik ve jeomorfolojik gelişimi çerçeve-
sinde, sırasıyla;

Boğaz mihveri ve yakın çevresinde arazinin tedirici olarak yükselmesi,

Azâmi yükseltmenin Boğaz mihveri boyunca gerçekleşmesi ve arazinin kabarması,

Kabarmanın bir sonucu olarak zeminde güneybatı-kuzeydoğu yünlü bir yırtılma, 
açılma–genişleme ve ayrılmanın meydana gelmesi,

Güneybatı–kuzeydoğu, yer yer de güney-kuzey, ayrıca güneydoğu-kuzeybatı yö-
nünde yarılan-ayrılan arazinin doğu blokunun Marmara Denizi cihetinden (gü-
ney–güneybatıdan) gelen itici bir güçle kuzey-kuzeydoğu yönünde yaklaşık 1,5 km 
ötelenmesi, başka bir ifade ile kayması-yer değiştirmesi,

Boğaz mihveri boyunca, yarılma ayrılma sonrası, özellikle Boğaz’ın doğu kıyısı bo-
yunca doğrultu atımlı faylara kezâ eğim atımlı normal ve ters faylara bağlı olarak 
Boğaz Çukurluğu’nun belirgin hale gelmesi ile Boğaz Çukurluğu’nun gençleşmiş 
bir peneplen sathı üzerinde, plato içinde yerleştirdiği ve böylece Boğaz’ın şekil un-
surlarını büyük ölçüde tamamladığı ortaya çıkmaktadır.

Diğer bir husûs da Boğaz’ın ana ekseninin kuzeydoğu-güneybatı yönün-
de, düz çizgisel bir hat hâlinde olmadığıdır. Nitekim Marmara Denizi girişin-
den Kız Kulesi açıklarına, Göksu açıklarından Kanlıca açıklarına doğru gü-
ney-kuzey yönünde, ayrıca Paşabahçe açıklarından Kireç Burnu açıklarına 
doğru ise güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda geliştiği dikkati çeker. Boğaz’ın 
bu uzanış biçimi ana tektonik hattı belirlediği gibi, içinde açıldığı formasyonla-
rın erozyona karşı farklı dirençte olduklarını da göstermektedir. Bütün-bunlar; 
Boğaz’ın zaman içinde yapının denetimine bağlı olarak açıldığını telkin etmektedir.
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Saray Burnu–Salacak arasında yapımı tamamlanmış Marmaray, yeni Galata Köp-
rüsü, Taksim-Yenikapı bağlantılı Haliç’ten gelen İstanbul metrosu mühendislik 
projelerine esâs olan Haliç bağlantılı İstanbul Boğazı güneybatı kesiminin su altı 
sedimentlerinin paleontoloji ve sedimantolojisi ile jeolojik–jemorfolojik gelişimi 
üzerine yapılan çalışmaların verileri bize İstanbul Boğazı’nın oluşum ve gelişimi 
hakkında fevkalâde önemli ipuçları vermektedir.

Dördü karada, on yedisi ise Boğaz’da su altına açılan sondaj karotlarının tetkiki 
bize Boğaz’ın açılışının oldukça yeni (günümüzden 7-8 bin yıl önce) olduğunu tel-
kin etmektedir.

Haliç Bağlantılı İstanbul Boğazı ve Yakın Çevresinde
Hidrografik Unsurların Tesîsi
İstanbul Boğazı ve yakın çevresinin şekil unsurlarını almaya başlaması ile birlikte 
hidrografik anlamda önemli gelişmeler de kendini göstermiştir.

Çatalca-Kocaeli platosunu derince (yaklaşık 250 m) yarmış olan ve henüz denizle 
bağlantı olamayan Boğaz’ın ilksel çukurluğuna Batı ve Doğu’dan intikâl eden ilksel 
akarsular iri çakıl ve bloklarını yığmaya başlamış; diğer yandan nispeten derin olan 
çukurlarda da suların birikimi sonucu göller oluşmaya başlamıştır.

Boğaz çukurluğuna yerleşen göllerin bir kısmı sığ ve kısa ömürlü olmakla limnik 
fauna ve flora yetişme fırsatı bulamamıştır. Bir kısmı da Lagüner karakterde olup 
Somatr Fasiyes’in (jipsli sedimentler) gelişmesinde yardımcı olmuştur. Muhtemel-
dir ki bunlar eski (Pleistosen öncesi) büyük göllerin bakîyesi durumundadır.

Göllerden biri Karadeniz’e yakın yerde Büyükdere açıklarında, diğeri Beykoz’un 
güneyi ile İstinye açıklarında, bir diğeri de Kandilli açıkları ile Bebek arasında olup 
burası, Boğaz’ın en derin (110 m) yeridir. Ayrıca, Haliç’in Boğaz’a bağlandığı yerde 
Marmara Denizi’ne yakın kesimde bir göl bulunuyordu.

Söz konusu göller, Kavak Burnu açıklarındaki bir eşikle Karadeniz’den, Salacak- 
Sarayburnu açıklarında birer eşikle Marmara Denizi’nden ayrılıyorlardı.

Denizle olan bağlantıları esnâsında (Mio-Pliosende) söz konusu göller Lagüner ka-
rakter taşıyor ve böylece Somatr bir ortamı temsîl ediyorlardı. Nitekim, Salacak- 
Sarayburnu arasında yapılmış Marmaray ile ilgili su altı sondajlarında, ayrıca Bey-
koz-Tarabya arasındaki su tünelinin açılışı ile ilgili su altı sondajları karotlarının 
tetkikinde jipsli sedimentlerin varlığı bu görüşümüzü desteklemektedir.

Diğer yandan Çatalca-Kocaeli Yarımadası’nda Kaledonien ve Hersinien kıvrım 
sîstemlerinde önceden Senklinal eksenleri doğrultusunda gelişen Konsekant akar-
sular, daha sonra faylanmaya bağlı olarak fay hatlarına intibak etmişlerdir. Bun-
ların Boğaz’ın batısında, ekseriyâ kuzey batıdan güneydoğuya (Büyük Dere, vd.) 
Boğaz’ın doğu kesiminde ise güneydoğu’dan kuzeybatıya (Göksu, vd.) doğru bir 
akış gösterdikleri dikkati çekmektedir. Kezâ kuzeybatı-güneydoğu eksenli akış 
Alibey Deresi, Kağıthane Deresi, Haliç ana aksında da kendini gösteriyor. Ayrıca, 
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üzerinde İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli Barajı’nın inşâ edildiği Riva Çayı 
mecrâsı da kuzeybatı-güneydoğu eksenlidir. Ancak Riva Çayı’nda akış, güneydo-
ğudan kuzeybatıya doğrudur.

Çavuşbaşı plütonik kütlesinin güneyinde yer alan Büyük Çamlıca Tepesi–Kayış 
Dağı-Aydos Dağı kuzeybatı-güneydoğu eksenli orografik hatta uygunluk gösteri-
yor.

Yukarıdaki açıklamalara göre rölyefin ana unsurları, orografik-tektonik hatlara 
bağlı olarak vücut bulmuştur.

Konuyu özetlemek gerekirse;

	• Miosen ortalarından itibaren genç tektonik haraketlere bağlı olarak kıvrım 
sistemlerinin faylanması,

	• Boğaz oluğunda kıvrım eksenlerini dikine ve verevine kesen kuzey-güney ku-
zeydoğu-güneybatı yönlü faylarla Boğaz’ın ana ekseninin belirgin hâle gelme-
si,

	• Pliosen süresince Çatalca-Kocaeli Yarımadası’nın peneplene marûz kalması ve 
böylece arazinin büyük ölçüde deniz seviyesine kadar tesviye edilmesi,

	• Pliosen sonlarından Holosen başlangıcına kadar arazinin epirojenik stildeki 
hareketlerle tedrîci olarak yükselmesi,

	• Söz konusu yükselme ile Boğaz oluğu boyunca kabarma, yarılma ve ayrılma 
ile şekil unsurlarını almış olması câlib-i dikkat husûslardır.

	• Bununla birlikte Pleistosen’de (Glasial; İnterglasial ve Post glasial safhâlara 
bağlı olarak) Karadeniz ve Marmara Denizi’ndeki salınımlar, Boğaz’ın deniz 
ile irtibatı ve onlardan bağımsız kara rejimi sürdürmesi hususları da fevkalâde 
önem arz etmektedir.

	• Nihâyet, Boğaz’ın Karadeniz ve Marmara Denizi ile bağlantısını sürekli kılan 
flandrien transgresyonu ile bugünkü durağan hâle gelmesi sonucunda (0 m) 
bir doğa harikası ortaya çıkmıştır.

İç ve dış dinamik âmillerin milyonlarca yıl müşterek faâliyetleri sonucu büyük bir 
özveri ve özenle hazırlanarak insanların yararlanmasına açık hâle getirilmiş olan 
İstanbul Boğazı konuklarını sînesinde barındırmaya devâm etmektedir.

İstanbul Boğazı’nın Morfometrik Özellikleri
Karadeniz ve Marmara Denizi arasında, ana ekseni kuzeydoğu-güneybatı olan Bo-
ğaz, 31 km uzunluğundadır.

Boğaz’ın daralan ve genişleyen yerleri vardır.

En dar yeri Hisarlar (Anadolu Hisarı- Rumeli Hisarı) arasında olup; 0,8 km’dir. 
Aynı zamanda burası, akıntı hızının (10 km/h) en fazla olduğu yere rastlamakta 
olup kurulacak santralle elektrik enerjisi üretilebilir.
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Boğaz’ın en geniş yeri ise batı kıyısında Büyükdere ile doğu kıyısındaki Umuryeri 
arasında olup; 3,4 km’dir.

Batimetrik değerlere göre izobatların seyri çerçevesinde su altı rölyefinin analizi, 
Bize Boğaz’ın sığ ve derin yerlerinin, kezâ dik ve nisbeten yatık, hafif eğimli kıyıla-
rının olduğunu göstermektedir.

Hiç şüphesiz izobatların seyrekleştiği yerler sığ kesimleri, birbirine yakın ve sıklaş-
tığı yerler ise derin yerlerin yakınında bulunduğunu telkin etmektedir.

Boğaz’ın sığ yerleri, genel olarak kıyıya yakın yerler olmakla birlikte Karadeniz’e ve 
Marmara Denizi’ne geçişi sağlayan bir tür eşik sahalarıdır. Karadeniz eşiğinde (Ru-
meli açıklarında) derinlik 40 m, Marmara Denizi eşiğinde (Üsküdar açıklarında) 30 
m’dir. Buralar, su altı geçişleri (Marmaray gibi) için uygun şartlara hâizdir.

Boğaz’ın ortalama derinliği 65 m’dir.

Beykoz’un güneydoğu açıklarında derinilik 70 m’dir.

Bu değerden daha fazla olan derin yerler de vardır. Boğaz’ın en derin yeri Kandilli- 
Bebek arasında olup 110 m’dir.

Ayrıca Boğaz’ın muhtelif yerlerinde, özellikle kapalı derinlik çizgileri (izobat) ile sı-
nırlandırılmış çukur yerler bulunuyor. Buralar da Boğaz’ın nisbeten derin yerlerini 
temsîl etmektedir. Söz konusu yerler, Boğaz’ın farklı oluşum safhâlarında meydana 
gelmiş göl çukurlarından başka bir şey değildir. Bu da bize, Boğaz’ın henüz deniz 
istilâsına uğramadığı, kara rejiminin hâkim olduğunu gösteriyor.

Boğaz’ın su altı (Dip) rölyefi, hakkında batimetrik haritalar, önemli ipuçları ver-
mektedir. Nitekim bu haritalardan yararlanılarak Boğaz’ın ana ekseni boyunca, 
kezâ onu enine ve verevine kesen hatlar boyunca çıkarılacak derinlik profilleri, su 
altı (Dip) rölyefi yanında kıyı rölyefini aydınlatacak görüntüler sunmaktadır.

Batimetrik değerlere göre izobatlar, Kanlıca-Vaniköy doğrultusunda sıklaşmakta 
ve Boğaz’ın dik kıyılarına tekâbül etmektedir. Buralar, eğim atımlı fayların oluştur-
duğu dikliklerdir. Boğaz oluğunu batı ve doğu kıyısından sınırlayan bu diklikler 
(U) profili, tekne biçiminde olup; bir Sillon’un varlığını göstermektedir.

Bir başka ifâde ile Boğaz oluğu, genel çerçevesiyle Sillon karakterindedir.

Boğaz boyunca kıyı profillerinin her yerde dik olmadığı, yatık-silik profilli sığ 
kıyıların varlığı da söz konusudur. Büyükdere açıklarında, Beykoz’un güneyinde 
Göksu açıklarında, Poyraz Deresi açıklarında olduğu gibi… Buralar jeolojik mâzî-
de tektonik çöküntü sahalarının Boğaz’a doğru uzantılarını temsîl etmektedir. Bu 
çöküntü sahalarının tabanında Miosen Sedimentleri olduğu gibi, daha sonraki aşı-
nım dönemlerinde akarsuların taşıdığı materyallerin Boğaz’a doğru ilerleyişleri ve 
birer delta hâlinde temayüz ettiklerini telkin etmektedir.
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Beykoz Yöresinde Arazi Plânlaması ve Uygulamalar
Hiç şüphesiz, Beykoz Yöresi’nde İstanbul’un tamamında kezâ diğer şehirlerimizde 
ve hattâ bütünüyle ülkemizin hemen her yerinde Arazi Planlaması ve buna yönelik 
uygulamalı çalışmaların yeri ve önemi fevkalâde büyüktür.

Böylesine önem arz eden çalışmaların henüz başlangıcında şu vecîz ifâdelerin dik-
kate alınmasında yarar vardır.

Arazinin de dili vardır. O da konuşur. Onun dilinden anlayabiliriz, sizinle dost 
olur. Sırlarını size açar, zenginliğini sizinle paylaşır.

Bu çevrede şu husûslara yer vermenin uygun olacağı anlaşılmaktadır.

	• Araziden yararlanmak, onun sunduğu imkânlar ölçüsünce olmalıdır. Zorla-
mak yanlış olur.

	• Alt yapı, üst yapının sağlam temellerinden başka bir şey değildir.

	• Bastığımız zemîn, bütün ağırlıklarımızla bizi taşıyabilecek mukavemete sâhip 
midir? Bilmek gerek.

	• Bataklıkta yürümek ve yüzmek, battıkça gömülmek; gömüldükçe fosil olmak, 
belki de yok olmak demektir.

	• Yeraltı suyu seviyesinde alçalıp-yükselmeler, zemînde tasmanlara ve çökmele-
re sebeb olur. Böylesi zemînler üzerindeki yapılar ve diğer beşerî tesîsler zarar 
görür.

	• Sıvılaşmaya uygun zemînler, depremde tehlike arz ederler.

	• Heyelânlı zemînler, ıslâh edilmediği sürece tehlikelidirler. Üzerindeki yapılar 
insanları ile kayar gider...

	• Doğal hâli ile sular, denetim altına alınmadığı sürece tehlikelidirler.

	• Suyun şakası olmaz, ne tür güçlü bir potansiyele sahip olduğunu irdelemek 
gerek.

	• Sel karakterli bir akışa sahip olan akarsuyun suyunu boşalttığı ağız kısımları 
(Sel Ağzı)ında kurulan köy, kasaba ve kentler dâima sel tehtidi altındadır.

	• Unutulmamalıdır ki havza bazında hidrolojik bilânçonun tespiti plânlamanın 
temel kuralıdır.

	• İskâna açılacak alanların alt yapılarında, hidrolojik hesapları ayrıntılarıyla 
yapmak, elde edilen verileri dikkate almak bir zorunluluktur.

	• Azgın dalgalar, güçlü akıntılar, sahil şeritlerinde tahrîbâta sebep olurlar.

	• Kıyı boyu ve yakın çevresinde yapılaşma zorunlu ise, dalga ve akıntıların etki 
alanları göz önünde bulundurulmalıdır.
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Beykoz’u biz, yukarıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirmek, uygulamada nele-
rin yapılması gerektiğini ortaya koymak zorundayız.

Eğer;

	• Beykoz’da zaman zaman sel ve su baskınları oluyor ise,

	• Beykoz’un bâzı yamaç arazilerinde heyelânlar meydana geliyor ise,

	• Beykoz’da yeraltı suyu seviyesinin yüzeye yakın olduğu, suya doygun zemînle-
ri üzerindeki binalarda az veya çok hasar oluşuyor ise,

	• Bâzı kesimlerde, doğal şartlarla bağlı olarak zaman zaman muhtelif problem-
ler yaşanılıyor ise,

Bütün bunları gidermek, insanlarımızın refâh ve mutluluğuna en büyük katkı de-
mektir.

Beykoz’da büyük ölçüde alt yapı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bilinmek-
tedir.

Hiç şüphesiz yazılacak, ifâde edilecek pek çok husûs vardır. Biz, bize düşeni yapa-
lım vesselâm.

Nihâyet;

Meskûn alan hidrolojisini de unutmamak kaydıyla,

A) Târihî ve abidevî yapılarıyla;

	• Küçüksu Kasrı,

	• Mecidiye Kasrı,

	• Hidiv Kasrı,

	• Tokat Kasrı ile bâzı Av Köşkleri,

	• Anadolu Hisarı,

	• Yoros Kalesi,

	• On Lülesi’nden su akan (On Çesmeler) İshak Ağa Çeşmesi,

	• Küçüksu’da Mihrimah Sultan Çeşmesi,

B) Bağ ve bahçeleriyle;

	• Tokat Bahçesi,

	• Paşabahçe,

	• Beykoz’un güney kesiminde deniz kenarında Sultaniye Bahçesi,
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	• İncirli Bahçe,

	• Çubuklu Bahçe,

	• İrem Bağları (?),

 C) Mesîre yerleriyle;

	• Yeşilin yedi renginin hâkim olduğu Beykoz Korusu,

	• Göksu Çayırı, Küçüksu Çayırı, Akbaba Çayırı, İncirköy Çayırı, Beykoz Çayırı,

	• Çevresi orman ağaçlarıyla bezenmiş dar ve derin Göksu Vâdî oluğu ile üzerin-
deki Elmalı Barajı civarı,

	• Üzerinde Ömerli Barajı’nın bulunduğu Riva Çayı vâdîsi ve devamındaki Ça-
yağzı.

 D) Sosyal donatılarıyla;

	• Sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği spor tesisleri ile,

	• Diğer bazı kültürel faaliyetlerin yapıldığı kültür sarayları ile Beykoz! 
Büyüyen gelişen bir şehir.

İsmini iki sözcüğün (BEY+KOZ) birleşiminden alan, vaktiyle dillere destan olan 
meşhûr ceviz (Kos-Koz) ağaçlarının bulunduğu şehir BEYKOZ!..

Şâirlere, mütefekkirlere, kezâ irdeleyen-merâk eden herkese ilhâm kaynağı olan 
BEYKOZ!..

Daha neler neler söyleyelim ki!

Her birinizi sevgi ve saygı ile selâmlıyorum.
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İstanbul Boğazı Çevresinin 
Geçmişten Günümüze  
Bitkileri ve Değişimleri

Ünal AKKEMİK1

Özet
İstanbul Boğazı; jeolojik çağlardan günümüze sürekli değişim geçiren ve özellikle 
iklim değişikliği dönemlerinde önemli bir bitki göç yolu olan bir alandır. Boğaz 
çevresi ve yakınlarında yapılan çalışmalar, Neojen dönemindeki orman yapısının 
günümüzle önemli farklılıklar içerdiğini ortaya koymuştur. Neojen’de varlığı tespit 
edilen sekoya (Sequoia), mabed ağaçları (Ginkgo) ve bataklık servileri (Taxodium) 
gibi ağaçlar artık günümüzde bu bölgeden tümüyle çekilmiştir. Porsuk (Taxus), 
ardıç (Juniperus), meşe (Quercus), kestane (Castanea), kayın (Fagus), defne 
(Laurus), çam (Pinus) gibi ağaçlar ise başka türleriyle günümüze kadar ulaşmışlardır. 
Özellikle Neojen’den yakın zamana Pliyosen’e kadar farklı zamanlarda yaşamış olan 
yalankoz (Pterocarya) ağaçlarının günümüzdeki temsilcileri Adapazarı, K. Maraş ve 
Güneydoğu Anadolu’daki vadilerdir. Son buzul çağındaki değişim incelendiğinde 

1 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü/Orman Botaniği Ana 
Bilim Dalı
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orta Holosen’de geniş alanlar kaplayan göknar (Abies) ağaçlarının bugün sadece 
Beykoz’da 46 hektarlık bir yamaçta kaldığı bilinmektedir. Bu ağaçlar, geçmişteki 
göknar ormanlarının temsilcileri olarak değerlendirilebilir. Günümüzde ise 
Boğaz çevresi ve özellikle Beykoz ve Sarıyer ilçeleri ile çevreleri benzer bir flora 
ve orman yapısına sahip olup 800’den fazla bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. 
Kıyı şeridinde kumullar, nemli Karadeniz ormanları, Boğaz yamaçlarında maki 
benzeri çalı toplulukları ve gölleri ile farklı ekosistemleri barındıran bölge, zengin 
bir bitkisel çeşitliliğe sahiptir. Fıstıkçamları (Pinus pinea) ve erguvan (Cercis 
siliquastrum) ağaçları, bu alanlarda doğal olmasalar da oldukça iyi gelişmişler ve 
İstanbul Boğazı’nın simgesi haline gelmişlerdir.
Günümüzde artan kentleşme, yeşil alanlara yapılan büyük projeler ve insan baskısı, 
İstanbul’un doğal alanları üzerindeki en büyük tehditlerdir. Özellikle kentin doğal 
kalmış alanlarının sınırında olan Beykoz ve Sarıyer gibi kuzey ilçeleri İstanbul 
nazendesi (Lathyrus undulatus), çok başlı köygöçüren (Cirsium byzantinum), 
Boğaziçi keteni (Linum tauricum subsp.bosphori), kum zambakları (Pancreatum 
maritimum) gibi birçok nadir ve endemik türün yaşam alanlarına sahiptir ve 
bu alanlar giderek zarar görmektedir. Geçmişte adını bulunduğu ilçeden alan 
Kadıköy çiğdemi (Colchicum chalcedonicum) ve Ümraniye çiğdemi (Crocus 
pestalozzae) gibi türler, günümüzde sadece Elmalı Havzası gibi doğal kalmış 
alanlarda görülebilmektedir. O nedenle, Beykoz ve diğer kuzey ilçelerdeki doğal 
ekosistemler korunmalı, bitki ve birlikte bulunduğu yaban hayatı çeşitliliği gelecek 
kuşaklara aktarılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Beykoz, İstanbul bitkileri, İstanbul Boğazı, Ekosistem, Bitki 
çeşitliliği, Beykoz ormanları.

Giriş
İstanbul’da; günümüzden 8500 yıl önce Likos deresi boyunca küçük köyler halinde 
başladığı düşünülen ilk yerleşimlerden günümüze çok büyük değişimler yaşanmış-
tır. Tarih boyunca dünyanın en büyük imparatorluklarına ev sahipliği ve başkent-
lik yapmış olan İstanbul, tarihinin en kalabalık dönemine ise günümüzde ulaşmış-
tır. Kuzeyindeki zengin su kaynakları, orman varlığı ve ılıman iklimi nedeniyle 
İstanbul’a yolu düşen insanların uğrak yeri olmaktan çok, yerleştiği bir yer haline 
gelmiştir. Günümüzde ise İstanbul, insan yükünü aşmış ve arazi kullanımındaki 
değişimler geri dönüşümsüz noktaya gelmiştir.

Jeolojik dönemde (insansız dönemde) büyük düzlükleri olan, Boğaz’ının henüz 
daha Asya ve Avrupa kıtasını ayırmadığı, taban arazileri ve geniş ripariyan, nemcil 
ve yer yer kurakçıl karakterli ormanları olan bir yerdi. Yakın zamana kadar, son yıl-
lardaki aşırı nüfus artışı öncesinde de çok daha doğal, içme suyu açısından zengin 
ve farklı ekosistemleri bir arada bulunduran doğal bir yapıya sahipti. Kuvaterner 
dönemi boyunca, bir yandan jeomorfolojik yapısı doğal yollarla şekillenirken ve 
Asya - Avrupa kıtası birbirinden Boğaz ile ayrılırken insan yerleşimleri de artmış, 
İstanbul’un doğal değerleri, kültürel değerlerle bütünleşmeye başlamıştı. Günü-
müze gelindiğinde ise büyük imparatorluklara ev sahipliği ve başkentlik yapmış, 
kültürleri harmanlamış, doğal ve kültürel miras değeri yüksek bir kent haline gel-
miştir.
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Bu makalede, doğal ve kültürel değerlerin merkezinde yer alan İstanbul’un jeolojik 
çağlardan günümüze kadar orman yapısı ve iklim özellikleri ile bunların zaman 
içerisindeki değişimlerin tartışılması amaçlanmıştır. Makale kapsamında İstanbul 
Boğazı’na özellikle vurgu yapılmıştır.

İstanbul Çevresinin Jeolojik Çağlardan Günümüze Odunsu Bitkileri
Jeolojik çağlara ait bitkilerin varlığı ile hangi ağaç cinslerinin yaşadığı, orman yapı-
sı ve iklim özellikleri hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu fosiller temel olarak 
aşağıdaki şekillerde gruplandırılabilir:

1)	 Makrofosiller

a. Taşlaşmış (Silisleşmiş, petrifiye olmuş) ağaçlar (Şekil 1.)

b. Yaprak, kozalak, çiçek, tohum ve meyve gibi bitki kısımları

2)	 Mikrofosiller

a. Polenler

b. Sporlar

İstanbul çevresinde de özellikle polen ve taşlaşmış ağaç fosilleriyle orman tarihi ve 
iklim özellikleri hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır. İstanbul çevresindeki fosil 
örnekler; Üst Oligosen’den Pliyosen dönemine kadar farklı dönemlere aittir (Tablo 
1 ve 2). Bu dönemler içerisinde fosiller özellikle Geç Oligosen-Erken Miyosen dö-
neminde yoğunlaşmaktadır. İstanbul çevresi ve Trakya’daki ağaç çeşitliliği değer-
lendirildiğinde, günümüzdeki orman varlığının Erken Miyosen’den itibaren oluş-
maya başladığı değerlendirilebilir. Paleocoğrafik olarak geniş düzlükler ve taban 
arazilerdeki sekoya, bataklık servisi ve ginkgo gibi ağaçlar, Geç Oligosen ve Erken 
Miyosen dönemlerinde çok yaygın iken Pliyosen’de tümüyle yok olmuş, Anadolu 
ve Trakya’dan çekilmişlerdir. Bu ağaçların temsilcilerinin de türleri azalmış gü-
nümüzde sahil sekoyası (Sequoia sempervirens) ve mamut ağacı (Sequoiadendron 
giganteum) Kuzey Amerika’da, bataklık servisi (Taxodium distichum) Missisipi ba-
taklıklarında ve Çin bataklık servisi (Gylptostrobus pensilis) de Güney-Batı Çin’de 
yaşamaktadır.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı258
Ta

bl
o 

1.
 Je

ol
oj

ik
 ç

ağ
la

rd
a 

İs
ta

nb
ul

 v
e 

çe
vr

es
in

in
 fo

sil
 a

ğa
çl

ar
ı

Je
ol

oj
ik

 D
ön

em
i

Lo
ka

lit
es

i
Te

sp
it 

ed
ile

n 
C

in
s/

Tü
rl

er
Fo

si
l ö

rn
ek

 tü
rü

R
ef

er
an

s

G
eç

 O
lig

os
en

Tr
ak

ya
 v

e 
İs

ta
nb

ul
 

Ç
ev

re
si

Se
qu

oi
a

Si
lis

le
şm

iş 
ağ

aç
Ö

zg
üv

en
, 1

97
1

Ju
ni

pe
ru

s, 
Pi

nu
s, 

Se
qu

oi
a,

 T
ax

od
iu

m
, T

ax
us

,

Ac
er

, C
ar

pi
nu

s, 
Ca

la
m

us
, C

or
yl

us
, B

ux
us

, E
ric

ac
ea

e, 
Ca

sta
ne

a,
 Q

ue
rc

us
,

Po
le

n
K

ar
lıo

ğl
u 

ve
 d

iğ
., 

20
09

 P
in

us
, P

in
us

 n
ig

ra
, J

un
ip

er
us

, T
ax

us
, P

in
us

 b
ru

tia
,

O
str

ya
, Q

ue
rc

us
 il

ex
, c

f. 
Fa

gu
s, 

Ce
dr

us
, U

lm
us

K
öm

ür

Şa
nl

ı, 
19

82
Pi

nu
s p

in
ea

, P
in

us
 n

ig
ra

, P
od

oc
ar

pu
s, 

G
in

kg
o 

bi
lo

ba
, P

se
ud

ot
su

ga
, C

ed
ru

s, 
Ta

xu
s, 

Pi
nu

s b
ru

tia
, J

un
ip

er
us

Co
ry

lu
s a

ve
lla

na
, J

ug
la

ns
 re

gi
a,

 Q
ue

rc
us

 il
ex

, O
str

ya
 ca

rp
in

ifo
lia

, R
ho

do
de

nd
ro

n,
 F

ag
us

 o
rie

nt
al

is,
 U

lm
us

,
Po

le
n

Se
qu

io
io

xy
lo

n
Ya

pı
sın

ı k
or

um
uş

 
gö

vd
e

A
kk

em
ik

 v
e 

di
ğ.

, 
20

05
Pi

nu
s, 

Se
qu

oi
a,

Ta
xo

di
ac

ea
e

Ca
ry

a,
 C

al
am

us
, Q

ue
rc

us
, A

ln
us

, F
ag

ac
ea

e, 
M

yr
ica

ce
ae

.
Po

le
n

Ba
tı,

 1
99

6

Se
qu

oi
ad

en
dr

on
 g

ig
an

te
um

Si
lis

le
şm

iş 
ağ

aç
A

ra
s v

e 
di

ğ.
, 2

00
3

Kü
çü

k 
Ç

ek
m

ec
e 

G
öl

ü 
Ç

ev
re

si-
 

İs
ta

nb
ul

D
ich

ro
sta

ch
yo

xy
lo

n 
zi

rk
eli

i (
M

im
os

oi
de

ae
)

Si
lis

le
şm

iş 
ağ

aç
Se

lm
ei

er
, 1

99
0

A
da

pa
za

rı
Ta

xu
s, 

Ta
xo

di
um

Al
nu

s, 
?E

up
ho

rb
ia

ce
ae

,
Si

lis
le

şm
iş 

ağ
aç

Se
lm

ei
er

, 2
00

1

Tr
ak

ya
Po

do
ca

rp
ox

yl
on

, T
ap

iri
ra

, C
as

ta
no

xy
lo

n,
 E

ng
elh

ar
di

ox
yl

on
, P

te
ro

ca
ry

ox
yl

on
, L

au
ra

ce
ae

,L
eg

um
in

os
ae

, D
ich

-
ro

sta
ch

yo
xy

lo
n,

 T
et

ra
pl

eu
ro

xy
lo

n,
 P

ru
nu

s?
 A

rt
em

isi
ox

yl
on

, H
op

eo
xy

lo
n

Si
lis

le
şm

iş 
ağ

aç
Sa

kı
nç

 v
e 

di
ğ.

, 
20

07

G
eç

 O
lig

os
en

-E
rk

en
 

M
iy

os
en

İs
ta

nb
ul

’u
n 

ba
tıs

ı
Se

qu
io

xy
lo

n
Si

lis
le

şm
iş 

ağ
aç

A
kk

em
ik

 v
e 

Sa
-

kı
nç

, 2
01

3

M
al

ka
ra

-K
eş

an
G

ly
pt

os
tro

bo
xy

lo
n 

ru
do

lp
hi

i, 
cf

. Q
ue

rc
ox

yl
on

 ca
uc

as
icu

m
, c

f. 
G

in
kg

ox
yl

on
 le

sb
oe

ns
e, 

Ta
xo

di
ox

yl
on

 g
yp

sa
-

ce
um

Si
lis

le
şm

iş 
ağ

aç
Ç

ev
ik

 Ü
ne

r v
e 

di
ğ.

 (2
02

0)

N
eo

je
n

(E
ar

ly
 M

io
ce

ne
)

İs
ta

nb
ul

-K
ily

os
Ta

xo
di

um
 g

yp
sa

ce
um

, M
im

os
ox

yl
on

 ce
ra

to
ni

oi
de

s, 
Fa

go
xy

lo
n 

fra
nc

of
ur

te
ns

e, 
Q

ue
rc

ox
yl

on
 co

ur
pi

er
en

ce
, 

Pt
er

oc
ar

ya
 rh

oi
fo

lia
, P

te
ro

ca
ry

ox
yl

on
 tu

nc
ay

ii,
 L

au
rin

ox
yl

on
 li

tse
oi

de
s, 

La
ur

in
ox

yl
on

 th
om

as
ii,

 P
la

ta
no

xy
lo

n 
ca

te
na

tu
m

, P
ru

no
id

ox
yl

on
 a

yt
ug

ii
Si

lis
le

şm
iş 

ağ
aç

A
kk

em
ik

 v
e 

di
ğ.

 
(2

01
9)

Pl
io

se
n

Tr
ak

ya
Ca

ry
a,

 Ju
gl

an
s, 

Al
nu

s
Si

lis
le

şm
iş 

ağ
aç

Er
os

ka
y 

ve
 A

yt
uğ

, 
19

82



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 259

Ta
bl

o 
2.

 İs
ta

nb
ul

 ç
ev

re
sin

de
ki

 a
ğa

çl
ar

ın
 je

ol
oj

ik
 ç

ağ
la

rd
a 

bu
lu

nd
uğ

u 
dö

ne
m

le
r v

e 
gü

nü
m

üz
de

 y
aş

ay
an

 tü
rle

ri

Te
sp

it 
ed

ile
n 

C
in

s/
Tü

rl
er

Tü
rk

çe
 a

dı

Geç Oligosen 
(30-23 myö)

Geç Oligosen- 
Erken –Miyosen

Erken –Miyosen 
(23-18 myö)

Pliyosen 
 (5-2 myö)

Holosen (Kutluk, 1994) 
(10 bin yıl öncesi-günümüz)

G
ün

üm
üz

Tü
rü

n 
Tü

rk
çe

 a
dı

İs
ta

nb
ul

 v
e 

çe
vr

es
in

de
ki

 y
aş

ad
ığ

ı y
er

le
r

Se
qu

oi
a

Se
ko

ya
X

X
--

-
G

ün
üm

üz
de

 d
oğ

al
 o

la
ra

k 
bu

lu
nm

am
ak

ta
dı

r.

Ta
xo

di
um

Ba
ta

kl
ık

 
se

rv
isi

X
X

--
-

G
ün

üm
üz

de
 d

oğ
al

 o
la

ra
k 

bu
lu

nm
am

ak
ta

dı
r.

G
in

kg
o

M
ab

ed
 a

ğa
cı

X
X

--
-

G
ün

üm
üz

de
 d

oğ
al

 o
la

ra
k 

bu
lu

nm
am

ak
ta

dı
r.

G
yl

pt
os

tro
bu

s
Ba

ta
kl

ık
 

se
rv

isi
X

X
--

-
G

ün
üm

üz
de

 d
oğ

al
 o

la
ra

k 
bu

lu
nm

am
ak

ta
dı

r.

Po
do

ca
rp

us
--

X
--

-
G

ün
üm

üz
de

 d
oğ

al
 o

la
ra

k 
bu

lu
nm

am
ak

ta
dı

r.

Ps
eu

do
tsu

ga
D

ug
la

s g
ök

-
na

rı
X

--
-

G
ün

üm
üz

de
 d

oğ
al

 o
la

ra
k 

bu
lu

nm
am

ak
ta

dı
r.

Ce
dr

us
Se

di
r

X
--

-
G

ün
üm

üz
de

 d
oğ

al
 o

la
ra

k 
bu

lu
nm

am
ak

ta
dı

r.

Ab
ie

s
G

ök
na

r
X

Ab
ie

s n
or

dm
an

ni
an

a
Ba

tı 
K

ar
ad

en
iz

 
gö

kn
ar

ı
İs

ta
nb

ul
-B

ey
ko

z’
da

 4
6 

he
kt

ar
lık

 b
ir

 a
la

nd
a 

ka
lm

ış 
ol

up
 T

ab
ia

tı 
K

or
um

a 
A

la
nı

 o
la

ra
k 

ko
ru

nm
ak

ta
dı

r.

Pi
nu

s (
P.

pi
ne

a,
 

P.
br

ut
ia

, P
.n

ig
ra

)
Ç

am
X

X

Pi
nu

s b
ru

tia

Pi
nu

s n
ig

ra

Pi
nu

s p
in

ea

K
ız

ılç
am

K
ar

aç
am

Fı
st

ık
ça

m
ı

İs
ta

nb
ul

 B
oğ

az
ı ç

ev
re

sin
de

 v
e 

öz
el

lik
le

 İs
ta

nb
ul

’u
n 

gü
ne

yi
nd

e 
kı

zı
lç

am
 a

ğa
çl

ar
ı; 

Şi
le

 sa
hi

lin
de

 k
al

ın
tı 

ol
ar

ak
 b

ul
un

an
 k

ar
aç

am
 

ağ
aç

la
rı

 d
oğ

al
 o

rm
an

la
r k

ur
m

ak
ta

dı
r. 

Fı
st

ık
ça

m
ı i

se
 B

iz
an

s 
dö

ne
m

in
de

 k
oz

al
ak

la
rı

 b
ul

un
m

uş
 v

e 
so

ra
sın

da
 d

a 
Bo

ğa
z 

çe
vr

es
in

de
 y

et
işt

ir
ilm

iş 
ol

an
 a

ğa
çl

ar
dı

r.

Ju
ni

pe
ru

s
A

rd
ıç

X
Ju

ni
pe

ru
s o

xy
ce

dr
us

K
at

ra
n 

ar
dı

cı
İs

ta
nb

ul
’u

n 
ku

ze
yi

 b
oy

un
ca

 a
çı

kl
ık

 v
e 

ku
ra

k 
al

an
la

rd
a 

bi
re

yl
er

 
ha

lin
de

 y
aş

am
ak

ta
dı

r.

Ta
xu

s
Po

rs
uk

X
Ta

xu
s b

ac
ca

ta
Â

di
 p

or
su

k
İs

ta
nb

ul
’u

n 
ku

ze
yi

nd
ek

i n
em

li 
ye

rle
rd

e 
bi

re
yl

er
 h

al
in

de
 v

e 
ço

k 
se

yr
ek

 b
ir

 y
ay

ılı
şı 

va
rd

ır
.

Ju
gl

an
s

C
ev

iz
X

X
X

Ju
gl

an
s r

eg
ia

Â
di

 c
ev

iz
D

oğ
u 

A
na

do
lu

’da
 d

oğ
al

 o
la

n 
bu

 c
ev

iz
 tü

rü
, b

in
le

rc
e 

yı
ld

an
 b

u 
ya

na
 y

et
işt

ir
ilm

ek
te

di
r.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı260

Ca
ry

a
Pi

ka
n 

ce
vi

zi
X

X
--

-
G

ün
üm

üz
de

 d
oğ

al
 o

la
ra

k 
bu

lu
nm

am
ak

ta
dı

r.

Al
nu

s
K

ız
ıla

ğa
ç

X
X

X
Al

nu
s g

lu
tin

os
a

Â
di

 k
ız

ıla
ğa

ç
İs

ta
nb

ul
 B

oğ
az

ı v
e 

ku
ze

yi
nd

ek
i o

rm
an

la
rd

a 
bu

lu
na

n 
de

re
le

r 
bo

yu
nc

a 
ya

yı
lış

 y
ap

m
ak

ta
dı

r.

Pt
er

oc
ar

ya
Ya

la
nc

ı c
ev

iz
, 

Ya
la

nk
oz

X
X

X
Pt

er
oc

ar
ya

 fr
ax

in
ifo

lia
Ya

la
nc

ı c
ev

iz
, 

Ya
la

nk
oz

Bu
 y

al
an

ko
z 

ağ
ac

ı, 
20

 m
ily

on
 y

ıld
an

 fa
zl

a 
sü

re
di

r b
öl

ge
de

 y
ay

ılı
ş 

ya
pm

ış 
ve

 g
ün

üm
üz

de
 A

da
pa

za
rı

 c
iv

ar
ın

da
 d

oğ
al

 k
al

m
ışt

ır.

Q
ue

rc
us

M
eş

e

(Y
ap

ra
k 

dö
ke

n 
m

eş
el

er
)

X
X

X
X

Q
ue

rc
us

 p
et

ra
ea

Q
ue

rc
us

 ro
bu

r

Q
ue

rc
us

 fr
ai

ne
tto

,

Q
ue

rc
us

 in
fe

ct
or

ia
,

Q
ue

rc
us

 ce
rr

is

Sa
ps

ız
 m

eş
e

Sa
pl

ı m
eş

e

M
ac

ar
 m

eş
es

i

M
az

ı m
eş

es
i

Tü
rk

 m
eş

es
i

Ya
pr

ak
 d

ök
en

 m
eş

el
er

, İ
st

an
bu

l B
oğ

az
ı ç

ev
re

si 
ve

 k
uz

ey
de

ki
 o

r-
m

an
la

r b
oy

un
ca

 g
en

iş 
bi

r y
ay

ılı
şa

 sa
hi

pt
ir.

 M
eş

el
er

in
 fa

rk
lı 

tü
rle

ri
 

he
r d

ön
em

de
 b

u 
to

pr
ak

la
rd

a 
ya

şa
m

 sü
rm

üş
tü

r.

Q
ue

rc
us

 il
ex

 ti
pi

H
er

de
m

 y
eş

il 
m

eş
e

X
X

X
Q

ue
rc

us
 il

ex

Q
ue

rc
us

 co
cc

ife
ra

Pı
rn

al
 m

eş
es

i

K
er

m
es

 m
eş

es
i

H
er

de
m

 y
eş

il 
m

eş
el

er
de

n 
ik

i t
ür

de
n 

pı
rn

al
 m

eş
es

i n
em

li 
kı

sım
-

la
rd

a 
or

m
an

 o
lu

şt
ur

ur
ke

n,
 K

er
m

es
 m

eş
es

i m
ak

i t
op

lu
lu

kl
ar

ın
ın

 
en

 y
ay

gı
n 

tü
rü

 o
la

ra
k 

ya
yı

lış
 y

ap
m

ak
ta

dı
r. 

H
er

 ik
isi

 d
e 

Bo
ğa

z 
çe

vr
es

in
de

 y
ay

ılı
ş y

ap
ar

 v
e 

öz
el

lik
le

La
ur

ac
ea

e
D

ef
ne

gi
lle

r
X

X
La

ur
us

 n
ob

ili
s

A
kd

en
iz

 d
ef

ne
si

İs
ta

nb
ul

 B
oğ

az
ı’n

ın
 k

uz
ey

 ta
ra

fın
da

ki
 y

am
aç

al
ar

da
 v

e 
ku

ze
yd

ek
i 

or
m

an
la

r b
oy

un
ca

 y
ay

ılı
ş y

ap
ar

; k
en

t i
çi

nd
e 

de
 ç

ok
 iy

i b
ir

 g
el

işi
m

 
gö

st
er

m
ek

te
di

r.

Ac
er

A
kç

aa
ğa

ç
X

X

Ac
er

 ca
m

pe
str

e

Ac
er

 p
la

ta
no

id
es

Ac
er

 ta
ta

ric
um

Ac
er

 p
se

ud
op

la
ta

nu
s

O
va

 a
kç

aa
ğa

cı

Ç
ın

ar
 y

ap
ra

kl
ı 

ağ
ça

ağ
aç

Ta
ta

r a
kç

ac
ağ

ı

D
ağ

 a
kç

aa
ğa

cı

İs
ta

nb
ul

 B
oğ

az
ı’n

ın
 k

uz
ey

 ta
ra

fın
da

ki
 n

em
li 

de
re

 k
en

ar
la

rı
nd

a 
ve

 
ku

ze
yd

ek
i o

rm
an

la
r b

oy
un

ca
 o

rm
an

da
 k

ar
ışı

m
a 

gi
rm

ek
te

di
r.

Ca
rp

in
us

G
ür

ge
n

X
Ca

rp
in

us
 b

et
ul

us
, 

Ca
rp

in
us

 o
rie

nt
al

is
Â

di
 g

ür
ge

n

D
oğ

u 
gü

rg
en

i
İs

ta
nb

ul
 B

oğ
az

ı’n
ın

 k
uz

ey
 ta

ra
fın

da
ki

 n
em

li 
de

re
 k

en
ar

la
rı

nd
a 

ve
 

ku
ze

yd
ek

i o
rm

an
la

r b
oy

un
ca

 o
rm

an
da

 k
ar

ışı
m

a 
gi

rm
ek

te
di

r.

Co
ry

lu
s

Fı
nd

ık
X

X
Co

ry
lu

s a
ve

lla
na

Â
di

 fı
nd

ık
İs

ta
nb

ul
 B

oğ
az

ı’n
ın

 k
uz

ey
 ta

ra
fın

da
ki

 n
em

li 
de

re
 k

en
ar

la
rı

nd
a 

ve
 

ku
ze

yd
ek

i o
rm

an
la

r b
oy

un
ca

 o
rm

an
da

 k
ar

ışı
m

a 
gi

rm
ek

te
di

r.

Er
ica

ce
ae

Fu
nd

ag
ill

er
X

X
Er

ica
 a

rb
or

ea

Ca
llu

na
 v

ul
ga

ri
s

Fu
nd

a 
ça

lıs
ı

Sü
pü

rg
e 

ça
lıs

ı
O

rm
an

 a
ltı

 v
e 

öz
el

lik
le

 m
ak

ili
k 

al
an

la
rd

a 
ya

yg
ın

 o
lu

p 
Bo

ğa
z 

ya
-

m
aç

la
rı

nd
a 

da
 ç

ok
 y

ay
gı

n 
ol

ar
ak

 y
ay

ılı
ş y

ap
m

ak
ta

dı
r.

Ca
sta

ne
a

K
es

ta
ne

X
X

Ca
sta

ne
a 

sa
tiv

a
A

na
do

lu
 k

es
-

ta
ne

si
İs

ta
nb

ul
 B

oğ
az

ı’n
ın

 k
uz

ey
 ta

ra
fın

da
ki

 n
em

li 
de

re
 k

en
ar

la
rı

nd
a 

ve
 

ku
ze

yd
ek

i o
rm

an
la

r b
oy

un
ca

 o
rm

an
da

 k
ar

ışı
m

a 
gi

rm
ek

te
di

r.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 261

O
str

ya
K

ay
ac

ık
X

X
--

-
--

-
--

-

Fa
gu

s
K

ay
ın

X
X

Fa
gu

s o
rie

nt
al

is
D

oğ
u 

ka
yı

nı
İs

ta
nb

ul
 B

oğ
az

ı’n
ın

 k
uz

ey
 ta

ra
fın

da
ki

 n
em

li 
de

re
 k

en
ar

la
rı

nd
a 

ve
 

ku
ze

yd
ek

i o
rm

an
la

r b
oy

un
ca

 n
em

li 
or

m
an

la
r o

lu
şt

ur
m

ak
ta

dı
r.

U
lm

us
K

ar
aa

ğa
ç

X
X

U
lm

us
 m

in
or

O
va

 k
ar

aa
ğa

cı
İs

ta
nb

ul
 B

oğ
az

ı’n
ın

 k
uz

ey
 ta

ra
fın

da
ki

 n
em

li 
de

re
 k

en
ar

la
rı

nd
a 

ve
 

ku
ze

yd
ek

i o
rm

an
la

r b
oy

un
ca

 o
rm

an
da

 k
ar

ışı
m

a 
gi

rm
ek

te
di

r.
M

yr
ica

--
X

--
-

--
-

G
ün

üm
üz

de
 d

oğ
al

 o
la

ra
k 

bu
lu

nm
am

ak
ta

dı
r.

D
ich

ro
sta

ch
yo

xy
lo

n 
zi

rk
eli

i
--

X
--

-
--

-
G

ün
üm

üz
de

 d
oğ

al
 o

la
ra

k 
bu

lu
nm

am
ak

ta
dı

r.

Ta
pi

rir
a

--
X

--
-

--
-

G
ün

üm
üz

de
 d

oğ
al

 o
la

ra
k 

bu
lu

nm
am

ak
ta

dı
r.

En
ge

lh
ar

di
a

--
X

--
-

--
-

G
ün

üm
üz

de
 d

oğ
al

 o
la

ra
k 

bu
lu

nm
am

ak
ta

dı
r.

M
im

os
a

--
X

X
--

-
--

-
G

ün
üm

üz
de

 d
oğ

al
 o

la
ra

k 
bu

lu
nm

am
ak

ta
dı

r.

Pr
un

us
Er

ik
, K

ir
az

X
X

Pr
un

us
 a

vi
um

Pr
un

us
 sp

in
os

a

K
ir

az

Er
ik

K
ir

az
, k

uz
ey

de
ki

 n
em

li 
or

m
an

la
rd

a 
se

yr
ek

 d
e 

ol
sa

 d
oğ

al
 o

la
ra

k 
ye

tiş
irk

en
, e

ri
k 

tü
rle

ri
 o

rm
an

lık
 a

la
nl

ar
 v

e 
aç

ık
lık

la
rd

a 
ya

yg
ın

dı
r.

Pl
at

an
us

Ç
ın

ar
X

Pl
at

an
us

 o
rie

nt
al

is
D

oğ
u 

çı
na

rı
İs

ta
nb

ul
 B

oğ
az

ı’n
a 

in
en

 d
er

el
er

 v
e 

çe
vr

es
in

de
ki

 d
üz

lü
kl

er
de

 
do

ğa
l o

lu
p 

ço
k 

ya
şlı

 v
e 

an
ıts

al
 n

ite
lik

te
ki

 a
ğa

çl
ar

la
 te

m
sil

 
ed

ilm
ek

te
di

r.

Fr
ax

in
us

D
işb

ud
ak

X
Fr

ax
in

us
 ex

ce
lsi

or
, 

Fr
ax

in
us

 a
ng

us
tif

ol
ia

, 
Fr

ax
in

us
 o

rn
us

Av
ru

pa
 

di
şb

ud
ağ

ı

Si
vr

i m
ey

ve
li 

di
şb

ud
ak

Ç
iç

ek
li 

di
şb

ud
ak

İs
ta

nb
ul

 B
oğ

az
ı’n

ın
 k

uz
ey

 ta
ra

fın
da

ki
 n

em
li 

de
re

 k
en

ar
la

rı
nd

a 
ve

 
ku

ze
yd

ek
i o

rm
an

la
r b

oy
un

ca
 o

rm
an

da
 k

ar
ışı

m
a 

gi
rm

ek
te

di
r.

O
lea

Ze
yt

in
X

O
lea

 eu
ro

pe
a

Ze
yt

in

Ze
yt

in
 b

in
le

rc
e 

yı
ld

an
 b

u 
ya

na
 k

ül
tü

rü
 y

ap
ıla

n 
bi

r b
itk

i o
lu

p 
do

ğa
llı

ğı
 ta

rt
ışm

al
ıd

ır.
 Ö

ze
lli

kl
e 

A
na

do
lu

 y
ak

as
ın

da
ki

 M
ar

m
ar

a 
D

en
iz

i’n
in

 k
uz

ey
 y

am
aç

la
rı

nd
ak

i m
ak

ili
kl

er
de

 d
el

ic
e 

ha
lin

de
 

bu
lu

nm
as

ı d
oğ

al
 o

la
bi

le
ce

ği
ni

n 
bi

r g
ös

te
rg

es
i s

ay
ıla

bi
lir

.

Ti
lia

Ih
la

m
ur

X
Ti

lia
 to

m
en

to
sa

G
üm

üş
i ı

hl
am

ur
İs

ta
nb

ul
 B

oğ
az

ı’n
ın

 k
uz

ey
 ta

ra
fın

da
ki

 n
em

li 
de

re
 k

en
ar

la
rı

nd
a 

ve
 

ku
ze

yd
ek

i o
rm

an
la

r b
oy

un
ca

 o
rm

an
da

 k
ar

ışı
m

a 
gi

rm
ek

te
di

r.

Li
gu

str
um

Ku
rt

ba
ğr

ı
X

Li
gu

str
um

 v
ul

ga
re

Â
di

 k
ur

tb
ağ

rı
İs

ta
nb

ul
 B

oğ
az

ı’n
ın

 k
uz

ey
 ta

ra
fın

da
ki

 n
em

li 
de

re
 k

en
ar

la
rı

nd
a 

ve
 k

uz
ey

de
ki

 o
rm

an
la

r b
oy

un
ca

 o
rm

an
 v

e 
m

ak
ili

kl
er

de
 k

ar
ışı

m
a 

gi
rm

ek
te

di
r.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı262

Fotoğraf 1. İstanbul-Kilyos sahillerinden fosil bir ağaç parçası

İstanbul’un Günümüzdeki Bitki Çeşitliliği
Türkiye; Davis (1965) tarafından yapılan flora çalışmalarında 27 kareye bölün-
müş, Kutluk ve Aytuğ (2004) tarafından da her bir kare ayrı ayrı değerlendirilerek 
karelerdeki bitki tür çeşitliliği karşılaştırılmıştır. Bu sistemde İstanbul, A2 karesi 
içinde yer almaktadır. Kutluk ve Aytuğ (2004) tarafından verilen bilgilere göre, İs-
tanbul’un da içinde yer aldığı bölge (A2 karesi), Amanos dağlarından sonra Türki-
ye’nin en fazla bitki çeşidi içeren karesidir. A2 karesi içerisinde yer alan İstanbul’un 
bitki çeşitliliği ise Akkemik (2017) ve Özhatay (2017) tarafından yaklaşık 2200 tür 
ile çok yüksek bir orana sahip olduğu belirtilmiştir. İstanbul’un günümüzdeki bitki 
çeşitliliğinin ana nedenleri iklim ve ekosistem çeşitliliği olarak değerlendirilebilir. 
Bu bağlamda İstanbul’un;

	• Ilıman bir iklime ve Karadeniz koşullarından Akdeniz’e farklı iklim özellik-
lerine,

	• Nemli ve kurakçıl orman, açık alan, sulak alan, kayalık, kumul alan ve maki-
likler gibi çok farklı ekosistemlere (yaşam birliklerine),

	• Karadeniz (Öksin-Kolşik), Ege-Akdeniz (Mediterranean) ve İç Anadolu 
(İran-Turan) olarak ayrılan üç flora bölgesinin geçiş alanına ve

	• Holosen dönemi boyunca yaşanan küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya 
çıkan bitki göçlerinde önemli bir göç yolu özelliğine sahip olması nedeniyle 
bitki çeşitliliği de son derece yüksek olmuş ve bunun sonucu olarak 2200 türe 
ev sahipliği yapmıştır.
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İstanbul’un kuzeyinde doğu-batı yönünde uzanan nemli ormanlar ve çevresinde 
kesin olarak bilinmemekle birlikte bin civarında otsu bitki türü doğal olarak yayılış 
yapmaktadır. Akkemik (2017) tarafından yaklaşık 900 tür bu bölgelerde fotoğraf-
lanmıştır. Özhatay (2017) ve ekibi tarafından hazırlanan Biyolojik Çeşitlilik Rapo-
ru’na göre de benzer sayıda tür arazide gözlemlenmiştir.

Farklı ekosistemleri içeren farklı bölgelerde yapılan flora çalışmalarına göre yer yer 
flora çeşitliliği ortaya konmuştur (Tablo 3.). Bu çalışmalar İstanbul’un herhangi bir 
alanında yapılan bir flora analizinde en az 350-400 bitki türünün bulunabileceğini 
göstermektedir.

Tablo 3. İstanbul’da yapılan bazı flora çalışmaları

Çalışma konusu Doğal tür sayısı
Egzotik tür 

sayısı
Endemik 

sayısı
Referans

Belgrad Ormanı 
Florası

387 - 4 Yaltırık, 1966

Pendik Kent Florası 418 120 8 Eskin ve diğ. 2012

Formula 1 Alanı ve 
Çevresi Florası

460 - 9 Keskin, 2005

İstanbul Adalar Florası 335 - - Uzun, 1992

İÜC Orman Fakültesi 
Araştırma Ormanı

355 - 2 Kavgacı, 2002

Beykoz Kent Florası 431 - 6
Tarakçı ve diğ. 
2012

Çekmece Nükleer 
Araştırma Enstitüsü 
Çevresi Florası

411 - 4
Altundağ ve 
Ekim, 2008

Haydarpaşa-Gebze 
Trenyolu Florası

174 20 - Altay ve diğ. 2015

Kadıköy Kent Florası 477 99 6 Altay ve diğ. 2010

İstanbul’un 
buğdaygilleri

241 - - Ersoy ve diğ. 2019

İstanbul’un tümünde 
fotoğraflanan

982* - Akkemik, 2017

Kayışdağı Florası 476 - 11
Akaydın ve diğ. 
2011

*Son yapılan çalışmalarla bu sayı 1016’ya yükselmiştir.

Orman ekosistemlerinde bitkisel çeşitlilik
İstanbul’un 238 bin ha ile %44’ü, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan 
ormanlık alanlardır. Orman alanlarının büyük bir bölümü, İstanbul’un kuzeyinde 
yer alan ve yapraklı ağaçlardan oluşan nemli ormanlardır. Güneyde ise Adalar baş-
ta olmak üzere yer yer kızılçam ormanları bulunmaktadır.
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Kuzey’de yer alan nemli ormanlar yer yer tam kapalı iken yer yer de açıklıklardan 
oluşmaktadır. Bu ormanların en önemli kısımları; Avrupa yakasında Belgrad Or-
manı, Anadolu yakasında ise Polonezköy ormanlarıdır. Bu ormanlarda zengin bir 
flora bulunmaktadır (Fotoğraf 2 ve 3).

Fotoğraf 2. Belgrad Ormanı’ndan bir genel görünüş

Yaltırık (1966) tarafından yapılan doktora çalışmasında Belgrad Ormanı’nın flo-
rasında 387 kadar tür bulunmuştur. Bu floranın bulunduğu nemli orman alanları 
içerisindeki ağaçlar; sapsız meşe (Quercus petraea), Macar meşesi (Q.frainetto), 
saplı meşe (Q.robur), mazı meşesi (Q.infectoria), Türk meşesi (Q.cerris), pırnal 
meşesi (Q.ilex), doğu kayını (Fagus orientalis), kestane (Castanea sativa), gürgen 
(Carpinus betulus), ova karaağacı (Ulmus minor), dişbudak (Fraxinus excelsior), 
çiçekli dişbudak (F.ornus), dişbudak (F.angustifolia), tüylü dişbudak (F.palliasi), 
gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa), ova akçaağacı (Acer campestre), Tatar akçaağacı 
(A.tararicum), dağ akçaağacı (A.pseudoplatanus), kızılağaç (Alnus glutinosa), erik 
(Prunus spinosa, P.divaricata), akkavak (Populus alba), titrek kavak (P.tremula), ak-
söğüt (Salix alba), gevrek söğüt (S.fragilis), üvez (Sorbus aucuparia, S.torminalis) 
türlerinden oluşmaktadır.

Çalı türleri olarak muşmula (Mespilus germaniaca), doğu gürgeni (Carpinus orien-
talis), barut ağacı (Frangula alnus), sırımbağı (Daphne pontica), fındık (Corylus 
avellana), adi kızılcık (Cornus sanguinea), kızılcık, kiren (Cornus mas) sayılabilir.
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Nemli orman içlerinde kısmen daha kurakçıl karakterde olan açıklıklarda ise di-
kenli pırnal (Quercus coccifera), defne (Laurus nobilis), kocayemiş (Arbutus une-
do), alıç (Crataegus monogyna, C.pentaphylla), funda çalısı (Erica arborea), güz 
fundası (Erica verticillata), süpürge çalısı (Calluna vulgaris), laden (Cistus cretigus, 
C.thymifolius), ateşdikeni (Pyracantha coccinea), borcak (Genista tinctoria, G.
monspessulana), katırtırnağı (Spartium junceum), keçitırfılı (Cytisus austriacus), 
karabaşotu (Lavandula stoechas) ve menengiç (Pistacia terebinthus) gibi çalı türleri 
bulunmaktadır.

Fotoğraf 3. Belgrad Ormanı’ndaki bir dereden genel görünüş
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Sulak ve akarsu kenarı ekosistemlerinde bitkisel çeşitlilik
İstanbul, genel olarak yükseltisi düşük ve alçak tepeliklerden oluşan bir arazi yapı-
sına sahiptir. Bu yapı içerisinde denizlere ve İstanbul Boğazı’na akan çok sayıda 
dere bulunmaktadır. Diğer yandan, içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yapılan 
çok sayıda baraj ve maden sahalarından kalan göletler bulunmaktadır. Dereler (Fo-
toğraf 3.), barajlar, göller (Fotoğraf 4.), göletler ve su birikintileri İstanbul’un bitki 
çeşitliliği üzerine önemli katkılar sağlamaktadır. Su menekşesi (Butomus umbella-
tus), başaklı su civanperçemi (Myriophyllum spicatum), sarı nilüfer (Numphar lu-
tea), nilüfer (Nypmhaea alba), düğünçiçeği (Ranunculus saniculifolius), Anuk, 
nane (Mentha suaveolens), odunsu türlerden kızılağaç (Alnus glutinosa), doğu çı-
narı (Platanus orientalis), aksöğüt (Salix alba), bozsöğüt (Salix cinerea), keçisöğü-
dü (Salix caprea) gibi türler tipik sulak alan ve akarsu kenarı türleridir. Bu türlerin 
varlığı da İstanbul florasını önemli düzeyde zenginleştirmektedir.
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Fotoğraf 4. Sucul bitkilere örnekler. Su menekşesi (Butomus umbellatus) (sol sayfa)  
ve başaklı su civanperçemi (Myriophyllum spicatum) (üst)

Makilik, taşlık, kayalık ve açık alan ekosistemlerinde bitkisel çeşitlilik
İstanbul’un bitki çeşitliliği açısından en değerli alanları, günümüzde hem mevzuat 
hem de fiili kullanım açısından en çok yapılaşma tehdidi altında olan yerlerdir. Bu 
alanlar özellikle İstanbul’un kuzeyinde yer alan Şile, Beykoz, Sarıyer, Gaziosman-
paşa, Arnavutköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Çatalca ilçeleri sınırları içeri-
sinde yoğunlaşmış olup tarım arazileri ve yapılar arasında küçük parçalar halinde 
kalmış makilik, çalılık, taşlık ve kayalık yamaçlar (Fotoğraf 5 ve 6) ile sahil kesim-
leri ve Boğaz hattının yamaçları boyunca uzanmış çalılıklardan oluşmaktadır.

Fotoğraf 5. Sazlıdere Barajı çevresinde makilik yamaç ve yapılaşma
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Fotoğraf 6. Çatalça çevresinde bir makilik alan ve alanın bozulması

Bu alanlar, genel olarak maki toplulukları ile birlikte seyrek meşe ağaçlarından ve 
ağaçlandırmalar sonucu kızılçam, sahilçamı ve fıstıkçamı ormanlarına dönüşmüş 
bir yapıya sahiptir. Özellikle İstanbul Boğazı’nın kuzey kısımlarında üst katman-
daki çam ağaçlarının alt kısmında yoğun bir örtü şeklinde yer almaktadır. Diğer 
yandan Aydos ve Kayışdağı tepeleri, Çamlıca Tepesi gibi tepelik kısımlarda da ma-
kilikler halinde bulunmakta olup otsu tür çeşitliliğini artıran ve otsu türlere geniş 
bir yaşam olanağı sağlayan yerlerdir (Fotoğraf 5 – 6).

• Kumul ekosistemlerinde bitkisel çeşitlilik
İstanbul Kumulları özellikle İstanbul’un Karadeniz’e kıyı olan kuşağında yer al-
maktadır. (Avcı ve diğ. 2015) Türkiye kıyılarında 45 kıyı kumulu olduğunu belirt-
miştir. Bunlardan 3 tanesi de İstanbul sınırları içerisinde yer almaktadır. İstanbul 
Kıyı Kumulları;

1. Şile-Sahilköy Kıyı Kumulları: İstanbul’un Anadolu yakasındaki en büyük kıyı 
kumuludur. Kumul bitkileri açısından zengin olup yoğun insan etkisi altın-
dadır.

2. Kilyos-Ağaçlı Kıyı Kumulları: Kilyos, Gümüşdere ve Kısırkaya sahillerinde 
olup aşırı insan baskısı altındadır. Özellikle plajlar ve yapılaşmalarla kumul 
bitkilerinin yaşam alanları daralmış durumdadır. Özellikle Kısırkaya ve Kilyos 
tarafları kumul bitkileri açısından oldukça fakirleşmiş olup sadece Gümüşdere 
kısmındaki korunaklı yerlerde bitki çeşitliliği daha yüksektir.

3. Terkos-Kasatura Kıyı Kumulları (Fotoğraf 7.): Terkos kumulları hareketli ku-
mullar olduğu için bitki çeşitliliği ancak korunaklı kısımlarda görülmektedir. 
Terkos ağaçlandırmaları özellikle kıyı kuşağındaki yıllık bitkilerin yaşamı için 
korunaklı ortamlar oluşturmuştur.
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Kumul bitkileri farklı familyalara ait bitkileri içeren özel bir vejetasyon tipi oluştur-
maktadır. Özellikle çok yıllık olanların ortak özellikleri derine giden bir kazık kök 
sistemi, yapraklarının genellikle etli, aşırı rüzgârlı ve tuzlu koşullara uyum sağla-
mış genellikle sürünücü formda olmasıdır.

Fotoğraf 7. Terkos kumulları. Kanaryaotu (Senecio vernalis) türü.

Tipik kumul bitkileri genellikle kumulun hemen bitişiğindeki killi balçıklı toprakta 
dahi yetişememektedir. Buna karşın kanatyaotu (Senecio vernalis) gibi bazı bitkiler 
hem kumullarda hem de kıyı boyunca makiliklerde yetişmektedir. Bu türden bitki-
ler kumullardaki floristik zenginliğe katkı sağlamaktadır. Hem tipik sadece kumul-
da yetişebilen hem de yetişme ortamı istekleri daha geniş olan bitkilerle birlikte 
kumullar çok özel ekosistemlerdir ve alanları oldukça sınırlıdır (Fotoğraf 7 ve 8).

Fotoğraf 8. Kum belumotu (Asperula littoralis) (Kilyos kumulları)



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı270

Kıyı kumulları, hassas alanlar olduğundan bu alanlarda yaşayan türler genellikle 
nadir ve tehlike altında olan türler olarak değerlendirilmektedir. Kilyos peygamber 
çiçeği (Centaurea kilaea), Kilyos moru (Juninea kilaea), Karadeniz salkımı (Silene 
sangaria), kum belumotu (Asperula littoralis), kıyı kerevizi (Peucedanum obtusifo-
lium), Riva sığırkuyruğu (Verbascum degenii) ve kelebek otu (Isatis arenaria) ku-
mullarda yetişen bazı endemik türlerdir.

• Kent içi bozulmuş (ruderal) ekosistemlerde bitkisel çeşitlilik
Kentlerin gelişmesiyle birlikte arazi kullanımı da belirgin şekilde dönüşüme uğra-
maktadır. Bu dönüşüm, topraklı alanlar olduğu sürece bitkilerin de yaşamasına 
olanak sağlamasına karşın bitkilerin de türlerinde çok belirgin bir dönüşüme ne-
den olmaktadır. Bazı bitki türleri tümüyle doğal koşullarda yaşamlarını sürdürür-
ken bazıları insan etkisiyle bozulmuş olan alanlarda da yaşayabilmektedir. Yol ke-
narları, inşaat sahaları, tarihi duvar ve surlar, kaldırım kenarları ve kilitli taş 
aralarındaki sınırlı miktardaki toprak koşullarında yaşayabilen bitkiler ruderal 
bitkiler olarak değerlendirilmektedir. Bu türler, yetişme ortamı istekleri oldukça az 
ve ekolojik genliği geniş ve kuraklığa dayanıklı olan güçlü türlerdir (Fotoğraf 9 ve 
10).

Fotoğraf 9. Parieteria judaica türü

Ruderal alanlarda en çok görülen türler; akçaağaç (Acer negundo), kokarağaç (Ai-
lanthus altissima), hatmi çiçeği (Alcea cf. setosa), yalancı akasya (Robinia pseudoa-
cacia), böğürtlen (Rubus sanctus), mancar (Amaranthus deflexus, Amaranthus livi-
dus, Amaranthus retroflexus), aslanağzı (Antirrhinum majus), yavşan (Artemisia 
verlotiorum), duvar saçağı (Asplenium ruta-muraria), aster çiçeği (Aster squama-
tus), Unluca (Atriplex tatarica), yalancı ısırgan (Ballota nigra), papatya (Bellis pe-
rennis), brom (Bromus rigidus), nane (Calamintha nepeta), çit sarmaşığı (Calystegia 
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sylvatica), çobançantası (Capsella bursa-pastoris), kırmızı mahmuz çiçeği (Cent-
ranthus ruber), çitlembik (Celtis australis), sirken (Chenopodium album, Chenopo-
dium murale), hindiba (Cichorium intybus), köygöçüren (Cirsium vulgare), bora-
zan çiçeği (Datura stramonium), türpenk (Diplotaxis tenuifolia), fesçitarağı 
(Dipsacus fullonum), eşek hıyarı (Ecballium elaterium), sütleğen (Euphorbia pep-
lus), çakşır otu (Ferula communis), incir (Ficus carica), orman sarmaşığı (Hedera 
helix), bambulotu (Heliotropium europaeum), ballıbaba (Lamium purpureum, La-
mium amplexicaule), defne (Laurus nobilis), saracak (Lavatera cretica), ebegümeci 
(Malva sylvestris), ağcaotu (Mercurialis annua), ekşiyonca (Oxalis articulata, Oxa-
lis corniculata), duvar fesleğeni (Parietaria judaica), madımak (Polygonum avicula-
ra), sinirotu (Plantago lanceolata, Plantago majör), madımak (Portulaca oleracea), 
beşparmakotu (Potentilla reptans), yabani adaçayı (Salvia verbenaca), deve dikeni 
(Silybum marianum), bülbülotu (Sisymbrium orientale), yabani kereviz (Smyrnium 
olusatrum), köpek üzümü (Solanum nigrum), eşek marulu (Sonchus oleraceus), kuş 
otu (Stellaria media), karakafes otu (Symphytium orientale), Tanacetum parthenifo-
lium, karahindiba (Taraxacum sp.), demir dikeni (Tribulus terrestis), ısırgan (Urtica 
pilulifera, U.dioica), mine çiçeği, güvercin otu (Verbena officinalis).

Fotoğraf 10. Asfalt içerisinden çıkmış bir Symphytium orientale (Karakafesotu) bireyi.
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Ruderal türler, kent içesindeki bozulmuş alanların yeşil ve çiçekli görünmesin-
de önemli olmasına karşın bu alanların doğal hallerindeki türlerinin yok olması 
açısından dikkate alınması gereken bir durumdur. Örneğin Kadıköy çiğdemi ve 
Ümraniye çiğdemi gibi tümüyle doğal alanlarda yaşayabilen türlerin adını verdiği 
ilçelerin yapılaşması sonucu buralardan çekilmiş olması ve sadece doğal alanlara 
sıkışmış olması buna iyi bir örnektir.

Bu ruderal türlerin varlığı, kent ortamlarında floranın da daha homojen olmasının 
ve sınırlı sayıda türün kalmasının bir sonucu olduğu gibi kent ortamlarında flora 
çeşitliliğinin de azalmasının da bir sonucudur.

İstanbul’un endemik bitki çeşitliliği
Endemik bitki, doğal olarak sadece ülkemizde yetişip dünyanın başka hiçbir böl-
gesinde doğal olarak yetişmeyen bitkilerdir. Bu endemiklerin bazıları çok dar bir 
alanda yayılış yaparken bazıları oldukça geniş alanlar kaplar.

Türkiye endemizm açısından çok zengin olup 3649 endemik takson vardır (Şenkul 
ve Kaya, 2017; Şekil 11.) ve bunların toplam bitki çeşitliliğine oranı yaklaşık 
%34’tür. Şenkul ve Kaya (2017) tarafından hazırlanan yoğunluk dağılımına göre 
endemik bitkiler genel olarak Toros Dağları ve Anadolu Çaprazı boyunca yoğunla-
şırken, kuzeyde Akdağ (Amasya), Ilgaz Dağı (Kastamonu), Uludağ (Bursa, Kaz-
dağları ve Balıkesir) civarlarında artış göstermektedir. Bu alanlar içerisinde İstan-
bul da endemik bitki çeşitliliği açısından önemli olup 56 endemik taksona sahiptir 
(Tablo 3.). İstanbul’a özgü endemiklerden bazıları Cephalaria tutelina sadece Ba-
şakşehir’de, Isatis arenaria sadece Terkos kumullarında, Symphytium pseudobulbo-
sum Elmalı Baraj havzasının alt kısımlarında doğal yayılış yapmaktadır. Buna kar-
şın Cirsium byzantium ve Lathyrus undulatus İstanbul’un kuzeydeki bütün orman 
kenarları ve açıklıklarında yayılış yapar (Fotoğraf 12 ve 13).

Fotoğraf 11. Endemik taksonların yoğunluk dağılımı (Şenkul ve Kaya, 2017)
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Fotoğraf 12. Elmalı ve Göksu deresi yukarılarında bulunan endemik 
Symphytium pseudobulbosum (Karakafesotu).

Fotoğraf 13. İstanbul’un bazı endemik bitkileri
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İstanbul Boğazı Çevresinin Bitki Çeşitliliği
İstanbul Boğazı çevresinin florası oldukça zengin olup orman, makilik, taşlık ka-
yalık alanlar ve sulak alanların tamamını içeren bir vejetasyon çeşitliliğine sahiptir 
İstanbul Boğazı aynı zamanda 16.yüzyıla giden yerleşimlerinden dolayı egzotik 
türlerin de uzun yıllardır yaygın olarak yetiştirildiği bir yerdir.

Boğaz hattı boyunca güney kesimlerdeki tepelik alanlarda maki toplulukları, açık 
alanlarda yaygın bir şekilde bulunan otsu türler, kuzeye doğru yapraklı ve nemli or-
manlar ve bu ormanların altında ve çevresinde yetişen otsu türler ile Boğaz’a inen 
dereler boyunca ripariyan türlerle zengin bir flora çeşitliliği ortaya çıkmaktadır. 
Yapılan gözlemler Boğaz hattındaki tür çeşitliliğinin kuzeyde yer alan makiliklerde 
daha da fazla olduğunu göstermiştir. Boğaz’ın güney kesimlerindeki yoğun yapı-
laşma nedeniyle ruderal türlerin hakim olduğu bir yapı mevcut iken doğal türler 
kuzey kesimde yoğunlaşmıştır. Boğaz hattı boyunca yer alan korulardan Emirgan 
Korusu (Fotoğraf 14), Yıldız Korusu, Beykoz Korusu, Fethipaşa Korusu ve Çamlıca 
Korusu gibi korulardaki steril peyzaj uygulamaları bu alanlardaki otsu tür çeşitli-
liğinin hızlı bir şekilde azalmasına neden olmuş, Emirgan korusunda genel olarak 
ruderal türlerden oluşan 120 otsu bitki türünün kaldığı tespit edilmiştir (Akkemik 
ve Yılmaz, 2021).

Boğaz hattındaki korular içerisinde doğal yapısını kısmen koruyan Çamlıca Tepesi 
(Fotoğraf 15.) ve çevresindeki otsu tür çeşitliliği diğer tüm korulardan daha yüksek 
olup ruderal türlerle birlikte İstanbul’da nadir bulunan (Crinitaria linosyris, Colchi-
cum chalcedonicum gibi) bazı türleri de içermektedir.

Fotoğraf 14. Emirgan Korusu’nda steril peyzaj ve otsu bitki çeşitliliğinin azalması
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Fotoğraf 15. Çamlıca Tepesi’nde kısmen doğal kalmış bir alanda otsu bitki çeşitliliği

Gözlemlerim ve arazi çalışmalarıma göre, İstanbul Boğaz çevresindeki doğal türle-
rin sayısı kumullar, ormanlar, makilikler ve ruderal alanlar dâhil yaklaşık 800 civa-
rında olup kesin sayı için detaylı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Özellikle Boğaz’ın ön 
görünüm alanı ve tepeleri boyunca yayılış yapan otsu ve odunsu tür sayısı yüksek 
olup İstanbul’da bulunan kumul ekosistemleri dışındaki tüm ekosistemleri barın-
dırmaktadır ve o nedenle de tür çeşitliliği de oldukça yüksektir.

İstanbul Boğazı’nın bitki çeşitliliğinde köşk, yalı ve saray bahçelerinde yetiştiri-
len yabancı türlerin de önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle erguvan ve fıstık 
çamı en önemli iki ağaç türüdür. Osmanlı Dönemi’nden bu yana Boğaz hattındaki 
yerleşimlerle bahçe kültürü de gelişmiş ve bitki kullanımı Yaltırık ve diğ. (1997) 
tarafından 1-Tanzimat Dönemi öncesi, 2-Tanzimat Dönemi ve 3-Cumhuriyet 
Dönemi olarak üç kısma ayrılmıştır. Egzotik türlerin yalı, köşk, saray bahçelerine 
girişi Tanzimat öncesinde başlamış olup Tanzimat döneminde artmış ve Magno-
lia grandiflora, Aesculus hippocastenum, Albizzia julibrisin gibi türler dikilmeye 
başlanmıştır. Tanzimat döneminde Platanus acerifolia, Sequoia sempervirens, 
Sequoiadendron giganteum, Taxodium distichum gibi türler eklenmiştir. Özellikle 
Cumhuriyet döneminden itibaren de büyük bir çeşitlenme olmuştur.

Bitki Çeşitliliğini Etkileyen Tehditler Ve Öneriler
İstanbul, 1970’li yıllardan itibaren giderek hızlanan bir nüfus artışına maruz kal-
mıştır (Tablo 4.). Toplam alanı 534.300 hektar olan İstanbul’da artan nüfusa bağlı 
olarak hızlanan bir arazi dönüşümü de yaşanmış, başta tarım arazileri olmak üzere, 
açıklık ve makilik alanlar, taşlık kayalık yerler ve ormanlık alanların bir bölümü 
kentsel alanlara dönüşmeye başlamıştır (Tablo 5.).
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Tablo 4. İstanbul’un 20.yüzyılın başından bu yana nüfus değişimi  
(Karpat, 1985; Tugal, 2008; Tuikapp, 2010; Eskin ve diğ. 2012). 
 

Yıl Nüfus
1901 1.159.000

1914-1916 1.600.000
1927 806.863
1940 991.237
1950 1.166.477
1960 1.882.092
1970 3.019.032
1980 4.741.890
1985 5.842.985
1990 7.309.190
1997 9.198.809
2000 10.072.447
2010 12.915.158
2020 16.000.000

Şahin (2018) tarafından verilen rakamlara göre (Tablo 5), ormanlık alanlar 
1971’den 2018 yılına 30.316 hektar, tarım alanları da 78.565 ha azalmıştır. Buna 
karşın yerleşim alanları 85.275 hektar artmıştır. İstanbul’daki bu dönüşümün anla-
mı, doğal yaşam alanlarının yaklaşık 93.000 hektarlık kısmının yapılaşmaya gitmiş 
ve bu alanlardaki doğal yaşamın sona ermiş olmasıdır.

Tablo 5. İstanbul’da 1971’den 2018’e alan kullanımındaki değişimler (Şahin,2018). 
Fark ve oran sütunlarındaki değişimlerden (-) olanlar azalmayı (+) olanlar da 
artışları göstermektedir. 
 

Arazi Kullanım 
Tipi

Alan (Ha) 1971-2018

1971 2003 2012 2018
Fark

(Ha)

Oran 
(%)

Orman alanları 264.702 236.26 240.844 234.386 -30.316 -12

Tarım alanları 234.858 163.150 158.010 156.293 -78.565 -34

Yerleşim alanları 20.813 93.616 106.098 106.088 +85.275 +410

İstanbul’un bu doğal bitki zenginliği, 6831 Sayılı yasaya eklenen Ek-16. Madde ile 
de yasal hale getirilmiş olan taşlık ve kayalık yamaçların yerleşimlere açılmasıyla 
daha hızlı bir şekilde zarar görmektedir. Bu türden alanlarda yapılan her inşaat o 
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alandaki doğal bitkilerin oradan yok olmasına neden olmaktadır. İstanbul’da her 
geçen gün devam eden yapılaşmayla orman, tarım, mera gibi alanların bir kısmı 
yok olmakta ve beraberinde o alanda yaşayan bitki ve hayvanlar da o alanlardan 
çekilmektedir. Bunun sonucu olarak da her geçen gün İstanbul’un doğal bitkileri-
nin yaşam alanları daralmaktadır. Örneğin sultan pelemiri olarak adlandırılan ve 
dünya üzerinde sadece Başakşehir çevresinde yetişen İstanbul endemiği olan bitki-
nin yaşam alanları büyük oranda daralmıştır. Diğer yandan, adını kentlerden alan 
Ümraniye çiğdemi ve Kadıköy çiğdemi gibi bitkilerin de adını aldığı yaşam alanları 
yapılaşmayla tamamen ortadan kalkmış ve bugün Elmalı havzası ve çevresindeki 
doğal alanlara sıkışmıştır. Bu bitkiler henüz daha İstanbul’da yok olmamıştır ama 
doğal yaşam alanları son derece daralmıştır. Tarihsel süreçte daha yavaş ilerlemiş 
olan değişim süreci son yıllardaki insan etkisiyle doğal yaşamın aleyhine çok belir-
gin şekilde hızlanmıştır.

İBB’nin rakamlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 7,2 m2 olup bu ra-
kamlar parklar, piknik alanları, mezarlıklar, otoyol kenarları ve ormanları içermek-
tedir. Gerçekte, insanların aktif kullanım alanlarının dışında olan piknik hizmetle-
rine kapalı orman alanları, mezarlıklar ve otoyolların kenarlarındaki yeşil alanlar 
çıkarıldığında bu rakam bazı ilçelerde 1 m2’nin altına düşmektedir. Gelişmiş Av-
rupa kentlerinde 20-30 m2’ye kadar çıkan yeşil alan miktarının İstanbul’da 1 m2 
civarında olması kentin kuzeyinde yer alan ormanların ne denli önemli olduğunun 
da en önemli göstergelerinden biridir. Bir yeşil alan olarak sunulan yeşil duvarlarla 
ilgili olarak Akkemik ve diğ. (2021) “yeşil duvarların” hiçbir şekilde kentin yeşil 
alan miktarına etki etmeyeceği belirtilmiştir.

İstanbul’daki değişimi hızlandıran en önemli nedenlerin başında mega projeler gel-
mektedir. Yapımı tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı ile

	• Yaklaşık 8.500 hektarlık orman alanı ortadan kalmış, hat boyunca doğal yaşam 
parçalanmış, doğu-batı hattında doğal yapı büyük bir kesintiye uğramıştır.

	• Kent ikliminin ve hava kalitesinin dengesinin korunmasına yardımcı olan do-
ğal iklim şartları (temiz hava) azalmıştır.

Kentin hâkim rüzgâr yönü olan kuzey rüzgârlarıyla kuzeyde yer alan ormanların 
ılıman ve temiz havası kent üzerine gelmektedir. Son yıllarda giderek artan ve aşırı 
betonlaşmayla birlikte daha da artmakta olan kent içi ısı adalarının bunaltıcı etkisi 
ancak kuzey rüzgârlarıyla azaltılabilmektedir. Fakat dikey yapılaşma ve ormanlık 
alanlara verilen zararlar, hem kente gelen rüzgârın şiddetinde hem de temiz-ılıman 
havanın kente ulaşmasında azalmaya yol açmıştır. Sonuç olarak; geçmişten günü-
müze büyük değişimler geçirerek gelmiş olan bu doğal zenginlik, doğal olmayan 
nedenlerle hızlı bir değişim geçirmektedir. Bu değişimin yavaşlatılması ve doğal 
süreçlerin ilerlemesi için doğal ekosistemlerin ve doğal biyolojik çeşitliliğin yerin-
de korunması ve sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Bunun için de, doğal alan-
lardaki tüm yapılaşma faaliyetleri, taş, kum ocağı, madencilik, HES, RES gibi yatı-
rımlar, mega projeler, Kanal İstanbul gibi büyük projeler mutlaka durdurulmalıdır.
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Beykoz Kıyılarındaki 
Yerleşimde Boğaz Kalelerinin 
Etkisi

Hümeyra Bostan BERBER1

On sekizinci yüzyılın son çeyreğinde Karadeniz’de artan Rus tehdidi karşısında 
Osmanlılar İstanbul’un savunma tedbirlerini artırmak maksadıyla Boğaz’ın Kara-
deniz çıkışını, nâm-ı diğer boğazağzını tahkim ederek kale ve tabyalarla donat-
mıştır. Aynı zamanda Boğaz güvenliğini daha etkin bir şekilde sağlayabilmek için 
Boğaz Nazırlığı adı verilen idari bir birim kurmuştur. İstanbul Boğazı’nın Anadolu 
yakasında bugün Beykoz ilçesinin sınırları içinde bulunan başta Anadolu Kavağı, 
Poyrazköy, Anadolu Feneri ve Riva gibi merkezi yerlerde olmak üzere sahil bo-
yunca irili ufaklı pek çok askeri savunma yapısı inşa edilirken malzeme ve işçileri 
taşıyabilmek için yeni yollar yapılmış, İstanbul merkezinden düzenli olarak kayıkla 
taşımacılık sağlanmıştır. Bununla beraber inşaları tamamlandıktan sonra kalelere 
yerleştirilen askerler ise kale çevresinde kendilerine yeni sosyal ve ekonomik ya-
şam alanları oluşturmuştur. Bu dönemde Osmanlı Arşivindeki kayıtlarda şehirleş-
me ve yerleşime yönelik taleplerin arttığı dikkat çekmektedir. Beykoz bölgesinden 
Osmanlı merkezine gelen taleplerden bazıları ulaşımın kolaylaşması için yedek yol 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi 
Ana Bilim Dalı
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ve iskeleler yapmak, askerlerin kale etrafındaki zirai arazileri ekip biçmek ya da 
mandıracılık yapmak istemeleridir. Her ne kadar Osmanlı hükûmetinin bu talep-
leri bölgedeki yerleşimin artmasını engellemek maksadıyla onaylamadığı görülse 
de süreç içerisinde Boğaz kalelerinin etrafında yerleşim ve hareketliliğin oluşmaya 
başladığı anlaşılmaktadır.

Beykoz kıyılarındaki yerleşimde Boğaz kaleleri’nin etkisini incelemeyi amaçlayan 
bu makale iki bölümden oluşacaktır. İlk bölümde Boğaz kalelerinin nerede, ne za-
man, kimler tarafından, hangi ihtiyaca binaen inşa edildiği kronolojik bir şekilde 
kısaca ele alınacaktır. İkinci bölümde ise kalelerin inşası ve sonrasında doğan ih-
tiyaç ve taleplerden bazı örnekler verilecek, kale etrafında gelişen imâr faaliyetleri 
ile bölgelerin birer yerleşim odağı haline gelmesi üzerinden kalelerin Boğaz’daki 
yerleşimlerin kuzeye doğru ilerlemesindeki etkisine dair bazı değerlendirmeler ya-
pılacaktır.

Karadeniz Boğazı Kalelerinin İnşası
1774’te Osmanlı ve Rusya devletleri arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaş-
masıyla beraber Rusların Karadeniz’de varlığını artırması üzerine İstanbul’un ye-
niden muhafazasına ve tahkimine ihtiyaç duyuldu. Önce Rusların 1699 Karlofça 
Antlaşmasıyla Karadeniz’de ticarete başlaması ve ardından 1774 Kaynarca Antlaş-
masıyla kazandıkları imkânlar Karadeniz’de dengelerin Rusya lehine değişmesine 
sebep oldu. Osmanlı İmparatorluğu on sekizinci yüzyılın sonuna doğru Rusya’nın 
ve yükselen askeri gücünün oluşturduğu tehdidi öngörerek Karadeniz Boğazı ya 
da Osmanlıların deyişiyle Bahr-i Siyah Boğazı’ndaki güvenlik tedbirlerini artırdı. 
İstanbul’un Karadeniz’e açılan sahil boyunca var olan kaleleri yeniden tahkim etti 
ya da yeni kale ve tabyalarla donattı. Bilhassa Fransa merkezli olmak üzere Av-
rupa’da yeni mühendislik tekniklerinin gelişmesi üzerine, Osmanlılar da Boğaz’ın 
tahkiminde Fransız mühendislerle iş birliği yaptı. Ayrıca İstanbul Boğazı’nın gü-
venliğini daha etkin bir şekilde sağlayabilmek için Boğaz Nazırlığı adıyla yeni bir 
idari birim kuruldu.

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Osmanlıların beklemediği şekilde gelişme gös-
termesi İstanbul’un güvenliği meselesini gündeme taşıdı. Rus donanması Cebe-
litarık Boğazı’ndan geçerek İngilizlerin yardımıyla Akdeniz/Çanakkale Boğazı’na 
ulaştı ve 5-7 Temmuz 1770 tarihinde Çeşme Deniz Muharebesi gerçekleşti. Rus 
donanmasının Osmanlı donanmasını Çeşme’de yakarak tamamen yok etmesi Os-
manlılarda büyük bir endişe uyandırdı.2

Bunun üzerine Osmanlı hükûmetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki mev-
cut kaleleri güçlendirme ve yeni tabya ve palankalar inşa etmek için harekete geç-
tiği anlaşılıyor. Sultan III. Mustafa, pek çok karşıt görüşe rağmen Ruslarla bu sa-
vaşa girmişti ve boğazların güvenlik ağı böyle bir savunmaya hazır değildi. Savaş 
başladığında İstanbul Boğazı’nda 1395’te inşa edilen Anadolu Hisarı ve 1452’de 
inşa edilen Rumeli Hisarı’yla beraber, 1624 yılında Karadeniz’den gelen Kazak kor-
san akınlarına karşı inşa edilen Anadolu ve Rumeli Kavağı kaleleri bulunuyordu. 

2 Midhat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011), c. V, 2580-1; İdris Bostan, Osman-
lılar ve Deniz: Deniz Politikaları, Teşkilat ve Gemiler, (İstanbul: Küre Yayınları, 2017), 65-66.
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Çeşme’deki sarsıcı yenilgiden sonra Hisar ve Kavak kalelerine hızlıca mühimmat 
yığılması3 ve topçu takviyesi yapılmasının4 yanında Sultan III. Mustafa hızlıca yeni 
kale ve tabyalar inşa edilmesini emretti. 1772 senesinde Sermimar Mehmed Tahir 
Ağa’nın nezareti ve Yorgi Kalfa’nın takibinde Karadeniz Boğazı’nın ağzına karşılıklı 
iki uca Anadolu Feneri ve Rumeli Feneri kaleleri inşa edildi.5

Anadolu Feneri’nin kitabesinde şöyle yazmaktadır:

Padişâh-ı bahr ü berr şehinşâh-ı İskender eser
Şevketlü Sultan Mustafa Hân ibn-i
Sultan Ahmed Hân-ı sâlis Hazretleri
Bahr-i Siyâh boğaz’ını muhâfaza içün
Binâ buyurdukları kal‘a-i cedîddir. 1186.6

Bundan kısa bir süre sonra o esnada Osmanlı sarayının hizmetinde bulunan Macar 
asıllı Fransız subayı Baron de Tott’un7  riyasetinde altı ay gibi kısa bir sürede Fener 
kalelerinin gerisine, birbirine daha yakın karşılıklı iki noktada, 1773’te Rumeli Ya-
kası’nda Garibçe ve Anadolu Yakası’nda Poyraz Burnu adında iki kale inşa edildi.

Görsel 1: Karadeniz Boğazı Haritası, (İÜ.NE., Albüm, nr. 92580).

3 BOA. C.AS. 1008/44138; BOA. C.AS. 1010/44237; BOA. AE.SMST.III. 318/25599.
4 BOA. AE.SMST.III. 349/28014.
5 BOA. C. AS. 913/39440. “Bâ-fermân-ı âlişân binâsına me’mûr olduğum Bahr-i Siyah Boğaz’ında Anadolu Fe-
neri pîşgâhında müceddeden inşâ ve ihyâsına irâde-i seniyye buyurulan kârgîr tabyalar ve palanka içün mevcûd 
cebehâne-i âmireden şimdilik iktizâ eden eşyânın defteridir ki zikr olunur. Fi 2 Zilka‘de 1185. Bende Mehmed Tahir 
Ser-mi‘mârân-ı hâssa.”
6 Ahmed Nezih Galitekin, Beykoz Kitabeleri, (İstanbul: Beykoz Belediyesi, 2008), c. 1, s. 117; Ali Soysal, Anadolu 
Feneri: Tarihten Gelen Işık, (İstanbul: Denizler Kitabevi, 1997), 58.
7 Baron de Tott, Mémoires du Baron de Tott sur Les Turcs et Les Tartares, (Amsterdam, 1785). Baron de Tott ve hatı-
ratı hakkında detaylı bilgi için bkz. Virginia Aksan, “Enlightening the Ottomans: Mustafa III and Tott”, International 
Congress on Learning and Education in the Ottoman World, ed. A. Çaksu (İstanbul. 2001), s. 163-74; Auguste Boppe, 
“La France et le “militaire turc” au XVIIIème siècle”, Feuilles d’histoire (1912), s. 386-402,490-501; Frédéric Hit-
zel, Relations interculturelles et scientifiques entre l’Empire ottoman et les pays de l’Europe occidentale 1453-l839, 
(Doktora Tezi, Paris-Sorbonne, 1995).
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Sultan III. Mustafa’nın vefatı üzerine Sultan I. Abdülhamit tahta çıktı ve Osman-
lı Rus savaşı 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması’nın imzalanmasıyla sona erdi. 
Osmanlılar Karadeniz’deki Kılburnu, Kerç, Yenikale ve Azak Kalesi gibi önemli 
üslerini Ruslara terk etmişti.8 Antlaşmayla sona eren bu büyük yenilgiden sonra 
Osmanlılar kalelerin inşasına bir müddet ara verdi. Ancak Rus İmparatorluğu’nun 
bilhassa deniz gücünü artırması ve Osmanlı sınırlarındaki tehdidini sürdürmesi 
Osmanlıların Karadeniz’deki Rus varlığını daha kapsamlı bir şekilde ele almaya ve 
uzun vadeli planlar yapmaya mecbur bıraktı. Böylece halihazırda mevcut kaleler ve 
yeni kale ve tabyalar teftiş edilerek bunlara yenileri eklendi.

Sultan I. Abdülhamid Temmuz 1774’te Cezayirli Gazi Hasan Paşa’yı ikinci kez kap-
tanıderyalığa getirerek Boğaz’ın güvenliğini de onun sorumluluğuna verdi.9 Ceza-
yirli Hasan Paşa sadece devlet görevlisi olarak süreci idare etmekle yetinmedi, aynı 
zamanda güçlü, yetkilerini kullanan ve inisiyatif alan bir üst düzey yetkili olarak 
hem profesyonel askeri mühendisliğin merkezi olan Fransa’dan askeri mühendisler 
getirilmesine öncülük etti hem de Çanakkale ve İstanbul boğazlarında kendi büt-
çesini kullanarak kalelerin etrafının imar edilmesine ve güvenliğin artırılmasına 
katkı sağladı. Mesela Cezayirli Gazi Hasan Paşa Çanakkale Boğazı’nın deniz trafi-
ğini gözetleyebildiği bir mevki olan Yerkesiği’nde kendine bir köşk ve kule yaptır-
dı.10 Ayrıca İstanbul Boğazı’nda Anadolu yakasında bulunan Poyrazköy’de Baron 
de Tott’un nezaretinde inşa edilen kalenin hemen arkasına bir cami ve çeşme de 
yaptırmıştır.11 Bunların yanında Poyrazköy ve Garibçe kalelerinin yukarısında Bo-
ğazı tepeden görecek şekilde Hasan Paşa Kulesi olarak bilinen iki gözetleme kulesi 
de yaptırmıştır.12

On beş sene boyunca bu görevde bulunan Kaptanıderya Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa, var olan kalelerin güçlendirilmesi, mühimmat ve asker ile takviye edilmesi ve 
yeniçeri, cebeci ve topçu kışlakları inşa edilmesinin yanında13, Boğaz’ın dışına yeni 
kaleler inşa edilmesine de nezaret etti. 1778 senesinde Anadolu Yakası’nda Riva’da 
Revancık Kalesi adıyla bir kale daha inşa edildi.14 Böylece Anadolu Feneri, Rumeli 
Feneri, Garibçe, Poyraz ve Revancık kaleleri bir güvenlik ağı teşekkül etti ve Kılâ-ı 
Hamse (Beş Kale) adı verildi. Bu kalelere de Kılâ-ı Hamse Nâzırı adıyla bir idareci 
atandı. Kalelerin yönetimi Tersâne’ye ve dolayısıyla Nâzır da doğrudan Kapudan 
Paşa’ya bağlıydı.15

8  Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, 2580-1; Faruk Bilici, “XVIII. Yüzyılda Karadeniz’de Osmanlı-Rus Mücade-
lesi”, XVIII. Yüzyıl Başından XX. Yüzyıla Kadar Türk Denizcilik Tarihi, ed. Zeki Arıkan ve Lütfü Sancar, (İstanbul: 
Boyut Yayıncılık, 2009), 32-36. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın metni için bkz. Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku 
ve Siyasi Tarih Metinleri c. 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1953), s. 121-137.
9  Tevfik Temelkuran, “Gazavat-ı Cezayirli Gazi Hasan Paşa (Tahlil ve Tenkidli Metin)” (Doktora Tezi, İstanbul Üni-
versitesi SBE, 2000), 56; Mahir Aydın, “Cezayirli Gazi Hasan Paşa”, TDV DİA c. 9 (1993), s. 501-503.
10  Onur Sefer Özbalaban, “Cezayirli Hasan Paşa Köşkünün Osmanlı Arkeolojisi Yöntemleriyle İncelenmesi” Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi, (SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2016), s. 20-54.
11 Çeşmenin kitabesi için bkz. http://www.ottomaninscriptions.com/verse.aspx?ref=list&bid=1339&hid=1694.
12 Kulelerin güncel fotoğrafı için bkz. Gizem Dörter, “A Future for the Upper Bosphorus: A Historical Survey of the 
Upper Bosphorus and a Proposal for a Sustainable Heritage Management Plan.” (Yüksek Lisans Tezi, Koç Üniver-
sitesi, 2010), 231.
13 Kalelerdeki bazı su yollarının tamiri hakkında bkz. BOA. C.AS. 283/11782; Beş kaleye kışlaklar inşası hakkında 
bkz. BOA. MAD.d. 3162, s. 552-553.
14 BOA. C.AS. 125/5594.
15  M. Tayyib Gökbilgin, “Boğaziçi”, MEB İslam Ansiklopedisi, c. 2,  s. 691; BOA. C.AS. 1179/52578; BOA. C.AS. 
648/27243.
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Görsel 2: Toussaint tarafından inşa edildiği belirtilen Hasan Paşa kulelerinin planı. 
(SHD, 1 VM 275, No: 22, f. 06).

Belli dönemlerde, bilhassa siyasi ve askeri gelişmelerin etkisiyle, Boğaz güvenli-
ğinin daha ciddiyetle gündeme geldiği anlaşılmaktadır. Mesela 1783’te Kırım’ın 
Ruslar tarafından ilhak edilmesi yeni bir Osmanlı-Rus savaşının fitilini ateşledi.16 
Böylece Osmanlılar yeniden Boğaz’ın güvenliğini dikkatle ele aldı. 1783-1788 se-
neleri arasında kalelerin inşasında görevlendirilmek üzere Lafitte-Clavé ve Mon-
nier Courtois adında iki Fransız subay Osmanlı hizmetine girdi.17 Beş kaleden ve 
onlara bağlı tabyalardan oluşan bu güvenlik ağına yeni kale ve tabyalar eklendi. 
1783’te Kavak kalelerinin yakınında Anadolu yakasında Macar18 ve Rumeli yaka-
sında Dalyan tabyalarının inşasına başlandı ve 1788’de ancak tamamlanabildi.19 
Yine Rumeli yakasında Kilyos nâm-ı diğer Bağdadcık kalesinin 1784’te inşasına 
başlandı ve uzun süre farklı kişilerin nezaretinde devam etti.20 1785 senesinde 

16 Ahmed Vâsıf Efendi, Mehasinü’l-Âsâr ve Hakâikü’l-Ahbâr, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1994), s. 25-29, Osman-
lı Rus İlişkileri Tarihi: Ahmet Câvid Bey’in Müntehebâtı, hzr. Adnan Baycar, (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2004), s. 
519-522; Isabel de Madariaga, Russia in the Age of Catherine the Great, (London: Phoenix, 2003), 390.
17 1783-88 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin hizmetinde çalışan Fransız mühendisler hakkında detaylı bilgi için 
bkz. Hümeyra Bostan, “Defending the Ottoman Capital Against the Russian Threat: Late Eighteenth Century For-
tifications of Istanbul”, (Doktora Tezi, İstanbul Şehir & École Pratique des Hautes Études Üniversiteleri, 2020), s. 
101-137.
18 Macar kelimesi akan su anlamına gelen “mâ-i cârî”den gelmektedir. Ferenc Toth tarafından Macar biri yapmış 
olduğu için bu ismi taşıdığı düşüncesiyle Macar asıllı Fransız subay Baron de Tott’la ilişkilendirilmişse de (Ferenc 
Toth, Un diplomate militaire française en Europe Orientale à la Fin de l’Ancien Régime, (Istanbul, ISIS Press, 2011), 
123), hiçbir alakası yoktur ve Osmanlı-Fransız iş birliğiyle inşa edilmiştir. Bkz. Bostan, “Defending the Ottoman 
Capital Against the Russian Threat”, 198. Sinan Genim’in Beykoz Sempozyumu 2021 Açılış Konferasında aktardığı 
üzere Hafız Hüseyin Ayvansarâyî’nin Hadîkatü’l-cevâmi‘ adlı eserinde kelimenin kökeni şu şekilde açıklanmıştır: 
“ve karîbinde hâlâ Macar kal‘asının olduğu mahal mâ-i câri bağçesi ismiyle müsemma iken muahharan galat olarak 
lisân-ı avâmda Macar bağçesi denmekle meşhur olmuştur.” Hadîkatü’l-Cevâmi, s. 148. Bu tabya Osmanlı belgelerin-
de Macar tabyası, Macar kal‘ası ve Yuşa tabyası gibi adlarla zikredilmektedir.
19  BOA. C.AS. 85/3942; SHD, 1 VM 275, Carton 13. “Plan du Canal de la Mer Noire par Antoine Mercenier, 1783”. 
Macar ve Dalyan tabyaları sâbık sermimar Hafız Ağa’nın nezaretinde ve Fransız ustabaşı (maître charpentier) Tous-
saint Petit de Saint Tropez eşliğinde inşa edilmiştir.
20  BOA. A.AMD. 24/186; BOA. D.BŞM.BNE.d. 16042; BOA. C.AS. 1059/46564; BOA. C.AS. 1167/51945; BOA. 
AE.SABH.I. 11/952; BOA. AE.SABH.I. 15/1340; Lafitte-Clavé, Journal d’un officier Français à Constantinople en 
1784-1788, hzr. Dimitris Anoyatis-Pelé, (Thessalonique: University Studio Press, 2004), 278.
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Fransız mühendisler Lafitte Clavé ve Monnier Rumeli yakasında Büyük Liman 
Tabyasını inşa etti.21

Kilyos ve Büyük Liman kalelerinin eklenmesiyle tabyalar hariç tutularak kalelerin 
sayısı yediye çıkmış oldu ve bu kale ağına bundan sonra Kılâ-ı Seb‘a (Yedi Kale) 
adı verildi. Nâzıra da bundan sonra Boğaz Nâzırı, Nâzır-ı Kılâ-ı Seb‘a ya da Nâzır-ı 
Kılâ‘-ı Boğaz-ı Bahr-i Siyah dendi.22 Ancak savaş zamanlarında Nâzırın da üzerin-
de tüm Boğaz’ın güvenliğinden vezir rütbesiyle bir Boğaz Muhafızı sorumlu oldu.23

Görsel 3: “Bahr-i siyah Boğaz’ında Macar Tabyası ta‘bîr olunan Yuşa Kal‘asının Resmi”. 
TSMA.E. 900/100.

1789’da amcasının vefatı üzerine Sultan III. Selim tahta çıktı. Bu dönemde hem 
Mühendishane’de yetişen yeni Osmanlı mühendisleri hem de ikinci bir misyon-
la Fransa’dan gelen Fransız mühendisler beraber çalıştı.24 Önceden hızlıca yapılan 
ve zaman içinde yıkılıp hasar gören Kilyos Kalesi, temellerinin üzerinden 1794-
96 yılları arasında yeniden yapıldı. Kalenin yeniden inşasında uygulanacak plan 
ve inşa tekniklerine dair Fransız ve Osmanlı mühendisler ve yöneticiler arasında 
uzun mütalaa ve tartışmalar oldu. Nihayetinde Mayıs 1794’te hazırlanan dört kö-
şeli bir plana göre Kilyos Kalesi inşa edilmiştir.25 Kilyos Kalesi’yle beraber evvelden 
başlayıp yarım bırakılan Karaburun Kalesi de bu sefer tamamlandı. 1806 senesinde 
her biri on top taşıyabilecek Papaz Burnu ve Filburnu (Alayburnu) Tabyaları26 ile 
1807’de Kireç Burnu Tabyası inşa edilirken Macar Kalesi olarak da bilinen Yuşa 
Tabyası ise genişletilerek takviye edildi.27

21 Lafitte-Clavé, Journal D’un Officier Français, 80-124; BOA. C.AS. 23/1207.
22  BOA. AE.SABH.I. 47/3372; BOA. C.AS. 130/5810. Boğaz Nazırlığı’nın idari yapısı hakkında detaylı bilgi için 
bkz. Hümeyra Bostan, “Defending the Ottoman Capital”, s. 209-216.
23  BOA. C.DH. 227/11309. Boğaz Muhafızlığı hakkında detaylı bilgi için bkz. Bostan, “Defending the Ottoman 
Capital”, s. 216-231.
24 1794-96 yılları arasında Osmanlı devletinin hizmetinde çalışan Fransız mühendisler hakkında detaylı bilgi için 
bkz. Hümeyra Bostan, “Defending the Ottoman Capital”, s. 153-180.
25  BOA. HAT. 143/597; BOA. TSMA.e. 497/20.
26  BOA. C.AS. 859/36785.
27 BOA. HAT. 35/1773. Tabyaların inşası hakkında detaylı bilgi için bkz. Bostan, “Defending the Ottoman Capital”, 
s. 192-199.
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Kalelerin İnşasında Yaşanan Güçlükler ve Doğan İhtiyaçlar
On sekizinci yüzyılın sonu ile on dokuzuncu yüzyılın başında İstanbul Boğazı’nda 
inşa edilen mezkur kalelerin hemen hepsi yerleşimin olmadığı yerlerde inşa edil-
miştir. Dolayısıyla kalelerin inşaatı, malzemelerin inşaat mahalline nakledilmesi, 
amelenin buraya taşınması ve inşaat boyunca barınması gibi sorunlar ortaya çıktığı 
gibi uzun vadede kalelere yerleştirilen askerin de ilk etapta kışlaları ya da mut-
fakları olmaması nedeniyle nakliyat, su ve yemek temini ve konaklama gibi temel 
ihtiyaçların görülmesinde güçlükler yaşanmıştır.

Kaleler savaş sürerken hızlıca inşa edildiği için başlangıçta kalelerde askerin kala-
bileceği kışlaklar yoktu. Bu nedenle asker nöbet usulüyle İstanbul merkezden at ka-
yığı, ateş kayığı ya da mavnalarla kalelere taşınıyordu.28 Daha sonra askerleri gün-
lük olarak taşımak yerine Mehterhâne-i Âmire’den çadır temin edildi ve askerler 
burada barınmaya başladı.29 Ayrıca kalelere henüz matbah (mutfak) yapılmadığı 
için temel ihtiyaçları için de hayme-i matbah yani mutfak çadırı kurulsa30 da esasen 
yemekleri günlük tayinat olarak Âsitane’den her gün kayıklarla taşınmaya devam 
etti.31 Elbette yemeklerin ve kale personelinin sürekli olarak kayıklarla taşınması 
uzun vadede sürdürülebilir değildi. Bu güçlüğün aşılması için zaman içinde kalele-
re kışlaklar inşa edilmiş, fırın, ocak ve mutfaklar yaptırılmış ve en önemlisi yakın-
daki su kaynaklarından kalelere yeni su yolları döşenmiştir.

Su Temini Meselesi:
Kalelerdeki personelin en temel ihtiyaçlarından biri su teminiydi. Bilhassa askerle-
rin kaleye yerleşmesiyle su tedariki daha hayati bir hal aldı. Başlangıçta su Anadolu 
Feneri ve Poyraz Limanı kalelerine su beygirleriyle taşınmaktaydı.32 Ancak suyun 
taşınarak tedarik edilmesi elbette sürdürülebilir değildi. 1783 tarihli bir defterdar 
takririne göre Karadeniz Boğazı’ndaki Poyraz Limanı ve Anadolu Feneri kaleleri-
nin sularının az olması sebebiyle kaledeki nefer ve ortalar su tedarikinde zorlan-
maktadır. Bu nedenle su nazırı ve mimar ağanın keşfine göre çiftliğe yakın Ayazma 
denilen kaynaktan Poyraz Limanı ve Anadolu Feneri palankasına su ulaştırılması 
gerekmektedir. Ayazma mahallinden altı masura su temin edilebilmektedir. Bu-
nun üç masurası Poyraz Limanı Kalesi’ne ve üç masurası Anadolu Feneri Kalesi’ne 
aktarılabilir. Mimar ağanın takririne göre de bu kalelerde kuyu açılmaya çalışılsa 
suyu acı olacağı için içilmeye uygun değildir. Böylece Defterdar Efendi ve Mimar 
Ağanın beyanları üzerine Anadolu Feneri ve Poyraz Limanı kalelerine su yolları 
açılmasına Sultan onay verir. Su yollarının inşasına nezaret etmek için Mustafa 
Efendi tayin edilerek baş muhasebeden 2.500 guruş tahsis edilir.33 İlerleyen dö-
nemde de kalelerin su yolları sıklıkla yenilenecek, Su Yolları Nazırının nezaretin-
de yenileri döşenecek ve güvenliğini sağlamaya dikkat gösterilecektir.34 Beykoz’un 

28 BOA. C. AS. 343/14205; BOA. C. AS. 1177/52450; BOA. C. AS. 325/13459; BOA. C.AS. 780/33034; BOA. 
C.AS. 1043/45809; BOA. AE.SABH.I. 138/9317; AE.SABH.I. 140/9426.
29  BOA. D.BŞM. 5585/470. Mehterhane-i Âmire iki muşambalı hayme, dört ikişer direkli sekbân çergesi ve iki 
hayme-i matbah temin etti.
30 BOA. C.AS. 1006/44044.
31 BOA. C. AS. 1118/49552; BOA. C. AS. 1201/53786.
32 BOA. C.AS. 64/3010; BOA. AE.SABH.I. 70/4826.
33 BOA. C.AS. 283/11782.
34 BOA. C.AS. 212/9081; BOA. DBŞM.BNE.d. 16115, s. 14; BOA. MAD.d. 8953, s. 86.
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Riva, Anadolu Feneri ve Poyraz Limanı gibi eskiden yerleşimin pek olmadığı böl-
gelerinde kaleler vesilesiyle ilk defa su yollarının inşa edildiği ve bölgenin imarının 
böylece başladığı anlaşılmaktadır.

Yedek Yol Talebi:
Kavak kaleleri on yedinci yüzyılda inşa edildiği için burada bir mahalle zaman 
içinde oluşmuştu. Ancak bölgenin on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında yeni tabya 
ve mescitlerle donatılması buraya ilgiyi artırdı. Kavak halkından saraya ulaşan bir 
yedek yol talebi de bunun bir örneği olmaktadır. Bu belgeye göre “Anadolu Kavağı 
Kalesi’nin beri tarafında Umûr yeri semtinden Başkireç fırınından Süt Gölü tabir 
olunan mahallerde” Kavak halkı bilhassa kış mevsiminde İstanbul’a daha rahat gi-
dip gelebilmek için yedek bir yol yapılmasını talep etmektedir. Bina Emini Mustafa 
Ağa bölgenin keşfini yapmış ve yedek yol yapılmasının iyi olacağını, 7863 guruş 
masraf ile yedek bir yol yapılabileceğini gerekli çizimlerin defterini hazırlayarak 
Divan’a sunmuştur. Ancak tüm bu mütalaalara rağmen padişah buraya yedek yol 
yapılmasına izin vermiyor. Eğer yedek yol yapılırsa bölgede yapılaşmanın artaca-
ğını, bölgenin evle dolup taşacağını söyleyerek insanların eskisi gibi sandal ile çek-
meye devam etmelerini emrediyor: “Bin seksen iki zira mahal iktiza etmez. Zira 
Kavaklı tarik bulur ise o mahaller dolar, giderek evler yapmağa başlarlar. Sandal 
ile çeksünler.”35

Arşiv belgelerinden yakın bir tarihte Kavak Kalesi yakınında Filburnu’nda iki adet 
taş iskele ve Başocak ile Macar Bahçesi arasında bir yedek yol yapıldığı anlaşılmak-
tadır.36 Ancak bu iskele ve yolların kavak halkının talebiyle alakalı olmadığı, zahire 
gemilerinin yedek çekmesi için yapıldığı tespit edilmektedir.37 Buradan Osmanlı 
yönetiminin imâr planlamalarını yaparken ihtiyaci ya da ihtiyari olup olmamasına 
dikkat ettiği, bölgede kontrolsüz yapılaşma ve yerleşime mani olmaya çalıştığı an-
cak zaruri ihtiyaçları karşıladığı anlaşılmaktadır.

Mandıra Talebi
11 Receb 1195 (3 Temmuz 1782) tarihli bir belgeye göre Karadeniz Boğazı’nın dı-
şında Anadolu Yakası’nda yeni inşa edilen Revancık Kalesi’nin dizdarı Hasan Ağa 
saraya bir takrir sunmaktadır. Bu takrire göre kalenin civarı İstanbul’un fethinden 
bu zamana kadar el değmeden bırakıldığı için ne bir tarımsal faaliyet yapıldığı ne 
de toprak sürüldüğü için orman olarak kalmıştır. Bu bölge aynı zamanda kimse-
ye timar, zeamet veya mukataa olarak da kaydedilmemiştir. Kale dizdarı, kalenin 
kethüdası ve sekiz müstahfız amele tutarak kalenin top altı denilen yerlerindeki 
ormanları kestirip etrafı dikenden ottan çöpten arındırarak çift sürmeye ve hayvan 
otlatmaya müsait hale getirterek burada mandıracılık yapmak istemektedir. Saraya 
ulaşan bu talep üzerine konu araştırılmıştır. Başmuhasebe kalemi tarafından Boğaz 
kıyılarından Bostancıbaşı sorumlu olduğu için Bostancıbaşı’nın mahsul defterine 
başvurularak adı geçen İrve/Riva mandırasının senelik gelirinin 24.000 akçe ol-
duğu emsal gösterilmiş ve bölgede mandıracılık geliştirilerek gelir sağlanabileceği 

35 BOA. TSMA.E. 708/28.
36 BOA. TSMA.E. 788/26.
37 BOA. C.BLD. 11/526.
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belirtilmiştir. Ancak Sultan I. Abdülhamid bu talebi ve yapılan mütalaaları değer-
lendirdiğinde, kale işinin daha elzem olması sebebiyle ve kaledeki neferlerin man-
dıracılıkla meşgul olarak esas vazifelerine olan alakalarının azalabileceği, bölge 
mandıracılık için mamur hale gelirse etrafta evler yapılacağı, böylece neferlerin 
kaledeki esas görevlerinden kaçabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurarak 
ve kalenin mamur hale getirilmesinin öncelikli olduğunu belirterek izin verme-
miştir.38 Burada da Osmanlı yönetiminin önceliğinin Boğaz’ın güvenliği ve kalele-
rin bu güvenlikte oynadıkları rol olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç
Sonuç olarak burada zikredilen bazı örneklerden Osmanlı hükûmetinin yeni kale 
ve tabyalar inşa edilen Riva, Anadolu Feneri ve Poyraz Limanı gibi muhitlerde key-
fi bir şekilde, gelişigüzel olarak yerleşimlerin gelişmesini istemediği, buradaki imar 
faaliyetlerinin belli prensipler dâhilinde ve kontrollü bir şekilde ilerlemesine dik-
kat ettiği anlaşılmaktadır. Bir yandan da aynı örnekler kalelerin inşasıyla beraber 
doğan zaruret ve ihtiyaçlar neticesinde bölgelerin doğal seyrinde birer ilgi odağı 
olduğu ve uzun vadede yerleşimlerin gelişeceğinin bir işaretidir. Zira artık kaleler 
sayesinde su yolları döşenmiş, cami, mescit ve çeşmelerle mamur edilmiş bu yer-
ler, aynı zamanda kale personelinin de güvenliğini sağladığı ve insanların yaşadığı 
muhitlere dönüşmüştür.

Görsel 4. İstanbul Boğazı Kaleleri Haritası 
(Yazara ait bilgilerle Hatice Korkulu tarafından hazırlanmıştır.)

İstanbul Boğazı ya da Osmanlıların deyişiyle Bahr-i Siyah Boğazı’nda Osmanlı 
Devleti tarafından farklı dönemlerde inşa edilen kalelerin İstanbul’un Karadeniz 
tarafındaki bir sınırını da teşkil ettiği düşünülebilir. Mesela on yedinci yüzyıla 

38 BOA. AE.SABH.I. 309/20709.
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kadar Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı kaleleri bir sınır teşkil ediyordu. 1624’de 
Anadolu Kavağı ile Rumeli Kavağı kalelerinin inşa edilmesiyle beraber İstanbul’un 
sınırları Karadeniz’e doğru biraz daha ileri taşınmış oldu. Son olarak 1772’de Ana-
dolu Feneri ile Rumeli Feneri kalelerinin inşasıyla İstanbul’un güvenlik ağı boğa-
zağzına kadar ulaşmıştır. Böylece on dokuzuncu yüzyıldan itibaren fenerlerin İs-
tanbul’un yeni sınırını oluşturduğu düşünülebilir.
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Beykoz Semalarını Aydınlatan 
Işıklar: Kanlıca, Umuryeri, 
Anadolu Kavağı ve  
Anadolu Fenerleri

Emel Soyer KOLÇAK1

Özet
Deniz fenerleri; kıyılara yakın bölgelerde seyreden deniz taşıtlarına yardımcı ol-
mak amacıyla, kıyılarda, sığ sularda ya da tepelerde inşa edilen, aydınlatma aygıtla-
rıyla donatılmış ve çoğunlukta kule biçimindeki yapılardır. Gemilerin, denizlerde 
güvenle seyretmeleri ihtiyacına karşılık ortaya çıkan deniz fenerleri, insanoğlunun 
denizleri kullanmaya başladığı dönemlerden itibaren var olmuşlardır. Denizci bir 
devlet olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun sularında seyreden gemilerin güvenli-
ğini sağlamak amacıyla deniz trafiğinin yoğun olduğu Ege adaları, Karadeniz ve 
özellikle Çanakkale ve İstanbul boğazlarını, çeşitli yöntemlerle aydınlattığı bilin-
mektedir. Osmanlı ülkesinde modern anlamda inşa olunan ilk fenerler 1850’li 
yıllardan itibaren Osmanlı, İngiltere ve Fransa devletlerinin aralarında yaptıkları 
görüşmelerin neticesinde vücuda gelmişti. Kırım Savaşı sırasında, müttefik İngiliz 

1İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi
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ve Fransız gemilerinin Karadeniz ve İstanbul boğazlarında emniyetle seyredebil-
meleri amacıyla mevcut fenerlerin yenilenmesi ve bunlara yenilerinin eklenmesi 
düşüncesi doğmuştu. Çanakkale ve İstanbul boğazları, asker ve eşya yüklü gemiler 
için olduğu kadar ticaret için de büyük öneme haiz olduğundan 1855 yılında kuru-
lan Fenerler İdaresi çalışmalarına buralardan başladı. Anadolu Feneri, 17. yüzyılda 
Osmanlılar tarafından inşa olunduğu halde, sahip olduğu stratejik konumundan 
dolayı idarenin modernizasyonunu gerçekleştirdiği ilk fenerlerdendir. Gemilerin 
Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na emniyetle girmelerinin aciliyet arz etmesi neti-
cesinde Rumeli Feneri ile birlikte yenilenerek 1856 yılında hizmete sokulmuştur. 
Aynı öneme binaen İstanbul Boğazı’nın ışıklandırılması için Anadolu yakasında 
Anadolu Kavağı, Umuryeri, Kanlıca ve Kandilli’de, Avrupa yakasında ise Tarabya/
Kireç Burnu, Yeniköy, Rumeli Hisarı ve Kuruçeşme’de fenerler kurulmuştur. Bu 
bildiride günümüzde Beykoz sınırlarında yer alan Kanlıca, Umuryeri, Anadolu 
Kavağı ile Anadolu Fenerlerinin tarihçeleri Osmanlı evrakına dayandırılarak ve-
rilmeye ve Beykoz’un kültürel mirası olarak günümüzde varlığını devam ettiren bu 
fenerlerin tarihsel önemleri ön plana çıkarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Boğaziçi Fenerleri, Fener kuleleri, Fenerler İdaresi.

Beykoz’un tarihsel zenginliğinin bir parçası ve Osmanlıların erken tarihlerde hiz-
mete açtığı fenerlerden biri olan Anadolu Feneri, İstanbul Boğazı’nın Anadolu kı-
yısında Karadeniz’e açıldığı noktada yer almaktadır. Beyaz renkte taş bir kule for-
munda olan fener, 41˚ 13’ kuzey enlemi, 29˚ 09’ doğu boylamı koordinatlarında yer 
alır. Temelinden itibaren yerden yüksekliği 20 m, denizden yüksekliği ise 75m’dir. 
Görünüş mesafesi 20 mildir. Karadeniz’in tehlikeli dalgaları arasında seyir eden 
gemiler, karşılıklı halde bulunan Rumeli ve Anadolu Fenerleri sayesinde güvenle 
Boğaziçi’ne giriş yaparlar.

Fenerin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte ilk bilgiler 17. yüzyıla de-
ğin inmektedir. Öncelikle literatürde genel bir kanı olarak kendine yer etmiş bir 
bilginin tashih edilmesi gerekir. Konuyla ilgili ikincil kaynakların çoğunda Ana-
dolu Feneri’nin 1648 senesi itibarıyla hizmet verdiği kaydedilmiştir. Bu bilgi Katip 
Çelebi’nin Cihânnümâ adlı eserinde bulunan bir haritaya dayandırılmaktadır. Söz 
konusu haritada Anadolu Fenerinin bulunduğu yerde “fener” ibaresinin bulun-
masından dolayı fenerin bu tarihten önce inşa edildiği iddiası gündeme gelmiştir. 
Oysa Katip Çelebi’nin 1648 ve 1654 yıllarında telif ettiği orijinal eserde İstanbul 
Boğazı’nı gösteren herhangi bir çizim bulunmamaktadır. Söz konusu haritanın bu-
lunduğu Cihânnümâ nüshaları, eserin 1732 baskısına ait olup matbaacısı İbrahim 
Müteferrika tarafından eklenmiştir (Gökyay, 1993, s.541-542). Katip Çelebi’nin 
1645 yılında kaleme aldığı bir diğer eseri olan Müntehab-ı Bahriyye’de ise İstanbul 
Boğazı’nı gösteren haritalar bulunmaktadır. Ancak haritalarda sadece Rumeli Fe-
neri’ne işaret edilmiştir. Aynı eserin başka bir haritasında, Fenerbahçe’nin olduğu 
yere “fenâr” notu düşülmüşken Anadolu Feneri’nin bulunduğu yerde sadece bir 
limana işaret edilmiştir (Sarıcaoğlu, 2018). Bu bilgilerden fenerin, 17. yüzyılın ilk 
yarısında henüz inşa edilmediği bilgisini teyit etmekteyiz.
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Fransız haritacılığının önde gelen ismi Nicolas Sanson’un çizdiği haritalar ise Ana-
dolu Feneri’nin varlığı açısından oldukça önemli veriler sunar. Sanson’un 1655 yı-
lında basılan haritasında sadece Rumeli Feneri görülürken 1665 tarihli haritasında 
her iki fenere de işaret edildiği dikkat çekmektedir. Buradan fenerin kesin olarak 
1665 tarihinde var olduğunu ve bu tarihten kısa bir süre önce inşa edildiğini anla-
maktayız. Sonraki yüzyıllara ait bazı veriler de fenerin, bu tarihlerde inşa edildiğini 
göstermektedir. Söz konusu verilere göre Anadolu Feneri, 17. yüzyılın ikinci ya-
rısına damga vuran Köprülüler ailesince meydana getirilmişti. Anadolu Fenerine 
fenerci tayinine dair olan 1814 tarihli bir arzda “…sadr-ı a‘zam-ı esbak Köprülü 
Mehmed Pâşâ merhûmun Bahr-ı Siyâh boğâzında Anadolu sâhilinde vâkı‘ mürûr 
u ubûr eden sefâinin emn ve selâmetleriçün müceddeden binâ ve ihyâsına muvaf-
fak oldukları fenâr-ı kebîr…” kaydı bulunmaktadır (C.BH 174/8181). Bu beyanata 
göre fener, 1656-1661 yılları arasında sadrazamlık görevinde bulunmuş Köprülü 
Mehmed Paşa tarafından inşa edilmiştir. Mehmed Paşa’nın ölümünden sonra fe-
nerin, yerine geçen oğlu Fazıl Ahmed Paşa’nın adıyla anıldığı verilen diğer bilgi-
lerdir. 1661-1676 yılları arasında sadrazamlık görevinde bulunmuş Fazıl Ahmed 
Paşa’nın fenerle ilgisini gösteren 1772 tarihli belgede “Fenârcilik: Fenâr-ı kebîr-i 
merhûm Fâzıl Ahmed Pâşâ der boğâz-ı Bahr-ı Siyâh der-cânib-i Anadolu” ifadesi 
yer almaktadır (AE.SMST.III, 18/1211). Dolayısıyla 1665 ve sonrasına tarihlenen 
görsel kaynaklarda Anadolu Feneri’nin yer almasının, fenerin bu tarihlerde Os-
manlı Devleti’nin önde gelen ailesince inşa edildiği bilgisini doğruladığını söyle-
mek uygun olacaktır.

18. yüzyılda feneri zikreden kaynakların sayısı artmaktadır. 1736-1739 Osman-
lı-Rus Savaşı’na katılmış bir Türk denizcisi, donanmanın Eylül 1736 ve Eylül 
1737’de Karadeniz’den İstanbul Boğaz’ına yol aldığı sırada gördüğü “Boğaz fener-
lerinden” bahseder. Erken tarihli örneklerde Rumeli Feneri tek başına anılıyorken 
artık Anadolu Feneri ile birlikte anlatılmaya başlanmıştır. 1755-1780 yılları arasın-
da Osmanlı topraklarında çeşitli görevler üstlenen Macar asıllı Fransız subay ve 
diplomat olan Baron de Tott, Anadolu Feneri hakkında bilgi verenler arasındadır. 
Türkçeye “Türkler ve Tatarlara Dâir Hatıralar” olarak tercüme edilen eserine göre 
Boğaz’ın Karadeniz ağzında gemicilere yol gösteren “iki muazzam fener” bulun-
maktaydı ve bu fenerlerin bekçileri bir kaza sonucu karaya vuran gemilerdeki mal-
ları yağmalamaktaydı. 1790’lı yıllarda İstanbul’u gezen İngiliz Doktor Olivier de, 
Boğaz’ın iki yakasında yanan fenerlerden söz etmektedir (Soysal, 1997, s.48-49). 
Bu ve örnekleri çoğaltılabilecek veriler, Anadolu Feneri’nin 19. yüzyıldan çok daha 
erken bir tarihten itibaren var olduğunu göstermektedir.

19. yüzyılın ilk yarısında Anadolu ve Rumeli fenerleri, İstanbul Boğazı’ndan geçen 
gemilerin güvenliğini sağlamak üzere Tersane-i Amire tarafından tamir edilmişti. 
Bu fenerlerin iyi bir şekilde çalışmasını temin etmek epey masraflı olduğundan 
1840 yılında, güzergâhı kullanan gemilerden Avrupa’da uygulandığı üzere vergi 
alınmasına karar verildi. 4 Nisan 1840 tarihi itibariyle uygulamaya konan tari-
feye göre tonilatosu 0-50 arası olanlar 15, 250 ve yukarısı olanlar 90 kuruş ücret 
ödeyecekti (İ.MSM 15/339). 1853 yılında Anadolu ve Rumeli fenerlerinden elde 
edilen gelirin yaklaşık 500.000 kuruş olduğu görülmektedir. Fener görevlilerinin 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı298

maaşları, zeytinyağı, kirpas ve kayık ücretleri olarak sıralanan bir aylık giderler 
toplamı ise 72.000 kuruş civarındaydı (İ.HR 119/5872 leff 3).

Osmanlı fenerleri, Tersane-i Amire idaresinde işletilmekteydi (Soysal, 1997, s.50). 
Ancak kıyı ve sığlık alanların aydınlatılması konusunda dünyada pek çok teknolo-
jik yenilik meydana gelmişti (Koca Nemlioğlu, 2018, s.106). Üstelik Kırım Savaşı 
sırasında Osmanlı-İngiltere-Fransa’dan oluşan müttefik donanmanın kolaylıkla 
ve daha önemlisi emniyetle Boğazlara girip çıkabilmeleri aciliyet arz etmekteydi. 
Özellikle Kırım Savaşı dolayısıyla savaş gemilerinin İstanbul ve Çanakkale boğaz-
larını kullanmaları bölgede güvenli yolculuk ihtiyacını arttırmıştı. Tüm bu gerek-
çeler nedeniyle 1855 yılında, başında Fransa Posta Vapurları kaptanlarından Ma-
rius Michel’in bulunduğu Fenerler İdaresi kuruldu (Soyer Kolçak, 2010, s.95-96). 
İdarenin ilk icraatı Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girişi sağlayan Anadolu ve 
Rumeli fenerlerinin modernizasyonu oldu. Zira mevcut fenerlerin ışıklarının ye-
tersiz oluşu nedeniyle özellikle fırtınalı gecelerde birçok gemi kaza yapmaktaydı. 
Aslında fenerlerin görünüş mesafesi 15-20 mil civarında olmakla birlikte puslu ha-
valarda bu miktar 5 mile kadar düşmekteydi. Esas sorun ise kaptanların ışık kayna-
ğının hangi fenere ait olduğunu tespit edememesinden kaynaklanmaktaydı. Çünkü 
1850’li yıllara gelindiğinde her iki fener de hala sabit ışıklıydı. Üstelik yıllardan beri 
Istranca bölgesinde bazı kimseler söz konusu havalarda liman veya yüksek mev-
kilerde ateş yakarak kaptanları tuzağa düşürmekteydiler. Halk tarafından yakılan 
ateşi, boğaz fenerleri sanan kaptanlar yanaştıkları kıyılarda, kayalıklara saplanıyor-
lardı. Nitekim 1854 kışında iki savaş gemisi Istranca dağlarında yakılan ateşi boğaz 
fenerleri sanarak kıyıya yanaşmışlar ve kazaya uğramışlardı. Fırtınalı geceler dışın-
da söz konusu bölgenin gündüzleri puslu olması, kaptanların kendi bulundukları 
yeri tespit etmelerini oldukça zorlaştırıyordu (İ.HR 116/5685; HR.TO 221/49).

1855’de hazırlanan ilk tasarıların (HR.TO 195/70 leff 4) ardından 17 Nisan 1856 
tarihli Fenerler Müdürü Michel tarafından kaleme alınan arzda Anadolu ve Rume-
li fenerlerinde mevcut fener cihazlarının söndürülerek yerlerine yenilerinin takıl-
ması ile alakalı çalışmaların başladığı dile getirilmektedir. Buna göre o sırada tamir 
olunmakta olan Anadolu Feneri kulesinin 25 gün içerisinde hizmete başlayacağını 
bildirilmektedir (HR.TO 423/11). Osmanlı sahillerine inşa olunacak fenerler hak-
kında bilgi veren bir başka belgeye göre, Anadolu Feneri’yle ilgili olarak iki dakika-
da bir kırmızı ve iki beyaz ışık yayan üçüncü derece bir fener olarak inşa edileceği 
kaydedilmiştir. Yine üçüncü derece ancak sabit olan Rumeli Feneri’nin rengi ise 
beyaz olacaktı (HR.TO 157/56). Fener kulelerinin restorasyonu ve cihazlarının ye-
nilenmesi sonrası, fenerlerin hizmete başladığı tarihe dair kaynaklar farklılık gös-
termektedir. Osmanlı evrakına göre Anadolu ve Rumeli Feneri 10 Mayıs 1856’da 
çalıştırılmıştı (DTA, Şub 24/90-B). Bir başka kaynakta bu tarih 15 Mayıs 1856 ola-
rak verilmiştir (Thobie, 2004, s.275). Fenerler İdaresi Müdürü Michel’in 23 Mayıs 
1856 tarihli arzında ise bu fenerlerin 31 Mayıs 1856 gecesi itibariyle çalışmaya baş-
layacağı bildirilmektedir (HR.TO 423/48). Nitekim fenerlerin yakıldıkları tarihi 
sefaretler aracılığıyla ilgili kumpanyalara duyuru amacıyla düzenlenen evrakta fe-
nerlerin, 1 Haziran 1856’da hizmete başladığı görülmektedir:
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Belge 1. Anadolu ve Rumeli fenerlerinin 1 Haziran 1856’da çalıştırıldığını gösteren ilan metni 
(HR.SFR (3) 27/28 leff 2)

1856 yılı içinde Michel, maiyetindeki Müfettiş Garbeyron ve İngiliz kaptan Espe-
ran ile birlikte bir Osmanlı gemisine binerek fener inşa olunacak mevkilerin tespiti 
ve tahkiki işine girişmişti. İngiliz kaptan, bu keşif gezisini daha sonra iki ayrı rapor 
olarak Osmanlı idarecilerinin dikkatine sunmuştu. Esperan, Temmuz 1856’da ka-
leme aldığı ikinci raporunda o sıralarda çalışır durumda olan Rumeli ve Anadolu 
Fenerleri hakkında kısa bilgiler vermektedir. Rapora göre kaptanların, fenerlerin 
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birisini görünce bunun Rumeli feneri mi yoksa Anadolu Feneri mi olduğunu an-
lamaları için birinin hareketli diğerinin sabit olması gerektiği anlaşıldığından Ru-
meli feneri sabit ve beyaz ışık kaynaklı kalırken, yine beyaz ışık veren Anadolu Fe-
neri iki dakikada bir kırmızı ışık yayan sabit şimşekli bir fener haline getirilmiştir. 
İdare daha önce bulunan fener cihazını kaldırarak yerine daha uzak mesafelerden 
görülebilir üçüncü derece kotodiyoptrik bir fener yerleştirmişti (HR.TO 223/53). 
Netice itibariyle 1855’te çalışmalarına başlayan Fenerler İdaresi’nin 1856 yılında 
hizmete sunduğu ilk üç fenerden biri Anadolu Feneri olmuştur. Ancak daha önce 
de belirtildiği gibi Fransızlar sadece mevcut feneri modernize etmiş ve işleyişini 
sistematik hale getirmişlerdir.

Söz konusu idare tarafından 1857 yılında fenerlere dair hazırlanan bir belgede 
(HR.TO 197/54, leff 8) Anadolu Feneri ile ilgili şu bilgiler bulunmaktadır: 
 

Fenerin Türü 3. derece

Kulenin Yüksekliği 20m

İnşa yılı 1856

İnşa masrafı 
(Frank)

Bina 30.000

Makine, nakliye vs. 34.000

Toplam  64.000

Bakım masrafı 
(Frank)

Yıllık yakıt tüketimi (Kg) 845

Karşılığı 2.112

Diğer masraflar 3.000

Toplam 5.112

İdare tarafından işletilen fenerlerin, 1858-1859 yıllarına ait personel ve malzeme 
giderlerinin verildiği bir dokümanda ise Anadolu Feneri’nde 1 mübaşir 5 muhafız 
olduğu kayıtlıdır (HR.TO 433/52, leff 3.). 1860 tarihi itibariyle fenerde görevli üç 
bekçi ise şunlardır: Rizeli Hüseyin, Rizeli Ali Çavuş, Bartınlı İbrahim. Kayıtlardan 
Rizeli Ali Çavuş’un 1883 tarihine kadar fenerde görev yaptığı ve fenercilerin her 
birinin 250 kuruş aylık aldığı anlaşılmaktadır (Soysal, 1997, s.50).

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde özellikle geceleri yaşanan gemi kazalarının 
önlenmesi için Anadolu Feneri’nden sonra 1859 yılında Şile Feneri inşa olunmuş-
tu. Alınan bu tedbirin yanı sıra kazanın gerçekleşmesi durumunda kazazedelerin 
kurtulması için bazı yerlere cankurtaran sandalları yerleştirilmişti. Ancak tahlisiye 
istasyonları henüz devreye girmediğinden ve Karadeniz’in Anadolu sahili kayalık 
olduğundan sandalların yanaşabileceği alanlar oldukça kısıtlıydı. Söz konusu sahil 
güzergâhında herhangi bir yol düzenlemesinin bulunmaması da karaya ulaştık-
tan sonraki süreci oldukça zora sokmaktaydı. Tüm bu olumsuz şartlar neticesinde 
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1870 yılında, 52 km olarak ifade edilen Anadolu Feneri ve Şile Feneri arasına bir 
yol düzenlenmesine karar verilmişti. Sonrasında 15 km’lik mesafeden vazgeçile-
rek 37 km mesafesinde yapılacak yolun masrafı 70.000 kuruş olarak belirlenmiştir 
(İ.DH 608/42354).

Bahriye Erkân-ı Harbiye matbaasında basılmış olan bir esere göre (Fenerler Ta-
rifâtı, 1294, s.14) 1878 yılında Anadolu Feneri’nin durumu şu şekildeydi: 
 

İsmi ve türü
Kuzey   Enlem

Doğu    Boylam

Pusula ile fenerlerde 
kerterizlerin tarifi

Anadolu Feneri

Sabit ve şimşekli fener

41˚           12’

29˚           09’

Her iki dakikada bir kere beyaz 
ve bir kırmızı şimşek çakar. 

Anadolu tarafında 20 yüksekli-
ğinde beyaz taş kule üzerinde

Deniz seviyesinden 
yüksekliği Görünüş mesafesi Kullanılmaya 

başlandığı tarih

75 20 mil 1830 ve 1856

 
Bahriye matbaası tarafından basılan 1925 tarihli kitapta ise (Fener Risalesi, 1341, 
s. 46-47), Anadolu Feneri ile ilgili şu bilgiler kaydedilmiştir: 
 

İsmi Kuruluş Yılı
Kuzey       Enlem

Doğu      Boylam

Deniz seviyesinden 
 yüksekliği

Anadolu 1856
41˚          13’

29˚           09’
75

Fenerin niteliği Fenerlerin adedi, rengi 
ve sis işaretleri

Açık havada 
görünüş mesafesi

Renk değiştiren sabit şimşekli 
- altı dakika 1 beyaz ve kırmızı 20 mil

Fener binasının niteliği

Gardiyan binalı beyaz taş kule

Ek bilgiler

Sabit ışık bir kırmızı ve iki beyaz şimşekle değişir. 
Şimşekler arasındaki süre iki dakikadır.

Her iki dakikada bir, iki kere beyaz ve bir kırmızı şimşek çakan Anadolu Feneri’nin 
binası beyaz taş kuleydi. Döneminin en son teknikleriyle inşa olan fenerin, 20. 
yüzyılın ilk çeyreğine kadar bu özellikleri aynı kalmıştı. 1935 yılında, feneri her iki 
dakikada tek beyaz şimşek çakan Anadolu Feneri, 1936 itibariyle her 30 saniyede 
tek beyaz şimşek çakan bir fenere çevrilmiştir (Türk Kıyılarında Deniz Fenerleri, 
1935, s.10-11). Bu bilgilerden, günümüzden yaklaşık bir asır önce fenerin bugün-
künden farklı bir şekilde yandığı anlaşılmakladır. 1940’lı yıllara gelindiğinde çift 
fitilli gazyağı ile yakılan fenerde üç kişi çalışmaktaydı. 1955’te elektrikle çalışmaya 
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başlayınca çalışan sayısı önce ikiye sonra bire indirilmiştir. Şimdiki halde kalesinin 
tam ortasında bulunan fenerin aşağıdan yukarıya doğru daralan bir yapısı vardır. 
73 ahşap basamakla çıkılan fenerin taş olan duvarlarının kalınlığı alt kısımda 110 
cm’i bulur. Elektrikle, elektrik kesildiğinde de jeneratörle veya otomatik olarak 
devreye giren bütan gazı ile çalıştırılmaktadır. Mercekli ve dönerli bir sistemle ça-
lışarak iki saniye ara ile iki beyaz ışık yayar ve 18 saniye karanlıkta kalır. Berrak 
havada 20 mil mesafeden görünen fenerin 360˚ açısının güneybatı yönündeki 90˚ 
kısmı kapalıdır. Karadeniz’den doğrudan doğruya giriş yapan ya da Şile veya Kilyos 
yönünden Boğaz’a yaklaşan gemilere 270˚ açıyla fenerden yayılan ışık, rahatça gö-
rülebilmektedir (Soysal, 1997, s.31).

Birçok değişikliğe uğramış olmakla birlikte 17. yüzyıldan beri yanan bir ışık ve 
çalışan bir müessese olması Anadolu Feneri’nin tarihsel önemini ortaya koymakta-
dır. Bu fener dışında Beykoz sınırlarında kalan diğer tarihi fenerler Kanlıca, Umur-
yeri ve Anadolu Kavağı fenerleridir. Anadolu Feneri’nden beş yıl sonra, 15 Ağustos 
1861 tarihinde hizmet vermeye başlayan ve Boğaziçi fenerleri arasında bulunan bu 
fenerlerden başka Anadolu yakasında Kandilli; Avrupa yakasında Tarabya/Kireç 
Burnu, Yeniköy, Rumeli Hisarı ve Kuruçeşme fenerleri mevcuttu. Fener İdaresinin 
kurulmasından çok önce özellikle Boğaziçi’nde kullanılan ve dizme/alamet/nişan 
olarak isimlendirilen birtakım malzemelerin fenerlerle aynı amaca yönelik olarak 
kullanıldığı görülmektedir (C.BH 67/3168, 188/8837, 191/8980, 220/10233; HAT 
571/27964). Daha çok ahşap malzemelerden oluştukları anlaşılan kazık/direk ben-
zeri bu aydınlatma gereçleri Tophane, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, 
Bebek, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, Salacak, Haydarpaşa ve Fenerbahçe’ye yer-
leştirilmişlerdi (BOA, AE.SMST. II 112/12166, 129/142; C.BH 24/1160, 47/2238, 
69/3297, 216/10065; İE.BH 12/1101, 12/1114). Fener İdaresinin kurulmasından 
sonra bu fenerler modernize edildi ve Boğaz’ın Karadeniz’e çıkışına kadar olan ala-
na yayılarak sayıları arttırıldı.

Boğaziçi fenerlerine dair ilk tasarısında Marius Michel, sadece Umuryeri, Kanlı-
ca, Kandilli ve Tarabya’ya fener koymak düşüncesindeydi. Görünüş mesafelerinin 
10 mil olması temin edilerek kaptanların bir fenerin ışığını kaybetmeden diğerini 
bulacağı planlanmıştı. Kimisi renkli ve kimisi sabit olacak fenerlerin inşa masrafı 
25.000 frank ve yıllık masrafları 5.000 frank iken sahil kenarındaki bazı kayalık-
lara konacak nişanların inşa masrafı 10.000 ve yıllık masrafları 1.500 frank ola-
caktı (İ.MMS 132/5648, leff 7 ve 15, 15 Ca 1271/3 Şubat 1855) Aynı tarihlerde 
İngiliz yetkililer ise Umuryeri ve Kanlıca yerine Tarabya ile onun karşısında bu-
lunan Selvi Burnu’na birer fener yerleştirmeyi teklif etmişlerdi (HR.TO 221/49). 
İngiliz kaptan Esperan, Boğaziçi’nin girintili çıkıntılı olması ve sığlık alanlarının 
bulunması nedeniyle fenerlerin birbirine yakın mahallere, yaklaşık 3 mil me-
safe ile yerleştirilmesini öngörmüştü. Ona göre gemilerin seyri için tehlike arz 
eden bu bölgede yakılacak fenerler, direk üzerinde konulmalı ve başka ışıklarla 
karışmaması için dik olarak konumlandırılmalıydı. Fenerlerin direkler üzeri-
ne yerleştirilmesi hem faaliyetin süresini kısaltacak hem de masrafı düşürecekti. 
Direklerin yüksekliği 3m ve deniz seviyesinden yüksekliği 9m olacaktı. Ayrıca Ça-
nakkale Boğaz’ında uygulanacağı gibi fenerlerin yayacakları renklerin her iki ya-
kada farklı düzenlenmesi, kaptanların kolaylıkla doğru yol almasını sağlayacaktı.  
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Plan 1. Anadolu Feneri’nin görünüşü (Ay, 2000, s.62).
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Plan 2. Anadolu Feneri’nin zemin ve çatı katları planı (Ay, 2000, s.63).

Boğaziçi’nin sığlık yerlerine yapılacak fenerlerin yüksek parlaklıkta olmasından 
ziyade, kırmızı ve yeşil gibi çeşitli renklerde düzenlenmesi daha doğruydu. Buna 
göre Boğaziçi’nin Rumeli yakasında Ortaköy ile Rumeli Hisarı fenerleri yeşil, Ana-
dolu yakasında Kandilli ile Kanlıca fenerleri kırmızı ışık yayacaktı. Yeniköy ile 
Umuryeri, Boğaz’ın akıntılı mevkilerinde olmaları dolayısıyla duba şeklinde di-
zayn edileceklerdi. Güneyinde işlek bir liman bulunması dolayısıyla Yeniköy ve 
yine güneyinde belirgin bir girinti olan Umuryeri, karadan biraz daha dışarıda yer 
alacak bir aydınlatma sistemine muhtaçtı. Altı düz olacak fener dubaları, demir bir 
zemine oturtulacaktı. Yeşil renk olacak Yeniköy ve kırmızı renk olacak Umuryeri 
fener dubalarına üçer adet fener yerleştirilecekti. Böylece gündüzleri de kolaylıkla 
fark edilebilecek fenerler, geceleri dubalarıyla aynı renkte ışık verecekti. Son ola-
rak, Tarabya’da bulunan Kireç Burnu tabyasının kulesi direğine iki adet yeşil fener 
ve Anadolu Kavağı tabyası burnuna iki adet kırmızı fener yerleştirilecekti. Fener 
direkleri, yayacakları ışık ile aynı renge boyanarak aydınlıkta da görünür hale ge-
tirileceklerdi (HR.TO 426/21, leff 2-2; HR.TO 223/53; HR.TO 423/11) Görüldüğü 
üzere fener ışıklarının rengi –günümüzde olduğu gibi- Avrupa yakasında yeşil ve 
Anadolu yakasında kırmızı olarak tasarlanmıştır.
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1856 yılında Boğaziçi’ne yerleştirilmesi planlanan fenerlerin özellikleri (HR.TO 
157/56): 
 

Fenerin mevki Fenerin özelliği ve miktarı Fenerin karakteri

Ortaköy  2 adet liman feneri Üst üste yerleştirilmiş, yeşil

Kandilli  2 adet liman feneri Üst üste yerleştirilmiş, kırmızı

Rumeli Hisarı  2 adet liman feneri Üst üste yerleştirilmiş, yeşil

Kanlıca  2 adet liman feneri Üst üste yerleştirilmiş, kırmızı

Yeniköy  3 adet liman feneri Birbirine paralel, yüzer duba, yeşil

Kireç Burnu  2 adet liman feneri Üst üste yerleştirilmiş, yeşil

Umuryeri  3 adet liman feneri Birbirine paralel, yüzer duba, kırmızı

Anadolu Kavağı  2 adet liman feneri Üst üste yerleştirilmiş, kırmızı

Fransız idaresi tarafından inşası düşünülen Boğaziçi fenerlerinin 1857 tarihli 
masraf bilgileri (HR.TO 197/54, leff 8): 
 

Fenerin 

mevki

Fenerin 

özelliği

ve miktarı

Kulenin 

Yüksekliği

İnşa Masrafı (Frank) Bakım masrafı (Frank)

Bina

Makine, 

nakliye 

vs.

Toplam

Yıllık 

yakıt 

masrafı

Diğer 

masraflar
Toplam

Defterdar 

Burnu

 2 adet 

liman feneri
11 m 10.000 6.000 16.000 1.795 800 2.595

Kandilli
 2 adet 

liman feneri
11 m 10.000 6.000 16.000 1.795 800 2.595

Rumeli 

Hisarı

 2 adet 

liman feneri
11 m 10.000 6.000 16.000 1.795 800 2.595

Kanlıca
 2 adet 

liman feneri
11 m 10.000 6.000 16.000 1.795 800 2.595

Yeniköy
 3 adet 

duba feneri
15 m 50.000 9.000 59.000 2.600 1.200 3.800

Tarabya
 2 adet 

liman feneri
11 m 10.000 6.000 16.000 1.795 800 2.595

Umuryeri
 3 adet 

duba feneri
15 m 50.000 9.000 59.000 2.600 1.200 3.800

Anadolu 

Kavağı

 2 adet 

liman feneri
11 m 10.000 6.000 16.000 1.795 800 2.595

Tüm bu planlamalara ve Boğaziçi’ne verilen öneme rağmen söz konusu fener-
ler ancak 1860 imtiyazından sonra inşa olunabilmişlerdir. İmtiyaz maddelerin-
den anlaşıldığı kadarıyla bu gecikmenin sebebi fener konulması düşünülen bazı 
mahallerin başkalarının mülkiyetinde olmasıydı. İmtiyaz mukavelenamesinde 
(A.DVNS.MKLd. 1, s.170-179) Boğaziçi fenerlerinin adı bulunmamakla birlikte 
12 m yüksekliğindeki direkler üzerine yerleştirilecek toplamda 10 adet liman fe-
nerinden bahsedilmektedir. Liman fenerlerinden başka Yeniköy Feneri’nin duba 
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şeklinde inşa edilmesine karar verildiği görülmektedir. Metinde Akdeniz Boğazı’na 
18 adet fener ekleneceği belirtilmektedir. Yeniköy ile birlikte isimleri zikredilen-
lerin sayısı 8 adet olup kalanı liman feneridir. 1860 imtiyazı kapsamında bölgede 
kurulan liman fenerleri Anadolu Kavağı, Tarabya, Kanlıca, Rumelihisarı, Kandilli, 
Kuruçeşme, Palio Burnu/Balyos/Kapıdağ, Burgaz/Gocuk Burnu ve Seddülbahir’dir 
(Thobie, 2004, s.275). Buradan çıkan sonuç imtiyaz metninde bahsedilen 10 liman 
feneri arasında Umuryeri’nin de sayılmış olduğudur. Halbuki bu fener de Yeniköy 
Feneri gibi her bir köşesine üç adet fener cihazının yerleştirileceği üçgen platform-
dan müteşekkil bir duba olarak düzenlenmişti. Umuryeri Feneri’nin Yeniköy’den 
farkı, fenerlerinin hareketli değil sabit ve kırmızı ışıklı olmasıydı.

İdare tarafından inşa edilen fenerlere dair Paris’te yayınlanmış eserdeki (Phares de 
l’Empire Ottoman, [1866-1868]) bilgiler, 1878 senesinde Bahriye Erkân-ı Harbiye 
matbaasında basılmış olan Fenerler Tarifâtı (1294, s.15-16) adlı eserle benzerlikler 
göstermekte olup Boğaziçi fenerlerinin durumu şu şekilde tarif edilmektedir:
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Umuryeri ve Yeniköy fenerleri, duba üzerine kurulu olduklarından kullanımların-
da problemler oluyordu. Fenerler İdaresi, 1905 yılında bu fenerlerinin sabit hale 
getirilmesine karar vererek projelendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. Boğazi-
çi’nin akıntısından özellikle de fırtınalı havalarda dubaların yerlerinden sürüklen-
mesine ve fenerlerin işleyişinde aksamalara neden olmaktaydı. Fenerlerin, demir-
den mamul kazıklar üzerine oturan bir platform üzerine kurulmalarına karar 
verildiyse de bu uygulamaya geçirilemedi (PLK.p 4605; İ.BH 6/53). Ancak 45 yıldır 
kullanımda olan fenerlerin tadilata ihtiyacı olduğundan yeni bir planlama yapılmış 
ve bu durum Ekim 1906’da Bahriye Nezareti tarafından Hariciye Nezaretine bildi-
rilmişti (HR.TH 339/87). Nitekim Kasım 1906’da Umuryeri Feneri’nin direği, me-
tal pilon olarak değiştirildi (Thobie, 2004, s.275). Yeniköy Feneri’nde planlanan 
yenilik ise gerçekleştirilemedi. Zira Şirket-i Hayriye’nin 43 numaralı İkdam isimli 
vapuru Yeniköy Feneri’ne çarparak dubasının batmasına sebep olmuştu. Ocak 
1907’de gerçekleşen olayın hemen ardından geçici olarak bir fener dubası söz ko-
nusu mevkiye yerleştirilmişti (HR.TH 342/97).1912 yılında ise tüm Boğaziçi Fe-
nerleri revize edilerek asetilenli sisteme geçirilmişlerdir (Thobie, 2004, s.275).

Plan 3. Umuryeri fener dubasının, sabit fener hale getirilme projesi, 
26 Aralık 1905(KEGM Arşivi2*)

2 Çalışma kapsamında bu değerli arşiv malzemesini kullanma izni veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 
yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ederim.
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Plan 4. 26 Aralık 1905 tarihli planın, Başkanlık Osmanlı Arşivinde bulunan kopyası (İ.BH 6/53).
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Plan 5. Anadolu Kavağı ve Umuryeri fenerlerinin asetilenli sisteme geçirilme projesine ait plan, 
18 Nisan1912 (Türkiye’nin Tarihi Deniz Fenerleri, 2021, s.84).
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Plan 6. Umuryeri Feneri’ne ait plan, 26 Şubat 1912 (KEGM Arşivi)
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1925 yılına gelindiğinde Boğaziçi fenerlerinin epey değişikliğe uğradığı 
görülmektedir (Fener Risalesi, 1341, s. 44-47):

Plan 7. Kanlıca Feneri’ne ait plan, 2 Mart 1912 (KEGM Arşivi)
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İsmi Kuruluş Yılı
Kuzey Enlem
Doğu Boylam

Deniz 
seviyesinden 

yüksekliği 
(m)

Fener binasının 
niteliği

Kuruçeşme
1861
1924

41˚        03’
29˚        02’

Dimi bankında
7

Taş kaide üzerinde 
beyaz demir direk

Kandilli 
Burnu

1861
41˚        04’
29˚        03’

Burun ucunda
27 Beyaz demir direk

Rumeli 
Hisarı

1861
41˚        05’
29˚        02’

Kale duvarında
10

Kare biçimindeki 
beyaz kule üzerin-

de direk

Kanlıca 
Burnu

1861
41˚        06’

   29˚        04’  3 25
Beyaz çerçeveli 

sütun

Yeniköy4**    -
Yeniköy bankı 

üzerinde
- Işıklı şamandıra

Kireç Bur-
nu

1861
1919

41˚       09’
29˚       03’

Tarabya’dan takri-
ben 1/3 mil 

kuzeye doğru

8 Beyaz bina ve direk

Kavak 
Burnu

1861
41˚        10’
29˚        05’

Tabya üzerinde
18

Beyaz hane üzerin-
de direk

3 Konum tarifi yapılmamıştır. Bu kaynaktan 10 yıl sonra basılıp aynı koordinatı veren başka bir çalışmada fenerin 
yeri “Deniz kenarından elli metre mesafede ve burun üzerinde” şeklinde tarif edilmektedir (Türk Kıyılarında Deniz 
Fenerleri, 1935, s.12).
4 Yeniköy Feneri’nde görülen eksik bilgiler, 1907’de meydana gelen kazadan bu tarihe değin geçici fenerle hizmet 
verildiğini düşündürmektedir.
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Aynı kaynağa göre fener makinelerinin durumu ise şöyleydi:

İsmi
Fenerlerin 

adedi ve rengi
Fenerin 
niteliği

Görünüş 
mesafesi

Ek bilgiler

Kuruçeşme 1 - yeşil
Şimşekli
3 saniye

3 mil

Şimşeği 3/10 saniyedir. 
Rumeli sahilinde, karanlık-
ta kalan 120 derecelik bir 

kısmı vardır.

Kandilli 
Burnu

1 - kırmızı
Şimşekli
3 saniye

4 mil

Şimşeği 3/10 saniyedir. 
Güney tarafındaki ağaçlık 
alan fenerin görülmesine 

engel olmaktadır.

Rumeli Hisarı 1 - yeşil
Şimşekli
3 saniye

3 mil Şimşeği 3/10 saniyedir.

Kanlıca Burnu 1 - kırmızı
Şimşekli
3 saniye5 4 mil

Şimşeği 3/10 saniyedir. 
Güney tarafındaki ağaçlık 
alan fenerin görülmesine 

engel olmaktadır6.

Yeniköy 1 - yeşil
Şimşekli
3 saniye

- -

Kireç Burnu 1 - yeşil
Şimşekli
6 saniye

3 mil Şimşeği 3/10 saniyedir.

Kavak Burnu 1 - kırmızı
Şimşekli
3 saniye

4 mil Şimşeği 3/10 saniyedir.

Söz konusu listede Umuryeri Feneri’ne yer verilmemiştir. 1935 tarihli bir kaynağa 
göre bankın gerisinde bulunan Umuryeri Feneri, altı metrelik bir zincire bağlı şa-
mandıra üzerine kuruluydu. Deniz seviyesinden yüksekliği 3,5 m olan fener direği, 
silindir şeklinde ve kırmızı renkteydi. Her 3 saniyede tek kırmızı şimşek çakan 
fener, o tarihlerde asetilen gaz ile otomatik olarak çalışmaktaydı (Türk Kıyılarında 
Deniz Fenerleri, s.12-13).

5 1939 yılına kadar bu düzenekte işaret veren fener bu tarih itibariyle her 5 saniyede iki kırmızı şimşek çakar hale 
getirilmişti (Türk Kıyılarında Deniz Fenerleri, 1935, s.12).
6 1915 yılında fenerin görüş alanını kısıtlayan ağaçların kesilmesi düşünülmüştü. Görüşe engel olan ağaçlar, bazı 
şahısların özel mülkiyetindeydi. Mal sahipleri ağaçların kesilmesine razı gelmediği gibi işlemden doğan masrafı 
karşılamak, devletin o sırada bulunduğu şartlar neticesinde mümkün olmamıştı (DH.İ.UM 40/2-3).
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Çizim 1. Şamandıralı Fener [Umuryeri Feneri] (Türk Kıyılarında Deniz Fenerleri, s.12-13).
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Çizim 2. Burç veya kayalık gibi var olan bir oluşumun üzerine dikilen taş kule 
[Anadolu Kavağı Feneri] (Türk Kıyılarında Deniz Fenerleri, s.12-13).
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Çizim 3. Demir direk fener [Kanlıca Feneri] (Türk Kıyılarında Deniz Fenerleri, s.12-13).
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Söz konusu fenerlerin bulunduğu mevkilerde halen çeşitli aydınlatma sistemleri 
mevcut olup yakın bölgelere yenileri eklenmiş durumdadır. Üç tarafı denizlerle 
çevrili ülkemizde tarihten mimariye, sanattan edebiyata, sosyokültürel pek çok 
farklı alana ilham veren ve çalışma sahası oluşturan deniz fenerleri, sahip olunan 
coğrafi özelliğin bir kazanımı olarak tarihten bugüne yer almışlardır.

Ele alınan dört fener, denize kıyısı olan Beykoz’un günümüzde hala yaşayan kül-
türel değeri ve denizcilik tarihi anlamında zenginliğidir. Bilhassa 17. yüzyıldan 
beri ayakta duran Anadolu Feneri, ulusal miras değerindeki özelliği ile Türkiye’nin 
önde gelen fenerlerinden biri olarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.
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Beykoz’un Tarihi Kıyı 
Köylerinde 15-19. yy. Mekânsal 
Biçimlenişinin Kamusal 
Yapılar Üzerinden Okunması
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Elif Özlem AYDIN2

Özet
15. yy. sonrası Osmanlı yerleşimlerini şekillendiren temel etmenler tarih boyunca 
benzer özellikler göstermişlerdir. Endüstriyel teknolojisi öncesi toplumların yer-
leşim merkezini belirleyen esaslar topografya, iklimsel özellikler, ulaşım ve temel 
ihtiyaçların temini olarak sıralanmaktadır. Bölge coğrafyasının kolay erişilen mer-
kezi de yerleşik hayatın başlangıç noktasını oluşturmuştur. Yerleşim merkezine 
kolay ulaşılması ve halkın bölgede temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması da 
yerleşimin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamıştır.

1 Mimar, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı
2 Prof. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
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Seçilen yerleşim biriminin yapılı çevresinin oluşumunda etkili olan en temel unsur 
ise toplumdur. Yerleşik topluluğun dini ve kültürel değerleri, fenni becerileri, eko-
nomik durum ve siyasal değişimler mimariyi temelden etkilemiştir.

Toplumlarda yerleşim alanı seçiminin üst ölçeklerde temel unsurunu farklı ihti-
yaçlar doğurmuş, buna bağlı olarak stratejik mevkiler seçilmiştir. Bu stratejik se-
çimlere erken savaş dönemlerinde ulaşılması güç, savunması kolay tepelerde yer 
alan kaleler, surlar, salgın hastalık dönemlerinde merkezden uzak karantina mer-
kezleri, gemilere korunaklı alanlar sağlayacak koylar olarak örnek vermek müm-
kündür. Endüstri devrimi sonrası makineleşmenin sonucu sanayi tesislerinin su 
yolları çevresinde gelişmesi de şehirlerde sanayi bölgelerini meydana getirmiştir.

İslam dini etkisinde gelişen Anadolu kent dokularının ana nüvesi, cami ve çeşme 
çevresinde kendi içine kapalı sivil mimarlık örneği konut yapılarının oluşturduğu 
mahallelerdir. Bu mahallelere hizmet veren ana ibadet yapısı çevresinde genellikle 
ticaret işlevli yapılar ve hamam yapılarından oluşan çarşı bölgesi gelişir.

Merkez gelişip sivil yapı adaları arttıkça dini yapıların çarşıdan farklı olarak tekrar-
landığı görülür. Tekrarlanan dini yapılar da yeni küçük meydanlar ve çevresinde 
farklı fonksiyonları beraberinde getirmiştir. Çeşme, hamam vb. su öğeleri, eğitim 
yapıları bu farklı fonksiyonların başlıcalarını oluşturur.

Yerleşimlerin tarihi mimari dokuları, fonksiyonların çokluğu ve çeşitliliği hayatın 
sosyal, siyasal, iktisadi bilgilerini yansıttığından, yaşayanların kültürel kimliğine 
ilişkin temel bilgi niteliği taşımaktadır.

İstanbul’un doğal değeri olan “Boğaziçi imgesi” ve sahip olduğu özgün doku, çok 
bileşenli özgün niteliklerini zamana bağlı olarak kaybetmektedir.

“Anlarsak koruruz” mottosuyla, kaybetmekte olduğumuz Boğaziçi kültürünü anla-
yabilme çabası ‘Boğaziçi köyü’ olgusunun en özgününü yaşatan Beykoz’u çalışma-
nın merkezine yerleştirmiştir. Doğayla uyumlu, çok yönlü kültürel birikimini fiziki 
mekâna yansıtan alan, yerel halkın yoğun yaşadığı en sakin İstanbul semtlerinden 
bir tanesidir.

Beykoz’un temel fiziksel ve kültürel kimlik bilgisini ve gelişimini bütünleşik olarak 
anlayabilmek amacıyla yapılan bu çalışma; ilçenin tarihi merkezlerini oluşturan 
Anadolukavağı, Beykoz (Merkez), İncirköy, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Anado-
luhisarı ve Göksu mahallelerinin Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde 
kalan alanıyla sınırlandırılmıştır.

Beykoz’un merkeze uzaklığı, alana ulaşımın zorluğu, yerleşim alanlarını sınırlan-
dıran topografik özellikler, temiz su varlığı, yeşil dokunun sıklığı vb. nedenlerle, 
Boğaziçi alanın Avrupa yakasında ve Üsküdar’da kalan bölümlerine göre daha ya-
vaş bir gelişim gösterdiği, buna bağlı olarak daha sakin bir yerleşim olarak kaldı-
ğı anlaşılmaktadır. Özellikle sivil mimari dokunun özgünlük ve yoğunluğu, yer-
leşimin gelişiminin tespitinde net bilgiler edinilmesine imkân sağlamaktadır. Bu 
bağlamda günümüze ulaşan sivil ve kamusal yapıların tarihi haritalarla sağlaması 
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yapılarak Beykoz’un tarihi merkezlerinin kuruluş ve gelişimini, kamusal yapılar 
üzerinden tarihlendirebilmek, köylerin sivil konut gelişimini ve bu gelişimi etkile-
yen unsurları belirleyebilmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Kültürel miras, Beykoz köyleri, Yerleşim gelişimi.

Beykoz’un Mekânsal Gelişimi
Beykoz ilçesi, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinin %31,9’unu oluşturan 
1465,90 hektarlık alan sınırları içinde yer almaktadır (Dinçer, Enlil, Evren, & Som, 
2011).

Beykoz’un Boğaziçi kıyı topografyasının en önemli özelliğini platolardan başlayan 
yamaçların hızla dikleşen tepeleri oluşturmaktadır. Kıyı şeridi dardır. Akarsula-
rın denize ulaştığı peneplen düzlüklerindeki vadi tabanları bölgenin düzlüklerini 
oluşturmaktadır (Aslan, 1989). Yükseklikler Anadolukavağı’nda 180m, Yalıköy’de 
140m, Merkezde 160m, Paşabahçe’de 100m, Çubuklu’da 80m, Kanlıca’da 100m, 
Anadoluhisarı’nda 100m’ye ulaşmaktadır. Kıyıdan geriye doğru gidildikçe dik ya-
maçlarda sıklaşan orman dokusu, alana yerleşimi tarih boyunca sınırlandırmıştır 
(Şekil 1). Alanın büyük çoğunluğunu oluşturan has bahçeler saray tarafından kul-
lanılan kamusal mekânlar olduğundan güvenlik nedeniyle sivil iskânın gelişiminin 
yavaş gerçekleşmesine sebep olmuşlardır. Beykoz’un Boğaziçi alanında insan eliyle 
oluşturulan fiziksel yapı, doğal bitki örtüsü ve ağaçlarıyla özgün bir doku oluştur-
muştur.

Mezarlıklar, ormanlar, korular, çayırlar ve tarım arazileri Beykoz’un Boğaziçi pey-
zajının başlıklarını oluşturur. Mezarlıklar tarihi süreçte dini bir ziyaret alanı olma-
nın yanı sıra Boğaziçi rekreasyonunun önemli bir parçası olmuşlardır. Özellikle 
mezarlık alanlarında servi ağaçları yoğunluk kazanır. Sonrasında, ilkbaharda efla-
tun açan erguvanlar bölgenin peyzajına farklı bir renk dokusu olarak eklenmiştir. 
Alanın bitki örtüsünü makiler oluşturmaktadır. Beykoz siluetinin simgesel ağaç-
ları fıstık çamı, erguvan ve serviler olarak belirirken; yeşil doku içinde karaçam, 
kızılçam, çınar, gürgen, ıhlamur, ispanyol göknarı, çiçekli dişbudak, sedir ve doğu 
çınarı gibi egzotik ve nadir görülen türler de vardır (İstanbul’un Doğal Mirası Anıt 
Ağaçlar, 2014). Bölgede yeşil boşlukları oluşturan çayır alanları ise yerleşim tarihi 
boyunca rekreasyonel amaçlara hizmet etmiştir.

İlçenin yerleşim tarihini kısaca özetlemek gerekirse; İstanbul kapsamında gerçek-
leştirilen arkeolojik çalışmalarda Beykoz’un paleolitik çağdan bu yana yerleşim 
alanı olduğu, kazılarda elde edilen yontmataş buluntulardan anlaşılmaktadır (Gül-
doğan, 2019). Beykoz yerleşiminin bilinen en eski hak topluluğu ise Thraklardır. 
Thraklar sonrası MÖ 74’e kadar Bithynia egemenliğinde geçen alan sonrasında 
Roma İmparatorluğunun bir eyaleti olmuştur. Bizans İmparatorluğu Boğaziçi’nin 
tamamında egemenlik kuran ilk devlettir. MS 395’te Roma İmparatorluğunun 
ikiye bölünmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu yönetimine ve ardından 609 yılın-
da Pers İmparatorluğu egemenliğine geçen alan, 669 yılında kısa süre Müslüman 
Arapların egemenliğine, sonrasında yine Doğu Roma İmparatorluğu topraklarına 
katılmıştır (Bayartan, 2020).
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Şekil 1. Yerleşim Merkezlerinin Topografik Yükseklikleri ve Akarsu Platoları 
(İstanbul Şehir Haritası) 
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Bölgede Anadolu Selçukluları devletinden bu yana Türk yerleşimleri mevcuttur. 
İstanbul’un fethi öncesi sur dışındaki alanda bütüncül bir Osmanlı hakimiyetinden 
bahsedilemez. Ancak 14. yy. da I. Bayezid’ın (Yıldırım) Anadolu Hisarını inşa ettir-
mesi, Yoros, Riva kalelerinin ele geçirilmesinden Osmanlı Devleti’nin İstanbul Bo-
ğazı’nda bir savunma alanı oluşturduğu anlaşılmaktadır (Uyar, 2019). 1466 tarihli 
tapu tahrir defterine göre Kocaeli Sancağı’na bağlı Yoros vilayetinin 31 Türk kö-
yünde, 413 hanesi bulunmaktadır (Erpolat, 2016). İstanbul’un II. Mehmed (Fatih) 
tarafından 15. yy.da fethi sonrası İstanbul ve Boğaziçi Osmanlı Devleti’nin hakimi-
yetine geçmiştir.

Şekil 2. Beykoz Tarihi Mahalleleri Yerleşim Gelişimi 
(Yazıcıoğlu Verilerinden Alaçam, Aydın Düzenlemesi-2021).

Beykoz ilçesinin tarihi yerleşim merkezlerini Anadolukavağı, Beykoz (Merkez), 
İncirköy, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Anadoluhisarı ve Göksu-Küçüksu oluş-
turmuştur. Merkezlerin kuruluş tarihleri, Anadolukavağı 16. yy.ın üçüncü çeyreği, 
Beykoz (Merkez) 15. yy.ın üçüncü çeyreği, İncirköy ve Paşabahçe 18. yy.ın üçüncü 
çeyreği, Çubuklu 16. yy.ın dördüncü çeyreği, Kanlıca 16. yy.ın ikinci çeyreği, Ana-
doluhisarı 15. yy.ın ilk çeyreği, Göksu-Küçüksu 15. yy.ın üçüncü çeyreği olarak 
değerlendirilmektedir (Yazıcıoğlu, 1984), (Şekil 2.).

Yerleşimlerin sosyal yapısını değerlendirmek gerekirse Anadoluhisarı, Beykoz ve 
Kanlıca’nın Müslüman Türk köyü olarak yapılandırıldıkları bilinmektedir. Beykoz 
ve Paşabahçe’de yer alan 18 ve 19. yy kiliseleri bu merkezlerde yaşayan gayrimüslim 
halkın varlığını tanımlamaktadır.

Beykoz’un, İstanbul’un fethi sonrası padişahların av alanı olarak kullanıldığı bilin-
mektedir. Padişah, sadrazam ve üst düzey saray eşrafının alana olan ilgisi bölgede 
çiftlikler kurulmasını sağlamış bu yatırımlar nedeniyle artan istihdam sivil yerle-
şimlerin gelişmesini beraberinde getirmiştir. Saray eşrafı tarafından inşa ettirilen 
sahilsaraylar, yaz aylarında mesire yerlerinde (Şekil 3.) gerçekleştirilen eğlenceler 
rekreasyon alanı olarak şehre hizmet veren bölgenin yerleşimini arttıran bir diğer 
unsur olarak gerçekleşmiştir. Bölgede bulunan tatlı su kaynaklarının çokluğu ve 
kalitesiyle şehir merkezindekilerin bu sulara talebi önemli bir ticaret kolu oluş-
turmuştur (Şekil 4.). 19. yüzyılda endüstriyel yatırımların Paşabahçe ve Yalıköy’de 
yoğunlaşması ve Şirket-i Hayriye’nin Boğaziçi’ne başlattığı düzenli vapur seferleri 
yapılaşmayı etkileyen/tetikleyen satır başlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamdade-
ğerlendirildiğinde Beykoz’da yerleşik halkın meslek grupları ziraat, denizcilik, ti-
caret, endüstri olarak öne çıkmaktadır.
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Şekil 3. Beykoz İlçesi Bahçe ve Mesireleri Yapım Tarihleri Yazıcıoğlu ve Gemici 
verilerinden yazarlar tarafından düzenlenmiştir (Alaçam, Aydın Düzenlemesi-2021).

Şekil 4. Beykoz İlçesi Hidrografik Yapısı ve Tarihi Bahçeleri 
(Alaçam, Aydın Düzenlemesi-2021)
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15. yy. Yerleşim Gelişimi
Sultan II.Mehmed öncesi İstanbul kuşatmalarında Boğaz’ın Anadolu yakasında 
Anadoluhisarı ve Anadolukavağı askeri tahkimat alanları olarak kullanıldığı, bu iki 
alan arasında ise Türk yerleşimleri olduğu bilinmektedir. Stratejik savunma alan-
larında yapılan bu yerleşimler askeri niteliklidir. Bu yüzyılda kurulan Anadoluhi-
sarı, Beykoz’un ilk yerleşim merkezini oluşturmuştur (Salman, 2004). Tapu tahrir 
defterlerine göre kentin bu alanı Kocaeli sancağına bağlı Yoros vilayeti olarak ta-
nımlanmaktadır. Vilayet toplam 31 köy 413 haneden oluşmaktadır (Erpolat, 2016). 
Sultan II. Mehmed (Fatih) Beykoz ve Akbaba’yı avlanma alanı olarak kullandığı 
Tokat Bahçesinin bu dönemde kurulduğu ve 1460’ta Tokat Kasrı’nın inşa edildiği 
bilinmektedir. 15. yy.da Beykoz sarayın rekreasyon alanı olarak değerlendirilmiştir 
(Aysu, 1989). 17. yy. seyyahı Evliya Çelebi seyahatnamesinde Tokat Bahçesinde 
kurulu bir köşk, bir hamam, şadırvanlı bir havuz ve avluların bulunduğu anlatıl-
maktadır (Kahraman & Dağlı, 1999).
15. yy. Anadoluhisarı ve Anadolukavağı tahkimat alanlarında inşa edilen kamusal 
yapılar bölgedeki askerlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde Anadoluhisarı Namaz-
gahı, Hisar Mescidi (Cami-i Atik) ve Yoros Kale İçi Camidir. Bizans döneminden 
kalma Yoros Kalesi ve 14. yy. da inşa edilen Anadolu Hisarı askeri nitelikli yapılar-
dır (Şekil 5).

16. yy. Yerleşim Gelişimi
Kent merkezi ile Boğaz köylerine kayık ulaşımının artmasına bağlı olarak özel is-
kele, çekçek ve kayıkhanelerin inşasıyla yeni yerleşim merkezleri oluşmuştur. Ana-
dolukavağı, Kanlıca ve Çubuklu Beykoz’un bu dönemde sivil iskâna açılan mer-
kezleri olarak belirmektedir (Yazıcıoğlu, 1984). Sultaniye ve Çubuklu has bahçeleri 
ve Sultaniye Kasrı dönemin saray düzenlemeleri olarak kaydedilmiştir (Erdoğan, 
1958). Daimî köylerde halk geçinimi balıkçılık ve tarımsal faaliyetlerle sürdürmek-
tedir (Aysu, 1989).

Bu yüzyılda Beykoz: 1524 Mahkeme Sicil Kayıt Defterinde Beğ-kozu adıyla varlığı 
kaydedilmiştir. Çubuklu: 1530 Anadolu Muhasebe Defterlerinden geliri olan mez-
ra olduğu kaydedilmiştir. Kanlıca: 1524 Sicil kayıtlarına göre 51 haneden oluşan 
bir merkezdir. 1559’da İskender Paşa Cami, medrese ve türbeden oluşan bir külliye 
inşa ettirmiştir.  1557’de I. Sultan Süleyman (Kanuni) Akviran, Akçapınar, Cuma-i 
Cedid, Deresekili, Dudullu, Kadıköy, Öğümce, Tepecik, Yalıköy, Yoros (Beykoz) 
adlı Yoros kazası köylerini Sultan Selim Han-ı Kadim Vakfı’na gelir kalemi olarak 
tahsis etmiştir. Anadoluhisarı: 1561 Tapu Tahrir Defterlerinden Yenicekale adıyla 
“nefs” yani bir merkez olarak kaydedilmiştir. Nefs olarak kaydedilmesi Yeniceka-
le’nin bir merkez olduğunu ve bu merkeze bağlı mahalleler olduğunu göstermek-
tedir (Mete, 2020).

16.yy yerleşim merkezlerinde inşa edilen kamusal yapılar; Anadolukavağı’nda 
Anadolukavağı Hamamı ve Midillili Ali Reis Cami, Yalıköy’de Serbostani Musta-
fa Ağa Cami (Yalıköy Mescidi), İshak Ağa Çeşmesi, Kethüda Çeşmesi, Beykoz’da 
Beykoz Hamamı, İncirköy’de Sultaniye Kasrı, Sultaniye Çeşmesi, Sinan Ağa Çeş-
mesi, Kanlıca’da cami, hamam, medrese, mektepten oluşan İskender Paşa Külliyesi, 
Anadoluhisarı’nda Muhaşşi Sinan Cami, Anadoluhisarı Hamamı, Yasemin Hatun 
Sıbyan Mektebi olarak belirlenmiştir (Şekil 5).
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Şekil 5. Beykoz’da 15-16.yy.da İnşa Edilen Kamusal Yapılar 
(Alaçam, Aydın Düzenlemesi-2021)
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17. yy. Yerleşim Gelişimi
17. yy. Beykoz’un yerleşim gelişiminin durgun dönemidir. İmparatorluğu etkileyen 
veba salgınları, yangınlar, Anadolu’dan İstanbul’a yaşanan göç nedeniyle Boğaziçi 
köylerinde arazi satışları meydana gelmiş, saray erkânı, ulema, bu satışlarda 18. 
yy. temelini oluşturan yalı arazilerini elde etmişlerdir. Dönemin en yoğun yerleş-
me merkezlerini Beykoz, Kanlıca ve Anadoluhisarı oluşturmuştur. Ancak yine de 
ulaşım kısıtlılığı, topografik zorluklar, dönemin yeşil dokusunun yoğunluğu nede-
niyle merkezler arasında iskân boşlukları oluşmuştur (Aysu, 1989). Yerleşik halk 
geçimini bahçecilik, balıkçılık ve deniz taşımacılığından sağlamaktadır (Salman, 
2004).

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Anadolukavağı, Yoros, Anadolufeneri, Yalıköy, 
Merkez, Çubuklu, Kanlıca ve Anadoluhisarı’ndan bahsedilmiştir. Seyahatnamede 
17. yüzyılda Anadolukavağı’nda cami, mescit, hamam, 200 kadar dükkân, bekar 
evleri, sıbyan mektebi, bir çeşme, 800 adet ev, Yoros Kalesi ve kale içinde 200 ev 
ve bir cami, Beykoz’da cami, mescit, hamam, sıbyan mektebi, çarşı, Tokat bahçesi, 
Tokat Kasrı ve 800 hane, Sultaniye bahçesinde -Sultaniye Kasrı olması muhtemel- 
bir irem köşkü, İncirli’de bir cami, bir mescid, 300 adet bahçeli ev, Çubuklu’da, 
Çubuklu Bahçesi, Kanlıca’da 1200 ev ve yalı, İskender Paşa Cami, iki sıbyan mek-
tebi ve hamam, Anadoluhisarı’nda kale önünde yer alan bir cami (Cami-i Atik/
Eski Anadoluhisarı Cami) ve çeşitli mescitler ile yedi sıbyan mektebi, bir hamam, 
20 dükkân, büyük saraylar ve çeşitli yalıların varlığından bahsedilmektedir. Göksu 
alanından ise mesire alanlarını betimleyerek un değirmenleri ve çömlek atölyeleri 
olarak özetlenmektedir (Kahraman & Dağlı, 1999). Göksu Çayırı’nın ve Çubuklu 
Bahçesi’ne bitişik İncirli Bahçesi’nin bu yüzyılda düzenlendiği Mevacib Defterle-
rinden anlaşılmaktadır (Erdoğan, 1958).

İlk kilise yapısının varlığı da iskânda gayrimüslim yerleşmenin başladığını göster-
mektedir. Ayrıca Anadolukavağı Kalesi ilçenin kuzeyinde gelişecek askeri yapılan-
manın başlangıcı olarak değerlendirilmektedir.

17. yy. yerleşim merkezlerinde yeni inşa edilen kamusal yapılar; Anadolukavağı’n-
da, Yoros Kalesinin surlarının sahil bölümünde Anadolukavağı Kalesi, Beykoz’da 
Serbostani Cami, Aya Paraskeve Kilisesi, İncirköy’de İncirköy Sinan Ağa Cami, 
Mehmed Bey Çeşmesi (Sultaniye Çeşmesi), Çubuklu’da Çubuklu Cami olarak be-
lirlenmiştir.

18. yy. Yerleşim Gelişimi
I. Mahmut’un başlattığı ıslahat hareketlerinin getirdiği kalkınma girişimlerinin 
Boğaziçi’ndeki sonucu olarak eskiyen saray yapılarının onarılması/yeniden ya-
pılması, Feyzabad ve Mihrabad bahçelerinin düzenlenmesi Feyzabad ve Küçüksu 
(Ahşap) kasırlarının inşa edilmesi, çok sayıda sahilsarayın inşası bölgeyi yüksek 
gelir grubunun yerleşimine açmıştır. Paşabahçe bu yüzyılın yerleşim merkezi ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Boğaz’ın Avrupa yakasıyla kıyaslandığında Beykoz kı-
yıları Müslüman Türk yerleşimi olma özelliğini korumuştur (Aysu, 1989).
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Batılılaşma hareketleriyle kentin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarında yaşanan 
değişimler şehrin imâr faaliyetlerini de etkilemiştir. 1842’den 1917’ye hızla büyüyen 
İstanbul şehrinde baş gösteren şehircilik problemlerine çözüm üretmek amacıyla 
42 yasal yönetimsel düzenleme yapılmıştır. Şehrin en önemli sorunlarından birini 
oluşturan yangınların önlenmesi amacıyla yapı malzemelerinde bazı değişiklik ve 
sınırlamalara gidilmiştir. Yapılan düzenlemelerde şehrin merkezinde ahşap yapılar 
arasına kâgir imâl edilecek yangın duvarları ya da tümüyle kâgir yapılaşma şart-
larına dayanan inşa koşulları belirlenirken kentin Boğaziçi alanı tanımlanarak bu 
alandaki yapıların kayıtsız şartsız ahşap yapılmasına izin verilmiştir. Bu düzenle-
melerden, yangın tehlikesine rağmen bölgenin ulaştığı eşsiz dokunun korunması-
nın amaçlandığı anlaşılmaktadır (Kirpi, 2020).

Haliç kıyılarının yavaş yavaş endüstrileşmeye başlaması sonucu üst gelir grubu 
18. yüzyılda Boğaziçi sahillerine yönelmiş ve Beykoz’da yalı ve sahilsaray kültürü 
başlamıştır. Bölgede kasır ve yalıların inşasıyla devletin üst gelir grubunun bölge-
ye yerleşmesi sonucu Osmanlı vakıf kültürü gereği cami, çeşme, hamam, eğitim 
yapıları vb. kamusal yapıların sayısının yerleşimde bu yüzyılda sayısının oldukça 
arttığı tespit edilmiştir.

Beykoz yerleşim merkezlerinde 18. yy.da inşa edilen kamusal yapılar; Anadolu-
kavağı’nda günümüz Anadolufeneri Mahallesi sınırlarında kalan Anadolufeneri 
Cami, Anadolufeneri Kalesi, Poyraz Kalesi, günümüz Poyrazköy mahallesi sınır-
larında, Filburnu Kalesi, Anadolukavağı Mahallesinde Anadolukavağı Hamamı, 
Cevriye Hatun Çeşmesi, Macar Tabya (Ma-i Car-i Tabya), Yuşa Cami (Külliyesi), 
Yalıköy’de Yalıköy Hamamı, Beykoz’da Hacı Ali Bey Çeşmesi, Safiye Sultan (Ak-
baba) Çeşmesi, Meryemzade Mescidi, İshak Ağa Çeşmesi (On Çeşmemeler), İn-
cirköy’de İncirköy Sinan Ağa Çeşmesi, Sultaniye Çeşmesi, Paşabahçe’de 3.Mustafa 
Cami, Paşabahçe Hamamı, 3.Mustafa Çukur Çeşmesi, Çubuklu’da Feyzabad Kasrı, 
Kanlıca’da Mehmet Sait Efendi Çeşmesi, Ubeydullah Efendi Tekkesi, Anadoluhisa-
rı’nda Kızılserçe Sokağındaki Çeşme, Göksu’da Mihrişah Valide Sultan Cami ola-
rak belirlenmiştir (Şekil 6.).
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Şekil 6. Beykoz’da 17-18. yy.da İnşa Edilen Kamusal Yapılar 
(Alaçam, Aydın Düzenlemesi-2021)
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19. yy. Yerleşim Gelişimi
18. yy.da başlayan endüstri devrimi hayatın fiziksel ve sosyal alanında pek çok de-
ğişimi beraberinde getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu endüstriyel dönüşüm et-
kilerini 19. yy.da yaşamaya başlamıştır. Sanayileşme girişimlerini takip eden yeni 
makineleşmiş ulaşım sistemlerinin eklenmesiyle Beykoz’un sivil yerleşiminde hızlı 
gelişimler gözlemlenmiştir (Aysu, 1989). Beykoz’un 18. yy. sayfiye görünümüne 
Batılı üslup ve tekniklerle inşa edilen yeni yapılar eklenmiştir. Beykoz Kasrı Boğa-
ziçi’nin ilk kâgir yapısı olma özelliğini taşır. Ahşap Küçüksu Kasrı yıkılarak kâgir 
olarak yeniden inşa edilmiştir. 1877-78 Kırım Savaşı sonrası gelen göçmenler Gök-
su’da Yenimahalle adıyla kurulan mahalleye yerleştirilmişlerdir. 19. yy.da erişimin 
kolaylaşmasıyla iskân alanları genişleyen Beykoz köyleri kentle neredeyse bütün-
leşmişlerdir (Salman, 2004).

19. yy.ın batılılaşma hareketleri şehirde idari değişikliklere de sebep olmuştur. Bu 
dönemde kadılıklara bağlı yönetimden vazgeçilmiş ve şehrin belediyelere bölüne-
rek yönetilmesine karar verilmiştir. 1868’de Beykoz Daire-i Belediyesi hukuken 
kurulmuştur (Memiş, 2020). Asayiş ve güvenliğin Dahiliye Nazırlığına bağlı Polis 
Müdürlüğü’ne bağlanmasıyla karakollar inşa edilmeye başlanmış ve böylece yer-
leşim merkezlerinde karakol yapıları varlık göstermeye başlamıştır (Kolay & Ateş, 
2020).

Batılılaşma hareketleri sonucu yönetimsel değişiklikler Beykoz mimari envanteri-
ne postane, karakol, belediye binası gibi kamusal yapı tiplerini eklerken, endüstri-
yel gelişimler fabrikaları eklemiştir. Kolera yaşanan limanlardan gelen gemilerin 
karantinaya alındığı tahaffuzhane binaları da Beykoz’a bu yüzyılda eklenen kamu-
sal yapılar arasında yerini almıştır.

Beykoz yerleşim merkezlerinde 19. yy.da inşa edilen kamusal yapılar; Anadoluka-
vağı’nda günümüz Poyrazköy Mahallesi sınırlarında tahaffuzhane, Anadolukava-
ğı’nda Karantina Binası, Anadolukavağı Karakolhanesi, Anadolukavağı Postanesi, 
Anadolukavağı İskelesi Ahmet Bey Çeşmesi, Yalıköy’de Beykoz Kasrı, Hacı Ali 
Bey Cami, Naile Vesile Hanım Çeşmesi, Beykoz Çuha Fabrikası, Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Karakolu, Beykoz’da Surp 
Nigoğayos Kilisesi, Belediye Binası yapı içindeki Karakolhane, Beykoz İskelesi, İn-
cirköy’de Mavnacıbaşı Çeşmesi, Paşabahçe’de Paşabahçe İskelesi, Aya Konstantin 
ve Aya Eleni Kilisesi, İspermeçet Mumu Fabrikası, Kiremit ve Tuğla Fabrikası, Çu-
buklu’da, Çubuklu Postanesi, Berberbaşı Ali Efendi Çeşmesi, Kanlıca’da Kanlıca 
Postanesi, Kanlıca İskelesi, Anadoluhisarı’nda Anadoluhisarı İskelesi, Anadoluhi-
sarı Postanesi, Sıbyan Mektebi, Mehmet Ali Paşa Çeşmesi, Fatma Şerife Hanım 
Çeşmesi, Göksu’da Küçüksu Kasrı, Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi, Keten ve Ken-
dir Fabrikası olarak belirlenmiştir.

Yine endüstrileşmeyle beraber vapurlarla ulaşımın sağlanması sonucu Beykoz’a 
Anadolukavağı, Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca ve Anadoluhisarı İskeleleri-
nin inşa edilmiş olması bu iskelelerin hemen gerisinde oluşan meydanları 19.yüz-
yılda mahallelerinin yeni çekim merkezleri haline getirmeye başlamışlardır. (Şe-
kil7).
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Şekil 7. Beykoz’da 19. yy.da İnşa Edilen Kamusal Yapılar ve Günümüze Ulaşmayan 
Kamusal Yapılar (Alaçam, Aydın Düzenlemesi-2021)
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Şekil 8. Beykoz’da İnşa Edilen Kamusal Yapılardan Muhaşşi Sinan (Üstte) 
ve İskender Paşa (Sayfa 338) Camileri (Url-1-2)
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Ulaşım Ağlarıyla-Mekânsal Gelişim İlişkisi
Çevreyle ilişki kurma, sahip olunan bilgi, emek, sermaye, mal ve hizmetlerin eri-
şim ve dağılımının başlıca unsurunu ulaşım yolları oluşturmuştur. Ulaşım faali-
yetleri sermaye ve üretimlerin dağıtımına imkân sağlar, buna bağlı olarak ulaşım 
mekânsal farklılaşmayı, arazinin farklı biçimlerde kullanımını tetikler. Bizans dö-
neminde şehrin korunması için stratejik önemi olan Boğaziçi kıyılarının Osmanlı 
Devleti egemenliğine geçmesiyle su ulaşımı canlanmıştır. İki kıtanın suyla birleş-
tiği Osmanlı başkenti İstanbul’da sahil boyunca teşekkül eden yerleşim merkezle-
riyle Suriçi ve Haliç’in bağlantısının sağlanması, kentin en önemli sorunlarından 
birini oluşturmuştur. Özellikle Boğaziçi’nde iskân edilen köylerle merkez ve suriçi 
arasında yolcu, yiyecek içecek, eşya nakliyatının yalnız deniz yoluyla sağlanabiliyor 
olması, kayıkların şehrin periferisinde sıkça kullanımını sağlayan temel etmen ha-
line getirmiştir. Bu önemli sistemin sürekliliğinin sağlanması amacıyla iskelelerin 
tamirleri devlet eliyle gerçekleştirilmiş ve çalışma usulleri kesin kurallara bağlan-
mıştır (Orhonlu, 1966).

16. yy.dan itibaren çeşitli kayıtlarda deniz ulaşım araçlarının ve iskelelerin teknik 
özellikleri, kullanım amaç ve sınırlamaları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Kıyılar-
daki yazlık yapılaşmalar, iç kısımlarda çiftlikler, bahçeler, köyler ve çeşitli alanlarda 
yapılan üretimin dağıtımıyla Boğaziçi İstanbul’un ayrılmaz bir parçasını oluştur-
muştur. Boğaziçi ulaşımının temelini kayık, pereme ve mavnalar oluşturmuştur. 
Bunlara ek olarak piyadeler, özellikle Boğaziçi’ne ulaşımda kullanılan pazar ka-
yıkları, Beykoz’da söndürülen kireçlerin merkeze taşınmasında kullanılan kireç 
kayıkları ve yine Boğaziçi’ne düzenlenen mehtap gecelerinde kullanılan saz takımı 
kayıklarının da bulunduğu 28 farklı kayık tipi kayıtlarda yer almaktadır. Yine 1802 
tarihli Muallim Cevdet yazmalarına göre 19. yy.da Kandilli’den Anadolukavağı’na 
toplam 371 kayıkçı ve 214 kayık kayıtlıdır. Buna ek olarak özellikle Boğaziçi’nde 
her yalı ve sahilhanenin en az bir kayığı olduğu bilgisi ile kayıkhaneler 18. ve 19. 
yüzyıl yalı tipolojisinin bir mekânı haline gelmiştir (Ertuğ, 1995). Ancak yine de 
ulaşımın kısıtlılığı kalıcı yerleşimin sınırlı kalmasına neden olmuştur.

19. yy.da Fransız seyyah Gerard de Neval’ın Voyage en Orient (Doğu’da Seyahat) 
adlı eserinde Haliç ve Boğaziçi’nde işleyen renkli pereme ve kayıkları gördüğünde 
“burası muhakkak dünyanın en güzel yeri” şeklindeki nitelemesi deniz ulaşımının 
Boğaziçi görseline sağladığı katkıyı ortaya koymaktadır. (Özdemir, 2014).

1829 yılında Boğaziçi’ne ilk gemi seferi yapılmıştır. Bu gemiyi takiben 1837’da biri 
İngiliz diğeri Rus iki gemi Boğaziçi seferlerini devam ettirmiştir. Yabancı menşe-
ili bu vapurların yarattığı rahatsızlık nedeniyle 1843 yılında Fevaid-i Osmaniye, 
1851’de Şirket-i Hayriye İdaresi kurulmuş ve şirket altı vapurla Boğaziçi seferle-
rine başlamıştır. Şirket aynı zamanda Türklerin kurduğu ilk anonim şirket olma 
özelliğini taşımaktadır. Şirketin taşımacılık imtiyaz alanında Beykoz kapsamında 
Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe, Beykoz ve Anadolukavağı iskeleleri-
ni kapsamaktadır (Müftüler, 2005).

Mecelle-i Umur-ı Belediye’de “Şirket-i Hayriye İdaresi’nin kuruluş amacı olarak 
Boğaz’da yalısı olanlara kolaylık sağlanması ve ulaşım zorluğu nedeniyle gidileme-
yen yerlerin bu yolla mamur olacağı” belirtilmiştir (Salman, 2004).
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Bu gelişme alana yaz kış kolay ve ucuz ulaşımın sağlanması yerleşik nüfusun ve 
yapılaşmanın artışına neden olmuştur.

İskeleler Beykoz mahallelerine erişim kolaylığı sağlamakla kalmamış hemen geri-
sinde toplumsal faaliyetlerin yapıldığı iskele meydanlarını oluşturmuştur. Bu mey-
danlar yaşayanların ticari ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yaptığı gibi bu meydan-
ların çevresinde kahve, gazino vb. sosyal çekim merkezlerinin de inşa edilmesine 
neden olmuşlardır. Anadolukavağı, Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca ve Ana-
doluhisarı iskelelerinin hepsi günümüzde faaliyetlerini sürdürmekle beraber, tari-
hi fotoğraf ve videolarda birinci ve ikinci dönem görünüm bilgilerine sahip oldu-
ğumuz ahşap iskelelerin tamamı farklı tarihlerde yıkılarak yerlerini günümüzdeki 
betonarme yapılara bırakmışlardır (Şekil 9.).

Şekil 9. Beykoz’da 19. yy.da İnşa Edilen İskelelerin Birinci ve İkinci Dönem 
(Anadoluhisarı İskelesi) Görünümleri
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Endüstriyel Gelişim- Mekânsal Gelişim Etkisi
Beykoz tarihi süreç içindeki mekânsal dönüşümde endüstri devrimine kadar en 
rafine dönemini yaşamıştır. Yapılaşma-yeşil doku uyumu, nüfusun azlığıyla oran-
tılı olarak bölgeyi rekreaktif anlamda zirveye taşımış, 19. yy.da endüstri devrimi ve 
Osmanlı çöküş dönemi göçlerinin neden olduğu nüfus artışıyla; yerleşim merkez-
leri alansal olarak genişlemiş, tarım ve rekreasyon alanları daralmış, yeşil dokuda 
bozulmalar meydana gelmiştir (Aslan, 1989). Beykoz’da yerleşim merkezlerinin 
oluşmasında önemli etkisi olan Beykoz suları, bölgede başlayan sanayi girişimleri-
nin de ana etkenini oluşturmuştur. Makineleşmenin çekirdeği sayılan su değir-
menlerinin çalışması için ihtiyaç duyulan su varlığı, suların taşıdığı kil miktarı, 
merkezlere deniz yoluyla kolay erişilebilmesi, çevredeki ormanlardan sağlanan 
kereste varlığı özellikle Yalıköy, İncirköy, Çubuklu ve Paşabahçe’yi bu girişimlerin 
merkezi haline getirmiştir. 1802-1804 yılında Akbaba köyünde yer alan değirmen 
suyunun satın alınmasıyla Servi Burnu’nda kurulan Beykoz Kağıthanesini, 1805’te 
Beykoz Çuha Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, 1810’da Dabakhane-i 
Klevehane-i Amire, Çini ve Cam Fabrikası, Paşabahçe Osmanlı Kiremit ve Tuğla 
Fabrikası, 1845’te Çini ve Cam Fabrikası, 1857’de Paşabahçe Devlet İspermeçet 
Mumu Fabrikası, İspirto Fabrikası, Cam Fabrikası ve Şişe Cam Fabrikası, 1886’da 
Hamidiye Kağıt Fabrikası gibi sanayi kuruluşları takip etmiştir (Uçar, 2013). 1983 
Boğaziçi Kanunu ile endüstriyel desantralizasyon başlayan alanda günümüzde 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası özelleştirilerek film platosu, İspermeçet Mum 
Fabrikası yerine Paşabahçe Tekel Fabrikası kurulmuştur. Tekel fabrikası özelleştiri-
lerek yıkılmıştır. Restorasyonu yapılan Beykoz Çuha ve Kâğıt Fabrikası günümüz-
de Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (Şekil 10.) olarak hizmet vermekte-
dir.

Şekil 10. Beykoz Çuha ve Kâğıt Fabrikası’nın Günümüzdeki Durumu (Url-3)

Beykoz’da yerleşim merkezlerinin oluşmasında önemli etkisi olan Beykoz suları, 
bölgede başlayan sanayi girişimlerinin de ana etkenini oluşturmuştur. Makineleş-
menin çekirdeği sayılan su değirmenlerinin çalışması için ihtiyaç duyulan su varlığı, 
suların taşıdığı kil miktarı, merkezlere deniz yoluyla kolay erişilebilmesi, çevredeki 
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ormanlardan sağlanan kereste varlığı özellikle Yalıköy, İncirköy, Çubuklu ve Pa-
şabahçe’yi bu girişimlerin merkezi haline getirmiştir. 1802-1804 yılında Akbaba 
köyünde yer alan değirmen suyunun satın alınmasıyla Servi Burnu’nda kurulan 
Beykoz Kağıthanesini, 1805’te Beykoz Çuha Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura 
Fabrikası, 1810’da Dabakhane-i Klevehane-i Amire, Çini ve Cam Fabrikası, Paşa-
bahçe Osmanlı Kiremit ve Tuğla Fabrikası, 1845’te Çini ve Cam Fabrikası, 1857’de 
Paşabahçe Devlet İspermeçet Mumu Fabrikası, İspirto Fabrikası, Cam Fabrikası ve 
Şişe Cam Fabrikası, 1886’da Hamidiye Kağıt Fabrikası gibi sanayi kuruluşları takip 
etmiştir (Uçar, 2013). 1983 Boğaziçi Kanunu ile endüstriyel desantralizasyon baş-
layan alanda günümüzde Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası özelleştirilerek film 
platosu, İspermeçet Mum Fabrikası yerine Paşabahçe Tekel Fabrikası kurulmuştur. 
Tekel fabrikası özelleştirilerek yıkılmıştır. Restorasyonu yapılan Beykoz Çuha ve 
Kâğıt Fabrikası günümüzde Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (Şekil 10) 
olarak hizmet vermektedir.

Sonuç ve Değerlendirme
İstanbul’un fethi öncesi şehir kuşatmalarında kuzeyden yardım almasını engelle-
mek amacıyla 1395’te I. Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı Osman-
lı’nın İstanbul’daki ilk ve en eski yapısı olarak günümüzde de varlığını sürdürmek-
tedir.

15. yy.da Boğaziçi’nin kuzeyinde askeri tahkimat amaçlı Anadolukavağı ile Anado-
luhisarı arasında başlayan yerleşim gelişimi alanın topografik ve coğrafi koşulları 
nedeniyle yavaş bir gelişim göstermiştir. 17 ve 18. yy.larda yaşanan sosyal, ekono-
mik, kültürel ve politik olaylar sonrası bölgede yer alan toprakların el değiştirme-
si ve Haliç çevresinde başlayan endüstri girişimlerinin artması üst gelir grubu ve 
saray bürokrasisinin merkezden sayfiyelere doğru yönelmesine neden olmuştur.  
18. yy.da inşa edilen ahşap sahilsaraylar ve yalılar bölgenin yeşil dokusuyla eşsiz bir 
bütünlük sağlamış ve Beykoz’un Boğaziçi yerleşimini zirveye taşımış, vakıf kültürü 
etkisiyle cami, çeşme, hamam, okul gibi kamusal yapıların artışı hız kazanmıştır.

Tanzimat reformlarının getirdiği yenilikler ve değişen siyasal, sosyal, ekonomik 
yapı Beykoz’un fiziksel ve sosyal oluşumunda değişimlere neden olmuştur. Siyasi 
örgütlenmedeki değişimler kentin periferisinde kalan bölge yerleşimine beledi-
ye binası, karakolhane, postane gibi kamu yapılarını eklerken, endüstri devrimi 
sonrası bölgenin hidrografik yapısı ve çevresel etmenlerin uygunluğu nedeniyle 
çok sayıda fabrika kurulmasına da neden olmuştur. Gemilerin Boğaziçi seferlerine 
başlamasıyla ilçede altı iskele inşa edilmiş ve iskele gerisinde sosyal çekim merkez-
lerini oluşturan iskele meydanları oluşumunu tetiklemiştir.

Çalışma kapsamında 77 adet kamusal yapının varlığı ve yeri tespit edilmiştir.
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Bu yapıların;

On dört adet cami, iki adet namazgah, üç adet tekke (içinde cami inşa edildiğin-
den kapsama alınmıştır), dört adet kilise, üç adet kasır, on altı adet çeşme, beş adet 
hamam, iki adet mektep, beş adet karakolhane, altı adet iskele, dört adet postane, 
dokuz adet fabrika, beş adet tabya ve kale, bir adet karantina binası, bir adet tahaf-
fuzhane olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Beykoz’da günümüze ulaşan taşınmaz kültür 
varlıklarının ve Beykoz’un somut olmayan kültürel değerlerinin varlığını sürdür-
mesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla;

	• İstanbul’un periferisinde kalan ve bu sayede sakin semt alanı olarak varlığını 
kısmen koruyan ilçenin nüfusunu artıracak fonksiyonlar getirecekleri avantaj 
ve dezavantajlar sorgulanarak ilçeye kazandırılması önerilmektedir.

	• Beykoz’un cam, kâğıt, kundura vb. kültürel ve endüstriyel bilgi birikimi, il-
çenin kültürel turizm alanında gelişimine ivme kazandıracak unsurlardır. Bu 
unsurların koruma-kullanım dengesi gözetilerek ilçede yaşatılması önerilir.

	• Bölgenin kültürel ve endüstriyel mirasının gerek mekânsal gerek tarihsel açı-
dan ilçeye büyük bir potansiyel sağladığı kesindir ve bu bağlamda ilçedeki en-
düstri yapılarının kültür merkezleri olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.

	• İlçede oluşturulacak kültürel turizm odaklarına ulaşımın denizden sağlanma-
sı Beykoz’un taşıt yoğunluğunu azaltırken bölgenin sakin semt olarak varlığını 
sürdürmesine de katkı sağlayacaktır.
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Eski Çağ Gümrük Sisteminde 
Beykoz’un Yeri ve Anadolu 
Kavağı’nın Konumu

Mustafa Hamdi SAYAR1

1976 yılında İzmir’in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk tepesi üzerinde bulunan aziz Jo-
hannes bazilikasında yapılan kazılarda Eski Çağ dönemine ait bir yapının mermer 
sütun kaidesinin altında Eski Çağ Grekçesiyle yazılmış uzun bir yazıt metninin 
bir bölümünün bulunduğu saptanmıştır. Yazıtın günümüze ulaşan satırlarından 
metnin MS 1.yy. ortasında Roma imparatoru Nero zamanında İstanbul Boğaz’ı-
nın Karadeniz girişinden Güney Anadolu’daki Side liman şehrine kadar tüm liman 
gümrüklerinde uygulanan kuralları içerdiği anlaşılmaktadır. Yazıtın başlangıcında 
en kuzeydeki ilk gümrük istasyonu olarak geçen Hieron bugün Anadolu Kavağı 
olarak bilinen bölgede bulunmakta ve Karadeniz’e çıkmadan evvelki son, Karade-
niz’den Boğaz’a girerek güneye doğru seyir halinde olan gemiler için ilk gümrük 
istasyonu idi. Bu uygulamanın MS 1.yy. ortasında Roma İmparatoru olan Nero 
zamanından önce belki Bergama Krallığı’nın güçlü olduğu MÖ 188 ile 133 yılları 
arasındaki bir dönemde başlamış olduğu düşünülmektedir.

1Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, mhsayar@istanbul.edu.tr
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Esasen Anadolu Kavağı burada bulunmuş ve MÖ 4.yy.a tarihlenen bir para boz-
durma kuralları düzenlemesi metni içeren yazıtla tanınmaktadır. Bu yazıtın met-
ninden anlaşıldığına göre İstanbul Boğazı’ndan çıkıp Kırım’a doğru yönelen ge-
milerdeki yolcular Karadeniz’e açılmadan evvel üzerlerindeki paralarla doğrudan 
alışveriş yapamayacakları, bu paraları mutlaka Kırım bölgesindeki Olbia şehrinin 
gümüş ve bronz paralarıyla değiştirmelerinin gerekli olduğu bildirilmektedir. Ay-
rıca yolcuların yanlarındaki altın ve gümüşü 10.5 stater değerindeki Kyzikos şehri 
parasıyla değiştirebilecekleri de belirtilmektedir. Bu önemi yazıttan da anlaşıldığı 
gibi Anadolu Kavağı, Eski Çağ’da da Karadeniz’e açılmaya hazırlanan gemilerdeki 
yolcular için son hazırlık yapılan limandı. Anadolu Kavağı ve yakınındaki Zeus 
kutsal alanı da Karadeniz’e çılan denizcilerin uygun rüzgarlar için tanrıya yakar-
dıkları bir yerdi.

Anadolu Kavağı’nda bulunmuş olan ve Karadeniz’e açılarak Kırım yönüne gidecek 
gemilerin yolcularına para bozdurma kurallarını bildiren bu yazıt ile Efes’te bulu-
nan Asia Eyaleti Gümrük Yazıtı’nda Anadolu Kavağı’nın hemen kuzeyindeki Yoros 
Kalesi bölgesinde bulunan Hieron olarak bilinen alandan bahsedilmesi burasının 
Eski Çağ’da bölgelerarası deniz yolları üzerinde yer aldığını ve Eski Çağ ticaret ha-
yatında önemli rol oynayan limanlardan biri olduğunu kanıtlamaktadır.

Anadolu Kavağı’nın bulunduğu coğrafya Eski Çağ’da Bithynia bölgesinde bulun-
maktaydı. Burası Efes’te bulunan yazıttan da anlaşıldığına göre Asia eyaletinin en 
kuzeydeki gümrük istasyonuydu. Asia eyaleti gümrük bölgesine mal girişi ve mal 
çıkışı düzenleyen gümrük yazıtının özgün latince metninin MÖ 129-126 yılları 
arasında Asia eyaletinin ilk kuruluş yıllarında ilk eyalet valisi tarafından düzenlen-
diği ve MÖ 75 yılında o yılın consülleri tarafından sadece birkaç sözcük değişti-
rilerek aynen uygulanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. 1976 yılında bulunan ve 
MS 62 yılına tarihlenen Eski Çağ Grekçesi ile yazılmış olan nüsha da bu metnin 
tam tercümesidir.

Asia Eyaleti gümrük kanununda uygulanan kurallar Anadolu Kavağı’ndaki güm-
rük istasyonunda da uygulanmaktaydı. Bu kanunda dikkat çeken hususlara aşağı-
da kısa başlıklar halinde değinilmektedir:

	• Gümrük vergisi oranı karadan ve denizden girişi ya da çıkışı yapılan malla-
rın değerlerinin %2.5’i oranındadır. Toprak mahsülleri için %10, diğer tarım 
ürünleri için %20, erguvan rengi elbise boyası için %5 lik oranlar özel olarak 
belirtilmiş, ancak başka herhangi bir ürün için %2.5’luk oran dışında başka bir 
oran bildirilmemiştir.

	• Efes Gümrük Yazıtı’nın içeriğinden öğrendiğimize göre gümrük vergisinden 
muafiyet şahsi eşyalara tanınmıştır. İmparatorluk sınırları içinde ikamet eden-
ler, imparatorluk sınırları içindeki yolculukları sırasında özel gereksinimleri 
için beraberlerinde getirdikleri ve yine beraberlerinde götürdükleri kişisel eş-
yalar ve mallar için gümrük ödememekteydiler. İmparatorluk sınırları dışında 
ikamet edenler ise kişisel kullanımları için sadece ikamet ettikleri yerden ge-
tirip tekrar beraberlerinde götürdükleri mallar için vergi ödememekteydiler.
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Yasaya MÖ 75 yılında yapılan ek bir madde ile vergi muafiyeti uygulanmasının 
mümkün olduğu iki durum daha belirtilmektedir;

	• İmparatorluk sınırları dışında ikâmet eden birinin, Asia Eyaleti’nde yurttaşı 
olduğu bir şehir devletine imparatorluk sınırları dışındaki bir yerden, orasının 
sürekli ikâmet ettiği yer olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel kullanımı için 
beraberinde getirdiği bütün mallar vergiden muaf tutulmaktadır.

	• İmparatorluk sınırları dışında ikâmet eden biri, şahsi kullanımı için impa-
ratorluk sınırları dışında bir yerden getirdiği mallardan sadece ikamet ettiği 
yerden getirdiği mallar için değil; aynı zamanda yurttaşı olduğu bir şehir dev-
letinden getirdiği mallar için de gümrük vergisinden muaftır.

Böylece özel gereksinim için imparatorluk sınırları dışında satın alınan mallara 
yukarıda belirtilen koşullar dışında vergi yükümlülüğü koyarak imparatorluk sı-
nırları içindeki ticaretin korunması öngörülmekteydi. Bu gümrük uygulaması sa-
dece vergi geliri sağlamakla kalmayıp aynı zamanda piyasa belirleyici bir işlev de 
görmekteydi.

Yasada vergi toplayanlara da muafiyetler getirilmiştir. Vergi mültezimleri görev-
lerini ifa edebilmek için yanlarında getirdikleri veya götürdükleri erkek ve kadın 
köleler, mallar, kitaplar, yazı gereçleri, gıda maddeleri ve burada kaldıkları süre 
zarfında yanlarında getirdikleri hayvanlar için vergi ödememektedirler.

Önceleri sadece Roma İmparatorluk Dönemi için uygulandığı bilinen ve başta as-
keri amaçlı olmak üzere tüm resmi taşımaların vergiden muaf tutulmasının Efes’te 
bulunan gümrük yazıtı aracılığıyla Geç Cumhuriyet Döneminde de ilk kez uygu-
landığı belgelenmektedir. Burada söz konusu muafiyete uyan mallar listelenmek-
tedir.

	• Roma halkı adına taşınan mallar;

	• Kült amaçlı taşınan mallar;

	• Taşımayı yapanların seyahat amacıyla yanlarında bulundurdukları gıda mad-
deleri;

	• Roma halkının kararı doğrultusunda resmi amaçla taşınan mallar;

	• Bronz ve gümüş sikkeler;

	• Bu seyahat için gerekli gemilerle gemi donanımına ait gereçler;

	• Bu seyahat sırasında hizmet amacıyla beraberinde getirilen köleler, hayvanlar, 
yazı gereçleri, kitaplar, ayakkabılar ve mühür yüzükleri;

	• Muvazzaf asker ve gemicilerle yeni atanan ve görev yerine intikal etmekte olan 
asker ve gemicilerin Roma Devleti adına yaptıkları yolculuklarda beraberle-
rinde getirip götürdükleri yiyecekler, satın aldıkları mallar, özel gereksinim 
için beraberlerinde getirdikleri nesnelerle askeri seferlerde kullanılan eşyalar.
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Askerlerin gümrükten muaf tutulmaları, daha geç dönemlere ait hukuki metinlerle 
epigrafik belgelerin yanında, özellikle milattan sonra 58 yılındaki vergi reformuna 
ilişkin imparator kararnamesinde dile getirilmektedir.

Sürülerin yaz aylarında otlağa çıkarılıp buradan sonbaharda indirilmeleri de vergi-
den muaftır. Burada elbette sürülerin yaylalara çıkarılışları sırasında gümrük böl-
gelerini geçişlerinde tanınan bir muafiyet söz konusudur.

Dini törenler için taşınan mallara tanınan muafiyet bu malları imparator adına 
taşınan mallar olarak yorumlamakta, ayrıca kullanılamayacak durumdaki mallar, 
maden arama çalışmaları ile su kullanımı ve ticareti için vergi muafiyeti tanın-
makta ve bunlar ilk kez 1976’da Selçukta bulunan Efes Gümrük yazıtı sayesinde 
belgelenmektedir.

Savaş tehlikesi durumunda yapılan taşımalara tanınan muafiyet uygulaması ‘Düş-
man Tehdidi’ kavramının Roma hukuku içinde yer almasından kaynaklanmakta-
dır.

Roma’yla özel anlaşmalar sonucunda tanınan muafiyet hükmüne göre, Roma’nın 
sözleşmeyle vergi muafiyeti tanıdığı özel şahıslar Asia Eyaleti gümrük mültezim-
leri tarafından vergiye tabi kılınamamaktadırlar. Başka bir deyişle Roma’nın mül-
tezimlerle akdettiği vergi toplama işi sözleşmesi, Roma’nın tanımış olduğu politik 
imtiyazları kısıtlayamamaktadır.

Asia Eyaleti Gümrük Yazıtı, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş, gümrü-
ğe tabi malların mültezim tarafından haczedildiğine dair en erken yazılı belgedir. 
Mültezim, gümrük sınırlarından yasadışı bir şekilde geçirilmiş, hiç beyan edil-
memiş veya eksik beyan edilmiş mallara el koyma hakkına sahiptir. Asia Eyaleti 
gümrük yasasına İÖ 72 yılı konsülleri tarafından yapılan ekleme, bu katı düzenle-
meyi vergi mükellefleri lehine yumuşatmış gözükmektedir. Bununla birlikte, haciz 
(commissum) ve iki katı vergi ödeme (duplum) cezasına ilişkin durumlar daha 
dikkatli ele alındığında duplum cezası, bildirimin yasaya uygun olarak gerçekleş-
mediği örneklerde değil; bildirimin yasaya uygun olarak yapıldığı, ama bu bildi-
rim uyarınca belirlenmiş olan verginin ödenmediği durumlarda uygulanmaktadır. 
Buna karşın, vergi mükelleflerinin hakları konusunda daha kesin bir iyileştirmey-
se, teminatlara ilişkin koşullarda gerçekleştirilmiştir.

Gümrük vergisinin işinin uzun süreli kiralamayla üstlenilmesi ve kira tutarının 
ödenmesi:

Mültezimler bir kira döneminden diğerine özellikle gümrük binalarını içeren belli 
bir alt yapı teslim almakta ve 5 yıllık kira döneminin (lustrum) sonunda bu do-
nanımı, bir bilirkişi (vir bonus) denetiminde sonraki kiracıya devretmektedirler. 
Köleler de bu devir işlemine dâhildir.

Kira sözleşmesi, kiralamanın yapıldığı yıldan sonraki ilk ocak ayının 13’ünde 
yürürlüğe girmektedir. Kira bedelinin ödenmesine dair bu tek değini, yasaya 
İÖ 17 yılında yapılan müdahale çerçevesinde geçmektedir. Buna göre mültezim 
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kira bedelinin ilk taksitini sözleşmeyi imzaladığı yıldan sonraki yılın ekim ayının 
15’inde, geri kalan taksitleri de aynı şekilde yine her yılın ekim ayının 15’inde Ae-
rarium’a ödeyecektir. Bununla birlikte ilk taksitin hangi yıl ödendiği konusu tar-
tışmalıdır.

Gümrük Bölgesine Mal Sokuluşundan Önce Beyan Zorunluluğu: Bu yasa uyarın-
ca beyan edilmesi gerekli malı getiren kişi bunu beyan etmek ve ancak beyandan 
sonra gümrükten sokmakla yükümlüdür. Beyanın çıkış yapılacak yere en yakın 
istasyonda yapılması zorunluluğu vardır.

Efes Gümrük Yazıtı’nda gümrük binalarının konumları ve sayıları da belirtilmekte-
dir. Bu bilgiye göre Anadolu Kavağı bölgesinde de bir gümrük istasyonu binasının 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Anadolu Kavağı bölgesinde de diğer gümrük 
istasyonlarında olduğu gibi kontrol noktaları oluşturulmuştu. Kontrol noktaları 
arasındaki mesafe, kontrol noktasındaki gümrük memurunun kontrol sırasında 
yerinde olmaması durumunda bildirimin nereye yapılacağı da yasada belirtilmek-
tedir. Malların bildirim yapılan istasyondan 500 adımdan daha ötede gümrük böl-
gesinden geçirilememesi kuralı ile gerçeğe aykırı beyan durumunda uygulanacak 
cezalar ile hangi durumlarda haciz konulan malların geri alınabilecekleri de yasa 
ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler Anadolu Kavağı’ndaki gümrük istasyonunun 
bölgeden geçen deniz ve kara yollarının kesiştiği önemli bir konumda olduğu an-
laşılmaktadır.





Osmanlılar Devrinde İstanbul 
Boğazı’ndan Gemi Geçişinin 
Tabi Olduğu Kurallar

İdris BOSTAN1

Tarihi bir gerçek olarak, boğazları kontrol altında tutan her devlet sonunda Kara-
deniz üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmıştır. Nitekim Bizans ve Osmanlı örnek-
lerinde görüldüğü gibi boğazların iki tarafındaki ana topraklara hükmeden dev-
letler bunu başarmıştır. Yıldırım Bayezid’in Gelibolu tersanesini yeniden kurarken 
(1390) asıl amacı Çanakkale Boğazı’nı kontrol altına almak, böylece İstanbul’a ve 
Karadeniz’e giden deniz yolunu egemenliği altında tutmaktı. Bunun sonucu ola-
rak Boğaz’dan geçen gemileri yoklamaya başladı ve durumunu uygun görmediği 
gemilerin Marmara’ya geçişine izin vermedi. Bayezid’in aynı zamanda Anadolu 
Hisarı’nı (1395) yaptırmış olması, İstanbul’u ele geçirme konusundaki niyetini gös-
teriyordu. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethi öncesinde Rumeli Hisarı’nı 
inşa ettirmesiyle (1452) birlikte Boğaz’ın iki kıyısı da Osmanlı hâkimiyetine geçti 
ve İstanbul’un alınmasından sonra Osmanlı fütuhatı Karadeniz’e yöneldi. Böylece 
İstanbul Boğazı’ndan geçme hakkı Osmanlı İmparatorluğu’nun vereceği geçiş mü-
saadesine bağlandı. Bu dönemde Venedik ve Ceneviz’in Karadeniz kıyılarındaki 

1 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
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kolonileri henüz varlıklarını sürdürdüğünden, özellikle bu devletlerin İstanbul 
Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e çıkmalarına bir müddet daha izin verildiyse de 
II. Bayezid zamanında Kili ve Akkirman’ın alınmasıyla (1484) bütün Karadeniz 
kıyılarını hâkimiyeti altına alan Osmanlı İmparatorluğu çok geçmeden bu denize 
geçişi yabancı devletler için imkânsız hale getirdi. Böylece 16. yüzyılda dış ticarete 
tamamen kapanan Karadeniz siyasi, idari ve ticari bakımdan bir iç deniz haline 
geldi ve bu durumunu 18. yüzyılın son çeyreğinde Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 
imzalanmasına (1774) kadar sürdürdü.2

18. yüzyılın başlarında Osmanlıların ticari maksatla bile olsa yabancı bir devletin 
İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e girmesi konusundaki düşünceleri son 
derece tavizsizdi ve hiçbir yabancı devleti bu denize yaklaştırma niyetinde değildi. 
Nitekim Sultan II. Mustafa adına kaleme alınan ve o sıralarda tahttan indirildiği 
için aynı muhteva ile III. Ahmed tarafından Rus Çarı Büyük Petro’ya gönderilen 
mektupta “Karadeniz bi’l-külliye kabza-i tasarruf-ı husrevânemizde olup kimesne-
nin alâkası olmamağla ahidnâme-i hümâyûnum muktezâsınca âhardan bir kayığın 
Karadeniz’e çıkmasına mesâğ olmayup” denmek suretiyle bu denizin statüsü açık-
lanmaya çalışılıyor, dolayısıyla İstanbul Boğazı’ndan gemi geçirilmeyeceği anlatıl-
mak isteniyordu.3

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul Boğazı’ndan geçişin söz konusu oldu-
ğu dört ayrı statüden bahsetmek gerekmektedir.

Birinci dönemde İstanbul’un fethinden Karadeniz’in tamamen Osmanlı kontro-
lüne girdiği ve yabancı gemilerin Karadeniz’e geçişine izin verilmediği 16. yüzyıl 
ortalarına kadar geçen süredeki uygulamalar; ikinci dönemde Karadeniz’in tama-
men bir iç deniz statüsüne sahip olduğu 16. yüzyıl ortalarından 18. yüzyıl sonları-
na kadar geçen süredeki tatbikat; üçüncü dönemde Rusya’nın kendi ticaret gemile-
riyle Karadeniz’e çıkabildiği ve İstanbul Boğazı’ndan geçiş izni aldığı 1774 sonrası 
dönemdeki uygulamalar söz konusuydu ki 1800’lü yılların başlarından itibaren 
diğer Avrupa devletleri de bu hakkı elde etmişlerdi.

Dördüncü dönemde ise Kırım Harbi sonrasında (1856) İstanbul Boğazı’nın savaş 
gemileri de dâhil uluslararası bir statü kazanmasından söz etmek gerekir.

Bütün bu söz konusu dönemlerin kendine ait hususiyetleri ve şartları vardı ve İs-
tanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçmenin serüveni oldukça uzun bir sürece yayıl-
dı.

İlk döneme ait uygulamalar Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethi sırasında 
Anadolu Hisarı’nı tamir edip hemen karşısına Rumeli Hisarı’nı inşa etmesiyle baş-
lamaktadır. Bu sırada başta Venedik ve Ceneviz olmak üzere pek çok İtalyan şe-
hir devleti İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz kıyılarında ticaret yapıyordu. 

2 Karadeniz’in bir Osmanlı iç denizi haline gelişi ve Rusya’nın Karadeniz ticaretine katılma süreci ile ilgili olarak 
bk. İdris Bostan, “Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu 1700-1787”, Osmanlı 
Deniz Ticareti, İstanbul 2019, s. 95-139; İdris Bostan, “İzn-i Sefine Defterleri ve Karadeniz’de Rusya ile Ticaret 
Yapan Devlet-i Aliyye Tüccarları 1780-1846”, Osmanlı Deniz Ticareti, İstanbul 2019, s. 53-94.
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Nâme-i Hümayun Defterleri, nr. 6, s. 10, 37.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 355

Boğaz’ın iki yakasının da Osmanlılar tarafından kontrol edilmesinden sonra ken-
dilerine verilen imtiyazlar sayesinde bu devletlerin gemileri Boğaz’daki hisarlara 
geldiklerinde yelkenlerini indirmekte ve taşıdıkları yüklerin kontrolleri yapılıp 300 
akçe selamiye vergisi ödedikten sonra boğazdan geçebilmekteydiler.4

Bu geçiş için ise “izn-i sefine” olarak adlandırılan bir izin belgesi almaktaydılar. Bir 
geminin seyrüseferi için verilen müsaade anlamına gelen izn-i sefine ıstılah olarak 
Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçmek isteyen gemilere verilen gidiş dönüş 
müsaadesi demekti ve karayolu için verilen yol hükmü veya mürur tezkiresi kar-
şılığıydı.5 16. yüzyılın başlarından itibaren ise Venedik ve Ceneviz de dâhil olmak 
üzere İstanbul’dan geçerek Karadeniz’e gitmek esas itibariyle yasaklandı.6

İkinci dönemde, 16. yüzyıldan 18. yüzyılın son çeyreğine kadar devam eden Ka-
radeniz’in bir iç deniz olduğu dönemdeki uygulamalar söz konusuydu ve bunlar 
Osmanlı toprağı olan yerlere giden Osmanlı tüccarının tabi olduğu şartlar ile Rus-
ya’nın Karadeniz kıyılarında bazı limanlara sahip olmasından sonra Rusya toprağı 
olan limanlara giden Osmanlı tüccarının tabi olduğu kurallar olmak üzere ikiye 
ayrılıyordu.

Karadeniz kıyılarının tamamen Osmanlı idaresinde olduğu zamanlarda Osmanlı 
tüccarları genellikle yiyecek maddeleri ve özellikle de hububat temini için Kara-
deniz’e çıkıyorlardı. Karadeniz’de hububatın temin edildiği asıl bölge Tuna havzası 
ile Rumeli ve Anadolu sahillerinin hinterlandıydı. İhtiyaç olan bu hububatın İs-
tanbul’a taşınması ise deniz yoluyla, yani İstanbul Boğazı’ndan geçmek suretiyle 
gerçekleşiyordu. Karadeniz’e ticaret için çıkan Osmanlı deniz tüccarını iki grupta 
incelemek mümkündür. Bir grup, İstanbul’un ihtiyacı olan buğdayı taşıyan ve dev-
letle sözleşmeli olarak çalışanlar Kapan tüccarı, diğeri ise serbest çalışan müteşeb-
bis tüccardı.

Karadeniz’den özellikle Tuna ve havalisindeki iskelelerden Unkapanı’na zahire ta-
şımak için devletle birtakım şartlar dâhilinde sözleşme yapan bu gemilere kapan-ı 
dakik sefayini veya kapanın defterli sefayini deniliyordu. Bu gemiler diğerlerinden 
farklı ve imtiyazlı kabul ediliyor ve iskelelerde diğer gemilerden önce yük alabili-
yorlardı. Yine bu gemilerin kapan tarafından tasdikli bir listesi İstanbul Boğazı’n-
daki gümrük görevlisi olan Anadolu Kavağı’nda görevli kavak ustasına verilerek 
dönüşlerinde beklememeleri için kolaylık sağlanıyordu. Ayrıca kapan gemisi ol-
duklarını gösteren bir işaret taşımalarına da izin veriliyordu. Mesela 1755 senesin-
de bu iş için 56 tüccarın 120 gemisi Karadeniz sahillerinden İstanbul’a buğday ve 
arpa taşımak için tahsis edilmişti. Bu gemilerin tonajları ise ortalama 7000 İstanbul 
kilesi, yani yaklaşık 175 tondu. Serbest çalışan tüccar da benzer muameleye tabiydi; 

4 Nitekim bu kurallara uymadığı için İstanbul’a hububat taşıyan bir Venedik gemisi 25 Kasım 1452’de batırılmıştı 
(Dukas, Bizans Tarihi, çev. V. Mirmiroğlu), İstanbul 1956, s. 152. Osmanlılar devrinde Karadeniz’in yabancı 
ticaretine kapatılması konusundaki ilk uygulamalar için bk. Halil İnalcık, “The Question of the Closing of the Black 
Sea under the Ottomans”, Arkheion Pontou, Atina 1979, s. 74-89. Boğaz’dan geçişle ilgili bazı uygulamalar için bk. 
Donald. M. Nicol, Bizans ve Venedik Diplomatik ve Kültürel İlişkiler Üzerine, (çev. Gül. Ç. Güven), İstanbul 2000, 
s. 380-381.
5 İzn-i sefine hakkında kısaca bk. İdris Bostan, “İzn-i Sefine”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c. 23, s. 542-543.
6 İnalcık, “The Question of the Closing of the Black”, s. 108-110.
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İstanbul Boğazı’ndan gemileriyle geçebilmek için bazı şartları yerine getirmeleri 
gerekiyordu. Yük alacakları iskeleyi, sahip oldukları geminin tonajını, taşıyacakları 
hububatın cins ve miktarını belirtir ve yüklerini doğru İstanbul’a getireceklerini ta-
ahhüt ettikleri gibi bu hususta kefil gösterirlerdi. Bu evraklarını hazırladıktan son-
ra kapan naibine giderler, o da durumu İstanbul kadısına arz ederdi. İstanbul kadısı 
müracaatı onayladıktan sonra Divan-ı Hümayun’a gönderir, buradan geminin yük 
alacağı iskelelerin kadı veya diğer görevlilerine hitaben bir ferman hazırlanırdı. 
Hububatın yüklendiği iskelede alınan yükün cins ve miktarı fermanın arkasına 
kaydedilir ve tasdik edilirdi. Gemi İstanbul’a dönerken İstanbul Boğazı’ndan geçişi 
sırasında hisarların hizasına geldiklerinde durdurulup gemi incelenir ve kayıtlar 
mutabık ise bir görevli bindirilerek geminin Unkapanı’ndan başka bir yere gitmesi 
engellenirdi.7

18. yüzyılın sonlarına doğru Rusya’nın Karadeniz’in kuzey sahillerini ele geçir-
mesiyle bu bölgede ticaret yapma düşüncesinin serbest Osmanlı tüccarları tara-
fından benimsendiği görülmektedir. Özellikle Ege Denizi’ndeki adaların reayası 
olan ve deniz ticaretiyle uğraşan Rumlar buna talip oluyorlardı. Bunda Rusya’nın 
kendi limanlarından ticaret yapılmasını istemesi ve Rumları ülkesine celbederek 
himayesine alma düşüncesi asıl rolü oynuyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nda de-
niz ticaretiyle uğraşan ve Rusya ile ticaret yapmak isteyen gemi sahipleri bir başka 
devletin topraklarına gideceklerinden İstanbul Boğazı’ndan geçmek için izin al-
mak ve antlaşmalarda belirtilen şartlara uymak zorundaydılar. İzn-i sefine denilen 
bu belgeler, Başkanlık Osmanlı Arşivi’nde aynı adı taşıyan defterler serisi olarak 
elimizde mevcut bulunmaktadır. 1780-1846 yılları arasında Müslim ve gayrimüs-
lim Osmanlı tebaasının Boğaz’lardan geçiş izinlerini ihtiva eden bu kayıtlar, Os-
manlı deniz taşımacılığının tabi olduğu şartları göstermesi bakımından oldukça 
önemlidir. Söz konusu izn-i sefine fermanlarında gemi reislerinin adını ve nereli 
olduğunu, gemi türünü, içinde bulunan gemicilerin sayısını, Müslüman mı yoksa 
gayrimüslim mi olduklarını, taşıdığı yükün çeşidini, bu yükü nereden aldığını ve 
nereye götüreceğini öğrenmek mümkün olmaktadır. Karadeniz’e geçiş için veri-
len bu fermanlardan anlaşıldığına göre bu gemiler, Karadeniz’e sahili olan Rusya 
limanlarına gitmektedir. Rusya 1739’da Azak’ı, 1769’da Taygan’ı ele geçirdiği gibi, 
1778’de Kerson ve 1794’de Odesa liman şehirlerini kurmuş ve bilhassa 1783’te Kı-
rım’ı işgal ederek Karadeniz’in kuzey kıyılarında bazı önemli liman şehirlerine sa-
hip olmuştu.8

Osmanlı tebaası olup yine Osmanlı bandrası taşıyan gemi sahiplerinden Rusya’ya 
gideceklerin İstanbul Boğazı’ndan geçebilmek için aldıkları izinlerin hazırlanışı 
bazı kurallara göre gerçekleşiyordu. Genellikle bir tüccarın –ki bunlar çoğunlukla 
Rus, bazen diğer müstemin tüccardı– kiraladığı reaya gemisinin reisi önce Divan-ı 
Hümayun’a geçiş izni isteyen bir arzuhal sunuyordu. Bunun uygun görülmesin-
den sonra İstanbul’daki Rusya elçisinden pasaport alınıyor ve pasaporta gemideki 
reis ve gemiciler kaydediliyordu. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra İstanbul 

7 İstanbul’un iaşesinin esasını teşkil eden hububatın temini ile ilgili olarak geniş bilgi için bk. Lütfi Güçer, “XVIII. 
Yüzyıl Ortalarında İstanbul’un İaşesi için Lüzumlu Hububatın Temini Meselesi”, İktisat Fakültesi Mecmuası, XI, 
İstanbul, 1949-950, s. 397-416
8 Bostan, “İzn-i Sefine”, s. 55-59.
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gümrük emininin kontrolü ve bilgisi altında gemiciler mutlaka geri döneceklerine 
dair birbirlerine, gemi reisi de hepsine kefil oluyordu. Ayrıca gemi reisi kendisi 
için İstanbul’da oturan güvenilir bir kefil bulmak zorundaydı. Gümrük emininin 
işlemlerin tamamlandığını bildirmesi üzerine gemi reisine geçiş için izn-i sefine 
fermanı veriliyordu. Bu fermanlar İstanbul gümrük eminine, Anadolu, o zamanki 
adıyla Bahr-i Siyah Kavağı’nda gemileri kontrol etmekle görevli liman nazırına ve 
Kavak ustasına hitaben yazılıyordu. Gemi Kavak’a geldiğinde nazır ve Kavak ustası 
tarafından kontrol ediliyor, içinde ihracı yasak olan mal ve pasaportta kayıtlı gemi-
cilerden başka reâyâ bulunmamasına dikkat ediliyordu. Bu fermanlar bir defa için 
geçerli idi ve dönüşte geri alınarak saklanmak üzere Divan-ı Hümayun kalemine 
gönderiliyordu.

Bunun dışında gayrimüslim tebaanın Rusya’da kalabileceği endişesi Osmanlı İm-
paratorluğu’nun tüccar gemilerindeki tayfalar için yeni esaslar getirmesine sebep 
oldu. Nitekim 1794’ten itibaren Ege adalarında yaşayan gemiciler için sadece gemi 
reisinin kefaleti yeterli sayılmamış, kendi ikamet ettikleri adanın kocabaşıları tara-
fından mühürlenmiş ve Rumca yazılmış kefalet istenmeye başlamıştır. Gemilerin 
geçiş izninin alınması için muamelelerin tamamlanması süresi farklıydı. Önceleri 
bu evraklar dört beş günde temin edilebilirken, zamanla şartlardaki bazı zorlaş-
tırmalar yüzünden bu süre on beş günü geçer hale geldi ve bu durum şikâyetlere 
sebebiyet verdi. Karadeniz’e çıkan gemilerin en geç üç ay içinde geri dönmeleri şart 
koşuluyordu. Gemilerin Karadeniz’den dönüşte tabi olduğu muamele de yine fer-
manlarda belirtildiği şekilde gerçekleşiyordu. Bir gümrük görevlisi gemiye giderek 
gemi reisine gidişte verilen geçiş iznine ait fermanı alıyor ve gemiciler arasından 
eksik olup olmadığını ellerindeki pasaporttan kontrol ediyordu. Gemiciler tamam 
ise gemiyi serbest bırakıyorlardı. Gümrük emini gemiye ait dönüş bilgilerini ve 
geminin dönüş tarihini kendi imzasıyla fermanın arkasına kaydediyor ve fermanı 
saklanmak üzere Divan-ı Hümayun kalemine gönderiyordu. Yolculuk sırasında 
kaza geçirenler, reisi veya gemicisi ölenler veya başka sebeplerle mevcudu eksik 
dönenler olursa sebepler araştırılıyor ve kefillerinden bilgi alınıyordu.9

1781-1846 yılları arasında Rusya’nın Karadeniz’deki limanlarına gitmek üzere İs-
tanbul Boğazı’ndan bu şartlar çerçevesinde geçiş yapan Osmanlı tebaasından Müs-
lüman tüccar gemilerinin sayısı 2420, gayrimüslim tüccar gemilerinin sayısı ise 
1764’tü ve toplam 4184 Osmanlı gemisi Rusya limanlarına geçiş yapmıştı.10 Ancak 
bu dönemde vuku bulan Osmanlı Rus savaşları sırasında ticaretin tamamen dur-
duğunu ve bu sebeple ticarî amaçla dahi olsa gemilerin İstanbul Boğazı’ndan Ka-
radeniz’e geçişine izin verilmediğini unutmamak gerekmektedir. Bu husus dikkate 
alındığında 1787-1792, 1806-1812 arasında vuku bulan Osmanlı-Rus harpleri ve 
1821-1826 yılları arasında meydana gelen Rum isyanı sırasında gayrimüslimlerin 
ticaretten men edildikleri görülmektedir. Daha sonra bu yasak kaldırılmış olsa da 
devlet Rum tebaa yerine Müslüman tüccarın Karadeniz’e çıkmasını teşvik ediyor 
ve giderek Müslüman tüccarın sayısında bir artış yaşanıyordu. Devlet Müslüman 

9 Bostan, “İzn-i Sefine”, s. 59-62.
10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bu tür izn-i sefine fermanlarının pekçok orijinal örneği bulunmaktadır. Geniş 
bilgi için bk. Bostan, “İzn-i Sefine”, s. 62-64.
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tüccarların gemilerinde reaya gemici kullanmalarını istemediği halde, yetişmiş ye-
terince Müslüman gemici olmadığından seyrüseferde gecikmelere sebep olduğu ve 
ticaretin aksadığı ileri sürülerek 1830’da Müslümanların gemilerinde gayrimüslim 
kılavuz, kocareis, yelkenci ve sandalcı kullanmalarına izin verildi.11

Osmanlı İmparatorluğu Rusya’ya gitmek isteyen tüccar reayasına izin verirken iki 
önemli konu üzerinde titizlikle duruyordu. Bunlardan biri İslam ülkesinden ihracı 
yasak olan zeytinyağı, sabun, kahve, kükürt ve benzeri malların çıkarılmasını en-
gellemek, diğeri ve belki daha önemlisi gayrimüslim Osmanlı tebeasının Rusya’da 
kalmasına mani olmaktı; çünkü Rusya’nın denizcilik sahasında yetişmiş yeterli sa-
yıda elemanı yoktu ve 1768-1774 savaşı sırasında Ege adalarındaki gayrimüslim 
Osmanlı reayasını kendi ülkesine celbetmeye çalışmış ve kısa zamanda donanma-
sındaki subay ve erlerin çoğunu bu adalı Rumlardan teşkil etmişti. Bu sebeple Os-
manlı yetkilileri İstanbul Boğazı’ndan geçişi son derece sıkı tutmaya başlamışlardı.

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın imzalanmasından sonra artık Rusya da ken-
di gemileriyle Karadeniz’e geçme hakkı elde etti ve bu uygulama diğer devletlere 
de yansıtıldı. Böylece İstanbul Boğazı’ndan geçişin tabi olduğu kuralların üçüncü 
dönemi söz konusu olmaya başladı. Bu dönemde Rus tüccarının iki yolla Karade-
niz’de ticaret yapmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. 1743’ten 1774 Küçük Kaynar-
ca Antlaşması’na kadar geçen sürede Osmanlı gemileri ile geçen Rus tüccarlar bu 
tarihten sonra ise kendi gemileriyle İstanbul Boğazı’ndan geçerek ticarî faaliyetle-
rini başlatabilmişlerdir.12

Rusya’nın 1700’de Rus ticaret gemilerinin serbestçe dolaşabilmeleri karşılığında 
Osmanlı Devleti’nin ileri süreceği her şartı yerine getireceğini, Rusya’ya ait gemi-
lerde Türk görevlilerin ve Türk gemicilerin bulunmasını kabul edeceğini taahhüt 
etmesine rağmen Osmanlı devlet adamlarını ikna etmekte başarılı olamadı. 18. 
yüzyılda imzalanan Osmanlı-Rus antlaşmalarından Küçük Kaynarca Antlaşması 
Karadeniz’i bir Türk gölü olmaktan çıkardı ve İstanbul Boğazı’nı uluslararası tar-
tışma konusu haline getirdi. 1783’te Avusturya, 1802’de Fransa ve İngiltere ve daha 
sonra diğer küçük Avrupa devletleri bu hakkı elde ederek İstanbul Boğazı’ndan 
geçip Rusya ile ticarete başladılar.13

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın on birinci maddesine göre, Karadeniz’de kendi 
gemileriyle ticaret yapabilme hakkını elde etmesinden kısa bir süre sonra Rusya’ya 
ait gemilerin Karadeniz’e çıkmak istediği görülmektedir. Bu gemiler İstanbul Bo-
ğazı’ndan geçerken Rumeli Hisarı’nda gümrük görevlileri tarafından içinde ihracı 
yasak mallardan bir şey olup olmadığı incelenerek geçişine izin verilecekti; ancak 
Rusya’nın her türlü gemisini boğazdan geçirmek istemesi ve 1768-1774 savaşı sıra-
sında Akdeniz’de bulunan donanmasındaki bazı savaş gemilerini silahtan arındı-
rıp boğazdan ticaret gemisi olarak geçirmekte ısrar etmesi üzerine buna müsaade 

11 Bostan, “İzn-i Sefine”, s. 64-67. Tüccarların gemilerinde kılavuz kullandıklarına dair BOA. Hatt-ı Hümayun, nr. 
240001, 24001-A’da bilgi bulunmaktadır.
12 Rusya’nın Karadeniz’de ticarete başlama süreci hakkında geniş bilgi için bk. Bostan, “Rusya’nın Karadeniz’de 
Ticarete Başlaması”, s. 105-108.
13 Bostan, “Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması”, s. 97, 102.
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edilmedi ve konu Rus elçisi ile Osmanlı devlet adamları arasında hayli tartışma-
ya yol açtı. Nihayet Osmanlı devlet adamları Rus elçisine “Farazâ Devlet-i Aliyye 
tersanesinden birkaç kalyonun topları kaldırılup eşya tahmili ile bir âhar devlet 
limanına göndersek derûnunda olan tüccar emtiası mümânaat olunmamağa vesile 
olur mu ve ahidnâmeye muvâfık idi deyü iddia mümkin midir” şeklinde cevap ve-
rerek bu isteğin yerine getirilmeyeceğini bildirdiler. Bu suretle boğazlardan geçişin 
ve Karadeniz’de yapılacak ticaretin şartlarını düzenlemek üzere 1779 Aynalıkavak 
Tenkihnâmesi ve 1783 ticaret antlaşmaları imzalanarak yeni ticaret düzenlemeleri 
yapıldı ve şartlar belirlendi. Buna göre, Rus ticaret gemilerinin en büyüğü 16.000 
kile (400 ton), en küçüğü ise 1000 kile (25 ton) yük kapasiteli olacaktı ve boğazlar-
dan geçerken 300 akçe selâmiyye akçesi ödeyecekti.14 Bütün bu antlaşmalara rağ-
men Rusya’nın Boğazlardan geçmesi ve Karadeniz’de serbest ticaret yapabilmesi 
uygulamalarda çok da kolay olmadı. Özellikle taşınan mallar konusunda zaman 
zaman çıkan anlaşmazlıklar gemilerin geçişine büyük engel teşkil etti. Osmanlı 
devlet adamları İstanbul’un ihtiyacı olan zahirenin başka ülkelere gitmesi için izin 
verilmesine taraftar değillerdi, çünkü antlaşmalara göre Rusya’nın taşıyacağı mal-
lara İstanbul’da ihtiyaç olmaması halinde bunları diğer ülkelere götürmelerine izin 
verilecekti.15

Bununla beraber 1774-1787 yılları arasında 445 Rus ticaret gemisi İstanbul Boğa-
zı’ndan geçerek Karadeniz’e çıktı; ancak Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasın-
da savaş çıkması halinde Karadeniz’de ticaret durmakta ve Osmanlılar, İstanbul 
Boğazı’ndan hiçbir yabancı geminin geçmesine izin vermemekteydi. Mesela 1787-
1792 ve 1806-1812 yılları arasındaki savaşlar sebebiyle ticaret tamamen durmuş-
tu. Savaşın sona ermesiyle birlikte ise her şey eskisi gibi olmuyordu. 1821 yılında 
başgösteren Rum isyanı da ticareti etkiledi ve bu sebeple Karadeniz ve Akdeniz’e 
geçişler daha sıkı kontrol edilmeye başlandı. Alınan tedbirler arasında tersanedeki 
kurşunlu mahzende bir oda tahsis edilmesi, buraya memurlar yerleştirerek gelip 
geçen bütün gemilerin sıkı bir şekilde denetlenmesi bulunmaktadır. Bu görevliler 
aracılığıyla yabancı tüccar gemileri yoklanmakta, taşıdıkları malların miktarları, 
cinsi, çıkış-varış limanları, içlerinde kaçak tebaa olup olmadığı tespit edilmekte ve 
yasak mal taşımalarına engel olunmaktaydı.16

Rusya, Avusturya, Fransa ve İngiltere’nin Karadeniz’e çıkma izni almalarından son-
ra diğer küçük Avrupa devletleri de İspanya, Sicilyateyn, Hollanda, İsveç ve Prusya 
da Babıalî’ye müracaat ederek aynı haklarla Karadeniz’e çıkmak istediler. Bunlara 
da geçiş izni verilmekle beraber özel şartlar ileri sürüldü ve bu izni almaları her 
zaman çok kolay olmadı.17 Bu devletlere karşı ileri sürülen şartlar arasında Kara-
deniz’den getirecekleri yüklerin içinde İstanbul iaşesi ve tersane için lüzumlu mal-
zeme var ise rayiç fiat üzerinden bunu İstanbul’da satmaları, boğazlardan geçerken 

14 1779 Aynalıkavak Tenkihnâmesi Başkanlık Osmanlı Arşivi, Düvel-i Ecnebiye, nr. 83, Bâb-ı Åsafî, Divan-ı 
Hümayun, Düvel-i Ecnebiye, dosya nr. 15/18 ile 1783 Ticaret Antlaşmasının metinleri, Düvel-i Ecnebiye, nr. 83, s. 
175-190’da yer almaktadır. Geniş bilgi için bk. Bostan, “Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması”, s.100-102.
15 Bostan, “Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması”, s. 101.
16 Bostan, “Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması”, s. 111; Bostan, “İzn-i Sefine”, s. 64-69.
17 Küçük Avrupa devletlerinin Karadeniz’de ticarete başlamaları ve boğazlardan hangi şartlarda geçişlerine izin 
verildiği konusunda tafsilatlı bilgi için bk. Kemal Beydilli, “Karadeniz’in Kapalılığı Karşısında Avrupa Küçük 
Devletleri ve Mirî Ticâret Teşebbüsü”, Belleten, 214, Ankara, 1991, s. 687-755.
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yoklanmaları ve yükleri arasında yasak mal bulunmuyorsa Boğaz’dan geçişlerine 
izin verilmesi yer alıyordu.

Boğazların bütün devletlerin ticaret gemilerinin geçişine açılması 1829’da imzala-
nan Edirne Barışı ile gerçekleşti. Önceleri bir Türk gölü olan ve 18. yüzyılın sonla-
rından itibaren Türk-Rus denizine dönüşen Karadeniz bu antlaşmayla uluslararası 
bir mahiyet kazandı.18

Boğazlardan savaş gemilerinin geçişiyle ilgili olarak antlaşmalarda geçen ilk ba-
his, Fransa’nın Mısır’ı işgali (1798) üzerine Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na 
yardım teklifi sırasında gündeme gelmiş ve sadece savaş süresine mahsus olmak 
üzere Rus savaş gemilerinin Karadeniz’den gelerek İstanbul Boğazı’ndan geçmesine 
izin verilmişti. Bu durum sadece savaş süresine mahsus olacak ve sonrasında bu 
uygulama kaldırılacaktı.19 Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 1806’da sa-
vaş çıkması üzerine, bu defa İngiltere yardım teklifinde bulundu ve 1809’da Kal’a-i 
Sultaniye’de bir antlaşma yapıldı. Bu antlaşmaya göre, Fransa Osmanlı topraklarına 
saldıracak olursa İngiltere donanması Karadeniz’e kadar Osmanlı sahillerini koru-
yacaktı.20 Ancak uygulamada sadece Çanakkale Boğazı’nı geçen İngiltere donan-
ması İstanbul önlerine kadar gelebildi.

1821’de çıkan Yunan isyanıyla gelişen hadiselerden sonra durum İngiltere, Fran-
sa ve Rusya’nın desteğiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun aleyhine gelişti ve sonunda 
1829’da Edirne Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın yedinci maddesine göre Ka-
radeniz bütün devletlerin ticaret gemilerine açılmış oluyordu ve bu İstanbul Boğa-
zı’nın bütün devletlerin ticaret gemilerine açılması demekti.21

Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı ise Osmanlı İmparatorluğu’nu Rusya’ya 
yaklaştırdı. İmzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması (Temmuz 1833) ile bir savaş 
halinde Rus gemileri serbestçe boğazlardan geçebilecek ve geçiş diğer devletlerin 
gemilerine kapatılacaktı,22 çünkü Osmanlı donanması 1827’de Navarin’de yakılmış 
ve henüz yenilenememişti. Ancak bu antlaşma uzun süreli olmadı. İngiltere ve 
Fransa böyle bir antlaşmanın imzalanmasına şiddetle karşı çıktılar ve nihayet Mı-
sır valisinin yeniden isyanı üzerine Batılı devletler araya girerek Rusya’nın Osmanlı 
İmparatorluğu üzerindeki etkisini bertaraf etmek üzere Osmanlı Devleti’ne yaklaş-
tılar. Bunun sonucunda boğazlar meselesi ilk defa uluslararası bir esasa bağlandı. 
1841 Londra Antlaşması’na göre, boğazlar barış zamanında bütün devletlerin savaş 
gemilerine kapalı tutulacak, sadece dost devlet elçilerinin haberleşme amaçlı hafif 
savaş gemilerinin geçmesine özel fermanlarla izin verilecekti. Bu antlaşma ile artık 
boğazlar meselesi sadece Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında söz konusu 
olmaktan çıkmış, büyük devletlerin garantisi altına alınmış oluyordu.23

18 Cemal Tukin, Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, İstanbuli 1947, s. 131.
19 Bu ilişkilerin sebepleri konusunda bk. Tukin, Boğazlar Meselesi, s. 65-107.
20 Tukin, Boğazlar Meselesi, s. 108-125.
21 Tukin, Boğazlar Meselesi, s. 1128-131.
22 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1970, c. V, s. 134-139.
23 Karal, Osmanlı Tarihi,, s.208-209.
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Nihayet Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 1853’te çıkan savaşa İngiltere 
ve Fransa da karıştı ve donanmalarını Karadeniz’e göndererek Osmanlı İmparator-
luğu’nun yanında yer aldılar. Savaştan sonra 1856’da Paris’te imzalanan antlaşmaya 
göre boğazlar konusunda önceki kurallar geçerli kabul edildi ve Karadeniz’in ta-
rafsızlığı prensibi getirildi. Böylece Karadeniz bütün devletlerin ticaret gemilerine 
açık, savaş gemilerine kapalı tutulacaktı. Ayrıca Osmanlı Devleti ve Rusya Karade-
niz’de donanma ve tersane bulundurmayacaktı.24 Bu durum 1871 Londra Antlaş-
ması ile değişikliğe uğrayarak Rusya’ya Karadeniz’de donanma bulundurma hakkı 
verildi, buna karşılık boğazların barış zamanında dost devletlerin savaş gemilerine 
açılabilme serbestliği getirildi.25 Bu durum ana hatlarıyla Birinci Dünya Savaşı’na 
kadar devam etti.

24 Karal, Osmanlı Tarihi,, s. 244.
25 Tukin, Boğazlar Meselesi, s. 287-305.





Osmanlı Çizimlerinde 
İstanbul Boğazı
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Özet
Kara ve deniz varlığıyla antik çağlardan itibaren medeniyetlere ev sahipliği yapmış 
olan İstanbul, haritalarda ve çeşitli çizimlerde yer bulmuştur. Bu çizimler genel 
itibarla Boğaz’ın görünümüne odaklanırken görsellerin bir kısmında Beykoz ve 
çevresi de gösterilmektedir. Aynı şekilde Osmanlı medeniyetinin ortaya koyduğu 
ürünler olarak harita ve harita özellikli minyatürlerde de Boğaz’a geniş ölçüde yer 
verilir. Klasik Çağ Osmanlı eserlerinden olan Batlamyus Tercümesi’nden itibaren 
Doğu Avrupa, Marmara, Karadeniz haritaları içerisinde İstanbul Boğazı gösterilir-
ken ünlü denizci ve haritacı Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye nüshalarında; Ali Macar 
Reis’in Atlas’ında; Atlas-ı Hümayun ve Walters Deniz Atlası’nda benzer üslupta 
çizimlerde Marmara Denizi ve Boğaz’la birlikte İstanbul genel hatlarıyla gösterilir. 
Sonraki dönemde ise Katip Çelebi ve Ebubekir Dımeşkî’nin Avrupa’dan uyarladığı 
haritalarda; İbrahim Müteferrika’nın haritalarında kısmen detaylı çizimler dikkat 
çeker. Diğer taraftan Matrakçı Nasuh, Nev‘izâde Atâî ve Seyyid Lokman gibi sanat-
çıların minyatürlerinde önemli yapılarıyla Boğaz ve Haliç harita özelliği gösteren 
çizimler olarak ön plana çıkmaktadır. Haritacılık teknik ve çizimlerinin gelişimi 

1 Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul.
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ile birlikte zamanla haritalar detaylandırılırken minyatür çizimleri, yerini Avru-
pa sanatçılarının kalemlerinde şekillenen gravürlere bırakır. 18. yüzyılın sonlarına 
doğru modern tarzda haritalar yaygınlaşırken gerek Osmanlı dünyasının gerekse 
Avrupa’dan gelen haritacıların çizimleriyle İstanbul Boğazı ve Beykoz genel ve özel 
haritalarda daha detaylı olarak gösterilir.
Bu bildiride Osmanlı Devleti’nin başlangıcından itibaren modern haritacılığın 
yaygınlaştığı 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı bilim adamları, entelektüelle-
ri ve sanatçıları tarafından çizilmiş İstanbul Boğazı ve Beykoz ile ilgili harita ve 
minyatürler konu edilecektir. Bu bağlamda Osmanlı yazma eserleri ve müstakil 
haritaları çalışmanın esas kaynaklarını teşkil ederken yer yer Avrupa’da yapılmış 
İstanbul Boğazı haritalarına ve gravürlerine başvurulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul Haritaları, İstanbul Boğazı, Beykoz, Harita, Minya-
tür.

Bugün varolan bilgiler ışığında İstanbul ve İstanbul Boğazı’na dair çizimleri İlk 
Çağ çalışmalarına, Claudius Ptolemaeus (Batlamyus, 100-170) ve Roma Dönemi 
(Peutinger) (Nemlioğlu Koca, 2015, s. 46; 2016, s. 160) haritalarına kadar götür-
mek mümkündür. Zira bahsi geçen coğrafyacıların eserlerinin günümüze ulaşan 
kopyalarında ibtidai surette isimlendirme yapılmadan İstanbul Boğazı coğrafyası 
gösterilmektedir (Batlamyus, XV.yy, 57, 84)2. Diğer taraftan IX. Yüzyıldan itibaren 
İslam coğrafyacıları tarafından ibtidai olarak çizilen gerek genel bilinen dünya ha-
ritalarında gerekse özel haritalarda yine İstanbul ve İstanbul Boğazı Haliç ayrıntısı 
ile birlikte iki üç kelimelik isimlendirmelerle gösterilmektedir. Söz konusu bu hari-
talardan Belhi (850-934), İstahri (?-952’den sonra) ve İbn Havkal (X.yy) haritaları 
benzer tarzda çizilmiştir. İstahri ve İbn Havkal haritalarında Haliç’in zincir ile tas-
viri dikkate değerdir.

2 Peutinger haritasının geç dönemli bir kopyası için bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tabula_Peutingeria-
na_-_Miller.jpg
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Harita 1. Dünya Haritası, İstahri, Mesâlikü’l-Memalik, TSMK, III. Ahmet 3348, vr. 3b-4a.

Diğer taraftan XII. yüzyılda Sicilya Norman Kralı II. Roger (1095-1154)’in emri ile 
eserini kaleme alan ve bilinen eski dünyayı haritalandıran İdrisi (1100?-1165)’nin 
(Şeşen, 2021; Bozdoğan 2021) Avrupa, Asya, Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı gösteren 
doğu-batı bilgi birikimini kullanarak hazırladığı dönemine göre detaylı haritasın-
da İstanbul’un kısmen daha ayrıntılı olarak gösterildiği söylenebilir. Harita İstan-
bul ve İstanbul Boğazı’nı detaylandıran ilk haritalardandır.
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Harita 2: İdrisi, Dünya Haritası, Idrisî - Miller, Konrad, (1928) 
Weltkarte des Idrisi vom Jahrn. Ch., Charta Rogeriana, Stuttgart: Konrad Miller.

XV. yüzyıla kadar Avrupa’da çizilen haritalardan Pietro Vesconte (XIV. yüzyıl)’nin 
dünya haritası ve Cresques Abraham (1325-1387)’ın Catalan Atlas (1375)’ı, Fra 
Mauro (1385-1464)’nun dünya haritası gibi çalışmalarında yine ana hatlarda İs-
tanbul gösterilmektedir. Ancak yukarıda bahsi geçen genel haritalarda gösterilen 
İstanbul’un dışında, ilk detaylı çizimlerden, sadece İstanbul’a özgü haritalardan, 
Christoforo Boundelmonti (1386-1430)’nin 1420’li yıllara tarihlenen haritası ön 
plana çıkmaktadır.3 Bahsi geçen harita Saray Burnu, Suriçi İstanbul’u, Haliç, Ga-
lata, Pera ve Boğaz odaklı çizimiyle dikkat çeker. Harita üzerinde, İstanbul surları, 
saray, hipodromla birlikte Ayasofya ve önemli mabetler, bazı meskenler, tarihi sü-
tunlar ve Kızkulesi, belirtilen yapılardandır. Eserin farklı nüshalarında söz konusu 
harita aynı esas üzerinde kısmi farklılıklarla gösterilir.

3 Tarih boyunca İstanbul haritaları için ayrıca bkz. Ayşe Yetişkin Kubilay (2009), İstanbul Haritaları 
1422-1922, İstanbul: Denizler Kitabevi. Tarihte İstanbul Haritaları (2020), ed. Bülent Özükan, İstanbul: Boyut Yay.; 
Üç Denizin arasında Osmanlı ve Fransız Boğaz Haritaları (2016), ed. Jean-François Perause, Feza Günergün, İstanbul: 
Arkas Sanat Merk., Yay.
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Harita 3. Christoforo Boundelmonti’nin İstanbul Haritası. 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristoforo_buondelmonti,_veduta_di_costantinopoli,_

nel_liber_insularum_archipelagi,_copiato_da_niccolò_ugolini,_1470_ca._(bncf)_01.jpg)
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Osmanlı Dönemi çalışmaları açısından Portolan atlas olarak birbirine benzer pro-
jeksiyonlarla çizimle Ahmed b. Süleyman et-Tancî’nin Akdeniz merkezli portolanı 
(1413-14, TSMK, Hazine 1823); Mürsiyeli İbrahim’in 1461 tarihli portolanı (İstan-
bul Deniz Müzesi Komutanlığı, nr. 882; Mürsiyeli İbrahim Haritası, 1981) ve El- 
Hacc Ebu’l Hasan’ın 1552 tarihli portolanı (TSMK, Hazine 1822) bu açıdan genel 
olarak İstanbul’un belirtildiği haritalardan sayılabilir. Söz konusu bu portolan ha-
ritalarında kıyı şeridi itibariyle İstanbul Boğazı küçük ölçekte detaydan uzak olarak 
gösterilmektedir.

Harita 4. Ahmed b. Süleyman et-Tancî, Portolan, TSMK, Hazine 1823, (1413).



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı370

Harita 5. İbrahim el-Mürsi Haritası, Portolan. Deniz Müzesi, nr. 882. 
Haritanın aslı Deniz Müzesi Komutanlığı’ndadır.
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Harita 6. El- Hacc Ebu’l Hasan, Portolan, TSMK, Hazine 1822, (1522).

Avrupa’da veya Osmanlı bilim çevrelerince yapılan dönemin bütün genel porto-
lanlarında Avrupa haritalarına muvafık olarak coğrafi konumu itibariyle İstanbul 
ve İstanbul Boğazı yer alır. Bu çizimler portolan tarzında olup kıyı harici yerlerde 
detaydan uzaktır. Bir başka nokta, bu haritalar küçük ölçekli olmaları sebebiyle 
İstanbul’a dair birkaç isimlendirme dışında bir bilgiye rastlanmaz.
Fatih Sultan Mehmed’in fetih sonrası Gregory Amyrutzes’e Claiudius Ptolemaius/
Batlamyus’un coğrafyasını Grekçeden Arapçaya tercüme ettirmiştir. Aynı zaman-
da Amyrutzes’e bir de İstanbul haritası yaptırdığı kaynaklarda geçse de bugün böy-
le bir haritanın varlığı bilinmemektedir. Venedikli Giovanni Antonio Vavassore 
(1518-1572) tarafından hazırlanmış 16. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen kuşbakışı 
İstanbul haritasında Fatih Sultan Mehmed’in Amirutzes’e sipariş ettiği haritadan 
istifa etmiş olabileceği düşünülmektedir. Gravür yönüyle ön plana çıkan bu ha-
ritada anakronik yaklaşımla dönemin İstanbul’u, Anadolu yakasından kuşbakışı 
olarak tarihi yarımada ve Galata resmedilmiştir. Osmanlı yapıları ile Bizans ya-
pılarının birlikte resmedildiği haritanın Avrupa’daki daha sonra çizilen İstanbul 
haritaları için ilham kaynağı olduğu da kabul edilmektedir. Sebastian Münster’in 
1550 tarihli yapanı bilinmeyen fakat 1566-1574 arasına tarihlenen ve Venedik’te 
basılmış olan bir harita ile Braun ve Hogenberg’in 1574 tarihli haritaları bu harita-
ların en önemlileri arasındadır. (Berkant, 2017, s. 176; Mülayim, 2015, s. 85; İşler, 
2016, s.11).
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Harita 7: Giovanni Antonio Vavassore, İstanbul Haritası.

Gregory Amyrutzes’in Batlamyus Tercümesi’nde kullandığı harita tekniğine na-
zaran söz konusu kayıp İstanbul haritasının minyatürel-gravür içerikli olmaktan 
ziyade daha teknik projeksiyonla çizilmiş olabileceği ihtimali de düşünülmelidir. 
Batlamyus tercümesinde bulunan iki haritada ise İstanbul, Boğaz ve Haliç Kara-
deniz-Marmara Denizi’nin yer aldığı haritalarda genel hatlarla gösterilmektedir. 
Haritanın tercümesinde Grekçe isimlerin kullanıldığı dikkat çeker (Batlamyus, 
XV.yy., 57, 84).
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Harita 8. Batlamyus, “Doğu Avrupa, Karadeniz, Marmara, İstanbul”, Kitâbü’l-Coğrâfya 
fi’l-maʿmûre mine’l- arz, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Ayasofya: 2610, vr. 57.
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Harita 9. Batlamyus, “Karadeniz ve Marmara, İstanbul”, Kitâbü’l-Coğrâfya 
fi’l-maʿmûre mine’l- arz, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Ayasofya: 2610, vr. 84.

XVI. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı kartografyacılığında önem kazanan ve 
etkisi yaklaşık üç asır boyunca devam eden Piri Reis’in iki kez kaleme aldığı, mü-
ellif hattı nüshası henüz tespit edilemeyen, Kitab-ı Bahriyye’sinin 1. ve 2. telifinin 
muahhar istinsah nüshalarında, her biri farklı sanatçının kaleminden çıktığı anla-
şılan farklı üsluplarda harita, minyatürel harita ve gravür tarzında İstanbul tasvirle-
ri bulunur. Bu çizimlerin bazısı portolan tarzında olup sadece kıyılar gösterilirken 
eserin bazı nüshalarının son varaklarında yer alan minyatür-gravür içerikli hari-
talar Osmanlı haritacılığının ilk detaylı İstanbul çizimleri olarak kabul edilebilir.
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Harita 10. Pîrî Reîs, “Marmara Denizi ve İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (1. Telif), 
Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Hüsrev Paşa, 272, vr. 186, (1570-71).

Bu minvalde Kitâb-ı Bahriyye’nin ilk telifinin erken tarihli nüshalarından TSMK 
Bağdat 337 numara ile kayıtlı nüshada bulunan İstanbul çizimleri dikkat çekicidir 
(Harita 11). 167. varakta bulunan gravür üslubundaki kuzeyden güneye doğru kuş 
bakışı perspektifli çizimde önemli mabet ve yapılarıyla Suriçi, Galata ve Kız Kulesi 
görülmektedir. Sonraki varakta bulunan haritada ise Çanakkale Boğazı ile birlikte 
Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı gösterilmektedir. Haritada İstanbul’a dair; Ka-
dıköy, Kalamıç Burnı, Üsküdar, Kız Kulesi, İstanbul, Küçük Çekmece, Büyük Çek-
mece, Silivri, Galata, Akındı Burnı, İsteniye, Büyük Dere, Fener ve Kara Deniz Bo-
ğazı şeklinde isimlendirmeler mevcuttur.

Harita 11. Pîrî Reîs, “Marmara Denizi ve İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (1. Telif), 
 TSMK, Bağdat, 337, vr. 167b-168a, (1575).
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Harita 12. Pîrî Reîs, “İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (1. Telif), Süleymaniye Yazma 
Eserler Kütüphanesi, Yeni Cami, 790, vr. 167b-168a, (XVII?. yy)
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Harita 13. Pîrî Reîs, “İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (1. Telif), İÜTY, 123/2, vr. 470a.
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Minyatürel, gravür özellikleriyle ön plana çıkan yukarıdaki haritaların yanı sıra 
hem çizgisel hem de minyatürel olarak detaylı çizimle birlikte yoğun bir şekilde 
isimlendirme yapılmış Kitâb-ı Bahriyye nüshaları da mevcuttur. 22 Eylül 1682 (20 
Ramazan 1093) tarihli nüshada bulunan iki harita bu minvalde değerlendirilebilir. 
Eserin 338. varağında bulunan gravür tarzı haritada, kuzeyden perspektif ile Boğaz 
hattı, Galata, Haliç, Suriçi ve Anadolu yakası diğer nüshalara nazaran detaylı ve 
yoğun isimlendirilmiştir (Harita 14.). Mutadın dışında Suriçi İstanbul’u ve Haliç 
kıyıları yoğun bir şekilde mabet, önemli yapı ve meskenleriyle resmedilirken sur 
dışında bulunan alanlar da muntazam olarak isimlendirilmiştir. Haritada Boğaz 
hattında kuzeyden güneye doğru; Karadeniz Boğazı hisârlara gider, Kuzguncuk, 
Ortaköy, Yahyâ Efendi, Beşik Tepe, Dolma Bağçe, Hanlar Öni?, Üsküdâr, Şemsi 
Paşa, Ayazma Bağçesi, Kız Kulesi, Üsküdâr Bağçesi, Kavak, Kâdî Köy, Suda? Bur-
nı, Moda Körfezi, Harman Kaya, Fener Bağçesi, Mahmûd Ağa, Fındıklı, Topha-
ne, Kara Mustafa Paşa İskelesi, Köşk Öni, Sarây Burnı, Âhûr Kapu, Çatladı Kapu, 
Kum Kapu, Yeni Kapu, Langa, Dâvûd Paşa Kapusı, Samatya Kapusı, Narlı Kapu, 
Yedi Kuleler, Tabak Hanlar dikkat çeken yer isimlerindendir. Aynı nüshada bu-
lunan taslak halinde kalmış olan çizgisel Marmara haritasının Avrupa kısmında; 
Fener, Büyük Dere, İstinye Yeni Hisar, Galata, İstanbul, Kâğıd Hâne Suyı, Çekmece 
Harâmî Deresi, Çekmece, Büyük Çekmece, Kum Burgaz Köyi limandur, Yaka..., 
Silivri. Anadolu kısmında ise Kavak, Terkoz, Beğkoz, Kanlıca, Anadolı Hisârı, Üs-
küdâr, Kâdî Köy, Fener-i Cedîd, Mal Depesi, Kartal, Pendik, Tuzla Burnı, Arva Suyı 
isimlendirmeleri ile Kara Deniz kenârlarıdur Anadolı cânibidür ifadeleri dikkat 
çeker (Harita 15.).

Yine Kitâb-ı Bahriyye’nin 2. telif istinsah nüshalarında da benzer yaklaşımla gra-
vür haritaları ve çizgisel haritalar devam etmektedir. Yaklaşık üç asırlık serüvende 
dönemin izleri haritalara yansır. Zaman zaman basit çizimle sınırlı mekân harita-
da yer alırken zaman zaman da bütünüyle Boğaz hattı detaylı gravür çizimlerinde 
minyatürel unsurlarla desteklenerek haritalandırılmaya devam edilir.
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Harita 14. Pîrî Reîs, “İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (1. Telif), 
İBB Kütüphanesi, Muallim Cevdet, 30, vr. 338, 340.
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Harita 15. Pîrî Reîs, “İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (1. Telif), 
İBB Kütüphanesi, Muallim Cevdet, 30, vr. 338, 340.
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Harita 16. Pîrî Reîs, “İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (2. Telif), BNF, TURC, 956.
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Harita 17. Pîrî Reîs, “İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (2. Telif), Walters Koleksiyonu, 658, vr. 234.
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Harita 18. Pîrî Reîs, “İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (2. Telif),  
Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Hacı Ahmed Paşa, 171, vr. 438.
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Harita 19. Pîrî Reîs, “İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (2. Telif), Süleymaniye 
Yazma Eserler Kütüphanesi, Nuru Osmaniye, 2990, vr. 160a.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 385

Harita 20. Pîrî Reîs, “İstanbul”, Kitâb-ı Bahriyye (2. Telif), Süleymaniye 
Yazma Eserler Kütüphanesi, Nuru Osmaniye, 2997, vr. 203b.
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Kitâb-ı Bahriyye’nin 1. ve 2. telif nüshalarında bulunan bu haritalar genel birkaç 
üslupta değerlendirilebilir. Muahhar nüshalarda bulunan gravür haritaları veya 
çizgisel haritaların esasının önceki nüshalara dayandığı dikkat çeker. Ancak za-
manla yeni isimlendirmeler, yeni minyatürel unsurlarla zaman içerisinde harita-
ların daha sanatsal nitelik kazandığı söylenebilir. Genel olarak haritalar Suriçi’ni, 
Pera Galata Kadıköy, Üsküdar hattını Beylerbeyi’ne kadar göstermektedir. Bir kaç 
tanesi bu hattı hisarlara kadar getirir.

16. yüzyılın ortalarında benzer üslupta telif edilmiş olan Walters Deniz Atlası, Ali 
Macar Reis Atlası, ve Atlas-ı Hümayun’da bulunan portolan haritalarında İstan-
bul ve Boğaz yer almaktadır. Bunlardan Walters Deniz Atlası’nda bulunan kısmen 
minyatür-gravür özelliği taşıyan çizim dönem minyatür çizimlerine nazaran Av-
rupai ve detaylıdır. Varna ve Doğu Avrupa’ya konumlandırılan, konumlandırma 
kaygısı taşımadan minyatürize edildiği anlaşılan İstanbul çiziminde Haliç, Galata, 
Sarayburnu ve Suriçi camileri ön plana çıkarılmıştır. Kız Kulesi de ayrıca dikkat 
çekmektedir. Çizimde Boğaz’ın geri kalan kısmı gösterilmemektedir (Harita 21.).
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Harita 21: Walters Deniz Atlası, Walters Koleksiyonu, 660, vr. 21. (XVI. yy).

Yine Benzer nitelikte olan Ali Macar Reis Atlası’nda da portolan olarak iki farklı 
haritada İstanbul’un gösterildiği, Üsküdar, Galata, Yoroz, Fener (Rumeli Feneri), 
Büyük Dere, Yeni Hisâr, Galata, Kâğıd Hâne, Eyyûb, İstanbul, Çekmece, Büyük 
Çekmece, Kumburgaz, Silivri, Karadeniz Boğazı, Göksu, İrva, Üsküdar, Kartal, 
Pendik, adlandırılmaları ile birlikte adaların konumlandırıldığı görülür (Harita 
22-23.).

Harita 22. Ali Macar Reis Atlası, TSMK, Hazine, 644, (1567).
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Harita 23. Ali Macar Reis Atlası, TSMK, Hazine, 644, (1567).

Harita 24. Atlas-ı Hümâyûn, Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, 1621, vr. 7, 16. (XVI. yy).
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Benzer üslupta kaleme alınmış olan Atlas-ı Hümayun’un iki portolanında da İs-
tanbul’a yer verilir. Sınırlı ve küçük ölçekli haritalarda Şili, İrva, Yoroz, Üsküdâr, 
İstanbul, Küçük Çekmece, Büyük Çekmece, Silivri; Galata, İslambol, Çekmece-i 
Küçük, Çekmece-i Kebîr, Silivri kayıtları yer alır.
16. yüzyılın bir başka gelişmesi, daha çok rastlanılan tarzıyla harita içerikli minya-
türlerdir. Yukarıda bahsi geçen tasvîrli haritaları da bu minvalde değerlendirmek 
mümkündür. Ancak doğrudan minyatür yönleriyle ön plana çıkan çalışmalar kıs-
men de olsa harita bilgilerini ihtiva etmektedir. Minyatürlerinde harita bilgilerine 
yer veren sanatçıların içerisinde Matrakçı Nasûh’un özel bir yeri bulunmaktadır. 
Kanûnî’nin Safevîlere karşı düzenlediği sefer (1533-1536) güzergâhını tasvîr eden 
Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân   adlı eseri, minyatürlü 
haritaları açısından önceliklidir. Bu eserinde yer alan İstanbul minyatürü ise dö-
neminin ilerisinde bir çalışma olarak detaylarıyla dikkat çekmektedir. Minyatürde 
Suriçi, Haliç, Galata, Kız Kulesi ve Üsküdar önemli yapı, mesken ve doğasıyla bir-
likte detaylıca resmedilmektedir.

Harita 25. Atlas-ı Hümâyûn, Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, 1621, vr. 7, 16. (XVI. yy).
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Harita (Minyatür) 26: Matrakçı Nasuh, Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân 
Süleymân Hân, İÜTY, 5964, vr. 9.
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Ayrıca dönemin Selimnâme, Süleymânnâme ve III. Murâd devri minyatürlerinde 
gerek Haliç gerekse Boğaziçi’ni betimleyen minyatürlere rastlamak mümküdür. Bu 
tarz minyatürler varlığını sonraki yüzyıllarda da sürdürmektedir. Seyyid Lokman, 
Nev‘izâde Atâ’i, Mustafa Âlî, Levnî gibi şahısların minyatür çalışmaları bu noktada 
zikredilebilir.

Harita (Minyatür) 27. Lokman b. Hüseyin, Hünernâme I, TSMK, Hazine, 1523, vr. 158, (1584).
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Harita (Minyatür) 28-29. Lokman b. Hüseyin, Şehinşâhnâme-i Murâd-ı Sâlis, 
TSMK, Bağdat, 200, (1581).
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Harita (Minyatür) 28-29. Lokman b. Hüseyin, Şehinşâhnâme-i Murâd-ı Sâlis, 
TSMK, Bağdat, 200, (1581).

Harita (Minyatür) 30. Lokman b. Hüseyin, Şehinşâhnâme-i Murâd-ı Sâlis, 
İÜFY, 1404, vr. 58, (1592?).
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Şehinşâhnâme-i Murâd-ı Sâlis’in farklı nüshalarında yer alan minyatürlerin ilkinde 
“Sûr-ı Hümâyûn esnâsında kapudân paşa Kara Deniz’e varup Faşe Kal‘ası’n feth ü 
ta‘mîr eyledüğidür.” (harita 28, Aydın, 1986) ifâdesi yer almaktadır. Minyatürde hi-
sarın burçları ve Boğaz temsili olarak gösterilmektedir. Sonraki minyatürlerde ise 
“Sa‘âdetlü hüdâvendigâr-ı kâmkâr Kandilli Bağçesi’nde iken Tatar Hân tevâbi‘in-
den zeynel nâm bir za‘îm Boğaz Hisâr’dan atla deli karşu geçüp rikâb-ı hümâyûna 
arz-ı hâl itdüğidür.” (harita 29) şeklinde yapılan açıklama ile Hisar ve Boğaz temsili 
olarak görülmektedir. Nihai minyatür ise 1577 yılında İstanbul semalarında görü-
len kuyruklu yıldızı betimlemek amacıyla çizilmiştir. Doğrudan gravür üslubuyla 
kuzeyden kuşbakışı görünümde Suriçi İstanbul’u, Galata, Üsküdar, Haliç ve Boğaz 
hattı net ve detaylı bir şekilde betimlenmektedir. Ayrıca çalışma Sarây-ı Âmire, 
Kostantıniyye, Kâsım Paşası, Galata, Üsküdâr, Vâlide Sultân Câmi, Üsküdâr Sarâyı 
isimlendirmeleriyle daha çok harita özelliği taşımaktadır.

Nev‘izâde Atâ’î’nin Hamse’sinde iki yönüyle hisarlar ve Boğaz temsili olarak betim-
lenmektedir. Yine Levnî’nin, Surname-i Vehbî adlı eserde bulunan Haliç minyatürü 
bu açıdan değerlendirilebilir.

Harita (Minyatür) 31. Nev‘izâde Atâ’î, Hamse, Walters Koleksiyonu, 666, vr. 296.
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Harita (Minyatür) 32. Levnî, “Haliç”, Surnâme-i Vehbî, TSMK, III. Ahmed, 3593, (1720).

XVII. yüzyılın önemli çalışmalarından Halili Atlası Kitâb-ı Bahriyye etkisinin ba-
riz olarak görüldüğü bir çalışmadır. Eserde bulunan üç haritanın ikisinde Suriçi 
İstanbul’u, Boğaz hattı, Üsküdar ve Galata gravür-minyatür üslubuyla; birisinde 
ise Marmara Denizi ve İstanbul çizgisel olarak haritalandırılmıştır. Haritaların 
ilkinde Suriçi surlarla birlikte muntazam şekilde betimlenmiş, Topkapı Sarayı, 
Bizans Sarayı ve Yedikule ve camiler detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Haritada 
Üsküdar ve Anadolu kıyıları, birkaç pare kadırga ile Marmara Denizi ve adalar 
dikkat çekmektedir. Ayrıca haritada kıyı şeridi boyunca Câmi‘-i Şems-i Paşa, Kız 
Kulesi, Bâğçehâ-yı Pâdişâh-ı der mahrûse-i Üsküdâr, İskele-i Salacak, Bâğçehâ-yı 
Pâdişâh der-Kâdî Köy, Karye-i Kâdî, Bâb-ı Eyyûb-ı Ensârî, Bâb-ı Balat, Bâb-ı..., 
Bâb-ı Petro, Bâb-ı Cedîd, Bâb-ı Aya, Bâb-ı Cübb-i Ali, Bâb-ı Dakîk me‘a..., Bâb-ı 
Bâğ-ı Pâdişâh,..., Sinân Paşa Köşki,..., Sarây Burnı Sultân Selîm Köşki, Sarây-ı Âmi-
re, Bâb-ı Âhûr, Bâb-ı Çatladı, Bâb-ı Kum, Bâb-ı Cedîd, Kule-i..., Bâb-ı Dâvûd Paşa, 
Bâb-ı Samatya?, Bâb-ı Narlı?, Bâb-ı Yedi Kule, Bucak Bağı, Kârhâne-i Tabbâkıyân, 
Bâb-ı..., Bâb-ı..., Bâb-ı Yeni, Bâb-ı Tob?, Bâb-ı Edirne... isimlendirmeleri görül-
mektedir (harita 33). Diğer minyatürel haritada ise kısmen Matrakçı Nasuh’un üs-
lubuyla ancak farklı açıdan daha simetrik ve detaylı olarak Galata Kulesi ve çevresi 
betimlenirken çizgisel haritada Kostantıniyye, Üsküdâr, Küçük Çekmece Körfezi, 
Büyük Çekmece Körfezi, Silivri, Harman Kayalar aralarından gemi geçer ve Kara 
Deniz Boğazı yazıları okunmaktadır (Harita 34-35.).
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Harita 33. The KHalili Portolan Atlas, Bel. Yz. K, 758.

Harita 34-35. The KHalili Portolan Atlas, Bel. Yz. K, 758.
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Osmanlı bilim dünyasında XVII. yüzyıl coğrafya algısı ve haritacılık açısından ön-
ceki yüzyıl Avrupa’sının takibi temelinde birtakım değişimlerin yaşandığı dönem-
dir. Avrupa’daki eserlerin tercümeleri ile birlikte haritaların Osmanlı Türkçesine 
uyarlandığı, isimlerin Türkçeleştirildiği bir uğraş içine girilmiştir. Bunun yanı sıra 
Kitab-ı Bahriye gibi klasik eserlerin istinsahları yapılmış veya o minvalde klasik 
eserlerin etkisiyle eser ve harita kaleme alma çabaları devam etmiştir. Bu açıdan 
önceki çalışmaların ötesinde bir İstanbul haritasına en azından şimdilik rastlamak 
mümkün gözükmemektedir. Yüzyılın ortalarından itibaren Kâtib Çelebi, Ebu Be-
kir Dımeşki, gibi ön plana çıkan isimlerin çalışmaları ise Atlas Minor ve Atlas Ma-
yor haritalarının uyarlanması şeklindedir. Kâtip Çelebi’nin Kitâb-ı Bahriyye’nin 
etkisiyle ilk coğrafya eserini kaleme aldığı bilinmektedir. Müntehâb-ı Bahriyye is-
mini verdiği eserde Kitâb-ı Bahriyye’den ilhamla çizmiş olduğu Marmara harita-
sında genel olarak Haliç’le birlikte İstanbul’a ve Boğaz hattına yer verdiği görülür 
(harita 36, Sarıcaoğlu, 2018). Yine Kâtib Çelebi’nin Mercator Atlası’nı tercümesi 
esnasında Osmanlı Türkçesine uyarladığı Anadolu (Natolia) haritasında genel iti-
barla İstanbul, Kostantinopolis, Pera ya‘nî Galata, Üskütarya, Kara Deniz Boğazı, 
Latinceden mülhem isimlendirmeleriyle gösterilir (Harita 37., Üstüner 2017).

Harita 36. Kâtib Çelebi, Müntehab-ı Bahriyye, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, 
Aşir Efendi, 227, (1645-46).
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Harita 37. Kâtib Çelebi, Levâmi‘u’n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor, Süleymaniye Yazma Eserler 
Kütüphanesi Nuruosmaniye, 2998, vr. 391a (1653-55).

Kâtib Çelebi ile başlayan Avrupa eserlerinin doğrudan tercümesi geleneğini Ebu-
bekir Behrâm ed-Dımeşkî 1675-1685 yılları arasında Blaeu Ailesi tarafından hazır-
lanan Atlas Mayor’u padişahın emri ile tercüme ederek devam ettirmiştir. Tercüme 
esnasında Kâtib Çelebi’nin tercüme-uyarlama haritası tarzında Anadolu haritasını 
tercüme etmiştir (Harita 38.). Dımeşkî’nin harita uyarlamalarında isimlendirme 
de Kâtib Çelebi’nin aksine doğrudan Türkçe kullanımlarının tercih edilmesi de 
dikkat çekicidir. Atlas Mayor tercümesinin (Üstüner, 2021, s.98-99) ve muhtasarla-
rının nüshalarında benzer haritanın farklı kalemlerce küçük değişikliklerle tekrar 
ettirildiği görülür.

Avrupa XVI. yüzyıldan itibaren neşredilen atlaslar ve yeni geliştirilen Mercator 
Projeksiyonu çerçevesinde modern haritacılığa doğru yol alırken Osmanlı bilim 
dünyasının henüz önceki çalışmaların gölgesinden kurtulamaması nedeniyle çi-
zimler detay ve projeksiyon açılarından çizgisel harita anlamında matematiksel 
kaygılar taşımaktan uzaktır. Ancak buna karşılık Avrupa’da pek çok şehir detaylı 
şekilde gravür ve haritalarda yer alırken İstanbul da elbette nasibini alır. Gulielmo 
(William) Sanson tarafından XVII. yüzyılıın oratalarında çizilen detaylı, teknik 
açıdan döneminin ilerisinde İstanbul haritası gelinen noktayı görmek adına ma-
nidardır (Harita 38.).

	 984	

dökilürler ve Askaniyus ve Rındakus ve Sopus ve Gıranikus ki Pıropontise 1098 
dökilürler ve Simoyis ve Iskamander ki dahi Iksantus dimekle ma‘rûfdur. Helles 
Pontus'a dökilürler Kayikus Hermus Kaystırus Meyander Ejeyum denizine dökilürler 
ve Puruseus kavli üzre Meyander ırmağınun altı yüz u‘ûcâcı vardur. Kalbis İksantus 
Limirus Kataraktes ve âhar enhârı Medi Terraniyum denizine dökilürler. Bunun 
deryâları Pontus Eksinus Ejeyum denizi Panfiliyum denizi Pıropontis Helles Pontus 
İkariyum denizi Miztovaom denizi ve Rodos denizi ve bu deryâlardan gÀyetle 
müntefi‘lerdür zîrâ bu deryâlar üzerinde hem zahîre hem âhar meta‘ları diyârdan 
diyâra nakl iderler ve anda vâfir balık avlarlar. (Meşhûr) dağları << ... >> Orminyum 
Kara Deniz üstünde ve Mirtoum yâhûd Olimpus (bir dişi dağı) ve Sinnadıkı dağları ve 
gÀyetle eyü taşlık ile meşhûrlardur. İda dişi << müvekkil >> ma‘bûdlarun kadîm 
muhâveresi ve Pariz1099 muhâkemesiyle meşhûrlardur.  

Asiya Minor Natoliya Haritası  

 

																																																													
1098 < 2 Pıropontis iki boğaz arasında İspanyol denizidür minhü. 
1099 < 3 Pariz bir pâdişâh-ı kadîm ismidür bu ma‘bûdlar cemâlde biri birinden tefevvuk-ı du‘â idüp evvel 
hükm itmiş ola eski Yunan hikâyelerindendür minhü.  
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Harita 38. Ebu Bekir Behrâm ed-Dımeşkî, İhtisâr-ı Atlas Mayor, Süleymaniye Yazma Eserler 
Kütüphanesi Nuruosmaniye, 2995.

Harita 39. Gulielmo Sanson, Anaplus Bosphori Thracii, Amsterdam 1666.
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XVIII. yüzyıl Osmanlı biliminde matbaa dolayısıyla dönüm noktasıdır. Diğer ta-
raftan İbrahim Müteferrika’nın haritacılığı ve coğrafya eserleri yayınlaması Os-
manlı kartografyası açısından önemlidir. Müteferrika ikmal ederek yeniden neş-
rettiği Cihannüma’da Avrupa’da yayınlanan atlaslardan süregelen Anadolu 
haritasını kendine has yaklaşımla tercüme ederek neşretmesinin yanı sıra müstakil 
olarak Karadeniz ve Marmara Denizi haritaları tab etmiş ve bu haritalarda genel 
hatlarda İstanbul’a yer vermiştir (Harita 40., Üçsu, 2019).

Harita 40. İbrahim Müteferrika, Bahriyye-i Bahr-i Siyâh, 1724-1725.

Ayrıca neşrettiği Cihannüma’da yine müstakil olarak Haliç’le birlikte Suriçi’nin 
ve Boğaz’ın iki yakasının detaylı isimlendirmelerle gösterildiği harita o güne ka-
dar Osmanlı bilim dünyasınca yapılmış en detaylı çizgisel İstanbul haritası olarak 
kabul edilebilir. O güne kadar İstanbul ve Boğaz’la ilgili çizgisel haritalandırma 
açısından başarıyı yakalayan harita önceki yüzyıl Avrupa’sının çalışmalarını takip 
eden bir çizimdir (harita 42-43).

Haritada kuzeyden güney doğru, Karadeniz, Fenar (Rumeli) Öreki Taşı, Fenar 
(Anadolu), Hisâr (Avrupa), Hisâr (Anadolu), Kavak, Macar Bağçesi, Umûr Yeri, 
Sarıyar, Büyük Dere, Kefeli Köyi, Kirec Burnı, Tarabya, Yeni Köy Burnı, Yeni Köy, 
Yalıköyi, Beykkoz / Bîkkoz, Sultaniyye Bağçesi, İncir Köyi, Çubuklı, Kanlıca, İstin-
ye, Emîr Gûn Han Bağçesi, Balta Oğlı Limanı, Şeytân Akındısı, Rum İli Hisârı, 
Körfez Bağçesi, Anadolu Hisarı, Göksu, Küçük Su, Kandillü Bağçe, Vaniköy, Kule-
li Bağçe, Kayalar Burnı, Bin Bağçesi, Akındı Burnı, Arnavud Köyi, Kuru Çeşme, 
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Defterdâr Burnı, Orta Köy, Çengelköy, Beğlerbeği Bağçesi, İstavroz Sarâyı, Kuz-
guncuk, Sultân Sarâyı, Üsküdar, Şemsi Paşa, Kız Kulesi, Beşiktaş, Beşiktaş Sarâyı, 
Fındıklı, Salı Bâzârı, Tophâne, Galata, Kavak Sarâyı, Haydar Paşa Bağçesi, Kâdî 
Köy, Moda Burnı, Kalamış Deresi, Fenar Bağçesi, Meyyit İskelesi, Kasım Paşa İske-
lesi, Dîvânhâne, Yeni Tersane, Aynalı Kavak Sarâyı, Has Köy, Pîrî Paşa, Südlice, 
Hân Zâde Yalısı, Kara Ağaç Bağçesi, Nehr-i Kâğıd Hâne, Nehr-i Ali Bîk Köy, Mak-
tûl Oğlı Yalısı, Şâh Sultân Câmî, Vâlide Sultân Sarâyı, Ebâ Eyyûb, Sultân Sarâyı, 
Sultân Sarâyı, Defterdâr İskelesi, Sultân Sarâyı, Ayvân Hisâr Kapusı, Balat Kapusı, 
Fenar Kapusı, Yeni Kapu, Aya Kapusı, Cübb-i Ali Kapusı, On Kayanı? Kapusı, 
Ayazma Kapusı, Odun Kapusı, Zindân Kapusı, Balık Bâzârı Kapusı, Gümrük, Bağ-
çe Kapusı, Top Kapusı, Sarây-ı Hümâyûn, Âhûr Kapusı, Çatladı Kapusı, Kum Kapu, 
Yeni Kapu, Dâvûd Paşa Kapusı, Samatya Kapusı, Narlı Kapu, Kal‘a-i Kostantıniyye, 
Yedi Kuleler, Yedi Kule Kapusı, Silivri Kapusı, Yeni Kapu, Top Kapusı, Edirne Ka-
pusı, Eğri Kapu, Marmara Denizi isimlendirmeleri bulunmaktadır.

Harita 41. İbrahim Müteferrika, «Anadolu», Kitâb-ı Cihânnümâ li Kâtib Çelebi, 1732.
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Harita 42. İbrahim Müteferrika, “Halic-i Kostantıniyye”, Kitâb-ı Cihânnümâ li Kâtib Çelebi, 1732.

Harita 43. İbrahim Müteferrika, “Halic-i Kostantıniyye”, Kitâb-ı Cihânnümâ li Kâtib Çelebi, 
TTK, Ankara 2009.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 403

Osmanlı haritacılığında XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Avrupa’daki geliş-
meler benimsenmiş olsa da çalışmalar henüz tam anlamıyla gelişmişliğin takibin-
den uzaktır. Avrupa çalışmalarını yaklaşık bir buçuk asır geriden takip eden Os-
manlı çalışmalarının kıyaslanması açısından gravür ve açıklamalarla 
zenginleştirilmiş XVIII. yüzyılın ilk yarısında yapılmış bir başka detaylı İstanbul 
haritası örnek olarak önemlidir (Harita 44).

Harita 44. Joseph Friedrich Leopold-J. Jacob Andelfinger, Plan de Costantinople. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5964196s.r=Grundriss%20von%20Constantinopel?rk=21459;2

Sonuç
Her dönemin kendine özgü karakteriyle İstanbul ve Boğaziçi tarih boyunca kıs-
men veya tamamen çizgilerde yer almıştır. Bu çizimler kimi zaman genel hatlarla 
gösterilmekte, kimi zaman dilsiz haritalarda bulunmaktadır. Çizimler genel olarak 
ibtidai ve küçük ölçeklidir. Kimi haritalar sadece çizgisel iken bir kısmı doğu batı 
ektileşimi ekseninde gravür-minyatür içerik taşır. İsimlendirmeler Batlamyus ve 
Atlas tercümeleri dışında dönemin kullanımlarını yansıtır. Tercüme eserlerde yer 
yer esas metnin referans alındığı dikkat çeker. Haritacılığın gelişimiyle birlikte İs-
tanbul haritalarında da detaylandırma ve konumlandırma da gelişme göstermiştir. 
Avrupa harita çalışmaları teknik, detaylandırma ve konumlandırma açılarından 
Osmanlı çalışmalarına nazaran hızlı bir gelişme göstermiştir. Avrupa ve Osmanlı 
dünyasında harita, minyatür, gravür ve plan açılarından İstanbul ve Boğaziçi’ni be-
timleyen mümtaz eserler vücuda getirilmiştir.
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18. yüzyılın sonlarına kadar modern haritacılık anlamında detaylı bir İstanbul 
Boğazı çizimi bulmak neredeyse imkânsızdır. Var olan harita çizimleri ya genel 
hatların gösterilmesi itibariyle ya da minyatürel üslupta detaylıca eski yerleşimler 
olarak Suriçi, Galata, Haliç, Sarayburnu, Üsküdar hattını gösteren çalışmalardır. 
Bu açıdan en geniş ve detaylı çizimlerden birisi Kitâb-ı Bahriyye’de bulunan İstan-
bul haritalarıdır. Beykoz özelinde Göksu, Fener ve Kavak, Riva-İrva bölgelerinin 
gösterildiği Kitâb-ı Bahriyye haritaları da mevcuttur. Ancak haritalarda Beykoz’un 
geri planda kaldığı, Üsküdar, Maltepe, Kartal gibi menzil olarak kullanılan yerle-
şimlerin erken dönem haritalarında yer almasına karşılık Beykoz ve civarı Yoroz/
Yaroz, Göksu, İrva (Riva), Fener, Kavak gibi isimlerle kaydedilmiştir.

Genel olarak 19. yüzyıla kadar çizimlerde büyük ölçekli haritalar yaygın değildir 
ancak küçük ölçekli haritalarda Suriçi, Haliç, İstanbul Boğazı daha detaylı gös-
terilmekte; Beykoz ve çevresine dair bir iki kelimelik isimlendirme ile yer veril-
mektedir. Osmanlı haritacılığının gelişimi noktasında Avrupa’dan tercümeler ve 
Müteferrika’nın çalışmaları ile birlikte modern haritacılığın yaygınlaştığı 18. yüz-
yılın son çeyreğinde mühendishanelerin açılarak Avrupa’dan mühendisler getiril-
mesiyle gelişen haritacılık özel ve genel olarak İstanbul çizimlerine de yansımıştır. 
Zira bu tarihten sonra Osmanlı bilim camiasında da büyük ölçekli, daha dinamik, 
detaylı haritaların ve topografik çalışmaların varlığından söz etmek mümkündür. 
19. yüzyılda haritacılığın ve de Beykoz gelişimine mukabil 19. yüzyılda harita ve 
planlarda daha geniş ve detaylı gösterildiği dikkat çeker nitekim arşivler bu açıdan 
detaylı belgelerle doludur.
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Busbecq’in Gözüyle Boğaz

Eyüp ÇORAKLI1

Özet
Ogier Ghiselin de Busbecq, 1554-1555 yılları arasında Romalıların Kralı I. Fer-
dinand’ın elçisi olarak İstanbul’da bulunur. Görevini tamamlayıp Viyana’ya dön-
dükten sonra, yazdığı bir mektupla, seyahati sırasında edindiği gözlemlerini ve 
anılarını dostu Nicolas Michault’a anlatır. Itinera Constantipolitanum et Amasia-
num (İstanbul ve Amasya Seyahatnamesi) başlığıyla 1581 yılında yayımlanan bu 
mektubundaki anlatımlarından anlaşıldığı üzere, Busbecq İstanbul’da kaldığı süre 
zarfında şehri enine boyuna gezip dolaşma, hatta Boğaz yoluyla Karadeniz’e çıkma 
fırsatı yakalar. Dolayısıyla bize de 16. yüzyıl İstanbul’unu bir Habsburg elçisinin ve 
bir klasik âlimin bakış açısıyla, Avrupa kültür ve medeniyetinin gözünden seyret-
me imkânı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Ogier Ghiselin de Busbecq, Itinera Constantipolitanum et 
Amasianum (İstanbul ve Amasya Seyahatnamesi), İstanbul, Boğaz.

Habsburg hanedanından Kral I. Ferdinand tarafından Osmanlı sarayına iki kez elçi 
olarak gönderilen Flaman asıllı devlet adamı Busbecq, ilk elçilik görevini tamam-
layıp Viyana’ya döner. Döner dönmez de dostu Nicolas Michault’a bir mektup ya-
zarak görevinin mahiyetinden, Viyana’dan İstanbul’a, oradan da Amasya’ya uzanan 

1 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Latin Dili ve Edebi-
yatı Ana Bilim Dalı e-mail: eyup.corakli@istanbul.edu.tr.
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seyahatinin ayrıntılarından ve bu seyahati sırasında edindiği gözlemlerinden ve 
anılarından samimi bir üslupla söz eder. Busbecq’in böyle bir göreve tayin edilme-
sinin ardındaki somut neden, kendisinden önce bu yolları gidip gelmiş, Ferdinand 
namına Osmanlı Sarayıyla temaslarda bulunmuş olan John Maria Malvezi’nin sağ-
lığını gerekçe göstererek görevden affını talep etmesidir. Ama Busbecq’i yakından 
tanıyanlar, onun karakterindeki inceliği, sadakatini, kıvrak zekâsını, öğrenme ka-
biliyetini, sorunları çözme becerisini bilenler, bu göreve layık görülmesinin ardın-
daki asıl nedeni de takdir ederler. Gerçekten de Busbecq bu karakter özelliklerinin 
yanı sıra zihnini ilim irfanla yoğurmuş bir şahsiyet, devlet adamlığından önce hü-
manist bir aydın olarak temayüz eder. Bu özelliğini, her şeyden önce babası Bus-
becque asilzadelerinden II. George Ghiselin’in Comines senyörü ve akrabası Geo-
rges de Halewyn’le sıkı dostluğuna borçludur. Çünkü bu dostane ilişki sayesinde, 
Flandre’nin seçkin kültür adamları arasında yer alan Halewyn’in bir klasik kültür 
hazinesi değerindeki kütüphanesinin kapıları daha çocuk yaşlarda kendisine açı-
lır. Busbecq adım adım gezer bu kütüphaneyi; ilk edebi merakları, klasik kültüre 
ilgisi burada uyanır; hatta Rönesans’ın ünlü âlimi Erasmus’un edebi birikiminden 
övgüyle söz ettiği Halewyn’in sohbetlerine katılma fırsatı yakalar. Zihnine burada 
ekilen ilk tohumlar, Louven Üniversitesi’nde başlayıp Paris, Bologna ve Padua gibi 
dönemin önde gelen üniversitelerinde sürdürdüğü tahsiliyle iyiden iyiye filizlenir. 
Böylece Yunan-Roma kültürünü özümsemiş, epigrafiden nümizmatiğe, botanik-
ten zoolojiye ve hekimliğe kadar pek çok konuya meraklı bir Rönesans aydını, bir 
kültür adamı olarak yurdu Flandre’ye döner. Edindiği bu donanımla, kısa zaman-
da saray çevresinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarır ve 1552 yılında Viyana 
Sarayı’nda vazifeye başlar. 1554 yılında İngiltere Kraliçesi Mary Tudor ile Kutsal 
Roma İmparatoru V. Karl’ın oğlu II. Philip’in Winchester Katedrali’nde gerçekle-
şen düğün törenine, Romalıların Kralı I. Fedinand’ı temsilen gönderilen heyette 
görevlendirilir.2 Ne var ki bu, onun neredeyse ömrünün son demlerine değin sada-
katle sürdüreceği vazifelerinin sadece ilkidir. Çünkü Transilvanya’yı istila etmesin-
den dolayı Osmanlılarla arasında oluşan gerginliği diplomatik yollardan çözüme 
kavuşturmaya çalışan Ferdinand, Busbecq’i İngiltere’den döner dönmez, deyim 
yerindeyse daha atının teri soğumadan, Osmanlı Sarayına elçi olarak gönderir. 
Busbecq, bu zorlu görevin altından nasıl kalkacağını bilemez; alelacele hazırlığını 
yapar, dostlarıyla bile doğru düzgün vedalaşamadan hiç bilmediği diyarlara, hani 
gidenlerin hep harap bitap geri döndükleri o topraklara doğru yola koyulur.3

1554 yılının Kasım ayında Viyana’dan hareket eden Busbecq ve heyeti, meşakkatli 
bir yolculuğun ardından, 20 Ocak 1555 tarihinde İstanbul’a varır. Ne var ki Sul-
tan Süleyman o sırada İstanbul’dan çok uzakta, ordusuyla birlikte Amasya’daki 
karargâhındadır. İstanbul’da şehrin valisi Hadım İbrahim Paşa ile tenzilirütbeye 
uğramış Rüstem Paşa’dan başkası yoktur. O nedenle Busbecq’in İstanbul’a gelişini 
bildiren bir mektupla birlikte Sultan Süleyman’a bir haberci yollanır. Sultandan ge-
lecek cevabı beklediği süre, Busbecq’e şehri gezip görmek için bulunmaz bir fırsat 
sunar. Bize de, 16. yüzyılın İstanbul’unu bir Habsburg elçisinin ve bir klasik âlimin 
bakış açısıyla, Avrupa kültür ve medeniyetinin gözünden seyretme imkânı sağlar.4

2 Bkz. Sarton 1942: 557-558.
3 Busbecq 1581: 7-13.
4 Busbecq 1581: 45; 57.
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Bu gezileri sırasında Busbecq’in dikkatini çeken ilk husus, İstanbul’un, bu kadim 
Byzantium şehrinin sahip olduğu eşsiz konumdur: “Doğa sanki burayı dünyanın 
payitahtı olacak bir şehrin mekânı olsun diye yaratmış,” diye kaydeder, dostu Ni-
colas Michault’a yazdığı satırlara. Öyle ki, “Avrupa’da yer alıyor, Asya’ya bakıyor, 
Mısır ve Afrika da sağında kalıyor. Mısır ve Afrika’ya yakın değil elbet, ama seyrüse-
fere uygun deniziyle adeta onlarla hemhudut gibi. Sol tarafında Karadeniz ve Azak 
Denizi var. Çok farklı halklar yaşıyor bu denizlerin etrafında ve çok farklı nehirler 
akıyor içlerine. Dolayısıyla, bu havalinin dört bir yanında insana yarar ne yetişiyorsa 
hepsinin gemilerle İstanbul’a nakledilme imkânı var.”5

Hatta şehrin bir yanında Marmara Denizi uzanıyor, diğer yanındaysa bir nehrin 
oluşturduğu liman, hani şu Antik Çağ’ın ünlü coğrafyacılarından Amasyalı Stra-
bon’un “Altın Boynuz” (cornu aureum) diye andığı yer. Üçüncü bir yanıyla da ana-
karaya yaslanmış durumda: “Burnu, kesintisizce akıp giden sırtıyla, hem denize hem 
de demin bahsettiğim nehrin ve denizin girintisiyle oluşan körfeze uzanıyor. Dolayı-
sıyla İstanbul’un ortasından baktığınızda, çok hoş bir deniz manzarasıyla karşılaşı-
yorsunuz, hatta yıl boyu zirvesinden hiç eksik olmayan karlarıyla Asya yakasındaki 
Uludağ’ı görebiliyorsunuz.”6

Bu burnun tam ucunda Türk padişahlarının sarayı yer alıyor. Dışarıdan bakıldı-
ğında, öyle pek davetkâr görünmüyor bu saray, seyre değer bir mimari özelliği, tez-
yinatı yokmuş gibi. Sarayın aşağısındaysa, sahile inen yamaçlardan denize doğru 
uzanan hasbahçeler göze çarpıyor. İşte kadim Byzantium şehrinin kurulduğu saha, 
işte Khalkedon’un tam karşısına düşen mevki.7

Bu coğrafi ve stratejik konumu göz önünde bulundurulduğunda, manzarası böyle 
hoş, ticarete bu denli elverişli bir başka şehir daha gösterilemez yeryüzünde. Dı-
şarıdan bakıldığında böyle, ama ya içine girildiğinde? Öyle güzel, gösterişli, göz-
lerinizi bayram ettirecek denli şatafatlı binalarla, yapılarla karşılaşma ihtimaliniz 
hiç yok. İç içe geçmiş binalarla örülü sokakları öyle ensiz ki, Busbecq’in gözünde, 
manzaranın tüm güzelliğine gölge düşürmekten başka bir işe hizmet etmiyorlar.8

Busbecq’in ziyaret etmek istediği ilk yer, Ayasofya olur. Ama Türkler, bir Hristiya-
nın mabetlerine adım atmasını pek hoş karşılamadıklarından, ancak özel izinlerle 
ziyaret edebilir Ayasofya’yı. Sahiden görülmeye değer, muazzam bir yapıdır Aya-
sofya: “Ortasında koskoca bir tonoz, yani kubbe var; bir tek tepedeki açıklıktan ışık 
alıyor. Türklerin mabetlerinin hemen hepsi Ayasofya’yı örnek alarak inşa edilmiş. 
Bazıları diyor ki, eskiden burası çok daha büyükmüş; ilave bölümleriyle çok daha 
geniş bir mekân tutuyormuş, ama uzun yıllar önce bunların hepsi yıkılmış, sadece 
kutsal odalar ve kilisenin ortasındaki alan ayakta kalmış.”9

Ayasofya’yı gezdikten sonra Busbecq’in gözü, Constantinopolis’i süsleyen eski 
abideleri arar, hani vakti zamanında Constantinus’un Roma’dan getirttiği abide-
leri. Üstelik bu abidelerin pek azının ayakta kalmış olmasına hayret etmekten de 
5 Busbecq 1581: 58; çeviri için bkz. Dürüşken (çev.) 2021: 123.
6 Busbecq 1581: 58; çeviri için bkz. Dürüşken (çev.) 2021: 123.
7 Busbecq 1581: 60.
8 Busbecq 1581: 61.
9 Busbecq 1581: 57-58; çeviri için bkz. Dürüşken (çev.) 2021: 121.
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kendini alamaz: Eski Hipodrom’un bulunduğu meydan yerinde duruyordur, bura-
da yer alan Yılanlı Sütun ve Dikilitaş da hâlâ ayaktadır. Bunların dışında, Türklerin 
Avrat Pazarı veya Kadınlar Pazarı adını verdikleri mahalde bir sütun ilişir gözüne: 
İmparator Arcadius’un giriştiği bir seferi anlatan kabartmalarla bezeli bir sütundur 
bu. Ama bir sütundan ziyade, döner merdivenli bir kuleyi andırmaktadır, içine 
sütunun tepesine kadar uzanan bir merdiven inşa edilmiştir çünkü. Konakladıkları 
hanın tam karşısında denk geldiği bir başka sütundan da söz etmeden geçmez: Se-
kiz parça saf somaki taşından yapılmış bir sütun; ama parçaları öyle birleştirilmiş 
ki, bütün bir sütun adeta yekpâre bir taşmış izlenimi veriyor. Taşların birleştiği 
yerlere de, sütunu çepeçevre saran defne çelenkleri yerleştirilmiş. Bir zamanlar 
Tanrı Apollon’un heykelini taşıyan bu sütun, sonraları İmparator Constantinus’un, 
ardından da Büyük Theodosius’un heykeline ev sahipliği yapmış. Ama gel zaman 
git zaman depremlerle sarsılmış, yangınlarda yanmış, kısacası nice badireler atlatıp 
bugünlere gelebilmiş. Bu nedenle pek çok yerinden çatlayıp ayrılmış, parçalanma-
sın diye de demir çemberlerle takviye edilmiş.10

Ancak İstanbul’un asıl alametifarikası, Busbecq’in gözünde, balıktır: İstanbul’u 
çevreleyen denizler balıktan geçilmez. Kâh yukarılardan, ta Azak Denizi’nden, Ka-
radeniz’den sürüler halinde sökün edip gelirler, Boğaz’ı ve Marmara’yı geçip Ege 
ve Akdeniz’in sularında kaybolurlar; kâh gerisingeri aynı güzergâhı takip edip ta 
aşağılardan yukarılara çıkar, Karadeniz’in sularına dalıp giderler. Öyle çoklar ki, 
bazen elinizi atsanız tutabilirsiniz der Busbecq.11 Kendisinden 10 yıl kadar önce 
İstanbul’u ziyaret eden Pierre Gilles’in “Balık o kadar boldur ki,... çocuklar, kadınlar, 
evlerin pencerelerinden sarkıttıkları sepetlerle rahatlıkla balık tutabilirler,” şeklinde-
ki sözlerini hatırlatırcasına.12 En çok avladıkları ne mi? Uskumru, palamut, kefal, 
çipura ve kılıçbalığı.13

Ama bunca balık bolluğuna rağmen, balıkçılık işine Türklerin pek tenezzül etme-
dikleri Busbecq’in dikkatinden kaçmaz. Daha ziyade Rumlar bu işle meşgul ol-
maktadır. Gerçi Türkler de sofralarına balık geldi mi geri çevirmezler, ama illa ki 
murdar saymadıkları cinsten bir balık olacak. Demek ki Türkler, aynı Rumlar gibi, 
batıl itikatlarına çok bağlı bir millet. Murdar saydıkları bir canlıyı bırakın ağızları-
na sürmeyi, onlara dokunmaktan bile imtina ederler. Örneğin kurbağa, sümüklü-
böcek veya kaplumbağa gibi hayvanları yemektense, dişlerinin sökülmesine, dille-
rinin koparılmasına, kısacası türlü çeşit işkencelere bile razı gelirler.14

Busbecq, Türklerin hal ve tavırlarına, yeme içme alışkanlıklarına dair bu gözlem-
lerini kendi toplumunun değer yargılarıyla harmanlayarak sunarken, kendisini 
hayretler içerisinde bırakan bir başka enstantaneyi de mizahi bir üslupla şöyle ak-
tarır dostuna: “İstanbul’da envaiçeşit vahşi hayvan gördüm; vaşaklar, yaban kedileri, 
panterler, leoparlar ve aslanlar. Öyle evcilleştirilmişler, öyle iyi terbiye edilmişler ki, 
gözlerimin önünde bir aslan bakıcısı aslanın ağzındaki koyunu çekip aldı da, hayvan 

10 Busbecq 1581: 61-62.
11 Busbecq 1581: 59.
12 Gyllius, 1562: 4; çeviri için bkz. Özbayoğlu (çev.) 2000: 19.
13 Busbecq 1581: 59.
14 Busbecq 1581: 59.
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gıkını çıkarmadı; çenesine bulaşan taze kana rağmen, hiç istifini bozmadı. Bir de 
yavru bir fil gördüm, öyle acayip bir şeydi ki, dans edip top oynuyordu. Eminim şu 
an gülmemek için kendini zor tutuyorsun ve bana ‘Ne, top oynayan, dans eden bir fil 
mi?’ diyorsun. Neden olmasın? Seneca’nın bize anlattığı, ip üstünde yürüyen filden 
ya da Plinius’un Yunanca üstadı diye tarif ettiği filden ne farkı var bunun?15 Yine de 
müsaade et anlatayım, böyle bir şeyi uydurmadığımı veya beni yanlış anlamadığını 
bir gör: Bu yavruya dans et diyorlardı, o da tüm gövdesiyle sağa sola sallanıp bir o 
ayağını, bir bu ayağını hareket ettiriyordu; sanırsın bir şekilde tripudium dansı edi-
yordu. Topla da şöyle oynuyordu: Ona bir top atıyorlardı, o da o topu hortumuyla 
bir güzel yakalayıp geri fırlatıyordu; hani biz elimizle yakalayıp atarız ya, işte öyle. 
Şimdi bu anlattıklarım da seni bu filin dans ettiğine, top oynadığına hâlâ inandıra-
madıysa, o zaman bütün bunları sana şöyle ağız tadıyla, uzun uzadıya hikâye edecek 
başka birini bulacaksın.”16

Ancak Busbecq’in İstanbul günlerini asıl şenlendiren olay, Karadeniz’e bir seyrü-
sefer fırsatı yakalamasıdır. Trakya Boğazı’ndan aheste aheste süzülür Karadeniz’e 
doğru, kâh Avrupa kâh Asya yakasını doyasıya temaşa edip Boğaz’ın Karadeniz 
girişine ulaşır. Bu gezi sırasında şahit olduğu manzaralar, onda bir klasik âlimin 
hissiyatını uyandırır en başta ve şu sözler dökülür istemsizce kaleminden: “Doğ-
rusu, çok hoş bir gezi oldu benim için; zevküsefaya adanmış Hünkâr köşklerinden 
birkaçına bile özel izinle girebildim. Bunlardan birinin kapı kanatlarında, Selim’in 
İran şahı İsmail’le yaptığı o meşhur savaşı şöyle bir seyrettim; çini işi, capcanlı bir 
betimleme. O güzelim vadilerde yer alan Hünkâr korularının da ekserisini gördüm; 
hepsi adeta doğanın bir eseri, hiç insan eli değmemiş gibi. Ah, Periler diyarı! Ah, 
Musaların meskeni! Ah, âlimler için ne muhteşem inziva köşeleri!”17

Ardından bir Habsburg elçisi olarak ona kendini sorgulatır bu manzara; bir Avru-
palı olarak kendi içine dönmesine, kendi milletlerinin hal ve tavırlarına, Avrupa’da 
hüküm süren Hristiyan hükümdarların izledikleri siyasete yönelik eleştirilerde bu-
lunmasına vesile olur. Samimi bir dille şöyle dert yanar dostuna: “Ama inan bana, 
daha önce de dedim, buralar şimdi adeta matem içinde; Hristiyanların yardımına, 
bakımına muhtaç halde beklemekte. Hele İstanbul, hatta tüm Rumeli nasıl bekle-
mekte bu yardım elini! Rumeli ki, eskiden dört başı mamur bir memleketken, bugün 
hak etmediği bir esarete mahkûm edilmiş. Vaktiyle bütün güzel sanatların, bütün 
özgür bilimlerin anası olan bu memleket, bize miras bıraktığı medeniyeti sanki artık 
geri istiyor, din kardeşliğimizin bütün manevi değerleri adına bu İskit barbarlığından 
kurtulmak için bizden yardım diliyor. Ama heyhat! Hristiyan dünyasının hükümdar-
larının niyetleri bambaşka. Çünkü Türkler Rumları nasıl ağır bir esarete mahkûm 
etmişse, biz de aynı şekilde kendimizi kötülüklere, sefahata, ölçüsüzlüğe, tembelliğe, 
şehvete, kibre, hırsa, açgözlülüğe, nefrete, hasede, rekabete mahkûm etmişiz; hem de 
fazlasıyla. Ruhumuz bu zaaflar altında öyle ezilmiş, onlara öyle gömülmüş ki, ne ka-
fasını kaldırıp göğe bakabiliyor, ne şerefli bir düşünceyle meşgul olabiliyor ne de soylu 
bir emele ulaşacak gücü kendinde bulabiliyor. Biz, inancımız ve vazifemiz icabı acı 

15 Bkz. Seneca, Epistulae Morales, 85.41; Plinius, Naturalis Historia, 8.3.
16 Busbecq 1581: 63-64; çeviri için bkz. Dürüşken (çev.) 2021: 133.
17 Busbecq 1581: 64-65; çeviri için bkz. Dürüşken (çev.) 2021: 135.
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çeken bu kardeşlerimizin yardımına koşmalıydık. Şan ve şeref kazanmanın gururu 
körleşmiş kalplerimizi artık tutuşturmuyor olsa da, hiç değilse günümüz insanının 
en önemli değeri olan menfaat tutkusuyla hareket edip onca zenginlikle, onca im-
kânla dolu o güzelim toprakları barbarların elinden kurtarmaya çabalamalıydık, o 
toprakların onların değil de bizim olması için uğraşmalıydık. Oysa biz şimdi engin 
denizlerin ötesine, Hindistan’a, hatta dünyanın öbür ucuna göz dikmişiz. Çünkü ora-
ların ganimetini, çapulunu tek damla kan dökmeden o cahil, o saf yerlilerin ellerin-
den kolayca çekip alabiliriz; yani din falan bahane, bizim asıl derdimiz altın. Oysa 
atalarımızın hedefi bambaşkaydı. Onlar tüccar mantığıyla hareket edip altını bol 
diyarların peşinde koşturmadı; aksine, cesaretlerini kanıtlama ve vazifelerini en iyi 
şekilde icra etme fırsatı tanıyan toprakları hedef edindi. Bu topraklar için gösterdik-
leri çabanın, atıldıkları tehlikenin ve çıktıkları uzun seferlerin ödülü, şahsi menfaat 
elde etmek değil, şeref kazanmaktı. Savaşlardan evlerine servetlerine servet katarak 
değil, şanlarına şan katarak döndüler. Yine de bütün bunları bir tek sana söylediğimi 
bil; çünkü bakarsın birileri çıkıp çağımızın ahlaktan yoksun olduğunu anlatan bu 
düşüncelerimi günah addedebilir. Neyse uzun lafın kısası, ben okların bizi mahvet-
mek üzere bilendiğini görüyorum ve bugün şerefimiz için mücadele etmezsek, yarın 
canımızı kurtarmak için mücadele etmek zorunda kalacağımızdan korkuyorum.”18

İşte Busbecq, zihni bu düşüncelerle meşgul, Karadeniz’e doğru seyrüseferine de-
vam eder, ta ki Karadeniz’in sularının Boğaz’a girdiği noktaya değin. Buradan ba-
kıldığında, Türklerin “kara deniz” dediği Pontus’un sularının nasıl dar mahreçler-
den geçip Trakya Boğazı’na girdiği rahatlıkla görülür. Sonra aşağıya doğru kıvrıla 
kıvrıla, adeta bir kavis çizerek ilerler bu karanlık sular; Pierre Gilles’in belirttiği 
gibi,19 yolunu kesen yedi ayrı burna çarpa çarpa, bu burunların etrafında girdaplar 
oluştura oluştura bir günlük mesafe katedip İstanbul’a iner; yine Boğaz’ın girişin-
deki mahreçler kadar dar mahreçlerden geçip Marmara Denizi’ne ulaşır.20

Karadeniz’in Trakya Boğazı’na girişinde, Boğaz’ın tam orta yerinde bir kaya ilişir 
gözüne, üzerinde de bir sütun. Okunabildiği kadarıyla sütunun kaidesinde Latince 
harflerle “OCTAVIANUS” adı yazılıdır.21 Pompeius Sütunu olarak bilinen, bugün 
halk arasında Öreke Kayalıkları olarak anılan kayanın üzerinde kalıntısı görülen 
bir sütundur bu.22 Kaidesi, Pierre Gilles’in aktarımına göre, defne çelenklerinin 
çevrelediği, öküz başı motifleriyle süslü Apollon Sunağı’na ait bir parçadır.23 Bu ka-
idenin üzerindeki kitabe, Busbecq’ten neredeyse yarım yüzyıl sonra, yaklaşık 1610 
yılında aynı şekilde Boğaz’ı katedip Karadeniz’e çıkan George Sandys adlı İngiliz 
bir seyyah tarafından okunup kayda geçirilir.24 Tarihi kayıtlarda ilk defa İS 2. yüz-
yılın İstanbullu seyyahı Dionysios’un sözünü ettiği bu sunak ve sütunun üzerinde 
yükseldiği kaya, aslında Antik Çağ muhayyilesinin Boğaz’ın her iki yakasına, yani 
Asya ve Avrupa girişine konumlandırdığı ve Cyaneae veya Symplegades adını ver-
diği çarpışan kayalardan veya yüzer kayalardan biridir.

18 Busbecq 1581: 65-66; çeviri için bkz. Dürüşken (çev.) 2021: 135-139.
19 Gyllius 1562: 32-33.
20 Busbecq 1581: 66-67.
21 Busbecq 1581: 67.
22 Söz konusu sütun hakkında güncel bilgi için bkz. Sumner-Boyd & Freely 2010: 447-48.
23 Gyllius 1562: 180-181.
24 Sandys 1621: 40: DIVO.CAESARI.AUGUSTO.L.CLANNIDIUS.L.F.CLA.PONTO.
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Busbecq, bu kayaların Antik Çağ edebiyatında ne denli önemli bir yere sahip ol-
duğunun elbette bilincindedir; Altın Postun peşine düşüp ta Yunan anakarasından 
Karadeniz’in bir ucundaki Kholkis’e uzanan bir maceraya atılan Argo Gemicileri 
için Boğaz’ın nasıl girdaplı bir geçit olduğunu, söz konusu kayaların da adeta Bo-
ğaz’ı öteye veya beriye açıp kapatan bir kilit görevi üstlendiğini muhakkak defa-
larca okumuştur. Başka deyişle Antik Çağ muhayyilesinin sisli puslu oyunlarına 
aşinadır; bu nedenle o bilindik mizahi üslubuyla şu satırları yazar dostuna: “Muh-
temelen sen şimdi Cyaneae ya da Symplegades adıyla anılan şu yüzer adalarla ilgili 
de benden bir malumat bekliyorsundur. Bütün samimiyetimle söylüyorum, Karade-
niz’de geçirdiğim o birkaç saat boyunca ben hiç yüzer ada falan görmedim; herhalde 
yüzüp başka bir yere gitmişler! Yine de bu konuyu gerçekten merak ediyorsan, Pierre 
Gilles’den daha net bilgi elde edebilirsin, çünkü onun bu tür konular üzerindeki araş-
tırmaları kusursuz. Bense sana gördüklerimi ve doğru bildiklerimi aktarsam yeter.”25

Ve gerisingeri dönüp tekrar Boğaz’ın kıvrımları arasında süzülürken Avrupa tara-
fındaki kıyıda yüksek bir kule görür; yani Pharos adı verilen, geceleri gemicilerin 
yolunu aydınlatan o meşhur feneri. Pharos’un az ötesindeyse, suları denize karışan 
bir dereyle karşılaşır. Bu derenin yatağında, siyah ve kırmızı akik taşlarına benzer, 
enfes güzellikte çakıl taşları vardır. Daha da ilerlediklerinde, Pers kralı Dareios’un 
Avrupa’daki İskitlere karşı düzenlediği seferde, ordusunu karşı kıyıya geçirdiği dar 
geçitlere denk gelir.26

Boğaz’ın neredeyse orta yerine gelindiğinde, biri Avrupa, diğeriyse Asya yakasında 
yer alan iki hisar ilişir Busbecq’in gözüne. Bu hisarların niçin ve ne zaman inşa 
edildiği ve halihazırda hangi amaca hizmet ettiği konusunda dostu Michault’u bil-
gilendirir hemen: Türkler Asya yakasındaki hisarı İstanbul’u kuşatmadan çok önce 
ellerinde bulunduruyormuş. Avrupa yakasındaki hisarsa, İstanbul kuşatmasından 
birkaç yıl önce Sultan Mehmed tarafından inşa ettirilmiş; şimdilerdeyse bu hisar 
yüksek rütbeli esirler için hapishane olarak hizmet vermekte.27

Busbecq, Karadeniz’e yaptığı seyrüsefere ilişkin anlatımlarına bu kısa anekdotlarla 
son verir. Artık Sultan Süleyman’dan beklenen haber gelmiştir. Mart ayının doku-
zunda Anadolu’ya geçer ve Sultanın emri üzere Amasya’ya doğru yola revan olur, 
tabii 16. yüzyılın İstanbul’unu, Boğaz’ını klasik kültürün ve Avrupa medeniyetinin 
gözünden süzüp aktardığı bu satırları bize yadigâr bırakarak.

25 Busbecq 1581: 67-68; çeviri için bkz. Dürüşken (çev.) 2021: 141.
26 Busbecq 1581: 67.
27 Busbecq 1581: 67.
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Batılı Yazarların 
Seyahatnamelerinde Beykoz

Aykut Nasip KELEBEK1

Özet
Seyahatnameler hem seyyahın zihniyet dünyasına hem de seyahat edilen yerin kül-
türel ve tarihsel özelliklerine dair veriler içermeleri nedeniyle araştırmacılar tara-
fından daima göz önünde bulundurulması gereken metinlerdir. Bu çalışmada 19. 
yüzyıl başlarıyla 20. yüzyıl başları arasında İstanbul’a gelen Edward Raczynski, Ro-
bert Walsh, Eugene Flandin, Baronne Durand de Fontmagne, Edmondo de Ami-
cis, Hayr Simon Yeremyan ve Pierre Loti’nin seyahatnamelerindeki Beykoz imgesi 
incelenecektir. İsmi geçen yazarların özellikle de Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Hünkar 
İskelesi ve Anadolu Hisarı gibi Beykoz yerleşimlerine dair ifadeleri üzerinde du-
rulacak, seyahatnamelerdeki maddi hataların üzerine gidilerek tarihsel doğruların 
altı çizilmeye çalışılacak ve bu seyahatnameler arasında bir süreklilik ilişkisi bulu-
nup bulunmadığı sorgulanarak seyahatnamelerdeki Beykoz imgesine dair bütün-
cül sonuçlara ulaşmak hedeflenecektir. Şüphesiz incelenen seyahatname sayısını 
artırmak mümkündür; ancak İstanbul hakkında yüzlerce seyahatname yazıldığı 
düşünülürse, daha geniş bir araştırmanın tebliğ sınırlarını aşacağı da ortadadır. 
Zaten seyahatnameler de önemli ölçüde birbirini tekrar eden metinlerdir ve belli 
sayıda seyahatname, okuyucuya fikir vermek adına yeterli olacaktır. Yeri geldikçe 

1 Öğretim Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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yabancı seyyahların zihnindeki Beykoz imgesiyle yerli yazarların Beykoz’u kıyas-
lanacak ve Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Samiha Ayverdi gibi Boğaziçi 
üzerine konuşmuş yerli yazarların metinlerine de atıfta bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Seyahatname, Şarkiyatçılık, İstanbul, Boğaziçi, Beykoz.

Batı dünyasında çok erken tarihlerde başlayan ve özellikle de Haçlı Seferleri gibi 
geniş çaplı hareketlerle görünürlük kazanan Doğu’yu tanıma arzusu; Osmanlı 
Devleti’nin bilhassa 15. yüzyıl sonrasında küresel bir aktör haline gelmesiyle daha 
da artmış ve Batılıları Doğu toplumlarının siyasal, kültürel ve toplumsal kodları 
üzerinde araştırmalarda bulunmaya zorlamıştır. Bu süreçte Batılı siyaset ve bilim 
adamları ile edebiyatçılar çeşitli gerekçelerle çoğunluğu Osmanlı Devletine bağlı 
Doğu topraklarına seyahat etmiş, bu seyahatnamelerdeki izlenimlerini de genel-
likle kitaplaştırarak Batı kamuoyuyla paylaşmışlardır. Seyahatname adı verilen 
bu kitaplar; bir yandan Batılı çevrelerin Doğu toplumları hakkındaki meraklarını 
gidermeye yönelik bir işlev taşırken, diğer yandan da Edward Said’in “Şarkiyat-
çılık-Batı’nın Şark Anlayışları” kitabında etraflıca anlattığı üzere Batılı ülkelerin 
Doğu üzerinde hâkimiyet kurma girişimlerine de altyapı hazırlamıştır. Şüphesiz, 
Batılı seyyahların Osmanlı topraklarına yolculukları çok daha erken yüzyıllara 
götürülebilir; ancak bu seyahatlerin, Osmanlı’nın bir yandan resmen Batılılaşma 
bir yandan da çözülme sürecine girdiği 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başında yoğun-
luk kazandığını gözlemlemek de mümkün görünmektedir. Söz konusu zaman 
diliminde, Batı kültür dünyasının gelişiminde de önemli yerleri bulunan birçok 
şahsiyet Osmanlı topraklarında uzun süreli seyahatler gerçekleştirmiştir. Gerard 
de Nerval’den Pierre Loti’ye Osmanlı’nın geniş topraklarını en ince detaylarına dek 
görmeye çalışan bu seyyahlar, asıl ağırlıklarını devletin başkenti İstanbul’a vermiş; 
yine İstanbul’daki zamanlarının önemli bir kısmını da Suriçi ile Galata, Pera ve Üs-
küdar gibi şehrin daha merkezi sayılabilecek bölgelerine ayırmışlardır. Suriçi’nde 
geleneksel Türk mahallelerini ve yaşayış biçimlerini, Galata ve Pera’da Levanten-
lerin çeşitli faaliyetleriyle Türk modernleşmesinin ilk yansımalarını, Üsküdar’da 
özellikle de Rufai Tekkesi’nde Türklerin çeşitli dini ritüellerini gözlemleyen Batılı 
seyyahlar; şehirde geçirdikleri süre içerisinde padişahı görmek için özel bir çaba 
harcamış ve çeşitli diplomatik teşebbüslerde -zaten söz konusu seyyahların önemli 
bir kısmı diplomatik görevlerle İstanbul’a gelmiştir- bulunmayı da ihmal etmemiş-
lerdir. Elbette Batılı seyyahlar, Boğaziçi’ne ve günümüzde Beykoz sınırları içerisin-
de kalan Boğaziçi yerleşim bölgelerine de gelmiş ve buralara dair gözlem, tespit ve 
hatıralarını da kayıt altına almışlardır. Ancak her şeye rağmen seyahatnamelerde 
Beykoz’a, daha da ötesi Boğaziçi’ne dair çok kapsamlı bölümler bulunduğunu söy-
lemek, özellikle de Suriçi İstanbul ile Galata’ya ayrılan bölümlerin genişliği düşü-
nülünce, kolay değildir.

Peki, Batılı yazarların seyahatnamelerinde niçin Boğaziçi; Suriçi İstanbul ya da Ga-
lata kadar geniş bir yer kaplamaz? Bu, Boğaziçi’nin tarihsel şartlarıyla ilişkili bir 
durumdur. İstanbul tarihi üzerine yapılan araştırmalarda, Boğaziçi’nin Bizans dö-
neminde ve Osmanlı Devleti’nin klasik zamanlarında da belli bir yerleşime sahip 
olduğu; ancak ciddi anlamda gelişmeye 18. yüzyıldan sonra başladığı hususunda 
kesin bir uzlaşma bulunmaktadır. Yahya Kemal “Türk İstanbul I” başlıklı yazısında 
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“Boğaziçi, Bizans zamanında yoktu. Gerçi Boğaziçi’nin iki sahilinde tek tük köyler 
ve bazı kiliseler görülürdü. Ancak o zamanki hâliyle, bugünkü Çanakkale Boğa-
zı’mızı andırır gibi ıssızdı. Boğaziçi, fetihten sonra iki sahil boyunca, Kavaklar’a 
kadar imtidâd eden köylerle, yalnız kendine benzer bir mamure oldu. Boğaziçi 
doğrudan doğruya Türklerin eseridir.” (2017: 6) şeklinde çok kesin ifadelerle Bo-
ğaziçi’ndeki yerleşim yerlerinin tarihsel anlamda “yeni”liğine işaret eder. Ahmet 
Hamdi Tanpınar da yine “Boğaziçi, mûsıkîmiz gibi, eski mimarlığımız gibi bizi biz 
yapan ve biz olarak gösteren şeylerden biridir.” (2013: 217) şeklinde Yahya Kemal’in 
perspektifini izleyen cümlesiyle Boğaziçi ile Türklük arasındaki ilişkiyi yeniden ha-
tırlatır. 18. yüzyıl öncesinde kendi halinde köylerden oluşan, tarihsel anlam ifade 
eden somut eserler bakımından bilhassa Suriçi’ne göre yoksul olan Boğaziçi’nde 
tablo; Osmanlı’nın son dönemlerinde değişmeye başlamıştır. 18. yüzyıldan sonra 
Osmanlı elitleri Boğaziçi’ni sayfiyelik olarak değerlendirmeye, bu bölgeye yavaş 
yavaş yalılar inşa etmeye ve burada günümüze dek çeşitli biçimlerde süregelen 
Boğaziçi kültürünün altyapısını hazırlamaya başlamıştır. 1854’te hizmete başlayan 
Şirket-i Hayriye vapurlarıyla birlikte şehir merkezi ile Boğaziçi arasındaki mesafe 
kısalmış ve Boğaziçi’ne ulaşım çok daha kolay hale gelmiştir. Bu da belli ölçülerde 
Boğaziçi’nin İstanbul’a daha bir dâhil olması sonucunu doğurmuştur. Gelişimini 
19. yüzyıl boyunca sürdüren ve Cumhuriyet sonrasında da bir cazibe merkezi olma 
özelliğini koruyan Boğaziçi; 21. yüzyılda da kültürel anlamda İstanbul’un vitrin 
bölgeleri arasında yer almaya devam etmiştir. Dolayısıyla Batılı yazarların seyahat-
namelerindeki Boğaziçi algısı ortaya çıkarıldığında, günümüzdeki Boğaziçi sevgisi 
ve ilgisinin de ilk örnekleri ortaya konulmuş olacaktır.

Seyahatnameler, bir toplumun ve ülkenin geçmişten günümüze gelişim süreçlerini 
derinden kavramak isteyenler için son derece faydalı, bununla birlikte de sorgula-
yıcı bir perspektifle incelenmesi gereken belgelerdir. Seyyah, yolculuk yaptığı top-
raklar hakkında nesnel veriler ışığında, soğukkanlı bir üslupla ve titizlikle konu-
şabileceği gibi -ki bu çok zordur- birtakım siyasi, kültürel ve sınıfsal ön yargıların 
gölgesi altında da konuşabilir. Dahası, başından hiç geçmemiş olayları yaşamış gibi 
anlatabilir, gezip görmediği yerleri başka kaynaklardan aktararak intihal yoluna 
girebilir ya da çevresindekilerden duydukları bilgileri sorgulamaksızın metnine 
dâhil edebilir ki somutlamak gerekirse Stefanos Yerasimos, Türkiye’ye 17. yüzyılda 
gelen seyyahlardan Thevenot’un seyahatnamesine yazdığı ön sözde seyyahın bazı 
yerlerde bu şekilde hareket ettiğini belirtir: “[G]enellikle bir bölge hakkında iyi 
yazılmış bir seyahatname bulduğunda, gidip orayı kendi gözleriyle göreceğine söz 
konusu anlatıyı kendi metni içine katmayı yeğler.” (2014: 12) Seyahatnamelerin bu 
özelliğine Edward Said de değinmektedir. Said; tekil yazarların, Şarkiyatçılık gibi 
bir söylemsel biçimlenmeyi yaratan, anonim bir ortaklaşa metinler bütününe vur-
dukları damganın önemli olduğuna inanır. “Şarkiyatçılık” kitabında çözümlediği 
geniş metin topluluğunun bir birlik oluşturmasının, kısmen, bu metinlerin sık sık 
birbirlerine gönderme yapmalarından kaynaklandığını belirten Said; “Şarkiyatçı-
lık, önünde sonunda, bir yapıt ve yazar alıntılama dizgesidir.” (2017: 32-3) hükmü-
nü verir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise seyahatnameler hakkında şu uyarı-
larda bulunmaktadır: “Batı ülkelerinin durumlarını tasvir edecek seyahatnamelere 
bizde gerek olsa bile, ihtiyacımızı gidermek her zaman elimizdedir. Çünkü o gibi 
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eserleri gerek başka dillerden gerek tercümelerinden bol bol okur, kısacası Avru-
pa hakkında istediğimiz kadar bilgiyi istediğimiz eserden alabiliriz. Ancak Asya’yı 
hangi eserden öğreneceğiz? İtiraf etmeliyiz ki dünyada en az bildiğimiz bir kıta var-
sa o da kendi kökümüz, kendi memleketimiz olan Asya’dır. Bu eski dünyadaki bit-
mez tükenmez ülkelerin en meşhurlarını yalnız isimlerini bilmek suretiyle tanırız; 
o çeşitli ülkelerde yaşayan kavimlerin dillerine, ahlâklarına, âdetlerine dair, o da 
yanlış olmak şartıyla, pek az şey biliriz. Gerçi Batılı seyyahlar Doğu’yu da gezerek 
birer seyahatname yazmışlarsa da onlara ne dereceye kadar güvenilebilir, bilemem. 
Merhum İbrahim Bey’le bir gün Şam’da oturuyorduk. Söz adı geçenin Avrupa’daki 
şarkiyatçılarla buluştuğu zamana geldi: Burada ismini söylemek biraz kabalık ola-
cak, bir müsteşrik kendisine Tibet hakkında yalan yanlış bir yığın bilgi verirken sol 
elini göstererek: ‘Bak! Benim bu elim işte orada sakat oldu.’ demiş. İbrahim Bey bu 
olayı yine o memlekette birine anlatınca karşısındaki: ‘Hay maskara herif hay! Size 
böyle söyledi ha? Ayol o anadan doğma sakattır. Hatta çocukken biz onu ‘Çolak! 
Çolak! diye kızdırırdık.’ demiş. Şimdi bu kadar cesur bir yalancıdan kimsenin gidip 
göremeyeceği memleketler hakkında neler beklemezsiniz.” (2010: 87-8)

Bütün bu faktörler, seyahatnameleri inceleyen araştırmacıların azami dikkat sa-
hibi olmasını gerektirmektedir. Nitekim biz de bu çalışmada değerlendireceğimiz 
seyahatnamelerde, yukarıda andığımız problemlerle göz ardı edilemeyecek ölçüde 
sık karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Elbette bütün bu problemlerine rağmen seyahat-
nameler, özellikle de İstanbul gibi büyük bir tarihî ve kültürel mirasa sahip olan ve 
tarih boyunca çeşit dönüşümlerden geçip duran şehirleri anlamak adına ciddi bir 
değer taşımaktadır.

“Edward Raczynski’nin Türkiye Seyahati Günlüğü”

Polonyalı kültür adamı ve siyasetçi Edward Raczynski (1786-1845) Doğu seyahati-
ne 19. yüzyıl başında çıkmış, 1813’te başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin önem-
li bir bölümünü gezmiş ve Beykoz’da da vakit geçirmiştir. Raczynski’nin Beykoz’da 
en çok Yoros kalesine odaklandığını söylemek mümkündür; o, Yoros Kalesi’ne 
yolculuğunu, kalenin adını anmaksızın, “On dördüncü asırda Galata’nın beyleri 
olan ve dağlık çevrede çeşitli mevkileri titizlikle tahkim etmiş Cenevizliler tara-
fından yüksek bir kaya üzerinde yapılan kaleye vardım.” (2019: 83) cümleleriyle 
anlatır. Raczynski’nin İstanbul hakkında belli bir bilgi birikimi sahibi olduğu, Ce-
nevizlilerin Galata bölgesinde egemenlik sahibi olduğunu ve 14. yüzyılda Yoros’ta 
hakimiyet kurduğunu bilmesinden anlaşılabilir. Gerçekten de Bizanslılar, 4. Haçlı 
Seferleri sonucunda 1204’te Latinlere kaybettikleri İstanbul’u 1261’de geri aldıktan 
sonra Cenevizlilere Galata bölgesinde birtakım imtiyazlar tanımıştır; ilerleyen sü-
reçte, Galata’da İstanbul’un Osmanlılarca 1453’te fethine dek Bizanslılardan ziyade 
Cenevizliler hüküm sürmüştür. Cenevizliler öte yandan Boğaziçi’nde Bizanslılarla 
sürekli mücadele içinde olmuş, 14. yüzyılda belli bir dönem Yoros Kalesi’nde de 
egemenlik kurmuştur. Ancak, Raczynski’nin söylediğinin aksine Yoros Kalesi Ce-
nevizliler değil Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir. Yoros Kalesi’ni bir Ceneviz 
Kalesi olarak anmak, sadece ileride başka örneklerini vereceğimiz Batılı seyyahla-
rın değil yerli tarihçilerin de düştüğü bir hatadır. Semavi Eyice, “Bizans Devrinde 
Boğaziçi” kitabında Yoros Kalesi’nin Bizans devrinde yapıldığını, 1348’den itibaren 
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kısa bir süreliğine Cenevizlilerin eline geçtiğini ve aynı yüzyılın sonlarında Boğa-
ziçi’nin Anadolu yakasına tamamen hakim olan Osmanlılar tarafından alındığını 
bildirir. (2021: 103-4) Kalenin 13. yüzyıl sonları ya da en geç 14. yüzyıl başlarında 
inşa edildiğini belirten Eyice’ye göre üzerindeki işaret ve harfler, bu kalenin bir 
Bizans yapısı olduğunun kesin kanıtıdır.

“İstanbul Manzaraları – Rumeli’de ve Batı Anadolu’da Gezintilerle”
1820’de önce St. Petersburg, ardından İstanbul konsolosluklarının başrahipliğine 
atanan İrlandalı seyyah Robert Walsh (1772-1852), “İstanbul Manzaraları- Rume-
li’de ve Batı Anadolu’da Gezintilerle” adlı kitabında yine başka birçok seyyah gibi 
Boğaziçi’nin harikulade manzaralar sergilediğini, tabiatın yeşiliyle denizin mavi-
sinin burada çok güzel bir ahenk yarattığını söyler. Diğer Batılı seyyahlar ve daha 
ötesi Osmanlılar gibi Robert Walsh da Boğaziçi’ni şehrin kargaşasından uzaklaşma 
ve tabiatın güzelliklerini seyre dalma adresi olarak kabul etmiştir. Walsh Boğaziçi 
gezisine güneyden kuzeye doğru Avrupa sahilini anlatarak başlar, dönüşte de ku-
zeyden güneye doğru Asya sahilini anlatarak devam eder ki birçok Batılı seyyah 
ve yerli gezi rehberi de esasen Boğaziçi gezilerini bu şekilde düzenlemiştir. Robert 
Walsh Asya sahillerini anlatmaya Yoros Kalesi’nden başlar. O da Raczynski gibi 
bu anlatımında Yoros Kalesi’nin adını anmaz ve “En göze çarpan tepede Ceneviz-
lilerin müteşebbis ruhunu temsil eden harap ama hâlâ ayakta duran bir kale var. 
Cenevizliler Boğaz’ın bir ucuna Galata semtini kurarken diğer ucuna da bu kaleyi 
inşa etmişler. Kalenin girişinde ve cephesindeki monogramlı kitabeler geç dönem 
Bizanslı ustalara ait.” (2017: 160) cümlelerinde açıkça görüldüğü üzere kalenin 
Cenevizlilere ait olduğunu söyler. Kalenin kökeniyle ilgili yanılgı böylece devam 
etmiş olur.

Robert Walsh’un kuzeyden güneye doğru Beykoz gezisinin önemli parçalarından 
biri de Hünkar İskelesi’dir ve bu iskele, bilhassa Osmanlılarla Ruslar arasındaki 
1833 tarihli Hünkar İskelesi Antlaşmasının burada imzalanmış olması dolayısıy-
la ileride başka seyahatnamelerde de karşımıza çıkacaktır. Robert Walsh Hünkar 
İskelesi’yle ilgili satırlarında, Boğaz’ın Anadolu sahilinde, Tarabya’nın karşısında 
sahile kadar inerek Boğaz’ın güzelliğine güzellik katan çok hoş ve geniş vadilerden 
birinin yer aldığını, sultanların burada eğlenip dinlenmek üzere zaman zaman kal-
dıkları köşkleri bulunduğundan gelip giderken yanaşacakları bir iskele yapıldığını, 
dolayısıyla bu vadiye Hünkâr İskelesi denildiğini anlatır ve buranın yakın zamanda 
imzalanan antlaşmayla meşhur olduğunu belirtir. Batılı seyyahların Suriçi anlatı-
larında geleneksel Osmanlı yaşayışı, Beyoğlu’na ilişkin anlatılarında Levantenler 
öne çıkarken; Beykoz’a doğru gelindiğinde Rusların biraz daha kendini göstermeye 
başladığını tespit edebiliriz. Bunda hem Boğaziçi kuzeyinin Ruslara yakınlığı hem 
de 1833’te Ruslarla yapılan Hünkar İskelesi antlaşmasının Beykoz’da imzalanmış 
olması etkilidir. Walsh, Arhangelsk ile Kuzey Denizi’ne; St. Petersburg ile Baltık 
Denizi’ne açılan Büyük Petro’nun güney limanı olarak İstanbul’u ilhak edip ge-
niş imparatorluğunu çevreleyecek bütün denizlere hâkim olma ümidi beslediğini 
bildirdikten sonra, “Bütün Avrupa, Rusların düşmanca davranışlarını ve Türkle-
rin buna karşı mücadelesini takip ederken büyük bir donanma ile kalabalık bir 
ordunun sessizce başşehre yaklaşıp düşman gibi değil de dost ve himayeci olarak 
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karaya çıkması şaşkınlıkla seyredildi. Bu iki can düşmanı arasında dostluk ve iyi 
niyet alışverişinden sonra, biri geldiği gibi sulh içinde ayrıldı, diğeri de bu ziyaretin 
ebedi hatırası olarak bir abide diktirdi.” (2017: 166) cümleleriyle söz konusu anlaş-
manın içeriğine ve anlaşmanın hatırası olarak dikilen abideye atıfta bulunur. Ama 
Rusların lehine ve İngilizler ile Fransızların aleyhine olan bu antlaşma; bir İrlandalı 
olarak Walsh’u çok da öfkelendirmiş görünmez. Asıl infial, bir sonraki bölümde 
seyahatnamesini inceleyeceğimiz Fransız seyyah Eugene Flandin’in satırlarında 
açığa çıkacaktır. Robert Walsh, III. Selim’in buradaki köşkünü Üsküdar’da kur-
durduğu matbaaya kağıt temin edecek bir imalathane haline getirdiğini, bu ima-
lathanenin faaliyette olduğunu anlatır ve “şahane ikametgâhı ve hoş inzivasından 
böyle bir gaye için vazgeçen bu münevver ve vatansever sultana saygı ve hayranlık 
duymamak imkânsız.” (2017: 165) der. İrlandalı seyyahın Osmanlı sanayileşmesine 
işaret eden bu anlatımı önemlidir: Önder Küçükerman “Geleneksel Türk Dericilik 
Sanayisinden Sanayi Devrimi’ne Geçişin Boğaziçi’ndeki Temsilcisi-Beykoz Deri 
ve Kundura Fabrikası” kitabında, Osmanlı Devleti’nin sanayileşme sürecinde ilk 
büyük fabrikaların hep devlet tarafından kurulduğunu ve sanayinin el emeğine 
dayandığı dönemlerde bile devletin büyük tezgâhlarda yüzlerce işçi çalıştıran fab-
rikalar kurduğunu anlatır. Küçükerman’a göre “Beykoz Kâğıt Fabrikası da böyle bir 
nedenle kurulmuş; Beykoz’un bir akarsu çevresinde geniş sayılabilecek toprakları-
nın bulunması, burasının daima bir sanayi alanı olarak görülmesine yol açmıştır.” 
(2020: 92) Yine Küçükerman’a göre, bu coğrafi özelliklerinden ötürü, III. Selim 
çuha ve kâğıt fabrikalarını Beykoz’da yaptırmış; ancak 1807’de III. Selim’in tahttan 
indirilmesiyle bu iki yeni tesis desteksiz kalmıştır.

Robert Walsh da diğer birçok Batılı seyyah gibi Yuşa Tepesi’ni uzun uzun anlatmış-
tır. Walsh, Nuh oğlu Yuşa’nın Kitab-ı Mukaddes’te geçtiğini ve Kuran tarafından 
tanındığını, çok kocaman biri olduğu rivayet edilen Yuşa’nın Rum kafirine karşı 
yollandığını, onları muharebede yendiğini ancak muharebe esnasında vaktinde 
batan güneş hemen yeniden doğduğu için kurtarılamadığını anlatır. Walsh, Yu-
şa’nın bu tepeye oturup ayaklarını aşağıdaki Boğaz’ın sularında yıkadığını, öldü-
ğünde tepede onu alacak kadar büyük bir yer bulunamadığından sadece ayakların-
dan birinin gömüldüğünü; bu “garip masal”a ispat olarak da tepedeki derviş camisi 
ile etrafındaki takriben altı buçuk metre uzunluğundaki mezarın gösterildiğini be-
lirtir. Walsh’un Yuşa’ya ilişkin anlatımları, elbette Yuşa hakkındaki literatürün an-
cak çok küçük bir parçasını yansıtmaktadır. Walsh’un anlattıklarına ilaveten, Yuşa 
Tepesi antik dönemde de kutsal bir bölge olarak kabul edilmektedir. İlk çağlarda 
bu tepede bir Zeus Mabedi bulunmaktadır ve mezar, Herakles’in mezarı yahut ya-
tağı olarak bilinmektedir. Daha sonra Iustinianos tarafından VI. yüzyılda Hagios 
Michael adına kiliseye çevrilmiştir. Evliya Çelebi ise bu tepede Yuşa’nın mezarı-
nın, bir tekkenin ve fukarasının bulunduğunu yazar. (2020: 226) Görüldüğü üzere, 
Yuşa tepesiyle ilgili rivayetler zaman içerisinde dönüşümler geçirmiştir; Walsh bu 
tepeyi daha ziyade Osmanlı ahalisinin dini-kültürel inançlarına göre aktarmıştır. 
Semavi Eyice; Yuşa Tepesi’nin kuzeye bakan tepesinde harabeleri duran eski Bi-
zans kilisesinin Hagios Panteleimon Kilisesi olduğunda pek tereddüt edilmediğini, 
burasının tarihin en karanlık çağlarından itibaren kutsal kabul edildiğini, bu du-
rumun Hristiyanlıkta devam ettiği gibi İslam’da da buraya bir yatır mezarı ve tekke 
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yapılması ile sürdüğünü bildirmektedir. Ona göre, “Yuşa Hazretleri’nin metrelerce 
uzunluktaki mezarı (!), çok eski inançların, dağların zirvesinde yaşadığı kabul edi-
len ‘devlerin’ yeni bir inanca kaynaştırılmasından başka bir şey değildir.” (2021: 97)

Yuşa Tepesi’yle ilgili pasajların ardından, Walsh da kendisinden önceki ve sonraki 
seyyahlar gibi Anadolu Hisarı’nı uzunca anlatmaktadır: “Bu hisar karşı sahilde-
kiyle birlikte Bizans imparatorları tarafından Boğaz’dan geçişe en dar noktasın-
da hâkim olmak gayesiyle yapılmış. Ne var ki geç dönem imparatorların ihmali 
ve miskinliği neticesi birer harabeye dönmüşler. Türkler Boğaz’ın Asya kıyılarına 
ulaştıktan sonra başşehre ilerlemenin ilk adımı olarak bu mevkilere el koymuşlar 
ve I. Mehmed kaleyi yeniden inşa ettirmiş. II. Mehmed’in Avrupa kıyısındaki diğer 
kaleyi zaptedip yeniden yaptırmasıyla başşehre yaklaşmanın adımları tamamlana-
rak şehrin kaderi kesinleşmiş.” (2017: 166) Hatalarla dolu bir pasajdır bu. Öncelikle 
bu hisar Bizans imparatorları tarafından ya da I. Mehmed tarafından değil, çok 
iyi bilindiği üzere Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Hisarı’nın 
bulunduğu noktada, önceleri bir Bizans hisarı olduğu yolundaki iddiaların ise bir 
geçerliliği bulunmamaktadır. Ayrıca II. Mehmet Rumeli Hisarı’nı zapt edip yeni-
den yaptırmış değildir; Rumeli Hisarı’nı kendisi inşa ettirmiştir. Batılı yazarların 
seyahatnamelerinde tarihsel anlamda ciddi bilgi hatalarıyla sıkça karşılaşılmak-
tadır ancak Walsh’un Anadoluhisarı’yla ilgili söyledikleri “bilgi hatası” ifadesiyle 
karşılanamayacak kadar büyük problemler içermektedir. Yoros Kalesi’nin Ceneviz 
eseri olduğunu söylemek kadar tolere edilebilir bir hata değildir bu. Walsh, seya-
hatnamelerde çoğunlukla “Asya’nın Tatlı Suları” olarak geçen Göksu ve Küçüksu 
çayırlarını da yine uzun uzun anlatmaktadır: “ ‘Tatlı sular’ Fransızca eaux douces 
kelimesinin tercümesidir ve suyun saf veya tadının tatlı olduğunu ifade etmek ye-
rine tuzlu olmadığını belirtir. Frenkler biri Avrupa diğeri Asya’da iki dereye bu 
ismi vermişler. İkisi de alüvyonlu düz bir arazide aktıklarından ekseriyetle çamurlu 
ve kirlidirler. Buna rağmen yaz aylarında zümrüt gibi yemyeşil kıyıları çiçeklerle 
bezenir ve Türk, Frenk ve ekalliyetin eğlenmek için bir araya geldiği mesire yerleri 
olurlar. Resimde görülen Anadolu yakasındaki mesiredir. Burası Boğaz’ın Anado-
lu sahilinde, Anadolu Hisarı yakınlarındaki derenin kıvrıla kıvrıla aktığı yeşil bir 
çayırlıktır. Sultanın burada yaz aylarında geldiği bir kasrı var.” (2017: 169) Diğer 
seyyahlar gibi Robert Walsh da Göksu ve Küçüksu’dan Asya’nın Tatlı Suları diye 
bahsetmektedir. Bu bölgeyi Walsh, detaylı bir şekilde anlatmaz. Sadece bir eğlence 
yeri olduğundan bahseder ve Küçüksu Kasrı’na küçük bir atıfta bulunur. Asya’nın 
Tatlı Sularındaki hayata dair çok daha geniş kapsamlı betimlemeler için Pierre Lo-
ti’yi beklemek gerekecektir.

“İstanbul (L’Orient) 19. Yüzyıl”

19. yüzyıl Fransız ressamlarından Eugene Flandin (1809-1876) 1837’de Cezayir’de 
Fransız ordusuna katılmış; 1840’ta İran seyahatine çıkmış ve dönüşte Musul, Halep 
ve İstanbul’u gezmiştir. “İstanbul (L’Orient)” kitabında Beykoz’u anlatmaya Hünkar 
İskelesinden başlayan seyyah, Boğaziçi’nin daha kuzeyinde kalan Yoros Kalesi ve 
Yuşa Tepesi gibi noktaları hakkında herhangi bir aktarımda bulunmamıştır. Robert 
Walsh, Hünkar İskelesi hakkında konuşurken burada Hünkar İskelesi Antlaşması 
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imzalandığına değinmiş; politik açıklamalara girişmemişti. Flandin ise bu antlaş-
mayı öfkeyle anar: “Daha ötede bir Asya köyü; Ruslarınkinden başka gemilerin 
Boğaziçi ve Çanakkale Boğazı’ndan geçmesini yasaklayan 1833 antlaşmasının ya-
pıldığı ünlü Hünkâr İskelesi vardır; bu bir bakıma, bir zamanlar iki sahili birbiri-
ne bağlayarak Boğaz kestiği söylenen zincirlerin yerini alan bir yöntemdi. Bu köy, 
servi ve çınar ormanları içinde kaybolmuştur ve Rus diplomasisinin âbidesi olan 
işlenmiş taş, kalleşliğini örten dallar arasından ancak fark edilebilir.” (2014: 13) 
Eugene Flandin’in Hünkar İskelesi Antlaşması’nı böylesine öfkeyle anması ve ant-
laşmanın anısına dikilen abide hakkında sert sözler sarf etmesi, seyyahın Fransız 
olduğu düşünülürse son derece anlaşılabilir durmaktadır. Bu bağlamda Hünkar İs-
kelesi Antlaşması’nın tarihsel arka planına ve içeriğine hızlıca bakmakta fayda ola-
bilir. Osmanlılara bağlı Mısır’ın valisi Mehmet Ali Paşa, devletin içerisinde bulun-
duğu zorlu şartlardan yararlanma planlarıyla 1832’de Osmanlı Devleti’ne resmen 
isyan bayrağı açar. Paşa’nın, oğlu İbrahim Paşa liderliğindeki kuvvetleri Anadolu 
içlerine kadar ilerler ve Konya’da Sadrazam Mehmet Reşid Paşa öncülüğündeki 
Osmanlı ordusunu yener; bir sonraki hamleyle Kütahya’ya gelerek hanedanı çok 
ciddi bir şekilde tehdit etmeye başlar. Osmanlı oldukça zor bir durumdadır. Fransa 
Mehmet Ali Paşa’yı desteklemekte, İngiltere ise Fransa karşısında bir denge unsuru 
olarak Babıali tarafından ikna edilememektedir. Osmanlılar da olan biteni yakın-
dan takip eden Rusların yardım taleplerine olumlu cevap verir. Ruslar önce sekiz 
parçalık filolarını Karadeniz Boğazı’ndan geçirerek Büyükdere önlerine demirletir. 
Ardından Osmanlı Devleti, başkentin savunması için Ruslardan kara ordusu da ta-
lep eder. 5000 kişilik Rus kuvveti İstanbul’a gelir, Beykoz’da karaya çıkar ve Hünkar 
İskelesi’nde karargâh kurar. Ruslar bu yardımlarına karşılık Osmanlılardan Boğaz-
lar özelinde bir antlaşma talep etmiş, 8 Temmuz 1833’te iki taraf arasında Hünkar 
İskelesi Antlaşması imzalanmış, antlaşmadan iki gün sonra da Rus kuvvetleri Bo-
ğaziçi’ni terk etmiştir. Antlaşma adını ise Rus kuvvetlerinin karargah kurduğu yer 
olan Hünkar İskelesi’nden almıştır. Bu antlaşmaya göre Çanakkale Boğazı, Rusların 
lehine olmak üzere yabancılara kapatılacak ve hiçbir yabancı geminin geçişine izin 
verilmeyecektir. Sekiz yıl süreyle geçerli kalan antlaşmanın bu boyutundan dolayı, 
İngilizler ve Fransızlar Babıali ve Petersburg nezdinde resmi protestolara başla-
mış donanmalarını Çanakkale Boğazı önlerine sevk etmişlerdir. Flandin’in sözü-
nü ettiği abideye gelirsek: Bu abide Hünkar İskelesi Antlaşmasının hatırası olarak 
Rus askerlerinin Beykoz’da konakladığı yere dikilmiş, I. Dünya Savaşı’nda Rusla-
ra savaş ilan edilmesi üzerine de yıkılarak ortadan kaldırılmıştır. (1998: 488-490) 
Hünkar İskelesi’nden güneye doğru gelindiğinde, Robert Walsh gibi Eugene Flan-
din’in de Anadolu Hisarı’nın yapımını Bizans imparatorlarına bağlamaya çalıştığı 
görülmektedir. Anadolu Hisarı’nın tarihsel kökeni hakkında ihtilaf olduğunu, bu 
kalenin bazılarınca Bizans imparatorlarına, bazılarınca Cenevizlilere bağlandığını 
söyleyen Flandin; bu bölgede Cenevizlilere bağlanan anılardan sakınmak gerekti-
ğini belirtir. Ona göre Anadolu Hisarı, Bizanslılar tarafından yapılmıştır. Flandin, 
Yunan ve Frenk rivayetlerinin Boğaziçi’ndeki kalelerin inşasını kendi imparator-
larına bağlama gayretlerine karşılık Türklerin de kendi sultanlarına bağlama alış-
kanlığına sahip olduğunu söyler ve Anadolu Hisarı’nı I. Mehmet’in yaptırdığını 
düşündüklerini dile getirir. Elbette büyük yanlışlarla dolu bir aktarımdır bu. Ana-
dolu Hisarı’nı daha önce de belirttiğimiz üzere Yıldırım Bayezid inşa ettirmiştir ve 
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Türklerin bu hisarı I. Mehmed’e bağlama gibi bir eğilimi bulunmamaktadır. Ru-
meli Hisarı’nın inşasıyla da I. Mehmed’in herhangi bir ilgisi söz konusu değildir ki 
burayı II. Mehmed inşa ettirmiştir. Anadolu Hisarı’yla ilgili bu hatalı ifadeleri bir 
kenara bırakılırsa, Eugene Flandin de Asya’nın Tatlı Sularını, yani Göksu ile Kü-
çüksu çayırlarını uzun uzun anlatan seyyahlar arasındadır. Fransız seyyah; Türkle-
rin sanki ölüleri bayramlarına ortak yapmak ya da kendini bu dünyanın zevklerine 
kaptıranlara ebedî yaşam fikrini anımsatmak istiyormuş gibi, Asya sahilindeki II. 
Mehmet’in savaşçılarının mezarlarının karşısında, İstanbulluların mesireye çıktık-
larında buluştukları bir çayırlıkta bir araya geldiklerini söyler. Sadece Flandin değil 
genel olarak Batılı seyyahlar Türklerin ölümü algılayış biçimlerine dikkat etmiş, 
bu anlamda kendi ölüm anlayışlarıyla Türklerin ölüm anlayışı arasında da karşı-
laştırmalara gitmişlerdir. Onlara göre Türkler, ölümü hayatın içinde doğal bir olay 
olarak kabullenmekte, mezarlıklarını şehirlerin içerisinde kurarak da ölümle haya-
tı bir arada kabul etmektedir. Flandin Türklerle Batılılar arasında ölüm üzerinden 
bir karşılaştırmada bulunmaz; ancak yazdıklarından, Türklerin ölümü doğal bir 
hadise kabul edişi karşısında belli bir şaşkınlık yaşadığı sonucu çıkarılabilir. Öte 
yandan Flandin, Asya’nın Tatlı Suları çevresinde Şarkiyatçı literatürün belli baş-
lı birçok motifini bir araya getirmektedir. Erkeklerin kahvehanelerde nargile içip 
rehavete daldığı, kadınların çeşme başında toplaştıkları bir tasvirdir bu. Erkeklere 
miskinlik, kadınlara da alttan alta, bir Şarkiyatçılık refleksi olarak erotizm atfedilir: 
“Burada, erkeklerin çubuk ya da nargilelerini içerek, çatısı altında dinlendikleri ve 
bazılarının da sevdikleri avareliği aradıkları kahvehaneler, köşkler bulunur. Sahil-
de, Karadeniz’den gelen taze havayı teneffüs etmek için şehirden kaçan Türk kadın-
larının çevresinde toplandıkları bir çeşme vardır.” (2014: 20) Flandin bu çeşmeyi de 
uzun uzun tasvir etmektedir. Tamamen beyaz mermerden yapılmış bu çeşmenin 
zevkli olduğu kadar zarif de olduğunu, her birinin üzerinde çukur bir çeşme yalağı 
bulunan ve berrak su akıtan dört cepheye sahip bulunduğunu, köşelerinin yaldızlı 
harflerle yazılmış dört metne çerçeve oluşturan tezyinatla yüklü ince sütunlarla 
süslendiğini, son derece geniş pencere saçağı şeklindeki bir tavanın dört yandan 
ilerleyip üzerinde hilâl bulunan bir bölüme vardığını anlatır. Eugene Flandin’in 
ismini vermediği bu çeşme, 1806’da III. Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan 
adına yaptırılan ve mimarı bilinmeyen Mihrişah Sultan Çeşmesi’dir.

“Kırım Harbi Sonrasında İstanbul”
Fransız seyyah Baronne Durand de Fontmagne İstanbul’a Kırım Harbi sonrasında 
gelmiş, 1856 sonlarından 1858 ortalarına dek şehirde kalmış ve seyahat notlarını 
“Kırım Harbi Sonrasında İstanbul” kitabında bir araya getirmiştir. “Eski İstanbul” 
hakkında konuşan yerli yazarların metinlerindeki İstanbul nostaljisiyle 18. yüzyıl 
sonrası süreçte İstanbul’a gelen yabancı yazarların seyahatnamelerinde de karşı-
laşılabilir. Fontmagne, İstanbul’a 18. yüzyılda gelen kendisi gibi kadın seyyahlar-
dan Lady Montagu’ya atıfta bulunarak “O dillere destan, canım Türkiye’yi bula-
mayacağımızı biliyorduk.” (1977: 12) der. Doğu’dan söz etmek, Şarkiyatçılar için 
bir “estetik zevk” meselesidir, onlar Doğu topraklarında “enteresan” olanı ararlar. 
Edward Said de zaten “Şark neredeyse tümden Avrupa’ya özgü bir buluştu; Antik 
Çağ’dan beri, gönül maceralarının, egzotik varlıkların, akıldan çıkmayan anılarla 
görünümlerin, olağanüstü deneyimlerin mekânı olagelmişti.” (2017: 11) sözleriyle 
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Şarkiyatçıların bu “egzotik” arayışlarına işaret etmektedir. 19. yüzyıla gelindiğinde, 
Şarkiyatçılar o “dillere destan” Türkiye’nin yerini güçsüz bir Türkiye’ye bıraktığına, 
Osmanlıların Batılılaşarak otantikliklerini yitirmeye başladıklarına kanaat getir-
miş; bu nedenle İstanbul’da kalan son Doğulu unsurları aramakta olduklarını açık 
açık yazmışlardır. Fontmagne, aynı satırların devamında, “1717’de Lady Vontley 
Montagu’ye doyum olmaz manzaralarını sunan, mektuplarına konu olan masal 
çevresini göremeyeceğimizi çoktan anlamıştık.” (1977: 12) der. Yazarın bu satır-
larında açıkça görülür: Şarkiyatçılık Doğu’da bir “masal çevresi” arar ve bu masa-
lın unsurları üzerinden Doğu’yu nesneleştirir. Fontmagne’in Doğulular hakkında 
zaman kavramı üzerinden kurduğu Doğulularda zaman, diğer milletlere nazaran 
yavaş yürür. Ama Sultan Mahmut, ilk olarak, Şark’a has hareketsizliğe son vermiş, 
yaptığı reform ile Osmanlıların asırlardır şahsiyetini, gelenek ve göreneklerini yo-
ğuran atâleti yıkmıştı.” (1977: 12) cümleleri ise yine Şarkiyatçı literatürün Doğulu-
lara atfettiği miskinliği öne sürmektedir. Şarkiyatçılar hem Osmanlıların eski güçlü 
zamanlarından uzaklaştığını hem II. Mahmud’la ve özellikle de Tanzimat’la bir-
likte Batılılaşmaya başladıklarını sık sık dile getirirler. Kimi seyyah ise mesela bir 
sonraki bölümde inceleyeceğimiz Edmondo de Amicis, Osmanlı Batılılaşmasını 
küçümseyerek anmıştır.

Fontmagne Beykoz’a daha önce incelediğimiz seyyahlar kadar geniş yer ayırmaz. 
Beykoz’un büyük çınarların gölgelediği küçük meydanı, çeşmesi ve sağa sola da-
ğılmış şirin evleriyle hoşuna gittiğini söyler. Türklerin evlerini sarı, pembe ve açık 
maviyle boyadıklarını ve eşyalarını genellikle koyu kırmızı ile döşediklerini dile 
getiren Fontmagne; eskiden Hristiyan ve Yahudilerin daha gözalıcı renkler kullan-
maya cesaret edemediklerini, şimdi ise bu konuda bu kadar sert davranılmadığını 
söyler. Fontmagne’nin Beykoz gezisinde kadınlara dair söylediği “Görünürde bir 
tek kadın yok. Kadınlar, Müslüman âdetine uygun olarak içerde kalıyor. Kahve, 
gazino gibi bir şey yok, her yer sessiz. Boğaz’ın bu şirin köşesinde derin bir sükûn 
hüküm sürüyor.” (1977: 219) şeklinde söylediği cümleler ise Şarkiyatçıların Os-
manlı toplumunda kadının yeri hakkında zaman zaman ileri sürdükleri düşün-
celeriyle uyum içerisindedir. Müslüman adetinde kadınların içerde kaldığına dair 
görüş, Şarkiyatçılığın yanılsamalarından biridir ve mesela başka Şarkiyatçı yazarla-
rın Göksu’da eğlenen kadınlara ilişkin tasvirleriyle uyumsuzluk içindedir.

“İstanbul (1874)”
Edmondo de Amicis (1846-1908), daha önce incelediğimiz Batılı seyyahların ak-
sine Boğaz’ın Anadolu sahilini kuzeyden güneye değil, güneyden kuzeye şeklinde 
anlatmıştır; çünkü seyahatnamesinde Boğaziçi hakkında bölümleri İstanbul’dan 
ayrılışı esnasında kaleme almıştır. Dolayısıyla, Boğaziçi’nin yaya olarak değil ge-
miden seyretmek suretiyle anlatan Amicis’in İstanbul’a dair son izlenimleri Boğa-
ziçi’yle alakalı olmuştur. Asya’nın Tatlı Sularını, Anadolu Hisarı, Kanlıca, Çubuklu, 
İncirköy, Sultaniye, Beykoz merkezi, Yalıköy, Hünkar İskelesi ve Beykoz Kasrı’nı 
kısa cümlelerle tasvir eden İtalyan seyyah; Beykoz hakkındaki pasajlarında en ge-
niş yeri Yuşa Tepesi ile Yoros Kalesi’ne ayırmaktadır. Amicis, “Asya’ya doğru dö-
nünce, şaşırıp kalıyor insan. Üç farklı efsâneyle isimlendirilen meşhur kabrin bu-
lunduğu koca yeşil bir ehram şeklindeki dev tepesinin, Boğaz’ın en yüksek dağının 
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karşısında duruyoruz: ‘Herkül’ün yatağı, Amykos’un hendeği, İbrânilerin hâkimi 
Yûşâ’nın mezarı’.” (2021: 397) cümlelerinden anlaşılabileceği üzere Yuşa’yla ilgili 
farklı varyantlara, önceki bölümlerde incelediğimiz seyyahlara kıyasla çok daha 
hakim görünmektedir. Amicis’in bu tarihsel bilgi birikimine karşın, anlattığı yeri 
yaya olarak gezmemiş olması seyahatnamesi adına bir eksiklik olarak kaydedilme-
lidir. Seyyahın buraya ilişkin anlatımları kitabi bilgilerden ibarettir. Yazar ilerleyen 
satırlarda da Yuşa Tepesi’ne iki dervişin nezâret ettiğini, buranın çaput bağlamaya 
gelen hasta Müslümanlarca ziyaret edildiğini anlatır ve dağın çiçekli ve ağaçların 
gölgesinde kalmış eteklerini, kıyılarına gönüllerince dağılmış bir Müslüman köyü-
nün evleriyle renk renk minelenmiş güzel Umuryeri Körfezi’nin iki yeşil burnun 
arasında açıldığı sahile kadar yaydığını, bu evlerle beraber, çayırlıklarda ve civarda-
ki tepelerin üstünde, oraya buraya atılmış çiçekler gibi dağılmış başka küçük ev ve 
köşk kümelerinin bulunduğunu belirtir. Edebi, pekala bir roman ya da hikâyeden 
de alıntılanabilir bir anlatımdır bu; zaten İtalyan yazar da ününü önemli ölçüde 
başta “Çocuk Kalbi” olmak üzere romanlarına borçlu durumdadır.

Amicis Yoros Kalesi’ni de yine bu kalenin adını anmadan anlatır. Yoros Kalesi’ni 
Rumelikavağı’nın tam karşısında, Argoslu Phryxos’un, Khalkedonlular tarafından 
tesis edilmiş ve Justinianus tarafından büyük melek Mikâil adına kilise yapılmış 
‘müsâit rüzgârların dağıtıcısı’ Jüpiter Mabedi’nin yanında inşa ettiği On iki Tanrı 
Mabedi’nin yükseldiği burunu taçlandıran başka bir kale olarak tasvir eder. Bo-
ğaz’ın burada Bithynia dağlarının son koluyla Istranca silsilesinin son ucu arasın-
da son defa daraldığını, burasının her zaman kanalın kuzeyden yapılacak akınla-
ra karşı müdafaa edilmesi gerekli ilk kapısı olarak görüldüğünü söyleyen seyyah; 
bölgenin bu nedenle Bizanslılarla barbarlar ve Venediklilerle Cenevizliler arasında 
bitmez tükenmez mücadelelere sahne olduğunu belirtir. Son olarak da aralarına 
kanala geçişe engel olan bir zincir gerildiğini ve karşı karşıya yerleşmiş iki Ceneviz 
müstahkem mevkiinin harap kuleleri ve duvarlarının seçildiğini gözlemler. Amicis 
de yine diğer seyyahlar gibi Yoros Kalesi’nin Cenevizlilere ait olduğunu zannet-
mektedir.

“İstanbul İzlenimleri”
“İstanbul İzlenimleri” kitabının yazarı Hayr Simon Yeremyan’ın (1871-1936), yük-
sek öğrenimini İtalya’da almış olmasına rağmen Trabzon’da doğmuş ve ilk öğreni-
mini burada görmüş bir Ermeni olduğunu düşünürsek, birçok anlamda yerli bir 
şahsiyettir. Nitekim kendisi de “İstanbul İzlenimleri”nin girişinde, Edmondo de 
Amicis Constantinople adlı eserinin tamamını Fransız yazar Theophile Gautier’in 
aynı adlı eserinden yararlanarak yazmıştı. Benim çalışmam ise yalnızca kendi gör-
düğüm manzaralar ve edindiğim izlenimlerle sınırlıdır.” (2018: 49) cümleleriyle 
kendisini Şarkiyatçı gelenekten ayırma hususunda gayret göstermiştir. Bu çalış-
mada ilk olarak Polonyalı seyyah Raczynski’nin seyahatnamesini incelemiştik. 
Polonyalı seyyahın metniyle Hayr Simon Yeremyan’ın 1913’te yayımlanan seya-
hatnamesi arasında yüzyıllık bir süre vardır ve bu iki metin karşılaştırıldığında, ge-
çen yüzyıllık süreçte Boğaziçi’ndeki imar faaliyetlerinin de ne aşamada ilerlediğini 
görmüş oluruz. Raczynski ağırlıklı olarak Boğaziçi’nin doğal güzelliklerinden bah-
sediyor, nadiren de geçmiş çağlardan bugüne askeri amaçlarla inşa edilmiş anıtsal 
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yapılardan söz açıyordu. 20. yüzyıla gelindiğinde ise Boğaziçi’nin çehresi çok büyük 
ölçüde değişmiş, sahil boydan boya yalılarla donatılmış durumdadır. Yeremyan da 
bu doğrultuda “Üsküdar ve Beşiktaş’tan Karadeniz’e uzanan Boğaz’ın iki yakasın-
daki kıyılarda eşi benzeri olmayan malikâneler sıralan”dığını (2018: 294) belirtir. 
Elbette Yeremyan da gözlemlerini yalılarla sınırlı tutmamış, Boğaziçi’ndeki tarihsel 
değeri bulunan yapıları da detaylarıyla anlatmıştır; bunlardan başlıcası Yoros Kale-
si’dir. Kale harabelerinin duvarlarında Cenevizliler ve Bizanslılardan kalma silah ve 
savaş sembollerinin izlerinin hâlâ durduğunu söyleyen yazar, çok tanrılı dönemde 
bu tepeyi Tanrı Dios’a adanmış olan görkemli bir tapınağın süslediğini belirtir. Ye-
remyan, denizcilerin yeni bir deniz yolculuğuna çıkmadan önce onlarca kurban 
adadıklarını, tapınaktaki on iki tanrı ve tanrıçanın deniz yolcularının dualarının 
dinlediğini ve Arkoniyalıların çocuklarının hediyelerini kabul ettiklerini de adeta 
bir masal havası içerisinde tasvir eder.

Yeremyan’ın Yuşa Tepesi’ne ilişkin anlatımları ise daha önce incelediğimiz sey-
yahların Yuşa anlatımlarına kıyasla daha detaylı görünmektedir, ayrıca Yeremyan 
Yuşa’daki caminin imamıyla görüştüğünü de belirtmektedir. Tarihçilere göre bu-
radaki mezarda Tevrat’ta bahsi geçen Yuşa’nın değil Antik Dönem savaşçıların-
dan Amikos’un gömülü olduğunu söyleyen Ermeni seyyah, Müslüman halkın bu 
türbeye saygı ve hürmet gösterdiğini anlatır. Seyyah, Müslümanların burada Yuşa 
Peygamber’in gömülü olduğuna inandıklarını, zamanında burada Satiros Tapına-
ğı’nın inşa edildiğini, bu tapınağın daha sonra Başmelek Mikael’in mabedi ola-
rak anıldığını ve ardından da Aziz Bantaleon’a adanmış bir kiliseye dönüştürül-
düğünü aktarır. Beykoz merkezini “tepenin yamaçlarına yeni inşa edilmiş ahşap 
evleriyle insana kâğıttan yapılmış peyzaj izlenimi veren köy” cümleleriyle tasvir 
eden Yeremyan; iskelenin yanı başında güzel bir kahvehane olduğunu, tatil günleri 
Beykoz’un çayırlarında toplanan kalabalıkların birbirleriyle uyumlu dalga dalga 
neşeli hareketliliğinin bir film şeridi gibi akıp gittiğini, Kırım Savaşı’nda Ruslara 
karşı savaşan Britanya ve Fransız donanmalarının bu köyün sahilinde demirledi-
ğini söyler. Beykoz isminin ise çeşmenin yanındaki ulu ceviz ağacından geldiğini, 
büyük ve koz (ceviz) kelimelerinin birleşiminden kaynaklandığının varsayıldığı-
nı belirtir. Yeremyan, Göksu’ya dair anlatımlarında ise dinlenip eğlenmeyi seven 
İstanbulluların buraya geldiğini, deniz ve derenin kenarlarında çok hoş çayırlar 
bulunduğunu, köyün sevimli bir çeşmesi ile çeşmenin biraz ilerisinde dış cephesi 
oyma taş işçiliğinin güzel örneği olan imparatorluk sarayına ait bir köşk olduğunu 
kaydeder. Köşkün 1740’ta I. Mahmut tarafından inşa ettirildiğini, 1795’te III. Se-
lim tarafından onartıldığını, 1815’te Abdülmecit’in annesi Valide Sultan tarafından 
yeniden yaptırıldığını anlatır. Ahşap olan köşkün Sultan Abdülmecid tarafından 
yıktırılarak Batı üslubunda kâgir bir bina olarak yeniden yaptırıldığı bilgisini ise 
vermez ki yeni yapının mimarı ünlü Ermeni şahsiyet Nikogos Balyan’dır. Yeremyan 
son olarak vapurdan kıyıya bakıldığı zaman Anadolu Hisarı’nın dikkat çektiğini, 
bir anıt olarak korunan harabe durumundaki kaleyi Yıldırım Beyazıt’ın inşa et-
tirdiğini söyler ki önceki seyyahların aksine hisarla ilgili doğru bilgi vermektedir.
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“Doğu Düşleri Sona Ererken”
Pierre Loti (1850-1923) İstanbul’a farklı zaman dilimlerinde sık sık gelmiş, İstan-
bul’da daha önce anlattığımız seyyahların hepsinden daha fazla zaman geçirmiş, 
padişahlardan küçük esnafa uzanan geniş yelpazede ilişkiler kurmuş ve netice 
itibariyle şehirle özdeşleşmiş bir Fransız yazardır. Pierre Loti, İstanbul’da 1910 ile 
1913 arasında geçirdiği süreci anlattığı “Doğu Düşleri Sona Ererken” kitabında 
Beykoz’a oldukça geniş bir yer ayırmıştır. Beykoz’a ilişkin anlatımlarında öncelik-
le Çubuklu’da hıdivin tepede kendisine yeni bir köşk yaptırdığını, bu köşkün bir 
de gözetleme kulesi bulunduğunu söyler ki bahsettiği, Mısır Hıdivi Abbas Hilmi 
Paşa tarafından 1907’de İtalyan Mimar Delfo Seminati’ye yaptırılan Hıdiv Kas-
rı’dır. Beykoz’da kendini evinde hissettiğini söyleyen Pierre Loti, “Tanrı’nın kırın-
da unutulmuş gibiydik biraz da, karşıda, belli belirsiz seçtiğim Avrupa kıyısındaki 
Tarabya’dan uzaktaydık, orası elçiliklerin, kibar Levanten kesimin denize girdiği 
yerlerin Tarabyasıydı!” (2002: 30) cümleleriyle kendini diğer gayrimüslimlerden 
ayrıştırmaya çalışır. Bu, onun bir Doğulu aidiyetine sahip olduğunun göstergesi 
sayılabilir. Beykoz Çayırı’nı uzun uzun tasvir eden Pierre Loti, burada Türk kadın-
larına da geniş yer ayırır: “Bugün yine bir zamanlar olduğu gibi Türk hanımları 
çayırda ağır ağır dolaşıyor, sayıca azlar, küçük kadife düzlüğün üstünde birbirlerine 
hayli uzak iki üç grup halinde yüzleri peçeli sevimli hayaletler bunlar; baştan aşağı 
karalar içinde olan hayaletler çarşaflı kadınlar; maşlahlı kadınlar da var, bunlar 
açıklı koyulu renkleri göz alan hayaletler, başları beyaz muslinle örtülü; çayırın 
tekdüze yeşili renkleri canlandırırken bu gruplar görünümün sonsuz dinginliğinde 
biraz yitiyor gibiler… Gece inmeden eve dönmeleri gereken küçük, hayal huriler 
korkusuzca daldıkları vadinin derinlerinden geri gelip, görünmeyen bir köyün yo-
lunu tutuyorlar; çeşme başında duran süvariler gitmiş, çok geçmeden geçmişe ait 
bu yerde kendimi tek başıma buluyorum. Vaktiyle, yine bu güzel otların üstünde 
ipek çarşaflarını sürüyen ‘gönül kırgınları’yla tehlike dolu son gezintilerimi yapar-
ken mevsim çok daha geçti; ortalığı kaplayan ölmüş yapraklar, çiçek açmış mor 
çiğdemler toprağa çeşitli renkler veriyorlardı. Heyhat, o zamanlar dünyamı büyü-
leyen, yaşamıma getirdikleri şaşırtı, gizem ve tehlikeyle beni kandırıp bezginliğimi 
unutturan o gönül kırgınları bugün nerdeler? Nerde onlar? Dağıldılar, kaçıp gittiler 
ya da öldüler… Bu güz sarı yapraklar arasında çiğdemler çiçek açmışken Hünkâr 
Çayırı’na bir daha geleceğimi sanmıyorum; gönüldeki hüznü her zaman uyandır-
manın ne anlamı var?” (2002: 32-3) Beykoz’da geçirdiği süre zarfında, Pierre Loti 
bir gün Anadolu Hisarı’nın hemen yanında bir kahveye oturduğunu ifade eder. 
Yüzü olmayan kara hayaletleri andıran kadınların sessizce geçtiğini, eve dönme-
melerinin yakışık almayacağı saat gelmeden evlerine gideceklerini, kendi iç dün-
yalarına dalmış namaz vaktini bekleyen küçük kalabalığın üstünde birdenbire mü-
ezzinin berrak sesinin yükseldiğini, akşam ezanının Türkiye’nin kırlık yörelerinde, 
kendilerinde akşam duasını haber eden çan sesi gibi olduğunu ve bütün bunlardan 
hareketle Türkiye’ye hâlâ gönülden bağlı olduğunu söyler. Pierre Loti Asya’nın tatlı 
sularını da uzunca anlatır ve oraya gitmekten geri duramadığını belirtir. Boğaz 
suları çalkantılı olsa da orasının her zaman tatlı bir dinginlik içinde olduğunu, her 
cuma en güzel kayıkların buluştuğu yer olduğunu dile getirir. Çimenlerde oturan, 
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önlerinden geçerken göze çarpmayan muslin peçeleri altından kendisine bakan, 
derede gezintiye çıkmış Türk kadınlarını anlatır ve yarı saydam peçelerinin arka-
sından bir gülümseme kopardığından söz eder. Yaşmakla çarşaf arasında kıyasla-
malara gider. Zarif kayıkların içinde hiç yaşmaklı kadın göremediğini; hepsinin 
daha yeni, daha hüzünlü, yüzü tümüyle gizleyen çarşafı benimsediğini söyler ve 
“gölgeli kadife gözleri açık bırakan yaşmak çok daha hoştu!” der. (2002: 41) Görül-
düğü üzere Pierre Loti’nin anlatımlarına kadınlar ve cinsellik damga vurmaktadır 
ki Fransız yazarın Doğu topraklarında yaşadığı aşk ilişkileri kendi romanlarına da 
konu olmuştur. Şarkiyatçılığın doğası ve daha eski Şarkiyatçı yazarların metinleri 
düşünüldüğünde Pierre Loti’nin anlatımlarındaki cinsellik vurgusu hiç de şaşırtıcı 
sayılmamalıdır. Bir kez daha Edward Said, Şark’ın Avrupa’da edinilemeyen cinsel 
deneyimlerin aranabileceği bir yer olduğunu, 1800’den sonraki dönemde Şark hak-
kında yazan ya da Şark’a giden, kadın olsun erkek olsun neredeyse hiçbir Avrupalı 
yazarın kendini bu arayışın dışında tutamadığını yazar. (2017: 202) Pierre Loti bir 
başka yerde de yakında Göksu’ya gelmeye değmeyeceğini, insanlar alışkanlıkların-
dan ya da budalalıklarından orada boy göstermeye devam etseler de küçük ırmak-
taki asıl çekiciliğin yalnızca Türklerin yaşam biçeminden, orada tanışma fırsatla-
rından, dolaşmaya çıkmış gizemli kadınlarla sessizce ve yarını olmayan tanışma 
fırsatlarından kaynaklandığını bir türlü anlayamayacaklarını söyler. (2002: 40-1) 
Pierre Loti bir gün de Kanlıca’da denize bakan küçük bir dükkân önüne, “düşlere 
dalmış saf insanların arasına” oturur ve düşüncelere dalar. Burada her şeyin yüz-
yıl öncesindekiyle aynı olduğunu, bu sakin insanların tıpkı ataları gibi yaşadığını, 
tıpkı onlar gibi Tanrı’ya yakardıklarını, kaç yaşında olduklarından haberlerinin ol-
madığını, ezan okunmasa saati bile bilmeyeceklerini iddia eder. Türk halkının ne 
kadar dürüst, konuksever ve güvenilir olduğunu duyumsar. Diğer yabancı seyyah-
lar gibi Loti de İstanbul’un bu huzurlu, otantik ortamının çok uzun sürmeyeceğini 
de iddia eder “çünkü her şeyi berbat etmek, bozmak için dev adımlarla yaklaşan 
Avrupa kapıya dayanmış durumda.”dır. (2002: 45) Bütün bu şartlar içerisinde onun 
için Boğaz, sığınılacak bir liman işlevi görür: “Bu akşam beni şu tutaraklı Avru-
pa’dan bir parça ayıran ve koruyan Boğaz’ın derin sularına şükrediyorum.” (2002: 
45) Boğaziçi, yerli yazarlar için de yabancı seyyahlar için de, Loti’nin satırlarında 
tekrar tekrar gün ışığına çıktığı üzere, şehrin kargaşasından uzaklarda huzur ara-
ma yeridir.

Sonuç
İncelediğimiz metinlerden hareketle, yabancı seyyahların Beykoz’da en fazla üze-
rinde durdukları yerlerin Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Hünkar İskelesi, Anadolu Hi-
sarı ve Göksu çevresi olduğu söylenebilir. Seyyahlar Yoros Kalesi’nin Cenevizlilere 
ait olduğunu sık sık tekrar etmiş; bu kalenin Bizans eseri olduğu bilgisine ulaşama-
mışlardır. Fakat bunun tolere edilebilir bir bilgi hatası olduğu da söylenebilir, zira 
yerli yazarlar dahi bu kalenin Ceneviz eseri olduğunu söyleyegelmişlerdir. Yuşa 
Tepesi Batılı yazarların çok ilgisini çekmiştir, onlar sıkça Yuşa hakkındaki efsa-
neleri aktarmış ve bu tepe hakkındaki farklı mitolojik, dini ve kültürel inanışları 
dile getirmişlerdir. Hünkar İskelesi bağlamında ise Hünkar İskelesi Antlaşması 
üzerinden siyasal düşüncelerini aktarma fırsatı bulmuşlardır. Burada, antlaşmanın 
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Osmanlılarla Ruslar arasında yapılması dolayısıyla Ruslar hakkında anlatımlar öne 
çıkmıştır ve Fransız yazarlar bu antlaşmanın Ruslara sağladığı imtiyazlar dolayısıy-
la onlar hakkındaki siyasal öfkelerini yansıtmışlardır. Anadolu Hisarı ise seyyah-
ların Osmanlı tarihi ve kültürü hakkında konuşmaları için bir imkân yaratmıştır; 
ancak Anadolu Hisarı gibi yakın tarihli bir eser hakkında bile seyyahların çok sa-
yıda tarihsel yanlış içeren ifadeler sarf ettiği görülmüştür. Göksu ve Küçüksu’yu 
içeren Asya’nın tatlı suları ise Batılı seyyahların Osmanlı toplumunda erkeklerin 
gündelik alışkanlıkları ve kadının yeri hakkında konuşmaları için bir vesile hali-
ne gelmiştir. Batılı seyyahlar burada cinsel fantezilerini açığa vurmuş ve Türkler 
hakkındaki Şarkiyatçı ön yargılarını göstermişlerdir. Sonuç itibariyle Batılı yazar-
ların seyahatnamelerindeki Beykoz imgesi üzerinde yaptığımız araştırmalar; Batılı 
yazarların seyahatnamelerine tarihsel bilgiler bağlamında şüpheyle yaklaşmamız 
gerektiğini, seyyahların Osmanlı topraklarındaki anıtsal eserlerin yanı sıra Türk 
insanının gündelik hayatını da mercek altına aldığını ve elbette Beykoz’un yabancı 
yazarların seyahatnamelerinde son derece dikkate değer bir yer kapladığını göster-
mektedir. Seyyahların zihin dünyalarının Şarkiyatçılık tarafından inşa edildiği ise 
şüphe götürmez bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.
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Rusların Gözüyle 1830’lu 
Yıllarda Beykoz ve Çevresi

Türkan OLCAY1

Özet
İstanbul ve İstanbul Boğazı, tarih boyunca pek çok yabancı devlet ve bilim adamı-
nın, seyyahın ve yazarın ilgi odağı olmuştur. 1833 yılında, Mısır krizinde Sultan II. 
Mahmud’a destek sağlamak üzere Boğaz’a gelen Rus askeri birliklerinin Boğaz’ın 
doğusunda konumlandırılması nedeniyle Beykoz yöresi de bu ilginin önemli bir 
parçası haline gelmiştir. Çalışmada, Rus kaynaklarında Beykoz ve çevresine dair 
izlerin sürülmesi amaçlanmaktadır. İncelemenin, 19. yüzyılın 30’lu yıllarıyla sı-
nırlandırılarak üç kaynak üzerinden yürütülmesi öngörülmektedir. Söz konusu 
kaynakların başında Asteğmen Boldırev tarafından kaleme alınan ve dönemin 
Rus gazetelerinde “Hünkâr İskelesi Kampından Bir Rus Askeri” imzasıyla dizi şek-
linde yayınlanan beş adet mektup gelir. Diğer iki kaynak ise söz konusu kampın 
komutanı General Nikolay Nikolayeviç Muravyov’un “1833 Yılında Boğaziçi’nde 
Ruslar” adlı günce niteliğindeki notları ile Rus birliklerinin ayrılmasından kısa bir 
zaman sonra yöreyi ziyaret eden doğubilimci, diplomat ve yazar Konstantin Mi-
hayloviç Bazili’nin “Konstantinopolis Yazıları” adlı gezi notlarıdır. Adı geçen tüm 

1Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı434

kaynakların incelenmesi sonucunda ayrıca 1830’lu yılları Beykoz ve çevresinin 
sosyokültürel tarihine yeni bulguların kazandırılması ve “öteki”nin gözünden Bey-
koz imgesinin ortaya çıkarılması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beykoz’da Ruslar, 19.yy. Rus yazılı kaynaklarda Beykoz, 
1830’lu yıllarda Türk-Rus ilişkileri.

1833 yılının Şubat’ında İstanbul Boğazı ve özellikle de doğusunda konumlanan 
Beykoz, yabancı ülkelerin ve basının ilgisini çekerek uluslararası bir mekân haline 
gelmiştir. Bu ilginin nedeni, Babıali ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ara-
sında savaşa dönüşen krizdir. Mısır kuvvetlerinin Anadolu’nun ortalarına kadar 
ilerlemesi üzerine Sultan II. Mahmud, Çar I. Nikolay’ın askerî destek önerisini ka-
bul eder. 8 Şubat, 24 Mart ve 12 Nisan tarihlerinde2 Tuğamiral Mihayil P. Lazarev, 
Tuğamiral Mihayil N. Kumani ve Tuğamiral Yosif İ. Stojevski’nin komutasındaki 
Rusların Karadeniz Filosu’na ait gemiler, İstanbul Boğazı’na girer. Son olarak 23 
Nisan 1833’te olağanüstü elçi sıfatıyla en üst askerî ve siyasi yetkili Kont Aleksey F. 
Orlov’u getiren korvetle birlikte Boğaziçi’nde toplam 20 savaş ve bombardıman 
gemisi, firkateyn, korvet, brig ile 2 ticaret gemisi demirler. (Altundağ, 1945; Aydın, 
2008; Grebenşçikova, 2007)

Resim 1. Tuğamiral M. P. Lazarev’in Komutasındaki Rus Filosu İstanbul Boğazı’nda. 
Ressam adı bilinmiyor, 1833. Deniz Müzesi Koleksiyonu, Petersburg.

10 bini aşan Rus taarruz gücü ile Don Kozak birlikleri için Beykoz’a iki kilometre 
uzaklıktaki Hünkâr İskelesi Vadisi’nden başlayarak Yuşa Tepesi’ne doğru birkaç 
hat olarak uzanan askerî kamplar kurulur. Kısa bir süre içinde Türk Muhafız süvari 
birliklerinin, Türk taburunun ve topçu birliklerinin katılımıyla ordugâhtaki asker 
sayısı 11 bine ulaşır. (Grebenşçikova, 2007)

2 Yeni takvime göre 20 Şubat, 5 Nisan ve 24 Nisan 1833. Rusya’da, yeni takvime geçildiği 1918 yılından önceki tarih-
ler eski takvime göre verilmektedir. Çalışmada doğabilecek herhangi bir karışıklığı önlemek amacıyla eski tarihler 
verilecek olup gerek duyulduğunda geçen tarihlerin yanında parantez içinde yeni tarih de yer alacaktır.
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27 Haziran 1833’e kadar burada kalan askerler, rütbelerinin gereği görevleri ye-
rine getirirlerken çevreyi dolaşacak, tarihî yerleri, bölgenin olağanüstü doğasını, 
kültürünü ve yaşam biçimini keşfedeceklerdir. Tüm bunlar kuşkusuz kişisel hafı-
zalarda yer almanın yanı sıra mektup ve anılar gibi dönemin yazılı kaynaklarına da 
konu olacaktır. Söz konusu kaynakların tespiti amacıyla Rus arşivlerinde yürütülen 
çalışmalar sonucunda, 1830’ların Beykoz’una ait izlere dair aşağıda adları verilen 
yayınlara ulaşılmıştır:

	• Bir Rus Askeri imzasıyla, 1833 yılının Nisan-Ağustos ayları arasında Rus gaze-
telerinde dizi halinde yayınlanan Boğaziçi’nin Anadolu Yakasından Mektuplar 
(Pisma s Anatolskogo berega Bosfora) (Boldırev, 1833a; Boldırev, 1833b; Bol-
dırev, 1833c; Boldırev, 1833ç; Boldırev, 1833d);

	•  General Nikolay Nikolayeviç Muravyov’un 1833 Yılında Boğaziçi’nde Ruslar 
(Russkie na Bosfore v 1833 godu) adlı günce niteliğindeki notları (Muravyov, 
1869);

	• Yazar ve diplomat Konstantin Bazili’nin ikişer ciltlik Konstantinopolis Yazıları 
(Oçerki Konstantinopolya) ile Boğaziçi ve Yeni Konstantinopolis Yazıları (Bos-
for i novıye oçerki Konstantinopolya) adlı gezi notları. (Bazili, 1835a; Bazili 
1835b, Bazili 1836a, Bazili 1836b)

Bunların yanı sıra 1833 yılına ait Rus Çıkarma Birliği’nin Hünkâr İskelesi Kam-
pı Haritası (Karta lagerya desantnogo otryada na Anadolskom beregu Bosfora 
pri Sultanskoy pristani 1833 god) ile 15 Nisan 1833 günü Sultan II. Mahmud’un 
Hünkâr İskelesi kampını ziyareti vesilesiyle düzenlenen askerî törenin planı (Plan 
parada rossiyskih voysk pod komandovaniem generala N. N. Muravyova v pri-
sutstvii sultana Mahmuda II). (RGVIA, 1520-1918)

Söz konusu kaynaklar, kaleme alınış sırasına göre incelenerek dönemin Beykoz’u-
nun izdüşümü ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

“Boğaziçi’nin Anadolu Yakasından Mektuplar”da Dönemin 
Beykoz’unun İzdüşümü
İkisi 5, 21 Nisan’da, diğer üçü ise 16, 23, 24 Haziran’da kaleme alınan Boğaziçi’nin 
Anadolu Yakasından Mektuplar, Severnaya Pçela (Kuzey Arısı) gazetesinin 28 
Nisan, 10 Mayıs, 18-19 Temmuz ve 2 Ağustos 1833 tarihli sayılarında Muhabere 
başlığı altında yayınlanmıştır. Severnaya Pçela, gündemiyle dönemin Rusya’sının 
en etkin gazetelerindendir. Pazar ve resmî tatil günleri dışında günlük çıkan bu 
gazete 4 sayfalıktır: ilk iki sayfa iç ve dış haberlere ayrılırken, 3. ve 4. sayfalarda sa-
nat, edebiyat ve kültür yazıları yayınlanmaktadır. Gazete tarafsız bir çizgi gütmek-
te, haberleri yorumsuz sunmakta, sanat sayfalarında birbirinden farklı görüşlere 
sahip yazarların çalışmalarına yer vermektedir. Bu özellikler, gazeteye popülerlik 
kazandırmış, o dönemde abone sayısı 10.000 olarak kaydedilmiştir. (Yesin, 1989, 
s. 185-190)

Osmanlı-Mısır krizi, en başından beri Severnaya Pçela gazetesi tarafından ta-
kip edilmekte, yerli ve yabancı kaynaklara dayandırılan haberler gazetede kısaca 
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aktarılmaktadır. 2 Şubat 1833’te Rus filosunun Boğaz’a doğru yola çıkmasıyla baş-
layan yoğun diplomasi trafiği, İstanbul’daki Rusya Büyükelçiliği kaynaklarına ve 
Avrupa gazetelerinde çıkan haberlere dayandırılarak yayınlanmaktadır. Bu bağ-
lamda Boğaziçi’nin Anadolu Yakasından Mektuplar, söz konusu haberlerin devamı 
olarak da nitelendirilebilir. Bunlar aynı zamanda gazetede yayınlanan kültür ve 
gezi notlarıyla da uyum içindedir.

Resim 2. Severnaya Pçela (Kuzey Arısı) Gazetesinde 1833’te Nisan-Ağustos Ayları Arasında 
Yayınlanan Boğaziçi’nin Anadolu Yakasından Mektuplar

Mektuplar, Severnaya Pçela’da yayınlandıktan bir gün sonra (30 Nisan, 12 Mayıs, 
20-21 Temmuz ve 4 Ağustos 1833) kendisinden alıntılanmıştır notuyla gazilere 
destek amacı güden Russkiy İnvalid ili Voennıye Vedomosti (Rus Gazisi ya da As-
kerî Haberler) adlı bir diğer gazetede daha yayınlanmıştır.

1869 yılında Mektuplar, General Nikolay Muravyov’un (1894-1866) 1833 Yılında 
Boğaziçi’nde Ruslar eserinin “T” başlıklı Ekler bölümünde de yer almıştır. Söz ko-
nusu yayındaki mektuplar, gazetelerde yayınlanan mektuplarla karşılaştırıldığında 
tarihlerde ve üslup ile imlada farklılıklar gözlenmiştir. Bunların redaksiyon görme-
miş nüshalar olabileceği ve dolayısıyla da Rusya’ya gönderilmeden önce General 
Muravyov’a sunulan ilk kopyalar olduğu çıkarımı yapılabilir. Ayrıca Muravyov’un 
eseri sayesinde Mektuplar’ın ordugâhın şairlerinden Asteğmen Boldırev tarafın-
dan kaleme alındığı ortaya çıkmıştır.

Kişiliğini arka planda tutan Asteğmen Boldırev, Hünkâr İskelesi’ndeki Rus askerle-
rinin sözcüsü rolünü üstlenmiş, kendilerini merak edenlere, bulundukları bölgeye 
ve ordugâhtaki yaşama dair bilgi vermeyi amaç edinmiştir:

Nice yurttaşımız şimdi bizi düşünüyor, nerede ve nasıl olduğumuzu 
bilmek istiyorlar! - Öyleyse izin verin sevgili yurttaşlar, müsaadenizle 
size Asya’daki yaşamımızdan bahsedeyim… (Boldırev, 1833a, s. 371)
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Bu amaç doğrultusunda kaleme alınan ve uzunluğu 2,5 ile 5 gazete kolonu3 arası 
değişen mektupların, içerik ve biçim olarak edebi türünün tüm özelliklerini barın-
dırdığı açıkça görülür. Mektupların tümünde okurla diyalog kurulur ve ordugâhın 
bulunduğu Beykoz ile kamp faaliyetleri hakkında bilgi verilir.

Asteğmen Boldırev’in Boğaz’ın Anadolu kıyısına 24 Mart’ta ayak bastığı açıklama-
sından hareketle ilk mektubuna 10 günlük izlenimlerin yansıtıldığı anlaşılır. Her-
kesin sağlığının yerinde, morallerin oldukça yüksek olduğu iletilir ve hemen kal-
dıkları yerlerin tanıtımına geçilir. Söz konusu tanıtım üç kolona ayrılan sayfanın 
yarısına yakın bir bölümünü kapsar. İlk satırlardan itibaren okurla kurulan diyalog 
etkin bir biçimde sürdürülerek askerlerin kaldığı kampların ziyaret edilmesi öne-
rilir. Okur, elinden tutulurcasına, Boğaz kıyısından tepelere doğru geziye çıkartılır 
ve kendisine bölgenin olağanüstü güzellikteki özellikleri hakkında bilgi verilir:

Şimdi sizleri, bizlere, <…> Boğaz’ın4 Asya yakasına götüreyim. Burada, 
Avrupa yakasındaki Terapya (Tarabya – T.O.) köyünün tam karşısında, 
geniş bir vadi uzanıyor. Vadinin ağzında, Yalıköy yakınlarında, daha 
Sultan IV. Murad zamanından beri Doğu’nun Hükümdarları burada 
mesire gezilerini yaptıkları için Hünkâr İskelesi veya Padişah İskelesi 
olarak adlandırılan bir yer var. Kökeni Farsça olan Hünkâr, Sultanlara 
verilen bir sıfattır. (A.y.)

Muhteşem bir çim halıyla ve ulu çınar kümeleriyle kaplı geniş bir alanla Boğaz’a 
açılan ve etrafı yükseltilerle sarmalanan Hünkâr İskelesi Vadisi, olanca güzelliği 
ile tanıtılır. Vadinin sağ kıyısında, Kâğıthane binasının parladığı, karşı kıyıda da 
Müslüman mezarlığı üzerindeki Selvi korularıyla, evlerin etrafındaki bağ ve bah-
çeleriyle Yalıköy’ün bir kısmının göründüğü ifade edilir. Yalıköy’ün görüntüsünde 
ulu çınarların yoğun yeşilliklerinde birkaç mermer çeşme, iki-üç köprü, bir su tesi-
sinin sütunu ile Beykoz’un güneyinde yaşayan güzel kızların katılımıyla renklenen 
bayram şenliklerinin yapıldığı geniş bir çayır da yer alır. Manzaranın keyifli olduğu 
ve pek çok güzellik barındırdığı da ilave edilir. (Boldırev, 1833c, s. 635)

Art arda sıralanan etkileyici doğa manzaraları eşliğinde askerî kampa doğru yol 
alınır:

Bu yeşil kadife vadiden, henüz saban değmemiş, bundan bir hafta önce, 
neredeyse insan ayağı basmamış kıyıdaki yükseltilerin sırtlarına geçelim. 
Yamaçlarda, mersin ve defne ağaçlarının kümeleri arasında, dolambaçlı 
ve güçlükle geçilebilen patikalar kıvrıla kıvrıla uzanıyor; buralarda 
yalnızca çobanlar sürüleriyle nadiren dolaşıyordu. Oysa şimdi bu 
dağların sırtlarında ince şeritler halinde binlerce Rus askerinin parlayan 
beyaz çadırları, yeşil Türk çadırlarıyla birlik işareti misali, kaynaşarak 
engin yamaçları renkli bir halı gibi kaplıyor. Kuzeyden konumumuz 

3 Her sayfası üç eşit kolon olarak düzenlenen gazetede, 1. mektup dört kolon, 2. mektup – beş, 3. mektup – beş, 4. 
mektup – iki buçuk ve 5. mektup – 4 kolon uzunluğundadır.
4 Rusça metinde “Trakya Boğazı” (Frakiyskiy Bosfor) ifadesi kullanılmıştır. Trakya Yarımadası’yla bağlantılı olan bu 
ifade 18. ve 19.yy. Rus kaynaklarında oldukça yaygındır.
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yönünde boğaza doğru giderek çatallanan dağ mahmuzları uzanırken; 
sıradaki müfreze ulaştığında, sol kanadımız çevremizdeki yükseltileri 
aşan Dev Dağı yönüne doğru yönelecektir. (Boldırev, 1833a, s. 371-372)

Yol boyunca okura, yıpranan ve işlevselliğini kaybeden yolların yenilendiği, yer 
yer köprülü yeni yolların yapıldığı, Mısır ordusuna gözdağı vermek üzere topların 
tepelere yerleştirildiğine dair bilgiler aktarılır. Ayrıca yukarıdaki alıntıdan da gö-
rüldüğü üzere beklenilen askerî birlikler için Yuşa Tepesi yönünde yeni kampların 
kurulacağı bilgisi de verilir.

Yazarın, adeta kamera işlevi gören gözünden ordugâhı çevreleyen pitoresk man-
zara kâh yakınlaştırılıp, kâh uzaklaştırılır, bazen de kuşbakışı görünüşü aktarılır:

Yamaçlarda serpiştirilmiş ordugâhın içinden geçerken, bakışınızı 
istemsizce o muhteşem doğanın olağanüstü görüntüsüne kaptırırsınız. 
Bahçeler ve selvilerle kaplı yükseltilerin tepeleri, rengârenk kaşmir 
kumaşın parlak renklerinin üzerine gelişigüzel atılmış geniş bir kurdele 
gibi, Avrupa ve Asya’nın eteklerinde kıvrılarak ışıldayan Boğaz’ın 
üzerinde yükseliyor; İstanbul sayfiyelerinin rengârenk yapıları: kulübeler, 
güzel evler, korular, bataryalar, köşkler ve yalılar suyun üzerinde her iki 
kıyıda da kesintisiz bir iplik gibi uzanıyor. (Boldırev, 1833a, s. 372)

Kamera “göz”, ilerideki Rumeli Hisarı’na da odaklanır ve anlatıda tarih ile efsanele-
re göndermede bulunulur. Hisar’ın “Bizans’ın fethinden önce heybetli II. Mehmed” 
tarafından inşa edildiği, “İskitlerin topraklarını işgal etmek için Boğaz’dan geçen 
Perslerin sayısız ordusunu hayranlıkla izleyen Darius’un tahtının da burada bulun-
duğu” anımsatılır. Hemen ardından Rus gemilerinin demirlediği koya dönülerek 
“Askerî iskelenin yakınlarında yer alan ve Boğaz’ın eteğinde büyük dağ sıraların-
dan ayrılmış bir tepe gibi çıkıntı yapan” Selvi Burnu’ndan5 bahsedilir:

Biz gelmeden önce, bu kıyı şeridinin tamamı, fundalık ve ağaçlarla 
kaplı bağ ve bahçeli ıssız bir alandı. Yoğun yeşilliklerde, burada 
bulunan değirmene veya çuha imalathanesine doğru ağır ağır ilerleyen 
katırlardaki çıngırakların boğuk çınlamasıyla ara sıra kesilen bülbül 
sesleri yankılanıyordu. Buradaki patika artık geniş bir yol oldu – 
Avrupalılar ve Asyalılar, yayalar ve atlılar sabahtan akşama kadar bu 
yoldan geçiyordu. Sahilin tamamı cazibeli bir hal alarak canlanmış, özel 
bir kasabaya dönüşmüştü. (Boldırev, 1833c, s. 633)

Bunu kanıtlamak istercesine okura, kasabanın merkezinde kurulan ve tezgâh sı-
ralarının arasında insan kaynayan pazar yeri dolaştırılır. “Her türlü erzakın bolca 
sunulduğu ve askerlerin bile en ufak ihtiyacının fazlasıyla karşılandığı” pazarın 
kozmopolit yapısından ve buradaki uyumdan bahsedilir:

5 Mektuplarda “Selvi Burnu” olarak geçtiği için tutarlılık adına metin içinde de “servi” yerine “selvi” kelimesi 
kullanılmıştır.
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İskemlesinde tembelce oturan ve Rus müşterilerini bilindik “gel 
buraya” el hareketiyle tezgâhına davet eden eski sarıklı saygın Türk 
satıcıyı gördüğünüz gibi Ermeni, Bulgar, Rum ya da Peralı satıcıların 
da seyyar tezgâhlarını açtığını görürsünüz. <…>; bazen de alaca 
gömlekli bir Kişinev tüccarı da şeker dondurmasını sunar. Bu yalnızca 
capcanlı bir faaliyetin görüntüsü değil, aynı zamanda düzen, sükûnet ve 
memnuniyetin çarpıcı bir örneğidir. (Boldırev, 1833c, s. 633)

Selvi Burnu’ndaki tüm bu hareketliliğin nedeni kuşkusuz ordugâh komutanı Ge-
neral Muravyov’un Büyükdere yerine burada kalmayı yeğlemesi ve Rus ordusunun 
ana karargâhının bu bölgede konumlandırılmasıdır. Dolayısıyla içtima, ibadet, 
kutlamalar ve eğlence gibi toplu etkinlikler burada düzenlenmektedir. Rus birlikle-
rinin gelişlerinin ilk günlerine denk gelen Paskalya bayramı ve öncesindeki “kutsal 
hafta”, Rus geleneklerince ve coşkulu bir şekilde düzenlenen kutlamaların ilkidir. 
(Boldırev, 1833a, s. 371) Kısa zamanda kaynaşan Rus ve Türk askerleri her akşam 
içtimadan önce beraber vakit geçirmekte, komuta çadırının etrafında dizilen Türk 
süvari birliğinin bando mızıkacılarının icrası eşliğinde beraberce şapka yakalama-
ca, kovalamaca ya da svayka6 gibi Rus oyunları oynamaktadır. (Boldırev, 1833c, s. 
633) “Her akşam gözlere şenlik insan toplanıyor burada: bizim Volga ezgileri, as-
kerlerin neşeli halleri, yerlilerin iyi niyeti, ordugâhın savaşçı çekiciliği… (Boldırev, 
1833a, s. 372)

Üst düzey askerî toplantılar ve törenler de burada yapılmaktadır. Selvi Burnu, başta 
Padişah olmak üzere Osmanlı devlet adamlarının, yabancı diplomatların ve ünlü 
isimlerin de ziyaret ettiği bir mekân haline gelmiştir.

12 Nisan’da Tuğamiral Stojevski’nin komutasındaki yeni birliklerin gelmesiyle Bey-
koz’daki hayat daha da canlanacaktır. 15 Nisan’da, Padişahın kampı ziyaret etme is-
teği üzerine Hünkâr İskelesi Vadisi’nde askerî bir törenin düzenlenmesiyle Beykoz, 
tarihinin en coşkulu günlerinden birini yaşamıştır.

Başta Serasker Hüsrev Paşa, Kaptan-ı Derya Çengeloğlu Tahir Paşa, Rusya, Fransa, 
İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin büyükelçileri olmak üzere, Babıali’nin önde 
gelen isimleri, saray mensupları, İstanbul’da görev yapan askerî ve sivil, yerli ve 
yabancı devlet adamları, elçilik mensupları aileleriyle birlikte Beykoz’a gelerek 
Hünkâr İskelesi’nde kurulan tenteneli izleme alanlarında yerlerini almışlardır. Ge-
leneksel kıyafetleriyle kadınların ağırlıkta olduğu yerli halk ise töreni karşıdaki Ya-
lıköy sahilinden izlemiştir. (Boldırev, 1833b, s. 410-412)

28 Mayıs günü Serasker Hüsrev Paşa ile Müşir Ahmed Fevzi Paşa’nın General Mu-
ravyov’a gerçekleştirdikleri ziyaret Avrupa yakasından iki yüze yakın sivillerin de 
katılımıyla geniş çapta bir eğlenceye dönüşmüştür. (Boldırev, 1833c, s. 636)

17 Haziran günü ise Padişah için Avusturya, Fransa, İngiltere ve Prusya sefirleri ile 
üst düzey isimlerin de hazır bulunduğu askerî bir tatbikat düzenlenmiştir. 

6 “Svyaka” – yerde yatan bir halkanın tam ortasına büyük ve kalın bir çivinin çakılmaya çalışıldığı bir Rus halk 
oyunudur.
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Resim 3. Sultan II. Mahmud, 15 (27) Nisan 1833 Günü Hünkâr İskelesi’nde Düzenlenen Törende 
Askerî Birlikleri Selamlıyor. J. N. Hoechle’nin resmi üzerine F. Wolf tarafından yapılan 

litografya. 1833, 33.5 x 49.8 cm. Brown Üniversitesi Askerî Koleksiyonu. 

(Boldırev, 1833ç, s. 639-640) Veda törenini andıran bu tatbikattan sonra Rusya’ya 
dönüş hazırlıkları başlayacak ve bu da mektuba elejik bir tonlama olarak yansıya-
caktır:

Yakında Ruslar Anadolu yakasından ayrılacaklardı. Yeşil çayır, 
kampımızın izlerini örtecek, bizimle canlanan dağların sırtları yeniden 
yabanileşecek ve üzerlerinde eskisi gibi sessiz bir yalnızlık hüküm 
sürecek; ancak olağanüstü konukların hatırası <…> yıllar boyunca 
silinmeyecektir. (Boldırev, 1833ç, s. 640)

Rusların İstanbul Boğazı’na gelişinin anısını ölümsüzleştirmek için Selvi Burnu’na 
23 Haziran 1833’te Moskof Taşı olarak tarihe geçecek bir kaya anıt dikilmiştir. 
(Ünal, 2013, s. 187-206)

Bu vesileyle anıtın çevresinde, Rusların Beykoz’da bulunduğu zaman diliminde-
ki en görkemli kutlama düzenlenir. Dört yüz müzisyenin görevlendirildiği geceye 
Rus ordu mensuplarının yanı sıra çok sayıda yabancı konuk da katılmıştır. Anıtın 
üzerine yerleştirilen bir kazanda yağ yakılmasıyla Selvi Burnu gece boyunca aydın-
latılır. Havai fişeklerin de eşlik ettiği kutlama sabahın ilk ışıklarına kadar devam 
eder. (Boldırev, 1833d, s. 687-688)
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Resim 4. 1833 Osmanlı-Rus İttifakı Hatırasına Dikilen Anıt. Gravür, 1856 Baskısı. 
Muhittin Eren Gravür Koleksiyonu. 

Selvi Burnu’nda bir Rus anıtının yapılması General Nikolay Muravyov tarafından 
önerilmiş ve kendisinin yoğun çabasıyla gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda dip-
lomat ve tarihçi kimliği de olan Muravyov, Rus Karadeniz Donanması’nın Boğaz 
seferini (Bosforskaya ekspeditsiya) gerçekleştirmesinde başlıca aktörler arasında 
yer almıştır. 7 Aralık 1832’de Çar I. Nikolay’ın özel temsilcisi olarak İstanbul’a ge-
len Muravyov, 23 Nisan 1833 tarihinde Kont Orlov’un gelişine kadar Rus ordugâh 
komutanlığı görevini yürütmüştür. Muravyov, görevlendirildiği 5 Kasım 1832 ta-
rihinden Rus ordusunun ülkesine dönüş tarihî olan 4 Temmuz 1833’e kadar geçen 
zaman diliminde gerçekleşen olayları ve bunların değerlendirmesini 1833 yılında 
Boğaziçi’nde Ruslar adlı günce niteliğindeki notlarına aktarmıştır. Söz konusu not-
larda Beykoz, bir yandan askerî kampların mekânı, diğer yandan da bir inceleme 
nesnesi olarak yer bulmuştur.

General Nikolay Nikolayeviç Muravyov’un Beykoz İzlenimleri

Boğaziçi’ne demirleyen Rus filosunun komutanlığı Tuğamiral Lazarev tarafından 
yürütülürken çıkarma kuvvetlerinin komutası ve dolayısıyla da kamp mekânı seçi-
mi ile kampın kurulması sorumluluğu General Muravyov’a verilmiştir.

10 (22) Şubat 1833 tarihindeki Serasker Hüsrev Paşa’nın önerisi üzerine kamp yeri 
olarak ilk önce Büyükdere Vadisi değerlendirilmiştir. Ancak vadinin konumu ve 
özellikle de yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle başka alanların da incelen-
mesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla 1833 yılının 11-22 Şubat (23 Şubat-6 Mart) ta-
rihleri arasında Müşir Ahmed Fevzi Paşa’nın da katılımıyla Üsküdar-Kütahya yo-
lunda, Sapanca, Sakarya ve Adalar’da uygun mekânlar aranmış ancak bu arayışlar 
sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine Serasker Hüsrev Paşa, İstanbul Boğazı’nın doğu 
kıyısının da görülmesini önermiştir. 23 Şubat (7 Mart) günü Hünkâr İskelesi, Yuşa 
Dağı, Poyraz Kalesi, Fil Burnu, Ceneviz Kalesi ve Anadolu Feneri dâhil Beykoz 
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dolaşılmıştır. Bölgenin stratejik konumu, su kaynaklarının varlığı ve çevrede fazla 
yerleşim alanlarının olmamasından dolayı kampın Hünkâr İskelesi’nden başlayıp 
Yuşa Tepesi’ne doğru yönelecek şekilde bu alanda kurulması kararlaştırılmıştır. 
(Muravyov, 1869, s. 219-246)

Kampımız dağlarda birkaç hat halindeydi. Sağ kanadın arka hattı denize 
kadar uzanıyor ve Selvi Burnu’na dayanıyordu. Sol kanadı ünlü Dev 
Dağı’nın tepesini kaplıyordu ve ön hatları, büyüleyici Hünkâr İskelesi 
ya da Sultan Vadisi’ne doğru eğimli bir yamaçta bulunuyordu. İlk hattın 
sağ tarafında, denize doğru, dağın yamacında küçük bir padişah köşkü 
ve bir kâğıt imalathanesi vardı. Vadinin sonunda ve oradan evimin 
bulunduğu köye kadar, deniz kıyısı boyunca sıra dışı güzellikteki devasa 
çınar7 kümeleri uzanıyordu. Sık dalları ve yoğun yeşilliği, sıcak günlerde 
gerekli olan gölge ve serinliği sağlıyor, buraya yerleşen çok sayıda bülbüle 
barınak işlevi görüyordu. <…> Kampımız, yakıcı sıcaklarda ovalara 
kurulan uzun çadır sıraları halindeki eğitim kampları görünümünde 
değildi. Her taburun yerleşme sistemi ayrıydı, taburlar dağlık bölgenin 
özelliklerine göre konumlandırılmış olsa da genel savunma sistemiyle 
uyum halindeydi. (A.g.e. s. 282-283)

Rus Devlet Askeri ve Tarihi Müze arşivindeki çalışmalarımız sırasında Hünkâr 
İskelesi’ndeki Rus çıkarma güçlerinin yerleşim planına dair bir haritaya8 rastlan-
mıştır.

İnceleme sonucunda aslında bunun tek bir plan olmadığı, pafta numaralarından 
hareketle büyük ölçekte haritanın bir bölümü olduğu anlaşılmıştır. Tarama yönte-
miyle kuzey yönünde (kuzeye doğru) hazırlanan söz konusu harita bir topografya 
haritasıdır ve çizgi ölçeğindedir. Sajen adında eski bir Rus ölçü biriminin kullanıl-
dığı haritadaki 1 cm’nin 160 metreye tekabül ettiği ve harita ölçümünün 1/16.000 
olduğu ortaya çıkarılmıştır.9

Söz konusu arşivde ayrıca 15 (27) Nisan 1833 günü Sultan II. Mahmud’un Hünkâr 
İskelesi kampını ziyareti vesilesiyle General Muravyov’un komutasında düzenle-
nen askerî törende Türk ve Rus birliklerinin konumlandırılmasına dair bir çizime 
de rastlanmıştır.

7 “Bunların gövdeleri öylesine büyüktü ki çadırlar kurulmadan önce içerisine bir emir subayı kançılaryasını kurmuş-
tu.” (General Muravyov’un dipnot olarak açıklaması)
8 İstanbul’a ilk ulaşan Rus askerî birliklerinin arasında yer alan mühendisler, Mısır kuvvetlerinin olası saldırısına 
hazırlık yapmak amacıyla İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, Konya’da ve Ege kıyılarında çalışmalar yürüterek başta 
stratejik mevkiler olmak üzere pek çok yerde çekimler ve incelemeler gerçekleştirmiştir. Söz konusu incelemelerin 
sorumluluğu o dönemde albay olan Aleksandır Osipoviç Duhamel’e verilmiştir. Duhamel’e yardımcı olarak ise Yarbay 
Karl İvanoviç Burnod görevlendirilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda Çanakkale Boğazı’nın dibi, derinlikleri 
ve akış yönü incelenmiş, demir atılabilecek noktalar tespit edilmiştir. İstanbul Boğazı’ndaki kale ve tabyalar ziyaret 
edilmiş, topçu bataryaları, silah ve mühimmat depoları belirlenmiştir. Çalışmalar Türk yetkililerinin bilgisi ve 
katılımıyla gerçekleştirilmiş olsa da tüm çizim ve haritaların Rus genelkurmayına raporlar halinde düzenli olarak 
iletilmesi Rusya’nın elinde gerekli durumlarda yararlanabileceği önemli bilgilerin bulunmasına önayak olmuştur. 
Bkz. Muravyov, 1869, s. 8, 59, 62-65, 73-77, 154-156, 237, 261-266, 299-301, 324-325, 336, 374, 412.
9 Haritanın değerlendirilmesindeki desteğinden dolayı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vedat Çalışkan’a içten teşekkürlerimi sunuyorum.
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Resim 5. Hünkâr İskelesi Kampında Rus Taarruz Güçlerinin Yerleşimine Dair Harita, 1833. 
Rus Devlet Askerî ve Tarih Arşivi. (RGVIA, 1520-1918)

Bunun, 1833 Yılında Boğaziçi’nde Ruslar eserinde bahsedildiği üzere tören ön-
cesinde Muravyov tarafından Padişaha sunulan çizim olduğunu düşünüyoruz. 
Aynı eserden bu tür çizimlerin Anadolu Kavağı’nda konumlanan Yarbay Karl Bur-
nod’nun komutasındaki askerî mühendislik birimince yapıldığını öğreniyoruz. 
(Muravyov, 1869, s. 311)

1 Nisan’da Muravyov ile Mend, Lutkovski, Wulfert ve Serebryakov adındaki kur-
mayları Selvi Burnu’nda kendileri için kiralanan evlere yerleşirler. Muravyov ese-
rinde hemen kıyıda bulunan evinden, karşı yakadaki Tarabya’nın ve büyüleyici 
Boğaz’ın güney kısmının göründüğünü ifade eder. (A.g.e., s. 266)

Karargâh çadırının da Selvi Burnu’nda kurulmasıyla buradaki hayat yukarıda de-
ğindiğimiz Asteğmen Boldırev’in mektuplarından da hatırlanacağı üzere canlanır. 
Muravyov’un kendisi de bu mektuplara atıflarda bulunarak, kamp hayatına ilişkin 
ayrıntılı bilgi için adı geçen mektuplara ekte yer verdiğini ifade eder. (A.g.e., s. 287, 
036-058)
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Resim 6. 15 (27) Nisan 1833 Günü Sultan II. Mahmud’un Teşrifiyle General Muravyov Komutasında 
Düzenlenen Törenin Planı. Rus Devlet Askerî ve Tarih Arşivi. (RGVIA, 1520-1918) 

23 Nisan (5 Mayıs) 1833’te Kont Aleksey Fyodoroviç Orlov, olağanüstü yetkiyle 
donatılan bir büyükelçi olarak İstanbul’da görevlendirilmiş ve hem diplomatik so-
rumluluk hem de Boğaz’daki Rus deniz ile kara kuvvetlerinin komutanlığı kendisi-
ne geçmiştir. Sorumlulukları oldukça azalan Muravyov mayısın ikinci haftasından 
itibaren hem İstanbul’un tarihî yerlerini hem de Beykoz’u dolaşma planını gerçek-
leştirmeye koyulmuştur. Ziyaret ettiği ve gözlemlediği tüm mekânları, tıpkı resmî 
görevlerini anlattığı gibi kendi izlenimlerini de katarak notlarına konu etmiştir. 
Böylece Beykoz, tarihsel ve coğrafi özelliklerinin yanı sıra ziyaretçisinde bıraktığı 
etkiyle birlikte Muravyov’un eserinde yer bulmuştur:

Kampın çevresindeki manzaraya yansıyan çeşitlilik ve güzellik 
doğaseverler için büyüleyiciydi. Bir antikite araştırmacısı dahi, kamptan 
uzaklaşmayarak, merakını giderecek uğraşlar bulabilir. Geçmişin 
hadiselerine dair düşünceler, anıtların arasındaki gözlemciyi, açık 
gökyüzünün altında ve Güney’in adeta kutsanmış iklimindeki bu 
olağanüstü ülkenin sakinlerine özgü bir tefekkür haline sokar. (A.g.e., 
s. 341)

İşte Muravyov’un gözünden gezinin yapılacağı bölge:

Yauşe-dag (Yuşa Tepesi – T.O.) yakınlarındaki dağlık bölgeler her türden 
bitkiyle oldukça zengindir. Fazla büyük olmayan bazı vadiler geniş 
meralarla kaplıdır, bazıları ise sık ormanların altında kaybolur. Gölgeli 
meşe ormanlarının ağaçlarının arasında yer yer hızla akan dereler 
kıvrılır ve artık izleri zar zor fark edilen metruk yollar uzanır. Kıyıdan 
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biraz uzakta büyük Bulgar köyleri vardır. Başka yerlerde ise Doğu’ya 
giden taş bir yolun kalıntıları örneğinde olduğu gibi burada da filizlenen 
medeniyetin izleri görünür. Kampın önünden geçen Tokat Deresi’nin 
yamaçlarında, suyun hâlâ akmaya devam ettiği oldukça iyi yapılmış 
üç tane bent bulunur. Bu bentler daha geç dönemlere mal edilmelidir, 
çünkü yapılışında Türkler tarafından kullanılan taşların arasında 
zamanla yıkılan eski yapılardaki bazı mermer levhalar da yer almıştır. 
(A.g.e., s. 341-342)

Bu kadim topraklarda çok fazla tarihî kalıntının bulunduğunu ancak bunları ay-
rıntılı olarak aramak için yeteri kadar zamanı olmadığını ifade eden Muravyov 
sadece çevresinde görebildiklerini aktaracağı konusunda okuru bilgilendirir.

Muravyov’un gezisinin ilk durağı Yoros Kalesi olur. “Ceneviz Kalesi” olarak tanıtı-
lan kalenin “Anadolu Kavağı’nın yukarısında dağın yamacında bulunduğu” ve yük-
sek surlarıyla kulelerinin hâlâ çok iyi korunduğu belirtilir. (A.g.e., s. 342)

Resim 7. Yuşa Tepesi’nden Panoramik Boğaz Manzarası. 1829. 
Frankland, Charles C. Travels to and from Constantinople, in the Years 1827 and 1828.

Kalenin yakınında, dağın tepesinde bulunan mezarlık, mezar başlarında taş yeri-
ne taş sütun parçalarının dikilmiş olmasıyla Muravyov’un ilgisini çeker. Kaleden 
aşağıya doğru inerken çitlerle sarılı çok sayıda yapının kalıntılarını fark eder ve 
burada bir yerleşim biriminin varlığından söz eder. (A.g.e., s. 343)

Yuşa Tepesi’nin yamacında, Muravyov’a eşlik eden askerler tarafından fundalıkla-
rın arasında yaklaşık bir arşın (75 cm) çapında, girişi taşlarla kaplı bir çukur fark 
edilir. Çukura inilir ve bunun yarım küre şeklinde inşa edilen ve “yarıya kadar 
taze, soğuk ve lezzetli suyla dolu” bir su sarnıcı olduğu anlaşılır. “Kubbe şeklinde-
ki yuvarlak tonozu iri taşlarla özenli bir şekilde döşenmiş” olan sarnıcın zemini 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı446

ise en az “4 sajen genişliğinde”dir (yaklaşık 9 m). Oraya suyun nereden geldiğini 
merak eden Muravyov sarnıcın boşaltılmasını ister. Ne var ki, birkaç gün süren su 
boşaltılması Muravyov’un merakını gideremeyecek ve suyun gelebileceği herhangi 
bir yol tespit edilemeyecektir. Dipte “hayal gücünün bir öykü kurgulayabileceği 
geçmişin izleri” çıkar ancak: “dört uçlu demir bir çapa, bakır bir kazan, bıçak, kırık 
bir insan kafatası kalıntıları”. (A.y.)

Su sarnıcından uzakta olmayan bir yerde, Yuşa Tepesi’nin yamacında ve yine fun-
dalıkların arasında, “kireç taşı üzerine inşa edilmiş, kalın duvarların oluşturduğu 
odacık kalıntılarına” rastlanır:

İnşa ediliş biçimine bakılacak olursa bu yapının Türklerin fetih 
zamanından önce yapıldığını tahmin ediyorum, ancak gerçek dönemi 
hakkında kanıt olabilecek tek bir yazıta rastlayamadım. İlk Çağ 
kiliselerinin yıkıntılarında birçok yerde bulunan taşların üzerinde haç 
tasviri yoktu. Anlaşılan bu yapı Hristiyanlık dönemi öncesindendi. (A.y.)

Muravyov’un ziyaret ettiği diğer bir yer de bazen “Yauşe-dag” bazen de “Dev Dağı” 
olarak bahsettiği Yuşa Tepesi’dir:

Dev Dağı’nın bir zamanlar Jüpiter10 Tapınağı’nın bir ayağı olduğu 
biliniyor. Şimdi ise dağın tepesinde küçük bir Sultan köşkü inşa edilmiş ve 
karşısında bir cami ya da tekke yer alıyor. Türklerin Hz. Yuşa’nın mezarı 
olarak adlandırdığı eski kabir, camiye kadar devam eden taştan bir çitle 
çevrelenmiştir. Birkaç sajen uzunluğundaki mezar demir kıskaçlarla 
tutturulmuş taş levhalardan oluşan dikdörtgen şeklindedir. Türkler 
mezarın uzunluğunun, altında yatan peygamberin devasa boyuna eşit 
olduğunu söylüyor. <…> Cami güzel ağaçlarla kaplı, yanındaysa caminin 
eski bir hizmetlisi olan dervişin sahibi olduğu bir kahvehane var. (A.g.e., 
s. 343-344)

1 (13) Haziran’da Muravyov, subaylarla birlikte kamptan yaklaşık 20 km uzaklıkta-
ki Riva deresine gider. Asıl amacı Boğaz’daki kale ve batarya gibi savunma mevki-
lerini görmek olan Muravyov son olarak Riva’dakini de görmeyi uzunca bir zaman 
planlar:

Uzun zamandır, Fanaraki’den (Anadolu Feneri’nden – T.O.) bu kaleye 
kadar olan sahilin konumunu teknelerle deniz yoluyla incelemek 
ve sonrasında Riva deresinden mümkün olduğunca yukarı çıkmayı 
planlıyordum. (A.g.e.,s. 387)

Ancak Kont Orlov bu amaçtaki gezilere, Türklerde şüphe uyandırarak güvenlerini 
sarsacağı düşüncesiyle son verince Muravyov, Riva kıyılarında orduya ait sürüyü 
görme bahanesiyle kendisinden seyahat izni almayı başarır.

10 Roma mitolojisinde baş tanrı. Yunan mitolojisinde Zeus’un karşılığı.
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Notlardan iki büyük zengin Bulgar köyünden geçilerek Riva’nın güzel kıyılarının 
ziyaret edildiği ve sonrasında da denize ulaşıldığını öğreniyoruz. Riva’nın Karade-
niz’le buluştuğu yerde inşa edilen Riva Kalesi ziyaret edilerek ayrıntılı bir şekilde 
incelenir. Buranın, Boğaz’ın Asya yakasında denize yakın konumlanan kaleler ve 
bataryalar zincirinin son halkası olduğu ve burada görev yapan Türk birliğindeki 
asker sayısının 10’u geçmediği ifade edilir. Ayrıca buradan açılacak olan ateşin her-
hangi bir çıkarmanın rahatlıkla yapılabileceği bu özel yeri koruduğu tespiti de ek-
lenir. Limanın tamamen açık bir alan olmasından dolayı fırtına ya da şiddetli dalga 
durumunda gemilere koruma sağlanamayacağı yorumu yapılır. Yine de bu kıyının 
“Boğaz’ın en üst kısmına kadarki en iyi liman olduğu” ve buna benzer ancak tek bir 
koyun olduğu ifade edilir. Söz konusu koyun adı verilmeyerek Anadolu Feneri’nin 
üst kısmında, kaleye gelmeden 1,5 km mesafede bulunduğu ve kısmen açık olduğu 
bilgisi verilir. (A.g.e., s. 388)

Görüldüğü gibi, Muravyov’un Beykoz’da son olarak gerçekleştirdiği Riva gezisi 
öncekilerden oldukça farklıdır. Tarihsel mekânların ziyaret edilmesinden çok mes-
leki yönden stratejik bilgi edinme amaçlı bir gezi izlenimi bırakır okurda. Aynı 
gün Muravyov, deniz yoluyla ulaştığı Anadolu Feneri Kalesi’ni de incelediğini ve o 
gün ulaşımı zor yerlerden 50 km yol kat ederek Yuşa Tepesi üzerinden kampa geri 
döndüğünü paylaşır. Bu da eserine yansıyan Beykoz’a dair izlenimlerinin sonun-
cusudur.

Bu sırada Kont Orlov’un Rusya ile Osmanlı arasında bir savunma ittifakı teklifi 
üzerine görüşmeler hız kazanır. İlk esaslar Ahmed Fevzi Paşa ve Orlov arasında 
belirlenir. Görüşmelere daha sonra Serasker Hüsrev Paşa, Reîsülküttâb Âkif Efendi 
ve Rus elçisi Apollinariy Butenyov de katılır. Söz konusu isimler 14 (26) Haziran’da 
Hüsrev Paşa’nın Emirgân’daki yalısında bir araya gelir. Aynı isimlerin katılımıyla ve 
aynı yerde 27 Haziran’da (8 Temmuz) yapılan ikinci toplantıda antlaşma imzalanır. 
Sekiz yıl için geçerli olmak kaydıyla biri gizli yedi maddeden oluşan bu antlaşmaya 
Rus kuvvetlerinin karargâhı olan Hünkâr İskelesi adı verilir. (Beydilli, 1998; Mur-
tazaliyev, 2015) Antlaşmanın yapılmasından iki gün sonra Rus Filosu ve 10 bini 
aşan kara gücü ülkelerine dönmek üzere Boğaz’dan hareket eder.

Selvi Burnu’nda dikilen Moskof Taşı, İstanbul’a gelen pek çok Rus seyyahın, araş-
tırmacı ve tarihçinin uğrak yerlerinden biri olacaktır. Söz konusu ziyaretçilerin ba-
şında şarkiyatçı, diplomat ve yazar Konstantin Mihayloviç Bazili (1809-1884) yer 
alır. (Kapıcı, 2019, s. 323-373; Smilyanskaya, 1959, s. 52-78)

Konstantin Mihayloviç Bazili’nin Gezi Notlarında Beykoz

Bazili, Selvi Burnu’na 1833 Temmuz’unun başında gelir. Kamp yerini dolaşıp hâlâ 
taze olan izleri inceler. Diplomat, gelecek bahar, doğanın yeniden yeşermesiyle bu 
izlerin silineceğini ancak Rusların burada diktiği anıtın, bu tarihî olayın hatıra-
sını yaşatacağını düşünmüştür. Burada rastladığı halkın Rus kuvvetlerine ve Bo-
ğaz’ın her iki yakasındaki havai fişekli kutlamalara dair heyecan dolu anlatılarını 
dinledikten sonra limandaki gemisine döner. (Bazili, 1835a, s. 36-39) Sekreter ve 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı448

dragoman olarak çalıştığı Amiral Pyotr İvanoviç Rikord’un komutasındaki Rus do-
nanması, Akdeniz’deki üç yıllık görevini tamamlamış Rusya’ya dönmektedir. Bazili 
bu üç yıllık zaman diliminde İstanbul’a birkaç kez gelerek şehri ve buradaki hayatı 
inceleme fırsatı bulmuştur. Bu şehir onu hep kendisine çekmiştir. Burada doğmuş, 
çocukluğu burada geçmiştir.

Aslen Osmanlı Rumlarından olan Konstantin Bazili’nin ailesi 1822’de üst düzey bir 
Türk bürokratın uyarısı üzerine ülkeyi terk ederek Rusya’ya sığınır. Bazili, Rusya’da 
şarkiyat eğitimini tamamlayarak, 1830 yılında ailevi nedenden dolayı önce İstan-
bul’a, ardından Yunanistan’a gider. Ülkenin ilk başkanı Yannis Antonios Kapodist-
rias’in önerisiyle yukarıda bahsi geçen dragoman görevine başlar.

1830-1833 yıllarındaki görevi esnasında edindiği izlenimleri 1830 ve 1831 Yılla-
rında Yunanistan ve Adalar (Arhipelag i Gretsiya v 1830 i 1831 godah, 1834) adlı 
iki ciltlik eserinde anlatarak 1834’te yayınlar. Sonraki yıllarda da birkaç gezi daha 
gerçekleştirdiği İstanbul ve Boğaziçi’ne ilişkin izlenimlerini ise önce birkaç süreli 
yayında yayınlar. Aldığı olumlu tepkiler üzerine her biri yine ikişer ciltten oluşan 
Konstantinopolis Yazıları (Bazili, 1835a; Bazili, 1835b) ile Boğaziçi ve Yeni Kons-
tantinopolis Yazıları (Bazili, 1836a; Bazili, 1836b) adlı eserlerini yayınlar. 1830’lu 
yılların sonuna kadar çeşitli ansiklopediler için gezi yazıları kaleme alan Bazilli, 
sonrasında diplomat olarak görevlendirilir. Beyrut ve Halep’te uzun yıllar kon-
solosluk ve başkonsolosluk görevlerini yürütür. Burada edindiği izlenimlerini de 
aynı şekilde iki ciltlik Tarihsel ve Siyasi Yönleriyle Türk Yönetimindeki Suriye ve 
Filistin (Siriya i Palestina pod turetskim pravitelstvom v istorieskom i politiçeskom 
otnoşeniyah) adlı eserinde derleyip 1862 yılında Odessa’da yayınlar. Bazili’nin adı 
geçen tüm eserleri, ele alınan coğrafya ve sunulan bilgiler yönünden uzmanlarca 
oldukça değerli bulunmaktadır.

Konumuz bağlamında inceleyeceğimiz Konstantinopolis Yazıları ile özellikle de 
Boğaziçi ve Yeni Konstantinopolis Yazıları büyük önem taşımaktadır. Bazili’nin çağ-
daşlarınca Osmanlı ansiklopedisi olarak nitelendirilen bu eserler, hem içerik hem 
sonraki yıllarda Rus şarkiyatçılar tarafından kaleme alınacak olan eserler üzerine 
bıraktığı etki bakımından önemi azımsanamayacak çalışmalardır.

Bunların ilkinde Beykoz, daha çok Rus kampı ve Rus kuvvetlerinin misyonuyla 
özdeşleştirilirken Boğaziçi ve Yeni Konstantinopolis Yazıları’nın ikinci cildinde ta-
rihî yerleri ve Boğaz kıyısı boyunca yerleşkeleriyle yer bulmuştur. (Bazili, 1835b, s. 
174-193, 266-276)

Bazili bir İngiliz grubuyla gerçekleştirdiği Beykoz gezisini altıncı bölümde anla-
tır. Başlığın hemen altında ziyaret edilecek yerlere ya da anlatılacak konuya dair 
ipuçları verir. Bunların başında yoğun olarak ziyaret edildiğine vurgu yapılan Dev 
Dağı yani Yuşa Tepesi gelir: “Kimler tırmanmadı ki onun karanlık zirvesine, ibadet 
etmeye giden bir dervişin inancıyla, antikiteye şiirsel bir hürmetle ya da kalemiyle 
ressamın?” (Bazili, 1836b, s. 174)
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Bazili dağın tepesine giden iki yol seçeneğinden bahseder: “Biri deniz kıyısından 
başlayan ve yayaların kullandığı dik bir yol; diğeri daha ilerideki Hünkâr İskelesi 
Vadisi’nden, Tokat Deresi ile III. Selim tarafından kurulan kâğıt imalathanesi ara-
sındaki yol.” (A.g.e., s. 175)

Grup, öküzlerin koşulduğu arabalara binme seçeneği sunan ikinci yolu seçer:

Dört kaba, ağır ama capcanlı renklerle bezenmiş tekerleğin üzerine 
öylece konulmuş 4 arşın uzunluğunda bir oturma yeri düşünün. 
Arabanın kasası, iki uzun kanat tahtadan ve güneşten korunmak için 
yarım ay şeklinde bükülmüş çubuklar üzerine gerilen tenteden oluşur. 
Arka kısmında sırtlık yoktur. <…> Sürücü yeri de yoktur, arabayı idare 
eden kişi yaya ilerler ve uzun bir üvendireyle öküzün boyunduruğun 
içine dönmesini ya da ilerlemesini sağlar. Oymalar ve kırmızı, sarı, 
mavi çiçek ve çizgilerle süslenen sadece arabalar değil, öküzler de Türk 
süslemeleriyle ilgi çekiyor. Boynuzları genelde yaldızlıdır. Başlarında 
püsküller ve her türlü süs ve çıngırak asılıydı, alın bölgesinin tüm 
genişliği boyunca altın çerçeveli ayna yerleştirilmişti. (A.g.e., s. 174-176)

Bu arabalara, yabancı ülkelerin ziyaretçilerinden çok saray hareminden kadınların 
binebileceği göz önünde tutularak, öküzlerin oldukça temiz ve bakımlı oldukları 
ifade edilir. Hemen ardından saray mensubu kadınların genelde “koçu denilen atlı 
ve perdelerle süslü arabaları” tercih ettikleri açıklaması yapılır. (A.y)

Pek konforlu olmayan, ağır ağır ilerleyen bir yolculuğun sonunda dağın zirvesine 
ulaşılır ve burayla ilgili efsane aktarılır:

Dev Dağı’nın zirvesine eski çağlarda “Herkül’ün Omuzları” deniliyordu. Dağın 
tam tepesinde, içinde eski bir duvarın, iki münzevi dervişin sade meskeninin ve 
bir Müslüman ibadethanesinin gizlendiği ağaç kümesi yükseliyor. Duvarın arka-
sında Boğaz’ın en ilginç antikitelerinden biri bulunuyor: yerden bir fit11 yüksekli-
ğinde, yirmi fit uzunluğunda ve beş fit genişliğinde, büyük taş levhalardan yapılmış 
düz bir teras. Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşan inanışa göre burası 
bir mezardır. <….> Bu mezar, Bizans’ta, imparatorluk dönemlerinden çok önce, 
en eski çağların anıtı olarak saygı görüyordu. Yunan kolonileri onu Jupiter’e savaş 
açan Poseidon ve Calyce’in oğlu Bebryklerin kralı Amykos’a atfediyorlar. Boğaz’da 
yaşayan kavimler arasında nesilden nesle geçen pek çok mitolojik efsane, dönemi-
ne uygun bir şekilde değişmiştir. (A.g.e., s. 178)

Mezarın Türkler tarafından bir azize atfedildiği ve dallarında birçok eski kumaş 
parçalarının bağlandığı çiçek ve bitkilerle kaplı olduğu aktarılır. Küçük taş sütunun 
dervişlerin mezar başında dua ederken tüten aromalı tütsü kâsesini desteklediği-
ni, yakınında ise adakların sunulduğu ya da seyyahların bahşişlerini bıraktığı bir 
tepsi tasviriyle ortama dair anlatı tamamlanır ve Dev Dağı’nın başka bir özelliği 
paylaşılır:

11 1 fit 30,48 cm’ye tekabül eder.
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Dağ, rasathane görevini görür; şiirsel tepesinden İstanbul’a, Ramazan ya 
da Müslümanların sene içindeki tek bayramları olan Şevval ve Zilhicce 
aylarının başlangıcına işaret eden yeni ayın doğduğu haberi buradan 
gönderilir. (A.g.e., s. 181)

Resim 8. A. İ. Melling, Konstantinopolis ve Boğaz Kıyılarında Pitoresk Yolculuk, 1819. 
Aikaterini Laskaridis Vakfı Koleksiyonu.

Dağdan, epey sarp olan diğer yoldan Umuryeri vadisine inilir. “Omur-eri” olarak 
tanıtılan bu vadiyle ilgili burada çıkartılan taşların hemen yanı başındaki kayalık-
ların içinde oyulmuş fırınlarda kirece dönüştürüldüğü bilgisi de aktarılır. Buradan 
kayıklara binilir ve kıyı boyunca yolculuk yapılır, anlatı efsanelerle bezenir:

İskelede bizi kayıklar bekliyordu ve Boğaz akıntısıyla birlikte yol alarak 
Asya kıyısının art arda sıralanan manzaralarını izledik. <…> Hükümdar 
anlamına gelen Hünkâr İskelesi’nden sonra, Bebryk krallarının eski 
başkentinin yerinde Beykoz adındaki sayfiye yeri bulunuyor. Burada, 
Plinius’un ve diğer güvenilir yazarların anlattıklarına göre, sahip 
olduğu garip özellikleri nedeniyle deli olarak adlandırılan ünlü defne 
ağacı yetişir, bir dalı yanlışlıkla bir gemiye düşerse, denizcilerde kavga 
dürtüsü ortaya çıkar ve o dal denize atılana kadar denizciler, aralarında 
acımasızca dövüşmeye devam ederlermiş. (A.g.e., s. 183-184)

Grubun Boğaz yolculuğu, Beykoz’dan sonraki sayfiye yerlerinin sırasıyla ve kısa 
tanıtımıyla sürer:

Bitişikteki sayfiye yeri II. Süleyman tarafından oluşturulan bahçeler 
nedeniyle Sultaniye Bahçesi olarak adlandırılır. Boğaz’dan aşağıya doğru 
inildiğinde İncirköy, ardından da Uykusuzlar manastırının kalıntılarının 
göründüğü Çubuklu adlı sayfiye bulunur. V. yüzyılın başında kurulan bu 
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manastır, Bizans tarihçilerine göre Yunan, Latin ve Süryanilerden oluşan 
300 keşişin, Hristiyan kilisesinin ilk üç dilinde sırayla aralıksız dualarını 
okudukları için böyle adlandırılmıştır. Kanlıca’dan sonra, Fatih Sultan 
Mehmet’in dedesi I. Mehmet tarafından Manuel Paleologos zamanında 
yapılan Anadolu Hisarı’nın eski duvarları yükselir. (A.g.e., s.186)

Gördükleri manzara, Osmanlı padişahları olan dede ve torunun, kendilerine has 
yöntemlerle Asya ve Avrupa kıyılarında inşa ettikleri kaleleri bağlayan zincir sa-
yesinde Boğaz’ı ve İmparatorluğu etkisiz hale getirdiklerini anımsatmakla birlikte 
kendilerinden 2000 yıl önce Darius adında başka bir fatihin, Avrupa’ya 700.000 
askeri geçirmek için aynı yerde köprü inşa ettiğinden padişahların haberdar olup 
olmadıkları merak edilir. Darius’un bu yüksek kayalıklardaki tahtından, askerleri-
nin ağır zincirler taşımalarını izlediği ifade edilerek iki tarihî olay arasında benzer-
lik kurulur. (A.y.)

Akıntının hızıyla “Boğaz’ın en muhteşem manzarası” olarak tanımlanan “Asya Tat-
lı Suları”na ulaşılır. Bu vadideki Göksu ve Küçüksu dereleri, tıpkı Avrupa yakasının 
tatlı suları gibi “çınar ağaçlarının gölgesinde ıslak yeşillikler arasında kıvrılıyor.” 
dur. Müslüman ailelerin yaşadığı kıyılarda doğa severlerin oldukça keyifli saatler 
geçirdiği ifade edilir. (A.y.) Sonrasında Kandilli tasviri gelir:

O sıralarda, yakınlardaki Kandilli Dağı’nda konumu büyüleyici olan yeni 
bir Sultan Köşkü inşa ediliyordu. “Bu dağ, sağlıklı havasıyla ünlüdür 
ve padişah yeni köşküne tamamen Türk şiirinin ruhuna uygun bir ad 
vermiştir: “Hekim Girmez Köşkü”. Şehrin varlıklı kısmı Boğaziçi’ne 
taşındı. Burası tıpkı şehir gibi ancak mahalleden değil de denizle ikiye 
bölünmüş sayfiyelerden oluşur. Şehrin bir caddesi var o da Boğaz. Adı 
ise Boğaziçi Caddesi. Boğaziçi, yeni İstanbul’un, Konstantinopolis’in 
Nevski Caddesi’dir. Ve bu cadde kıvraktır, iki burun arasında kâh 
genişler, kâh daralır tıpkı korseli bir kadın gibi ve hiçbir mimar, elinde 
pergel ve usturlap ile sağında solunda çıkan dağları dirsekleriyle ittirip, 
mimarların en iyisi olan Doğa tarafından böylesine pitoresk bir şekilde 
inşa edilen bu caddeyi şu anki yeni şehirlerimizin örneğinde olduğu gibi 
setler dikerek düzleştirmeye çalışmaz. (A.g.e., s. 187)

Kayıklar Beylerbeyi Sarayı’na yakınlaşmasıyla anlatının konusu değişir ve Sultan 
II. Mahmud’un yönetimi ve icatları anlatılır.

Beykoz’un izdüşümüne, dönüş yolculuğunun anlatıldığı IX. bölümde bir kez daha 
rastlarız. Büyükdere koyunda rüzgârın esmesi beklenirken Anadolu Kavağı, Ana-
dolu Feneri ve buna ilişkin Symplegades efsanesi12 ile Fil Burnu hakkında kısa bil-
giler verilir. İstanbul Boğazı’na dair efsaneler, tarihî olaylar ve bunların sonucun-
daki siyasi gelişmelere dair bilgiler koşut bir şekilde sunulur. (A.g.e., s. 265-269; 
273) Sonunda rüzgâr yelkenleri şişirir ve gemi Boğaz’dan ayrılarak Rusya’ya doğru 
yol alır.

12 İstanbul Boğazı’nın çarpışan kayalar Pontus Euxenius’da Avrupa sahilinden 1,5 mil, Boğaz’ın ağzından 14 mil 
uzaklıkta Symplegades ya da Fanari adı verilen, çarpıştıklarına inanılan iki adanın varlığı efsanesi. Bkz. Öztürk, Ö. 
(2016). Pontus: Antik Çağ’dan Günümüze Karadeniz Bölgesi’nin Etnik ve Siyasi Tarihi. Ankara: Nika Yayınevi.
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Sonuç
Asteğmen Boldırev, General Muravyov ve Konstantin Bazili gibi farklı yaş, eğitim 
ve göreve sahip olan üç anlatıcı, Beykoz imgesinin birbirini tamamlayan üç farklı 
mercekten tanıtılmasını sağlamıştır. Asteğmen Boldırev’in mektuplarında kampın 
bulunduğu mekânın coğrafi özellikleriyle birlikte faaliyetler üzerinden yöredeki 
günlük hayata dair bilgi verilirken, General Muravyov’un notlarında Beykoz yöre-
si, bir yandan askeri kampların mekânı, diğer yandan da tarihi özellikleri keşfedil-
meye çalışılan bir inceleme nesnesi olarak betimlenmiştir. Bazili’nin gezi notların-
daki Beykoz izlenimleri ise bir seyyahın gözleminden daha fazlasıdır. Bunlar aynı 
zamanda nostaljik olduğu kadar tarihsel gözlem ve tetkik özellikleri de barındır-
maktadır.

Ele alınan üç kaynakta da Beykoz ve çevresi bir fon olarak değil, anlatının bir kah-
ramanı ya da olayların gidişatını yönlendiren bir etken olarak karşımıza çıkmak-
tadır.

1830’lu yıllar, Türk-Rus ilişkileri açısından en olumlu dönemlerden biri olmuştur. 
İncelenen eserlerde Türkler ötekileştirilmemiş ve iki ülkenin askerleri kardeş ola-
rak betimlenmiştir.

Başta Asteğmen Boldırev’in mektupları olmak üzere Muravyov’un ve Bazili’nin 
eserlerinden bazı bölümlerin önce gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda yer al-
ması sayesinde Beykoz ve çevresi, tarihî, coğrafi ve kültürel özellikleriyle birlikte 
Rusya’da başkent Petersburg sınırlarını aşarak oldukça geniş kitlelere tanıtılmış-
tır. Bunun sonucunda Hünkâr İskelesi, Selvi Burnu, Yuşa Tepesi, Anadolu Kavağı, 
Anadolu Feneri, Riva vb. pek çok yer adı Rus okurlarının hafızasında yer etmiştir.
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Beykoz’un Doğru Bilinen 
Yanlışları ve İki Bilinmeyeni

M. Sinan GENIM1

Anadolukavağı ile Hünkâr Iskelesi arasında Boğaz’a doğru uzanan ve üzerindeki 
tepeye Yuşa Tepesi denilen mahal günümüzde “Macarburnu” adıyla anılmaktadır. 
Bu burnun Anadolukavağı’na yakın bölümünde geçmişte içinde leziz ve nefis 
kirazlar yetişen “Kavak Ustası” denilen güzel bir bahçe bulunmaktadır. Bu bahçe-
de üç su değirmenine sahip bir de Beylik değirmen vardır.2 Evliya Çelebi bölgede 
bağlar bulunduğundan da bahseder.3

Inciciyan bu burnun Anadolu sahilinin altıncı burnu olduğunu ve Macarburnu 
olarak bilindiğini anlatır. “Burada Macar Bahçesi denilen yer vardır. Bunun arkasın-
da yükselen Yuşadağı’nın tepesinde ise Yuşa’nın mezarı mevcuttur. Mezarın yanında, 
on sekiz kulaç derinliğinde bir tatlı su kuyusu, dağın eteğinde de meşhur Gümüş suyu 
vardır… Yuşa Dağı’nın sağ tarafındaki koy, Macar Bahçesi; solundaki de Umuryeri 
adlarını taşır.

Eskiden gerek koy ve gerek dağ büyük bir meblâğla satın alındığından dolayı müş-
terek bir adla Argyrion yani ‘gümüş’ adını taşırdı. Eski devirde, orada Martyr Pan-
telemon’a ithaf edilmiş bir kilise, önünde de kiliseyi yeniden inşa ettiren İmparator 
1 Dr. Mimar, TAÇ Vakfı
2 Eremya 1988, 46.
3 Evliya 2003, II, 423.
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Iustinianus’un yaptırdığı hastane vardı. Sultan Mustafa III., gemilerin akıntıya karşı 
çekilmesi için, Macarburnu’ndan Umuryeri’ne kadar taş döşeli bir yol yaptırmıştır. 
Burada Kavak kalelerinden başka, harp esnasında yeni bir hisar ve bir kısmını Mus-
tafa III., bir kısmını 1788 senesinde Abdülhamid, bir kısmını da bugünkü padişah 
Sultan Selim III. yaptırmıştır.” 4

Inciciyan’ın bize naklettiği bilgilerin bir bölümü muhtemelen 1544-1547 tarihleri 
arasında bölgeyi gezen Petrus Gyllius’dan alınmış olmalıdır. Petrus Gyllius ise bu 
bölge hakkındaki bilgileri büyük oranda Dionysios Byzantios’un muhtemelen II. 
yüzyıl ortalarında yazdığı Boğaziçi anılarından derlemiştir. “Hieron’un altında faz-
la para ödenerek satın alındığı için Argyronion (=para) adı verilen burun yer alır.” 5 
Antik dönemde Yuşa Tepesi, “Hieron” adıyla bilinmektedir. Gyllius bölgeyi dolaş-
tığı dönemde de buraya “Argyronion” denildiğinden ve kendi zamanına kadar adı-
nı korumuş olduğundan söz eder ve çevreyi detaylı olarak tanıtır. Burada gördüğü 
bazı yapı kalıntıları için çevre sakinlerinin kendisine bir bilgi veremediğini ancak 
Prokopios’un yazdıklarının kendisini aydınlattığını anlatır.6

“Karadeniz’e doğru yol alırken Boğaz kıyısında çıkıntı yapan sarp burunda, Aziz 
Panteleemon’un eskiden üstün körü yapılmış ve geçen zamana artık yenik düşmüş 
martyrion’u vardı. İmparator Iustinianus bunu yıktırarak ve orada bugün görülen 
görkemli tapınağı yaptırarak Şehit’in saygınlığını korudu ve söylediğim gibi iki ya-
nındaki kutsal yapıları artırarak boğaza güzellik kattı. Bu tapınağın ötesinde, Argy-
ronion denilen yerde, eskiden beri tedavisi olmayan hastalıkları olan yoksul kimsele-
rin barındığı bir ev vardı.”7

Byzantios, Prokopios ve Petrus Gyllius’un anlatılarına göre bu bölge çok eski dö-
nemlerden beri bazı anıtsal yapılara maliktir. Her ne kadar Gyllius bölgede bazı 
yapı kalıntıları dışında herhangi bir yapı bulunmadığını belirtirse de erken dö-
nemlerde bir azize ithaf edilen yapı bulunması nedeniyle kutsal alan olarak kabul 
edildiği için iskân edilmediği düşünülebilir. Sert poyraz ve karayel rüzgârlarına 
açık olan bu burun hemen yakınında yer alan Anadolukavağı yerleşmesine karşın 
daha az avantajlı olup, büyük bir bahçe olarak korunması tercih edilmiş olmalı. Is-
tanbul hasbahçeleri içinde “Mâ-i cârî” veya “Macar Bahçesi” diye bir bahçeden söz 
edilmez. Bu konuda en açıklayıcı bilgiyi Ayvansarâyî Hüseyin Efendi vermektedir. 
Yuşa Hazretleri’nin mezarında bahsettiği bölümde; “Ve karîbinde hala Macar kal’a-
sı’nın olduğu mahal, Mâ-i cârî Bağçesi ismiyle müsemmâ iken, mu’ahharan galat 
olarak lisân-ı avâmide Macar Bağçesi denmekle meşhur oldu. Ve bu mahalle kârip 
Âb-ı hayât denmekle ma’rûf bir a’lâ su vardır.” 8

Ayvansarâyî Hüseyin Efendi’nin bu açıklamasından da anlaşılacağı gibi günümüz-
de Macar Tabya olarak anılan ve 1980 sonrası “ne işi var Macarlar’ın burada” de-
nilerek ismi “Acar Tabya” olarak değiştirilen bu tabyanın esas adının “Mâ-i cârî” 
olduğudur. 
4 Inciciyan 1956, 101.
5 Byzantios 2010, 79. Dionysios Byzantios büyük bir olasılıkla bu bölgenin Seleukoslar’dan alınmasına atıfta bulun-
maktadır.
6 Gyllius 2000, 204. 
7 Prokopios 1994, 38. 
8 Ayvansarâyî 2001, 556. 
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Döneminde yapılan bu açıklamaya rağmen yakın geçmişte yayımlanan, Boğaziçi 
kale ve tabyalarını konu alan bir kitapta hâlâ “Macar” isminin kullanımına devam 
edilmektedir. En kısa süre içinde uzun yıllar boyu halk arasında söylenen bu ismin 
değiştirilmesi ve söz konusu tabya ve caddenin orijinal ismine kavuşturulması gere-
kir. 1836-1837 tarihli “Moltke Haritası” ile 1845 tarihli “Mühendishane-i Hümayun 
Haritası”nda “Mâ-i Cârî Tabyası” net olarak belirtilmiştir (Harita 1 ve 2). Özellikle 
“Mühendishane-i Hümayun Haritası”nda tabyanın güneyinde yer alan bölümün 
döneminde bahçe olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Mâ-i cârî tabyaya ait iki adet 
gravür ile iki adet de fotoğraf bulunmaktadır. Kesin olarak belirlenemeyen ancak 
XIX. yüzyıl ortalarında çizildiğini düşündüğümüz renkli gravürde; tabyalar, onla-
rın üzerinde Boğaz’ın girişine yönlendirilmiş toplar ile kalabalık bir insan görün-
tüsü yer almaktadır (Gravür 1). “The Illustrated London News Dergisi”nin 24 Şubat 
1877 tarihli nüshasında yer alan ve deniz görüntüsünü içeren ikinci gravürde ise 
Boğaz girişine göre konumlandırılmış, denizden yüksek tabyalar ile toplar görül-
mektedir. Tabyanın gerisindeki vadide yer alan yoğun iskân ise bir yakıştırma olup, 
gerçekte bu bölgede böylesi bir yerleşmenin varlığı mümkün değildir (Gravür 2). 
Muhtemelen 1870’li yıllarda çekildiğini düşündüğümüz Guillaume Berggren’e ait 
iki adet fotoğrafta da tabya içindeki faaliyet görülmektedir (Foto 1 ve 2).

Harita 1. Ma-i Cari Tabyası Moltke 1836-37
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Harita 2. Mai Cari Tabyası Mühendishane-i Hümayun Haritası 1845

Gravür 1. Ma-i Cari Tabyası Renkli Gravür
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Gravür 2. Ma-i Cari Tabyası The Illustrated London News 24 Şubat 1877

Foto 1. Guillaume Berggren 1870
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Foto 2. Guillaume Berggren 1870

Ikinci değinmek istediğim konu ise Fatih Sultan Mehmed tarafından oluşturul-
duğunu bildiğimiz “Tokat Bahçesi”dir. Muhtemelen 1450’li yılların sonuna doğru 
oluşturulan bu hasbahçe hakkında ne yazık ki çok az bilgimiz bulunmaktadır. Fe-
tihten sonra Türklerin eliyle Boğaziçi’nde oluşturulan ilk hasbahçe olma özelliğine 
sahip olan bu bahçe hakkındaki en detaylı bilgiyi Antoine Galland günümüze ulaş-
tırır. 1 Ağustos 1673 tarihli hatıratında dönemin Fransız Büyükelçisi (1670-1675) 
Charles Marie François Ollier de Nointel ile birlikte Boğaziçi’nde yaptığı bir gezi 
sırasında bölgenin muhafızı olan bostancı tarafından Tokat denen sarayda istirahat 
etmeye davet edilirler. “Burası iskeleden (Hünkâr İskelesi) üç çeyrek saat mesafede 
bir yerdir, oraya mütemadiyen aynı düzlüğü muhafaza eden ve iki tarafında tepe ve 
dağlar bulunan bir vadiden gidilir. Ve bu yükseklikler ağaçlarla örtülü bulunduk-
ları gibi dik de olmadıkları için, göze büyük haz vermektedir. Köşkün yeri vadinin 
nihayetinde, kendisine daimî bir gölge temin eden sayısız ağaç ortasındadır. Burada 
bulunan muhtelif nevide ağaçlar arasında Hindistan’ın bir kestane ağacı vardır ki, 
pek nadir bir ağaç sayılabilir… Padişaha ait olmakla beraber, bina ne güzel ne de 
haşmetlidir. Ziyaretimizde kapalı bulunan oldukça ufak bir odası ve ona bitişik olup 
öbür tarafları açık bulunan ve Türklerce köşk denilen büyük bir salon mevcuttur. 
Bu salonun ortasında havuzu mermerden olan bir çeşme bulunup on altı muhtelif 
musluktan su vermekte ve her musluktan başparmaktan kalın bir su gelmektedir. Bu 
sarayın muhafızı olan bostancı, çeşmenin ortasından bir su çıkarttı ki, yerdeki tahta 
leğene benzer bir şeyin içinde on beş metre yükseğe kadar fışkırıyordu.”9

Geceye kaldıkları için ziyaretlerini kısa kesen büyükelçi ve Galland ertesi gün Tokat 
Bahçesi’ni tekrar ziyaret ederler. “Saray kâhyası Son Ekselansa köşkü gösterdi ki, ora-
da da, bütün diğer kasırlarda olduğu gibi, uzun zamandan beri kullanılmadıkları 
için bozulan ve çürüyen birçok şilte ve yastıklar mevcut bulunuyordu. Kâhya Son 
Ekselansa üzerine Allah’ın senası hakkında güzel yazı ile yazılmış Türkçe beyitler 
bulunan üç küçük tahta gösterdi. Bu beyitler muhtelif tarihlerde ve Sultan Ahmed, 
Sultan Murad ve Sultan Osman devirlerinde yazılmışlardı. Burada Sultan Murad’ın 
bir oku ile yayı da vaktiyle muhafaza edilmişse de, mevkii itibariyle pek ziyade rutu-
betli olan bu yerde bozuldukları görülerek bunlar İstanbul’a götürülmüşlermiş. Birisi 
şahsı hakkında köşkün duvarına, defterime kaydettiğim şu iki mısraı yazmıştı.

9 Galland 1973, II, 91. 
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 Ağaçlar altın olsa inciler yaprak
İnsanın gözünü doyurmaz illa toprak.

 
Bu mısralarla müellif bir durumun yalnızlık içinde güzel olamayacağını bilhassa te-
barüz ettirmektedir. Ahlâkî bir hükmü ihtiva eden şu kıtaya da dikkat ettim.

Fikret ey dil ki doğduğun vaktin
Halk handan idi ve sen giryan
Ana sayet ki öldüğün vakit
Halk giryan olan ve handan.”10

Tokat Bahçesi’nin Fatih Sultan Mehmed’den sonra harap hale geldiği, Kanûnî Sul-
tan Süleyman’ın kasrı tamir ettirdiği, Sultan IV. Murad döneminde de sıklıkla kul-
lanıldığı ve padişahın burada cirit oynadığından bahsedilir (Harita 3). Sultan I. 
Mahmud ise eski haşmetini kaybetmiş olduğu görülen kasrı yeniden yaptırır ve 
“Hümayunabad” adı verilir.11

Evliya Çelebi; “Fatih Mehmed Han burada avlanırken Makbul Mahmud Paşa’nın 
Tokat Kalesi’ni fethettiği haberi gelince sevincinden; ‘Tez şu mahalde bir bahçe yapı-
lıp ismine Tokat Bahçesi desinler. Avlanan vahşi hayvanları saklamak için etraflarına 
Tokat çiti gibi çitler çekilsin’ diye ferman edince tek katlı bir köşk, büyük bir havuz 
ve büyük bir şadırvan yapmışlar ki hâlâ adam boyu gibi havaya fırlayıp yüksek kub-
bedeki altın tasa vurur. Böyle büyük bir köşktür. Bahçe ustası ve yüz adet bostancı 
askeri vardır. Bir ormanistan içinde dağa benzer bir vadidir. Bir hamamı, birçok 
avluları vardır. Padişahlar sürgün avı edip bütün hayvanları burada Tokat’a tıkıp 
seyrederler. Ekseriya Sultan IV. Murad Efendimiz bu güzel yerden hoşlandığından 
burada eğlenirdi. Burada bir yeşillik yerde cirit attıkları nişanı taşındaki tarihtir.”12

Tokat, herhangi bir savaş sonrası değil, 1398 yılında Kadı Burhaneddin’in ölümü 
üzerine, Sivas, Kayseri, Niksar gibi Kadı Burhaneddin Devleti’nin hüküm sürdüğü 
şehirlerle birlikte Osmanlı topraklarına katılır. 1402 Timur Istilası sırasında kuşa-
tılırsa da herhangi bir zarar görmez. 1472 yılı Ağustos ayında Bektaşoğlu Ömer 
Bey komutasındaki Akkoyunlular Tokat’a girerek şehri yağmalarlar, ancak şehirde 
uzun süre kalmaz ve geri çekilirler. Veziriazam Mahmud Paşa kış aylarının yaklaş-
ması nedeniyle sefere çıkılmasına karşı çıkar. 1473 yılı bahar aylarında sefer ha-
zırlığı tamamlanır ve ordu mart ayı içinde Fatih Sultan Mehmed’in komutasında 
Üsküdar’dan hareket eder. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi Veziriazam Mah-
mud Paşa, padişahın yanındadır. 11 Ağustos 1473 günü Otlukbeli savaşıyla Uzun 
Hasan’ın komutasındaki Akkoyunlu kuvvetleri mağlup edilir.13 Bu açıklamalardan 
da anlaşılacağı gibi Fatih Sultan Mehmed döneminde Tokat’ın fethi söz konusu 
değildir. O halde bu “Tokat” sözcüğü nereden gelmektedir. Kökü belli olmayan bir 
kelime olarak, halk ağzında hayvan ağılı, tarla, bahçe veya mandıra kapısı olarak 
kullanılan bu sözcük hâlen Anadolu’nun çeşitli yörelerinde hayvanları muhafaza 
10 Galland 1973, II, 92. “Ey gönül, düşün ki sen doğduğunda halk (yakınların) sevinçten gülüyor, fakat sen ağlıyordun. 
Öyle çalışmalısın ki öldüğünde de halk ağlarken sen gülesin.” Bu dörtlük Şeyh Sadi’ye atfedilen bir rubaidir.
11 Şehsuvaroğlu 1986, 65; Banoğlu 2010, 121; 
12 Evliya 2003, II, 424.
13 Danişmend 1971, I, 116-135; Uzunçarşılı 1983, II, 95 vd. 
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için etrafı çitlerle çevrili alanlar için kullanılmaktadır.14 Genellikle göçebe Türk-
men boyları arasında kullanılan bu sözcük hâlen Antalya çevresinde bulunan ve 
hayvancılıkla geçinen kişiler tarafından kullanılmaya devam edilmektedir. “Kırk-
gözhan’ın çevresini, içini tokat (ağıl) olarak kullandı.”15

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Mahmud Paşa’nın Tokat’ı fethi mümkün 
değildir, zaten Tokat Osmanlı mülküdür. Ayrıca Mahmud Paşa Tokat havalisin-
de bulunduğu sırada Fatih Sultan Mehmed’in yanında olup padişahın Istanbul’da 
olmasına imkân yoktur. Evliya Çelebi’nin bu konudaki açıklaması bir yakıştırma 
olup gerçekle alakası yoktur. “Tokat” sözcüğü Tokat şehrini değil, av hayvanlarının 
muhafazası için etrafı çitlerle çevrili bir alanı tarif için kullanılmıştır.

Ruşen Eşref Ünaydın, 1938 yılında yayımlanan bir kitabında Tokat Kasrı’nın ya-
maçtaki korusunun korunduğunu eski bir tarihte yanan kasırdan geriye yalnızca 
küçük bir temel kaldığından söz eder.16 1940’lı yıllarda bölgede araştırma yapan 
Sedad Hakkı Eldem; “Çayır ve mesire yerleri arasında, eski güzellik ve karakterini 
saklayabilmiş olanlardan bir Beykoz çayırıdır. Bu mesire gerek yerinin seçilmesi 
gerekse alanın topografisinden yararlanış şekli bakımından incelenmeye değer. 
Çayır, Hünkâr iskelesinden, darala darala Tokat mevkiine kadar uzanmaktadır.” 
sözleriyle bölgenin öneminden bahsetmekte ve Hünkâr Iskelesi’nden Tokat Bahçe-
si’ne kadar uzanan bölgenin bir vaziyet planını vermektedir17 (Çizim 1.).

Çizim 1. Beykoz Çayırı Sedad Hakkı Eldem

1940 tarihinde yapılan rölöveye göre kasrın temelleri görülmektedir. Onun hemen 
gerisinde daha sonra yapılan eklentilere ait duvarlar ve onların aksında yaklaşık elli 
metre uzunluğunda ve altı metre genişliğinde bir havuz bulunmaktadır. Havuzun 
bitiminde bir küçük havuz ile çağlayan olduğu görülmektedir18 (Çizim 2.).

1950’li yılların başından itibaren bölge yoğun bir göç alır ve vadi içine doğru çok 
sayıda kaçak yapı yapılır. Günümüzde artık Tokat Bahçesi’nden ve Tokat Kasrı’nın 
varlığından söz etmek mümkün değildir. 25 Eylül 2021 günü bölgede yaptığımız 
gezi sırasında tüm aramamıza rağmen, söz konusu yapılara ait herhangi bir kalın-
tıya rastlamak mümkün olmadı. Yaşı yetmişi aşkın kişilerle yaptığımız sohbetlerde 
bir dönem mezbaha olarak kullanılan bir alanda uzun bir havuz olduğunu, bundan 
14 Tursun Bey 1977, 1268; Pakalın 1983, III, 510; Ayverdi 2005, III, 3177; Gökyay 1990, 9; Necipoğlu 2007, 256; 
Atasoy 2005, 153-154. Necipoğlu; 1564-1565 yılında tutulan bir masraf defterinde, Topkapı Sarayı’nın Gülhane 
Bahçesi’nde ‘tokat havlısı’ olarak belirtilen hayvan ağılının bulunduğunu ve muhtemelen Fatih Sultan Mehmed’in 
kurduğu Boğaziçi’ndeki Tokat Bahçesi’nde de bu tür ağıllar bulunduğundan bahseder. 
15 Ercenk 2010, 167.
16 Ünaydın 1938, 98.
17 Eldem 1976, 6. 
18 Eldem 1976, 188-189. 
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yirmi, otuz yıl önce buranın çocuk parkı (Şehit Bayram Top Parkı) olarak düzen-
lendiğini öğrendik. Kesin olmamakla birlikte muhtemelen Fatih Sultan Mehmed 
dönemine ait bahçe ve kasrın burada olması gerektiğini düşünmekteyim (Foto 3.).

4 Mart 1944 günü Tanin Gazetesi’ne yazdığı “500. yıldönümü Hazırlık Programın-
da Mühim Maddeler” başlıklı makalesinde Sedat Çetintaş, Tokat Kasrı için; “Şimdi 
biz bu kasrı ihya edemesek bile, bu tarihi hatırayı orada yaşatacak bir şeyler yapa-
biliriz.” demektedir. Sanırım artık çok geç. Günümüz Tokat Köyü’nde bırakın bu 
hatırayı yaşatacak bir şeyler yapmayı, mevcut yerleşim düzenini çağdaş hâle getir-
menin bile çok güç olduğunu gördüm.19

Foto 3. Şehit Bayram Top Parkı

19 Çetintaş 2011, 282.

Çizim 2. Tokat Kasrı Kalıntı Planı Sedad Hakkı Eldem
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Harita 3. Tokat Kasrı Istanbul ve Boğaziçi Haritası 1688

Beykoz’un günümüzde unutulmuş olan bir semti ise Sütlüce Yerleşmesi’dir. Olduk-
ça seyrek bir yerleşme olan Sütlüce özellikle yaz aylarında rağbet görmekte ve ol-
dukça kalabalık bir insan grubu tarafından ziyaret edilmektedir. Şirketi Hayriye’nin 
1937 senesi yaz tarifesine göre Köprü’den (Galata Köprüsü) Sütlüce’ye sabah 
07:05’den başlayan ve akşam 16:45’e kadar devam eden on adet vapur seferi bulun-
maktadır.20 1836-1837 tarihli “Moltke Haritası”nda ve 1845 tarihli “Mühendisha-
ne-i Hümayun Haritası”nda küçük bir yerleşme olarak belirtilen Sütlüce iskânı 
(Harita 1 ve 2), 1934 tarihli Osman Nuri Ergin’in hazırladığı “İstanbul Şehir Rehbe-
ri”nde de isim olarak belirtilmiştir (Harita 3).

Foto 4. Sütlüce, Ali Enis Oza, 1920-30

20 Şirketi Hayriye 1937.
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Nerede bu semt? derseniz beraberce seyredebiliriz (Foto 4 ve 5). 20 Temmuz 
1936’da imzalanan ve 9 Kasım 1936 günü yürürlüğe giren Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi’ni takiben Boğaz’ın her iki yakasının Karadeniz’e yakın kısımları Askeri Bölge 
ilan edilir. Telli Tabya ile Anadolukavağı arasına yer yer şamandıralara tutturulmuş 
çelik bir ağ çekilir (Foto 6). Bundan böyle yalnızca denizden ulaşımın mümkün 
olduğu bu yerleşme hızlı bir şekilde terk edilerek ağaçlık alan haline gelir. Yuşa Te-
pesi’ne teleferik erişimi sağlamak için yaptığım bir çalışma sırasında bölgede hâlâ 
özel mülkiyete ait parseller bulunmakta olduğunu tespit etmiştim.

Dördüncü değinmek istediğim özellik ise bir dönemin meşhur “Dört Kardeşler 
Mesiresi”dir (Harita 4). Derenin sağ yanında eski değirmenin gerisinde “Baruthane 
Çayırı” onun devamında ise derenin sonu sayılan “Dört Kardeşler” çayırı ve kır 
kahvesinde misafirlere kahve, hemen yakınında bulunan çeşmeden su ve limon 
kokulu gazozlar ikram edilmektedir. Akşamları bu bölüme kadınların girmesi hoş 
karşılanmaz, çünkü güneşin batmasına yakın piyadelere doluşmuş beyler bölgeye 
akın etmektedirler (Çizim 3 - Foto 7).

“Sulu yoğurt var mı? Parolasını verdin mi, kapalı şişede Umurca, Mihyadi hazır; tir-
yakilerden ve ağzının tadını bilenlerden sen; Kayıkla geldik, kayıkla gideceğiz! Lafını 
yapıştırdın mı? Kayık düzünün ekstrası...”21

21 Alus 1994, 121.

Foto 5. Sütlüce Sırtları, Anonim, 1900

Foto 6. Anadolukavağı, Anonim, 1936-40
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Harita 5. Dört Kardeşler Mesiresi Moltke Haritası 1836-37

Harita 4. Sütlüce-Istanbul Şehri Rehberi-1934
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Çizim 3. Küçük ve Büyük Göksu Çayırları Sedad Hakkı Eldem

Foto 7. Göksu, Anonim, 1900



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı470

“Çerezle dolu bir kayık geçti. Ey, havada dağılan hoş kokular, satıcılar bize kiraz 
ezmesi ile ağaçkavunu şekerlemeleri uzatıyorlardı. Bir ihtiyar kadın otların üzerinde 
bir damın altında patlıcan kızartıyordu. Gökyüzü, akşam olurken hayal edilenden de 
güzeldi. Kendime acıyorum.”22

Çayırda yaz günlerinde zaman zaman ortaoyunu ve tiyatro gösterileri de yapıl-
maktaydı. Dört Kardeşler Mesiresi (Göksu Mahallesi, 101 ada, 6 parsel) aynı za-
manda şehirde yaşayan Rumlar içinde özel bir anlam ifade etmektedir.

Her sene eylül ayının sekizinci günü ile bugünü takip eden ilk pazar günü, Orto-
doks mezhebindeki Rumlar, Göksu’daki bu ayazmayı ziyaret ederler. “Göksu Pana-
yırı” adıyla da anılan bugünde, Boğaziçi’nin her iki sahilindeki köylere ve bu köy-
lerden Köprü’ye sefer yapan vapurların hemen hepsi Anadoluhisarı’na uğradığı 
halde, ziyaretçilerin tümünü taşımak mümkün olmadığı için fazladan sefer koy-
mak icap ederdi. 1923 yılından itibaren artık bu sayıda ziyaretçi gelmez olmuştur.23 
Bir dönem çok ünlü olan bu ziyaret yeri ve panayır o kadar meşhurdur ki, Boğaz’ın 
sahil köylerinde; “Göksu panayırından evvel kılıç (balığı) yenmez” tabiri söylenir 
olur.24 Acaba bu ayazma niçin bu kadar meşhurdur? “Fransız Katolik kilisesinin 
Meryem Ana’nın Lourdes mağarasında 1872 ve 73 yıllarında sözde görünmesinden 
dolayı elde ettiği parlak başarılar, İstanbul’da da benzer bir hokkabazlığın sahneye 
konmasına neden oldu. Boğaz kıyısında, yazın çok rağbet gören bir sayfiye yeri olan 
Göksu’da Kutsal Bakire’nin bir resmi toprağa gömüldü ve tam 20 Eylül 1873’de (yani 
eski takvime göre, Ortodoks kilisesinin Meryem Ana’nın doğum gününü kutladığı 8 
Eylül’de) resim bulunuverdi. O zamandan beri dindar Rumlar her yılın 8/20 Eylül 
gününde tören alayıyla Göksu’ya giderler; geçen yıl katılanların sayısı 20.000 olarak 
tahmin edilmektedir”25 (Foto 8).

Foto 8. Göksu Meryem Ana Ayazması 1874-01

22 Sperco 1989, 69-70.  
23 Vada 2004, 97.
24 Vada 2004, 102.
25 Mordtmann 1999, 112.
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1945 yılı yaz aylarında bu alanı ziyaret eden Nahid Sırrı Örik;

“Geçen gün, yıllar sürmüş bir fasıladan sonra, sandalla Göksu Deresi’nde dolaştım, 
eskiden de kayıkların vardıkları son noktayı teşkil eden Dört Kardeşler’e kadar gidip 
döndüm… Dört Kardeşler, tam dere kenarında, bir kökten peyda olmuş dört çınardır 
ki, bir tanesi artık tamamıyla yıkılıp gitmiş ve hakikatte üç kardeşten ibaret kalmış-
tır. Bunların gövdelerindeki oyuklar da ömürlerinin tehlikede olduklarını bildiriyor.” 
26  17 Kasım 2021 günü Dört Kardeşler Mesiresi’nin günümüzdeki halini görmek 
üzere Göksu’ya gittim. Mesire alanı, çimenlik halinden çıkmış beton taş döşenmiş 
ve çevresi tel çitlerle çevrilmiş girilmez bir halde idi. “Nereden nereye geldik?” diye 
düşündüm ve üzüldüm.

Bu şehrin zengin bir geçmişi bulunmaktadır. Bin yıllardır birlikte yaşayanların 
hepsinin hem müşterek hem de yalnızca kendilerine ait hikâyeleri bulunmaktadır. 
Yapıların yanı sıra bu hikâyelerde bize, bizim topraklarımıza aittir, araştırıp farkı-
na varılmasını sağlamak ve bunu bir zenginlik olarak kabul etmek gerekir. Şehrin 
geçmişine ait bütün bu hikâyeler aynı zamanda birer sermayedir, akıllı olup bu 
sermayeyi ekonomik olarak da zenginleşmek için kullanmamız gerekir.

Bence önemli olan iki şeyden daha bahsetmek isterim. Boğaziçi sanıldığı ve son 
zamanlarda sıkça söylendiği gibi ağaçlarla kaplı yamaçları olan, yeşil doku zen-
gini bir alan değildir. Gençliğim boyunca çokça ziyaret ettiğim Boğaziçi ya-
maçları Haziran ayı başlarından itibaren sararmaya başlayan yüzeysel bir bitki 
örtüsü ile kaplıydı (Foto 9 ve 10). Yer yer görülen ağaçlıklı alanlar ya mezarlık-
lar ya da XIX. yüzyıl ortalarından itibaren padişahların bazı üst düzey görevli-
leri için ihsan ettiği ve onların ağaçlandırdığı korulardı. Üsküdar Hüseyin Avni 
Paşa, Fethi Ahmed Paşa, Kandilli koruları ile Beykoz Mihrabad ve Abraham 
Paşa koruları doğal değil, ekim suretiyle elde edilen koru alanlarıdır. XIX. yüz-
yıl sonları ile XX. yüzyıl başlarında çekilen çok sayıdaki fotoğrafta Boğaz ya-
maçları kel ve kıraç bir görüntü arz etmektedirler. Toplumsal bir yalan arkasına 
sığınıp, Boğaziçi’ni mahvettik söylemleri yerine aklımızı kullanıp bu yeşil alan-
ları nasıl daha da büyütürüz diye çalışmamız gerekir. Bir dönem yapıldığı gibi 
“Emir demiri keser” mantığıyla yasaklar koymanın hiçbir getirisi yoktur. Bu tür 
anlamsız yasaklar problemleri halletmekten ziyade ertelenmesine sebep olur.  

26 Örik 2011, 43-46.

Foto 9. Garipçe Kalesi, Maurice Meys, 1906-07
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Ertelenen problemler ise kendi kendine hallolmadığı gibi daha büyüyerek içinden 
çıkılmaz sosyal sıkıntılara neden olur. Aynı şekilde Beykoz’un büyük bir bölümünü 
kaplayan ormanlar tabi orman değil, bir dönem şehrin odun ihtiyacını karşılamak 
için oluşturulmuş plantasyon alanlarıdır. Çoğunluğu meşe, gürgen gibi mangal kö-
mürü yapmaya veya kor oluşturmaya müsait sert ağaçların oluşturduğu göz önüne 
alınarak artık kendimizi kandırmaktan vazgeçmemiz gerekir. Şehrin yeşil alan ih-
tiyacını bazı kişilerin özel mülklerine müdahale ederek değil, daha uygar çözüm-
lerle halletmemiz gerektiğinin unutulmamasını dilerim.

Bu arada söz etmek istediğim bir diğer konu ise geçmişin “Tatlı Suları” konusudur. 
Istanbul’un biri Rumeli Yakası’nda, diğer ikisi ise Anadolu Yakası’nda olmak üzere 
üç adet tatlı sular adıyla anılan mesire alanı vardır. Özellikle XVIII. yüzyıldan iti-
baren Istanbul kültürünün ve folklorunun önemli birer ögesi olan bu akar suların 
bulunduğu bölgeler ne yazık ki günümüzde görmezden gelinmekte ve yeteri kadar 
ilgiye mazhar olmamaktadır. Anadolu Yakası’nın tatlı sularının biri Göksu, diğeri 
ise Hünkâr Iskelesi’nden denize dökülen Tokat ve Küçükdere vadileridir. Geçmiş-
te tıpkı Göksu vadisinde olduğu gibi, Beykoz Çayırı’nın bir bölümünde de çeşitli 
lokanta, kahve ve eğlence yerleri bulunmakta, çevre sakinleri derelerin kıyısında-
ki çayırlarda güzel günler geçirmekteydiler. Artan nüfus ve geçmişin değerlerine 
sahip çıkmaktaki beceriksizliğimiz, insanlığın bir dönem için bizi emanet ettiği 
mirası har vurup harman savurmamıza yol açmıştır.

Foto 10. Rumelifeneri, Maurice Meys, 1906-07
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Beykoz’da Hattatların Yazdığı 
Kitabeler

Oktay TÜRKOĞLU1

Özet
Bu çalışmada Beykoz ilçesinde bulunan ve bir hattat tarafından yazıldığı bilinen 
kitabeler işlenecektir. Bu kitabelerin önemli bir kısmında hattatların imzalarına 
(ketebe) rastlanırken bir kısmı da imzasız kitabelerdir. Çalışmada üzerinde imzası 
bulunan kitabeler transkripsiyon ile belirtilirken, üzerinde imzası bulunmayan 
kitabelerin hattatları kaynaklara referans vererek açıklanmıştır. Bu konu 
kapsamında on altı adet eser başlıklandırılmıştır. Bunların içerisinden on tanesi 
farklı hattatların kaleminden çıkmıştır. Bu kitabelerden dört tanesi celi sülüs, on iki 
tanesi celi ta’lik hatla yazılmıştır. Bu kitabelerin yanında dört tane tuğra formunda 
kitabe ile bir tane münferit tuğralı kitabe vardır.

Giriş
Hat sanatı Kur’an’ın nâzil olmasının ardından onun yazıya geçirilmesi sırasında 
başlamış ve yüzyıllar boyunca ana gâyesini Kur’an’ın güzel yazılması teşkil etmiştir. 
Bu sırada Islâm topraklarında inşa edilen hayratların üzerinde de hem eserin 
künyesi mahiyetinde (inşa edenin ismi, inşa tarihi vs.) hem de o eserde yer alan bir 
sanatsal unsur olarak hizmet etmiştir. Erken Islâm devirlerinde daha çok ‘‘Ma’kıli’’, 
‘‘Kûfî’’ gibi yazı nev’ileri tercih edilirken zamanla ‘‘Sülüs’’ ve ‘‘Muhakkak’’ gibi yazı 

1Istanbul Üniversitesi, Istanbul Araştırmaları Yüksek Lisans Programı 
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nev’ileri de bunlara katılmıştır. Hüsn-i hat sanatında bir inkilab gerçekleştirip hat 
sanatına yeni bir boyut kazandıran Yakut-i Müsta’sımi ile birlikte bu sanat Islâm 
sanatları içerisinde daha da itibarlı bir mevkiye yükselmiştir. Osmanlı Devleti’nde 
ise II. Bayezid devrinde Osmanlı hat sanatı ekolünün kurucusu olarak telakki 
edilen Şeyh Hamdullah ile birlikte bu sanat terakki etmeyi sürdürmüştür. Bu 
devirden sonra Osmanlı Istanbul’u hat sanatının beşiği haline gelmiş, burada 
yüzyıllar boyunca hoca-talebe ilişkisi çerçevesinde devam eden büyük ve önemli 
bir gelenek oluşmuştur.

Kitabe kelimesi Arapça ‘‘kitabet’’ kökünden türer ve ‘‘yazı yazılmış yer, yazıt’’ 
anlamını taşır. Istanbul yüzyıllar boyunca üzerinde inşa edilen sayısız eserle 
müzeyyen bir kent olarak bu eserlerin künyesi mahiyetindeki kitabelerle çevrilidir. 
Bu kitabelerin bir kısmı yalnızca okunaklı olma kaygısıyla yazılmışken bir kısmı 
da bunun yanı sıra sanatsal kaygılarla da kaleme alınmıştır. Bir eserin üzerindeki 
sanat niteliği taşıyan bu kitabeler en az üzerinde bulunduğu eser kadar kıymetlidir. 
Bu anlamda Istanbul, her tarafı hayratlarla çevrili olduğu gibi onları tanıtan sanatlı 
kitabelerle de kaplıdır. Bu kitabelerin önemli bir kısmı Suriçi denilen bugünkü 
Fatih ilçesinde bulunurken, sonra Bilâd-ı Selâse olarak adlandırılan Üsküdar, Eyüp 
ve Galata bölgesinde yoğunluk kazanmıştır. Boğaziçi köyleri ise önemli bir süre 
küçük yerleşimlerinden ibaret olduğu için bu zikredilen yerlere nazaran daha 
az esere ve dolayısıyla kitabeye ev sahipliği yapmıştır. Bununla beraber 19. yy’ın 
ikinci yarısından itibaren ulaşım koşullarının iyileşmesiyle Boğaziçi köylerinin bir 
yerleşme ve sayfiye yerleri olarak önemi daha da artırmış, dolayısıyla buralardaki 
eserlerin miktarı da buna muvazi bir gidişat izlemiştir. Bu da çalışmamızda da 
gösterileceği üzere kitabelerin bu tarihten itibaren daha da yoğunluk kazanmasına 
yol açmıştır.

Yazılara ketebe koyma alışkanlığının kimi istisnaları olmakla birlikte 18. yüzyılın 
ikinci yarısından sonra yoğunluk kazandığını söyleyebiliriz. Bu tarihe kadar yazılar 
genellikle onu yazan hattat tarafından imzasız bırakılmıştır. Bunun; Topkapı 
Sarayı Bab-ı Hümayun üzerindeki ayet ve inşa kitabeleri ve Fatih Camii’nin inşa 
kitabesinde imzası bulunan Ali Sufi, Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesinde 
imzası olan Hasan Çelebi gibi istisnaları da vardır. Buna karşın bahsini ettiğimiz 
daha geç dönemlerde de hattatlarını bildiğimiz imzasız kitabelere rastlanır. Bu 
imzasız yazılara örnek olarak, Istanbul’un birçok yerinde imzalı kitabesi de 
bulunan Yesarizade Mustafa Izzet’in Bab-ı Âli’nin Gülhane’ye bakan yönündeki 
kapısı ve yine Gülhane’nin girişindeki Alay Köşkü üzerindeki yazıları gösterebiliriz. 
Yani, 18. yy’ın ikinci yarısında hattatların yazdığı kitabelere imzalarını koyması 
istisnayken, bahsi geçen tarihten sonra hattatların yazdıkları kitabelere imzalarını 
koymamaları bir istisna halini almıştır. Bunun türlü saikleri olabilir, fakat bu 
konumuz haricindedir.

Hattatların üretimleri daha çok kâğıt üzerinde gerçekleşmiştir. Onların yazdığı 
levhalar bu sanattan keyif alan insanların hanelerine revnak vermiş, ayrıca camiler, 
tekkeler ve daha nice eserin derûnunu süslemiştir. Bu levhaların yanı sıra hattatlar 
mermer veya taş üzerine kitabe hâline getirilmek için de yazılar yazmışlardır. 
Bu yazılar hattatların yine bildikleri yoldan kâğıt üzerine yazmak suretiyle 
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gerçekleşmiş, daha sonra yazının iğnelenmesi, sonrasında geçirileceği yüzeye 
kömür tozu ile serpilmesi ve en nihayetinde taş ustasının bu yazıyı mermere 
hakketmesi sonucunda bu kitabeler vücut bulmuştur.

Aşağıda Beykoz’da bir hattat tarafından yazıldığı bilinen kitabeler kronolojik sıra ile 
teker teker işlenmiştir. Başlıklarda yapının ismi ile inşa edildiği tarih ve kitabesinin 
yazan hattatın ismi belirtilmiştir. Kitabelerin hattatları kaynaklarda ismi geçen 
isimlerse yanlarında miladi olarak ölüm tarihleri verilmiştir, bilinmeyen kişilerin 
kim olabileceklerine dair fikir yürütülmüştür. Kitabe metinlerinde Ahmed Nezih 
Galitekin’in Beykoz Kitâbeleri adlı eseri2 referans alınmış olup, bu kitaptaki eksikler 
ve yanlışlar dipnotlarda ayrıca belirtilmiştir.

İshak Ağa Çeşmesi (1159/1746-47), Edirnevi Mehmed Emin Efendi
Ishak Ağa tarafından Beykoz’da yaptırılan ikinci çeşme olan bu yapı On Çeşmeler 
adıyla da bilinmektedir. Beykoz Meydanı’nda Serbostani Mustafa Ağa Camii’nin 
karşısındaki bu çeşmenin yerinde 16. yüzyılda Behruz Ağa’nın yaptırdığı bir çeşme 
bulunmaktaymış. Zamanla tahrip olan yapı Gümrükçü Ishak tarafından ihya 
edilmiş ve bugünkü şeklini kazanmıştır.3 Üzeri sütunlar üzerinde yükselen ahşap 
bir çatı örtülü olan çeşme devrin zevkine uygun kalemişleriyle süslüdür. Çeşme 
haznesinin bulunduğu mermer kaplı cephenin ortasında ise zemini ördek başı 
yeşili, harfler ile kabartma altın varaklı olarak yapılmış kitabe bulunmaktadır 
(Fotoğraf 1). Celi sülüs hatla yazılmış kitabede şu ibare yazmaktadır:

Fotoğraf 1. Ishak Ağa Çeşmesi (On Çeşmeler) kitabesi

Sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât | es-Seyyid İshak Ağa | Emin-i Gümrük-i Âsitâne

Sene 1159

Kitabenin üzerinde hattat ketebesi yer almamasına karşın hattının Edirnevi 
Mehmed Emin Efendi’ye (v. 1198) ait olduğu bilinmektedir.4 Edirnevi Mehmed 
Emin Efendi’nin makalede incelediğimiz diğer Ishak Ağa çeşmelerinin hattatı 
olduğu gibi yine Ishak Ağa’nın Kireçburnu’nda yaptırdığı caminin yanındaki 
çeşme5 ve Tarabya-Hamam Sokağı’ndaki çeşme ile Ishak Ağa’nın Karacaahmet’teki 
mezar taşını da yazmış olduğu düşünülmektedir.6

2 Ahmed Nezih Galitekin, Beykoz Kitâbeleri, Istanbul 2017.
3 Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadikatü’l-Cevami, (Haz.: Ahmed Nezih Galitekin), Istanbul 2001, s. 560. Hadika’da 
ayrıca çeşmenin tecdidi ile alakalı şair Nevres’in yazdığı manzume de yer almaktadır.
4 Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi, Tuhfe-i Hattatin, (Haz.: Mustafa Koç), Istanbul 2011, s. 373. Müstakim-
zade’nin ‘‘Beykoz Çeşmesi’’ olarak zikrettiği yapı bu olmalıdır.
5 Müstakimzade, a.g.e., s. 373.
6 Irvin Cemil Schick, ‘‘Gümrükçü Ishak Ağa Çeşmesi: Kitabeleri ve Hattatları’’, Toplumsal Tarih Dergisi, 223/Temmuz 
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İshak Ağa Çeşmesi (1163/1749-50), Edirnevi Mehmed Emin Efendi
Ishak Ağa tarafından Beykoz’da yaptırılan üçüncü çeşme olan bu yapı Terazibaşı 
Çeşmesi adıyla da bilinmektedir. Çeşme Beykoz Çayırı’nın güneyinde bulunur. 
Sütun çeşme formundaki mermerden inşa edilmiş bu çeşmenin üzerinde alt alta 
gelecek şekilde sıralanmış üç paftadan oluşan celi sülüs kitabe yer almaktadır 
(Fotoğraf 2). Bu kitabe de On Çeşmeler’deki kitabenin tarihi farklı olmakla birlikte 
aynısıdır:

Fotoğraf 2. Ishak Ağa (Terazibaşı) Çeşmesi kitabesi

Sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenâtes-Seyyid İshak Ağa 
Emin-i Gümrük-i Âsitâne 

Sene 1163

Bu kitabenin de ketebe kaydı taşımamasına karşın Edirnevi Mehmed Emin’in hattı 
olduğu bilinmektedir.7

2012, s. 48-49.
7 Müstakimzade, a.g.e., s. 373. Müstakimzade, bu çeşmenin yerinden ‘’Hünkar Iskelesi’’ olarak bahsetmektedir.
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İshak Ağa Çeşmesi (1666/1752-53), Edirnevi Mehmed Emin Efendi
Ishak Ağa’nın Beykoz’da inşa ettirdiği en geç tarihli çeşme olan bu yapı bulunduğu 
mevkiden dolayı Orta Çeşme adıyla da bilinmektedir. Bir sütun çeşme formundaki 
yapının kitabe cephesi arkasının mihrap biçimi verilmiş olması sebebiyle bir 
namazgahlı çeşme olduğu anlaşılmaktadır. Çeşmenin alt alta sıralanmış üç 
paftadan oluşan kitabesi bulunmaktadır (Fotoğraf 3). Celi sülüs hatla yazılmış bu 
kitabede şu ibare yazmaktadır:

Fotoğraf 3. Ishak Ağa Çeşmesi (Ortaçeşme) kitabesi

Sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât es-Seyyid İshak Ağa  
el-ma’ruf bi-Emîn-i Gümrük-i Âsitâne | 1166

Bu çeşmenin kitabesinde de hattat ketebesi olmamasına karşın hattının Edirnevi 
Mehmed Emin Efendi’ye olduğunu gerek hattatın Ishak Ağa’nın yapılarıyla 
yakın ilişkisi gerekse yazı karakterinin yazdığı diğer kitabelerle olan benzerliği 
bakımından düşünmek akla yatkın gözükmektedir.8

8 Schick, a.g.m., s. 48. Müstakimzade’nin Edirnevi Mehmed Emin maddesinde bu çeşmenin ismini zikretmeyişi Arap 
Camii’nin kapıları üzerindeki kitabelerden yalnızca birini Edirnevi’ye atfetmesi gibi bir sehivden kaynaklanmalıdır. 
Bu mesele için bkz. Schick, a.g.m., s. 49.
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Mehmed Said Efendi Çeşmesi (1194/1780-81), Medhîzâde Abdurrahim
Kanlıca’da Hacı Muhittin Sokağı önünde yer alan bu çeşme arkasındaki ahşap 
konutla birlikte hoş bir manzara teşkil etmektedir. Çeşmenin banisi Kazasker 
Mehmed Said Efendi’dir (1733-1781).9 Üzeri kiremitle örtülü çeşmenin üzerinde 
iki satırlık celi ta’lik hatla yazılmış bir kitabe bulunmaktadır (Fotoğraf 4). Kitabede 
şunlar yazar:

Fotoğraf 4. Mehmed Said Efendi Çeşmesi kitabesi

Sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât 
Mehmed Sa’îd Efendi | Sene 1194 | Ketebehu Medhî-zâde10

Kitabedeki ketebe kaydından dolayı hattatın ismini bilebiliyoruz. Bu hattata ait 
olduğuna kuvvetle ihtimal verdiğimiz taşa mahkuk yazılardan biri de Fatih’te 
Yavsı Baba Tekkesi’nin haziresinde bulunmaktadır. Yine celi ta’lik hatla yazılmış 
bu kitabede ‘‘Harrarahu el-fakir Medhî-zâde Abdurrahîm gufira-leh’’ ketebesi 
yazmaktadır.11 Bu kitabenin 1157 tarihli olmasından dolayı Mehmed Said Efendi 
Çeşmesi’nin üzerindeki kitabenin hattatın erken dönem yazılarından biri olduğu 
ve iki kitabe arasındaki seneden hareketle hattatın yetmiş yılın üzerinde bir ömür 
sürdüğü çıkarımını yapabiliriz.

9 Ibrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, Istanbul 1943-45, c. 2, s. 382. I. H. Tanışık aynı bâninin Vaniköy-Kandilli 
yolu üzerinde bir çeşme yaptırdığını da kaydetmiş ve o çeşme başlığı altında bâni hakkında bilgi vermiştir.
10 Galitekin, a.g.e., c. 1, s. 71. Ketebe ‘’Belhizâde’’ olarak yanlış okunmuştur.
11 Ibrahim b. Edhem’in münacaatının bir kısmının yazılı olduğu kitabenin tam okunuşu şu şekildedir: 
Ilahî abdük’el-âsi etâkâ / mukirran bi’z-zünûbi kad de’âke / fe’in-tağfirfe ente lizâke /ehlün ve in tatrud fe men yerham 
sivâkâ (Ilahi asi kulun dergahına geldi / Günahlarını itiraf edip sana dua etmekte / Eğer affedersen ki sensin ancak 
bağışlayıcı / Kapından kovarsan kim merhamet kılar senden başka).
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Sultan III. Selim Nişan Taşı (1205/1790-91), Mehmed Es‘ad Yesârî
Bu menzil taşı, Beykoz Paşabahçe’de eskiden ‘‘Sultaniye Çayırı’’ diye adlandırılan, 
bugün yıkılmakta olan Şişecam Fabrikası’nın bitişiğindeki Sultaniye Parkı’nın 
içinde bulunmaktadır. Üstüvani taş yaklaşık olarak 170 cm yüksekliğinde olup 
aşağıdan yukarıya doğru hafifçe genişlemektedir. Hadikatü’l Cevâmî’de, Sultaniye 
Çayırı’ndaki Mehmed Bey Çeşmesi’nden bahsedildikten sonra ‘‘Devr-i Sultan Selim 
Hani’de nişan taşı vaz’ olunub…’’ denilmektedir ki bahsi edilen taş bu olmalıdır.12 
Çeşmenin üzerindeki kitabe günümüzde okunamayacak hâle gelmiştir13 (Fotoğraf 
5). Şair Arif ’in manzumesini yazdığı14 celi ta’lik hatla yazılmış kitabede şunlar 
yazar:

Cenâb-ı hazret-i Sultân Selîm Hân-ı cihân-
bânın 
Ola efzûn ömri düşmeni makhûr-ı hemvâre

Binişle eyleyüb teşrîf Sultaniyye’ye bir gün 
Tarâvet verdi hûbbi iltifâtı bu çemenzâre 
Sebû nasb olmağa bâlâ-yı kûhe eyledi emri 
Dikildi desti karşı zirveye bin hatve mikdâre

Alub destine tüfengi âteş etdikde se‘âdetle 
Hemân ikinci kurşunda sebûyı kıldı sad pâre 
[…….] 
Temâşâ eyler idim Arifâ ben de didim târih 
Sebûyı kırdı bu menzilde dikti taş kühsâre

Kitabenin celi ta’likle yazılmış hattı Mehmed 
Es‘ad Yesari’ye (v. 1798) aittir. Kitabenin 
önemli bir kısmı okumaya elverişli 
olmasa da son kartuşta hattat ketebesine 
ayrılmış bir yerin olduğu sezilmektedir.15 
Okunan küçük bölümle bugün Amerika 
Michigan Üniversitesi’nin Islami Yazmalar 
koleksiyonunda bulunan murakkadaki 
yazıları karşılaştırdığımızda her ikisinin 
birbiriyle örtüştüğü görülmektedir.16

12 Ayvansarayi, a.g.e., s. 562.
13 Bundan dolayıdır ki hem Şinasi Acar hem de Ahmed Nezih Galitekin bu taşın üzerindeki kitabenin büyük bir bö-
lümünü okuyamamışlardır. Bkz. M. Şinasi Acar, İstanbul’un Son Nişan Taşları, Istanbul 2006, s. 143 ve Galitekin, a.g.e., 
s. 151. Bir beyit eksik olmak üzere taşın manzumesinin okuması murakkadan hareketle yapılmıştır. Bkz. 14. Dipnot.
14 Tebliğde yer alan Göksu’daki II. Mahmud nişan taşlarındaki manzumelerin şairi Arif ile bu manzumenin şairinin 
aynı kişi olması yüksek olasılıktır.
15 Acar, a.g.e., s. 142. Şinasi Acar da hattın Yesari’ye ait olduğunu söyler.
16 Murakkaya online erişim için:
(https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015079130699&view=1up&seq=1) Koleksiyonda herhangi bir hattat 
bilgisi yer almamaktadır. Anlaşılan murakka Yesari’nin terekesinden alınıp bir araya getirilmiş, bir şekilde de bilin-
meyen bir tarihte elden çıkarılmıştır.

Fotoğraf 5. Sultan III. Selim Nişan Taşı
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Bilal Ağa Menzil Taşı (1205/1709-10), Mehmed Es‘ad Yesârî
Menzil taşı Şahinkaya Mezarlığı’nda güvenlik ku-
lübesinin çok yakınlarında bulunmaktadır.17 Kita-
beden anlaşıldığına göre bu menzil taşı Sultan III. 
Selim’in mabeyncisi ve hazine vekili olan Bilal Ağa 
tarafından 1000 adımlık mesafeden tüfekle testiyi 
kırması anısına diktirilmiştir. Taş şu anda mezar-
ların arasında parçalara ayrılmış şekilde durmak-
tadır. Taşın üzerinde tek beyitlik oluşan kitabe 
vardır (Fotoğraf 6). Şair isminin geçmediği beyitte 
ebcetle değil, yalnızca lafzen tarih geçmektedir. 
Kitabede şu yazar:

Kırub bin iki yüz beş sâli desti bin adım yerde 
Bilâl Ağa bu menzil taşını kıldı nasb-kerde 
Sene 1205 | Hatve-i menzil Aded 1000

Üzerinde ketebe kaydı olmayan celi ta’likle 
yazılmış bu kitabenin hattatı Mehmed Es‘ad 
Yesârî’dir.18

II. Mahmud Nişan Taşları (1226/1811-12), 
Mustafa Râkım & Yesârîzâde Mustafa İzzet
II. Mahmud’un tüfek atışı ile kırdığı rekorun anısına dikilen nişan taşının baş 
taşı Göksu’daki Dikilitaş Sokağı’ndadır. Etrafı istinat duvarıyla çevrelenmiş nişan 
taşının üzerinde manzumesini şair Arif ’in yazdığı on beyitlik bir kitabe yer 
almaktadır (Fotoğraf 7). Kitabede şunlar yazar:

[Ortada, tuğra formunda:] Mahmûd Hân bin Abdülhamîd el-muzaffer dâ’imâ | 
(Sağ tarafta) Adlî | (Solda) Ketebehu Mustafa Râkım

Cenâb-ı kutb-ı devrân hazret-i Sultân Mahmûd Hân 
Ki nûr-ı çehre-i pâki ider pertev-gedâ mâhı

Gelip nüzhetgeh-i Göksu’ya gül-geşt ederek bi’l-‘izz 
Şu şevk-efzâ çemenzâr-ı latîf oldu karargâhı

Olub meşhûdu ki devlet kapudânı bu menzilde 
Tüfenk endaht idüb urmuş sebû ber-vech-i dil-hâhı

Sebû etdirdi nasb-ı kûh dahi eb‘ad heman ol şeh 
Hümâyuûn destine aldı tüfenk-i saht ü cangâhı

Kılıp perran kurşun çün ukâb bâlâ-yı kuhsâre 
Sebûyı lâne-veş itdi perişân zât-ı âgâhı
17 Şinasi Acar, Son Bulunan Nişan Taşları, s. 10 (Online erişim: https://docplayer.biz.tr/5751247-Son-bulunan-ni-
san-taslari.html). Şinasi Acar, taşın yerini ‘‘Ada 1 giriş kapısındaki güvenlik kulübesine yaklaşık 10 m uzaklıkta’’ diye 
tarif etmiştir. Bu kısmen doğrudur: menzil taşı güvenlik kulübesine 10 metre kadar uzaklıktadır fakat Ada 1’de değil 
Ada 3’te bulunmaktadır.
18 Bkz. 14. Dipnot. Murakkanın Mehmed Es‘ad Yesârî’ye ait olduğunu Sultaniye’deki III. Selim Nişan Taşı ile 
murakkada yer alan ilk beş beytin örtüşmesinden anlıyoruz. Murakkada yer alan son beyit ise bu kitabenin üzerinde 
yazandır. Dolayısıyla bu kitabenin de Yesârî hattı olduğunu düşünmek gerekmektedir.

Fotoğraf 6. Bilal Ağa Menzil Taşı



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 483

Kapudânın nişân-ı nâm ü şân ü menzili ol dem 
Nişân verdi âdemden buldu ta ka‘r ü bün-i câhı

Sebû teşhis olunmaz menzîl-i kesrinde ol şâhın 
Kerâmetdir bu emr-i sa‘b fikr et kudretullâhı

Sütûn-ı Kehkeşân bu menzîle seng-i nişân olsun 
Ki gerdûn pâyedir yokdur bunun emsâl ü eşbâhı

Hayât-ı sermediyle Hak ânı itsün ferah-âlûd 
Hemîşe şugl ola gâh hatt ü geh esb ü tüfenk gâhi

Kazılsun sikke-âsâ mermere Ârif bu hoş târîh 
Zehî taş dikdi meydân-ı hünerde âlemin şâhı

el-abdü’d-dâî Yesârîzâde Mustafa İzzet gufira 
lehumâ

Ketebe kayıtlarının olması sebebiyle nişan taşı 
üzerindeki tuğrayı Mustafa Râkım’in (1758-
1826) çektiğini, kitabeyi ise Yesârîzâde Mustafa 
Izzet’in (v. 1849) yazdığını anlıyoruz.

II. Mahmud’un tüfenk atışı sonrası kırdığı rekor 
için diktirdiği ayak taşı ise Göztepe Sokağı ile 
çevrelenmiş bugün özel bir işletme tarafından 
kullanılan bir mekânın içinde kalır. Taşın konu-
mu Sultan’ın buraya yaptırdığı Göksu Kasrı’n-
dan bugün yalnızca geriye cephe duvarları kal-
mış olan alanın içinde kalmaktadır.19 Yere boylu 
boyunca serilmiş kitabe cephesiyle tuğranın yer 
aldığı alınlık birbirinden ayrılmış vaziyettedir 
(Fotoğraf 8-9). Kitabenin kimi noktaları tahri-
battan dolayı okunamayacak hale gelmiştir. Ki-
tabenin manzumesi Tüfenkçibaşı Müderriszade 
Mehmed Ârif ’in20, celi ta’lik hattı ise Yesârîzâde 
Mustafa Izzet’indir.21 Tuğrayı ise Mustafa Râ-
kım çekmiştir. Kitabenin elverdiği kadarıyla 
okunuşu22 şöyledir:

19 Doç. Dr. Sadi Kucur ile birlikte yaptığımız tetkikin neticesinde nişan taşının yere boylu boyunca serildiğini ve 
üzerine de ağaçlardan dökülen dal, yaprak vs. ile örtüldüğünü gördük. Taşın fotoğrafını çekmek için yaptığımız yüzey 
temizliğinin ardından taşı tek karade çekebilmek için kendimize kütükler yardımıyla yüksekçe bir platform yaptık. 
20 Şair hakkında Şeyhülislam Arif ’in, Fatin Davud’un ve Vakanüvis Esad’ın şair tezkilerinde bilgiler bulunmaktadır. 
Bu tezkirelerden öğrendiğimiz göre Mehmed Arif 1209 (1794-5) yılında tüfenkçibaşı olmuştur. Kitabede şair kendi-
sinden ‘‘ser-tüfeng kulu esbakta’’ olarak bahsettiğine göre bu görevi manzumenin yazıldığı tarih olan 1226’dan önce 
bıraktığını anlıyoruz. Divan sahibi de olduğu zikredilen şairin bu eserine ulaşamadığımız için kitabede okunamayan 
kısımlar şimdilik çözüme kavuşturulamamıştır.
21 Kitabede ketebe kaydı olmamasına rağmen ayak taşı-baş taşı ilişkisinden ve her iki kitabedeki harf anatomilerinin 
birbirine büyük ölçüde benzemesinden hareketle bu yorumda bulunuyoruz.
22 Kitabenin okunuşu için Doç. Dr. Sadi Kucur’dan yardım aldım. Köşeli parantez içindeki hece ve kelimeler kitabede 
silinmiş olup tahmin edilenleri, köşeli parantez içi üç noktalar ise okunamayan kısımları göstermektedir. Ayrıca bu 
kitabe Galitekin’de yer almamaktadır.

Fotoğraf 7. Sultan II. Mahmud Nişan 
Taşı (Baş Taşı)
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Pâdişâh-ı azamet-cû dâver-i Rüstem-nirev 
Hânumansuz […] âyesidir Mevlâ’nın

Şâh-ı cem-kevkebe Sultân-ı cihân Mahmûd Hân 
Ki ânın dergâhıdır kıb[le]gehi şâhânın

Ol yek-endâz-ı zamâne o şehinşâh-şeci‘ 
O kemâlât ile mümtazı tamâm-ı [i]nsânın

Göksu’yu şevket ile bir gün idüb [ziyâret] 
Vasatın kıldı [ni]şîmen bu fesih meydânın

[...]-ı saha-ı pâkize-fezâda gördü 
Menzil ü seng-i tüfengin Kapudân Paşa’nın

Kûh-ı Kandilli’ye dek eyleyüb iş‘âl fetil 
Bu nişânı zamân [...]mış imiş ânın

Emr idüb pâdişeh-i kutb-ı şeca‘at [bile] 
Kıldılar na[…] ba‘dine ol Hân’ın

Ebû Çontur [deyü] şöhretli tüfengi kim ol 
Tob-ı se[n]g-senci olur nisbet âna vezzânın

Kahramân-vâri hemân kuv[vet-i] bâzûsu ile 
Aldı âguşuna ol pâdişâh-ı devrânın

Niyyet-i kahr-ı ‘adüvv ile kılub endâhte 
Kurşun idüb gezer ol kûhlerin pâyânın

Âteş-i endâz-ı dil-tire-i desti oldu 
Nâr […] ile tutuşdurdu ânın her yanın

Kopdu tahsin ile âvâz-ı süruşân-ı felek 
Bârekallâh didi cümle beşeri dünyânın

Hatve dü bin ile dört yüz dahi doksan sekizi 
İtdi peymûde mesâhaları heb binânın

Pür-ma‘arif o kadar pâk-hünerdir ol şâh 
Mazhar-ı lütf-i tecellîsi hemân Yezdân’ın

Hele ol hatt-ı hümâyûnuna sad mâşâallâh 
Açdı himmet-i nevîni vâdi hoş-inşânın

Sülüs ü rik‘a celî pek ki kerâmet bî-şek 
Nesh itdi ketebe zümresinin ‘ir[fânın]

Bir eser Göksu’da vaz‘ eyledi bu tarz-ı bihîn 
Kâmi altmış yedidir menzil-i sebk-efzânın

Hâsılı ‘ömr-i firâvân ide i‘tâ Allâh 
Ser-te-ser mahv kıla düşmen-ı bî-îmânın

Ser-tüfengi kulu esbakta kemine ‘Ârif 
Yazdı bu senge dü târîh olıcak fermânın

Geldi bu câye atub kurşunu bâlâ zibâ 
Menzilin bozdu be-kuvvet Kapudân Paşa’nın | 1226
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Fotoğraf 8. Sultan II. Mahmud Nişan Taşı (Ayak Taşı)

Fotoğraf 9. Sultan II. Mahmud Nişan Taşı (Ayak Taşı’nın tuğra bölümü)
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Berberbaşı Ali Efendi Çeşmesi (1238/1822-23), Mustafa Râkım
Çeşme, Kanlıca-Çubuklu yolu arasında Piri Reis Caddesi üzerinde bulunur. 
Çeşmenin banisi II. Mahmud’un berberbaşısı Ali Efendi’dir.23 Yalın cephesi tümüyle 
mermerle kaplıdır. Çeşmenin tepesinde Sultan II. Mahmud’un tuğrası ile onun 
altında celi ta’lik hatla yazılmış kitabe yer alır (Fotoğraf 10). Tuğrada şu ibare yazar:

Fotoğraf 10. Berberbaşı Ali Efendi Çeşmesi kitabesi 

(Ortada, tuğra formunda) Mahmûd Hân bin Abdülhamîd el-muzaffer dâ’imâ | 
(Sağ tarafta) Adlî | (Solda) Ketebehu Mustafa Râkım24 
Keçecizade Izzet Molla’nın manzumesini yazdığı kitabenin okunuşu ise şu 
şekildedir: 
Kevser getirdi hem-nâm-ı Haydar 
Hoşnûdu olsun Âl-i Peyember 
Ser-berberidir şâh-ı cihânın 
Selmân-sadâkat ol pâk-gevher 
Yapdı Çubuklu râhında çeşme 
Bâr-âver oldu her huşk u her ter 
İhsânı akdı şimdi bu suya 
Devletle Bârî kılsın mu‘ammer 
Dil-cû değil mi târîh-i İzzet 
Ayn-ı Ali’dir iç hem-çü Kevser | 1238 
Üzerinde ketebe kaydı olmayan bu kitabenin hattının tarih ve üslûp itibarıyla 
Yesârîzâde Mustafa Izzet’in olduğuna kanaat getiriyoruz.25

23 Tanışık, a.g.e., c. 2, s. 414. Tanışık, Berberbaşı Ali Efendi’nin ölüm tarihi olarak 1226 (1811) senesini veriyor. Ali 
Efendi’nin yaptırdığı çeşmeden önce vefat etmesi olasılık dışı olduğu için bu tarihte bir hata olduğuna kanaat getiri-
yoruz.
24 Galitekin tuğradaki ketebeyi ‘’Muharrem’’ olarak yanlış okumuştur. Bkz. Galitekin, a.g.e., c. 1, s. 40.
25 Bu düşünceyi Prof. Dr. Uğur Derman da bu şekilde teyit etmiştir.
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II. Mahmud Çeşmesi (1239/1823-24), Mustafa el-Çelebi

Çeşme Anadolu Feneri’nde Beykoz Caddesi’nin kollara ayrıldığı noktada yer 
almaktadır. Genişçe bir haznesi bulunan çeşmenin ön cephesi yakın bir zamanda 
yapıldığı anlaşılan mermerle kaplanmıştır. Özgün ayna taşının üzerinde her 
mısrası çeşmenin yapılış tarihi olan 1239 senesini veren Antepli Hasan Ayni 
Efendi’nin yazdığı manzum kitabe vardır (Fotoğraf 11). Bu kitabenin üzerinde ise 
bir tamir kitabesi26 bulunur. Celi sülüs hatla yazılmış kitabede şunlar yazar:

Fotoğraf 11. Sultan II. Mahmud Çeşmesi kitabesi

Menbâ‘-ı cûd u sehâdur o sâhib-himem 
Pâdişah-ı bahr u ber a‘del-i şâh-ı zamân

Dâver-i yemm-i mekremet cûd u vefâ menbâ‘ı 
Hâmi-i küll-i diyâr ya‘ni ki Mahmûd Hân

Himmet ü ihsânı bir çeşme binâ eyledi 
İtdi o şâh-ı güzîn zemzem-i nâbı revân

Çeşme-i âb-ı hayât oldu revân gel su iç 
Şükrün idüb kıl du‘â pâdişâha an-be-an

Yapusı sıhhat-nümâ âdeme ayn-i şifâ 
Âb için oldu binâ çeşme-i Mahmûd Hân

Oldu bu on mısrâ‘ın her biri târîh-i tam 
Nazmıma Aynî benim teşne bütün şâ‘irân | Harrarahu Mustafa el-Çelebi |  
Sene 1239 

26 Tamir kitabesi şöyledir: Ve sekâhüm rabbuhum şarâben tahûra [Insan 76:21] / Sarıyerli Hâfız Emine Hanım’ın 
rûhuna fâtiha / Sene 1346 (1927-28)
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Çeşmenin hattatı hakkında herhangi bir kaynakta bilgiye rastlanmamıştır. 
Fakat Ibnülemin Mahmud Kemal Inal Son Hattatlar adlı eserinin ‘‘Ömer Vasfi’’ 
maddesinde, ‘‘Anadolu Feneri’nde Sultan Mahmud’un yaptırdığı çeşmenin yazıları 
onundur’’ diyor.27 Ibnülemin’in bahsettiği çeşme bundan başkası olmayacağı gibi 
üzerindeki ketebe kaydından dolayı bu yazının (Trabzonî/Laz) Ömer Vasfi’nin 
olmadığı da bir o kadar muhakkaktır.

Göksu Camii (1251/1835-36), Yesârîzâde Mustafa İzzet
Camii Göksu Deresi’nin yanında Göksu Caddesi ile Baruthane Caddesi’nin 
kesimişinde yer almaktadır. Mimari olarak herhangi bir orijinal tarafı bulunmayan 
yapı, burayı yaptıran Peksimetçi Salih Ağa adıyla da anılmaktadır. Caminin minare 
ile son cemaat arasında kalan güney cephesine konulmuş kitabesinden hareketle II. 
Mahmud tarafından tekrardan yaptırıldığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 12). Şair 
mahlasının geçmediği manzum kitabe şu şekilde okunmaktadır:

Fotoğraf 12. Göksu Camii tamir kitabesi

Muktedâ-yı dîn ü devlet mübtenâ-yı saltanat
Pâdişâh-ı mülk ü millet rükn-i dîn-i Ahmedî
Ol Emîrü’l-mü’mininin niyyet-i hayriyyesi
Bendegânı sevkdir savb-i sevâba maksadı
Zikr-i Hakka var dîni Göksu’da teşvik içün
Lûtf edüb bu câmi‘î tecdide fermân eyledi
Hakk mü’eyyed eyleyüb tevfîkini itsün refik
Emr-i nusret tev’em tedbîri olsun sermedi
Söyledim itmâmına târih-i tahsîni tamam
Hân Mahmûdü’l-fi‘âl? ihyâ kıldı ma‘bedi | 1251

Kitabede hattat ketebesi bulunmamasına karşın yazıldığı tarih ve yazının üslûbu 
göz önünde bulundurulduğunda yazının hattatının Yesârîzâde Mustafa Izzet 
olduğu anlaşılmaktadır.28

27 Ibnülemin Mahmud Kemal Inal, Son Hattatlar, Istanbul 1955, s. 259.
28 Bu düşüncemi teyit için Prof. Dr. Uğur Derman’dan aldığım bilgi de bu yönde olmuştur.
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II. Mahmud Çeşmesi (1252/1836-37), Mehmed Hâşim & Yesârîzâde 
Mustafa İzzet
Çeşme, Dereseki’de Karakulak Çıkmazı’nın sonundaki Karakulak Memba Suyu 
Tesisleri’nin içinde yer almaktadır. Tümüyle mermerle kaplı cepheye sahip 
çeşmenin kitabesi sütunlar üzerine oturtulmuştur. Manzumesini Mehmed Said 
Pertev Paşa’nın yazdığı celi ta’lik hatlı kitabenin ortasında çeşmenin banisi II. 
Mahmud’un tuğrası yer almaktadır (Fotoğraf 13). Tuğrada şu ibareler yazar:

Fotoğraf 13. Sultan II. Mahmud (Karakulak) Çeşmesi’nin tuğrası ve kitabesi

(Ortada, tuğra formunda) Mahmûd Hân bin Abdülhamîd el-muzaffer dâ’imâ | (Sağ 
tarafta) Adlî | (Solda) Ketebehu Hâşim29

Kitabenin okunuşu ise şu şekildedir:

Karakulak suyudur çeşmesi olmuşdu harâb 
Kıldı ihyâ yeniden pâdişeh-i deryâ-cûd 
Tâ ki rîzân ola mîzâb-ı semâdan bârân 
Reşhasınca ede eyyâmını Hak nâ-ma‘dûd 
Akdı ağzım suyu târîh yazarken Pertev 
Bi-misl oldu zehî çeşme-i Sultân Mahmûd | 1252

Mehmed Hâşim’in (v. 1845) Tuğrada tarih belirtilmemiş olmasına karşın çeşmenin 
kitabesindeki 1252 senesinin tuğranın da tertip edildiğini sene olduğunu 
düşünmek akla yatkındır. Celi ta’lik kitabede ise ketebe kaydı olmamasına karşın 
yazıldığı tarih ve üslûp itibarıyla Yesârîzâde Mustafa Izzet’in hattı olduğuna kanaat 
getirebiliriz.30

Küçüksu Kasrı (1277/1860-61), Mehmed Hâşim
Ilk olarak Divitdâr Mehmed Paşa tarafından ahşap olarak yaptırılan 
buradaki köşk zamanla  tamir ve ilavelerle değişmiş, bugünkü görünümünü 
Sultan Abdülmecid devrinde kazanmıştır. Abdülmecid’in Batı üslûbunda 
Nikagos Balyan’a yaptırdığı kasır 1856-57 yılında tamamlanmıştır.31 
Kasrın herhangi bir inşa kitabesi yoktur, yalnız Boğaz’a bakan cephesinde 
Abdülmecid’in tuğrası yer alır (Fotoğraf 14). Bu tuğrada şu ibareler yer alır: 
(Ortada, tuğra formunda) Abdülmecîd Hân bin Mahmûd el-muzaffer dâ’imâ | 
(Solda) Ketebehu Hâşim | 127732

Ketebe kaydından hareketle tuğrayı Mehmed Hâşim Efendi’nin çektiğini anlıyoruz.
29 Galitekin, a.g.e., c. 1, s. 94. Ketebe okunmamıştır.
30 Bu konuda kendisinden bilgi istediğim Prof. Dr. Uğur Derman da bana bu yazının Yesârîzâde’nin hattı olduğunu 
söylemiştir.
31 Semavi Eyice, “Küçüksu Kasrı”, TDV Islâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kucuksu-kasri (Erişim 
tarihi: 30.10.2021).
32 Galitekin’de bu kitabe yer almamaktadır.
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Fotoğraf 14. Küçüksu Kasrı’nın cephesindeki Sultan Abdülmecid tuğrası

Hz. Yuşa Camii (1280/1863-64), Abdülfettah Efendi
Yuşa Tepesi’nde yer alan cami ilk olarak bir mescit-tekke olarak Yirmisekizçelebizade 
Mehmed Said Paşa (v. 1761) tarafından 1755-56’da yaptırılmıştır. Bu yapı 
yandığında Sultan Abdülmecid’in tarafından ihya edilmiştir. Bu ihyaya dair kitabe 
caminin harim kapısı üzerinde yer almaktadır (Fotoğraf 15). Manzumesini şair 
Nâim’in yazdığı celi ta’lik hatla muharrer kitabede şunlar yazar:

Fotoğraf 15. Hz. Yuşa Camii tamir kitabesi

Ziyâ-yı şem‘-i mihrâb-ı hilâfet câmi‘-i şevket 
İmâmü’l-mü‘minîn Abdülazîz Hân kerem-mu‘tâd

Bu vâlâ ma‘bedi nâr-ı harîk etmiş iken sûzân 
O bânî-i esâs-ı dîn [ü] devlet eyledi âbâd

Mü’ezzinler salâ itsün Na‘imâ böyle târîhin 
Ne zibâ kıldı Hân Abdülazîz bu câmi‘i bünyâd

Nemekahu Abdülfettâh ser-sikke-künân | 128033

33 Galitekin, a.g.e., c. 1, s. 27. Ketebe okunmamıştır.
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Kitabedeki ketebe kaydından hareketle kitabenin hattatının Abdülfettah Efendi 
(1815-1896) olduğunu anlıyoruz. Abdülfettah ketebesinde sikkelerin üzerindeki 
yazıların denetiminden sorumlu devlet görevlisi olduğu da belirtmiştir.

Askeri Dikimhane (1280/1863-64), Mehmed Rif ’at
Şimdilerde Bezmialem Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü 
olarak kullanılan bu yapı bilinenlere göre ilk olarak kâğıt ve çuha fabrikası olarak 
kurulmuş, daha sonra bugün üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre askeri 
dikimhane binasına dönüştürülmüştür. Yapının güney bölümünde yer alan kapı 
üzerinde Hâlet mahlaslı şairin yazdığı celi ta’lik hatlı kitabe yer alır (Fotoğraf 16). 
Kitabede şunlar yazar:

Fotoğraf 16. Askeri Dikimhane (Foto: TDV Islam Ansiklopedisi)

Şehinşâh-ı cihân Abdülazîz âsmân-pâye 
Serâpâ himmeti ma‘tuftur esbâb-ı umrâna

Husûsân askeriçün bir Kalavrahâne34inşâsı 
Olunca yümn ile sânih fu‘âd-ı şâh-ı devrâna

Dedi ikmâline târîh-i tamın çâkeri Hâlet 
Güzîde nev-resm bâlâ binâ oldu Dikimhâne | Nemekahu Mehmed Rif ‘at | 1280

Kitabedeki ketebe kaydından hareketle hattatın Mehmed Rif ’at olduğunu anlıyoruz. 
Bu hattat hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye tesadüf edilmemiştir. Fakat 
Istanbul’un muhtelif yerlerinde benzer yıllarda celi ta’lik hatla yazılmış Mehmed 
Rif ’at ketebeli bazı kitabelerle karşılaşılmaktadır. Bunlar; Kirazlı Mescit’in kıble 
duvarı önünde Ayşe Sıddıka Hanım Çeşmesi (1257), Emirgan Muvakkithanesi 
(1260), Ayvansaray’da Hançerli Hamamı (1262), Galata Mevlevihanesi’nin 
avlusundaki Adile Sultan Şadırvanı’na ait kitabe (1263), Aziz Mahmud Hüdayi 
Camii tamir kitabesi (1272), Akbıyık Camii şadırvanında Hace Hanım Çeşmesi 
(1283). Bu yazıların da aynı kişiye ait olduğunu düşünmek akla yatkındır.

Anadolu Hisarı Camii (1301/1883-84), Mısrîzâde Ali Rıza Üsküdârî
Cami Hisar’a çok yakın bir mesafede sahil üzerindeki Körfez Caddesi’nde 
bulunmaktadır. Buradaki Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ilk caminin 
bir yangın sonrası ortadan kalkması üzerine Sultan II. Abdülhamid tarafından 
yeniden yaptırıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır. Bununla ilgili olarak minare 
kaidesine manzumesini Ahmet Muhtar Paşa’nın yazdığı celi ta’lik bir kitabe 
konulmuştur (Fotoğraf 17.). Bu kitabede şunlar yazmaktadır:
34 Galitekin’te bu kelime (c. 1, s. 122) kolerahane olarak okunmuştur.
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Fotoğraf 17. Anadoluhisarı Fatih Camii tamir kitabesi

Bu câmi‘-i kudsî esâs nâr-ı kazâdan nâgehân 
Yanub bulunca indirâs hâtır-hazîn oldu cihân

Şu köy cenâb-ı Fâtih’e olmakla fethe fâtiha 
Bu câygâh-ı râcihe vermişdi bu câmi‘le şân

Çünkü yanub oldu harâb ihyâsına kıldı şitâb 
Sultân-ı fârûkî cenâb Abdülhamîd Hân-ı zamân

Kıldıkca mü’minler namâz etdikçe âşıklar niyâz 
Ömr-i hümâyûnun dırâz kılsın Hudâ-yı müste‘ân

Muhtâr te‘sîd eyledi târîh-i mu‘cem söyledi 
Lutf etdi tecdîd eyledi bu câmi‘i Şâh-ı cihân | 1301 | Mısrîzâde35

Kitabede geçen Mısrizade; Üsküdari Ali Rıza Efendi’dir. Kendisinin Istanbul’un 
muhtelif yerlerinde taşa mahkuk yazıları bulunmaktadır. Bunlardan tesadüf 
ettiklerimiz şunlardır: Şeyh Devati Camii (1304), Cihangir Camii (1307), Halkalı 
Ziraat Mektebi (1309), Silivrikapı Bâlâ sebil-çeşme-muvakkithane grubu (1309), 
Teşvikiye Camii harim kapısı üzerindeki ayet kitabesi (1309), Zeytinburnu Askeri 
Hastahanesi (1311), Üsküdar Baytar Mektebi (1311). Ölüm tarihi malum olmayan 
hattatın bahsi geçen kitabelerden hareketle vefatının 1311’den (1893) sonraya denk 
geldiğini anlıyoruz.

Rıfai Tekkesi (1318/1900-01), Nuri Korman
Tekke yapısı Yalıköy’de Çayır Caddesi ile Tekke Çıkmazı’nın birleştiği köşede 
bulunmaktadır. Ilk olarak Rıfai şeyhi Ethem Sırri Efendi tarafından inşa ettirilen 
bu tekke, 1310’lu yıllarda bir teravih namazı vakti Yalıköyü’nde çıkan bir yangında 
ortadan kalkmış,36 bunun üzerine II. Abdülhamid’in darüssaade ağalarından 
Ahmet Abdülgani Ağa (v. 1329) tarafından tekrardan inşa ettirilmiştir. Bu tamirle 
alâkalı kitabe, yapının Tekke Çıkmazı’na bakan cephesine konmuştur (Fotoğraf 
18). Celi ta’lik hatla yazılmış mensur kitabede şunlar yazmaktadır:

35 Galitekin, a.g.e., c. 1, s. 17. Ketebe okunmamıştır.
36 Bu bilgi Ahmet Bilgin Turnalı’nın neşredilmemiş Çayır (Terâzibaşı) Tekkesi isimli makalesinden alınmıştır.
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Fotoğraf 18. Rıfai Tekkesi tamir kitabesi 

Erîke-pirâ-yı hilâfet ü saltanât mümehhid-i bünyân-ı dîn ü devlet el-sultân 
el-Gâzi Abdülhamîd Hân-ı Sâni efendimiz hazretlerinin sâye-i inâyet-cenâb-ı 
zıllulâhilerinde Dârü’s-sa‘âdetü’ş-Şerîfe Ağası Ahmed Abdülganî Ağa hazretlerinin 
ihyâsına muvaffak oldukları hayrât-ı celîle cümlesinden olarak işbu Rifâ‘i 
Dergâh-ı şerîfi bin üç yüz onsekiz târîh-i hicriyyesinde inşâ ve küşâd olunmuşdur | 
Nemekahu 
Mehmed Nûrî Beşiktâşî37

Ketebede ismi geçen hattat Nuri Korman’dır (1868/9-1951). Bu yazı tespit 
edebildiğimiz kadarıyla hattatın taşa mahkuk tek ta’lik hatla yazılmış yazısıdır.

Sonuç
Yüzyıllar boyunca Istanbul’da inşa edilen yapıların önemli bir kısmında kitabelerle 
karşılaşılmaktadır. Bu kitabelerin bir kısmı da önemli hattatların kaleminden 
çıkmıştır. Bu bağlamda Beykoz’da da 18. yy’ın ortalarından 19. yy’ın başına 
kadar çeşitli şekillerde kullanılan yapılarda hattatlarını bildiğimiz kitabelerle 
karşılaşmaktayız. Bu da Beykoz’un özellikle bu tarih aralığında meskûn bir yer 
olarak artan önemine işaret etmektedir.

37 Galitekin, a.g.e., c. 1, s. 159. Ketebe okunmamıştır.





Sultan II. Mahmud’un 
Göksu’da Yaptığı Tüfek Atışı 
Hatırasına Dikilen 1226 (1811) 
Tarihli Ayak ve Nişan Taşı

Sadi S. KUCUR1

Özet
Sultan II. Mahmud okçulukla yoğun meşguliyetinden önce, saltanatının ilk yılla-
rında tüfek atışları da yapmıştır. Zira o Nizam-ı Cedid ordusunun silah ihtiyacını 
karşılamak için modern tüfek imalâtını geliştirmeye büyük çaba gösteren bir sul-
tandır. Tebliğin konusu sultanın yaptığı tüfek atışlarından ve kırdığı rekorlardan 
biriyle ilgili, Beykoz ilçesinde bugün Göztepe Mahallesi ile Yeni Mahalle’de dik-
tirdiği ayak ve nişan taşıdır. Sultan 1226 (1811) yılında Göksu’yu ziyarete gelir ve 
burada Kapudan Paşa’nın diktirdiği tüfek taşı ve menzilini görünce “Ebû Çontur” 
adıyla meşhur olan tüfekle 2498 adımlık bir atış yapar. Bu atışın hatırasına tarih 
düşüren Şair Ser-tüfengî Ârif ’in, hattını Yesârîzade Mustafa Izzet Efendinin ta‘lîk 
hatla yazdığı 20 ve 9’ar beyitlik iki şiir, ayak ve nişan taşına hakkedilerek dikilir. 
Ayak taşı Göztepe Mahallesi’nde, vakıf arazi içinde, nişan taşı ise Yeni Mahalle’deki 

1 Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, E-posta: skucur@marmara.edu.tr
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bir meydanda dikilidir. Her iki taş da sultanın tuğrası ile nişan taşında hattatın im-
zası da bulunmaktadır. Bu tarihî iki taş Osmanlı kültürünün günümüze ulaşabilen 
iki güzel örneğini vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ayak taşı, Nişan taşı, Sultan II. Mahmud, Göksu, Tüfek atışı.

Türkler bozkır hayat tarzının temel unsurlarından olan ok ve yayı tarih boyunca 
savaş ve avlarda maharetle kullanmışlardır. Özellikle Osmanlı Türkleri okçuluğu 
bir spor olarak da yaygınlaştırmışlar ve yarışmalar, koşular düzenlemişlerdir. Bu 
ilgi ok ve yayın silah olarak kullanımından vazgeçilmesinden sonra da devam et-
miştir. Rekor kırılan uzun menzilli atışların hatırasına atışın yapıldığı yere ayak 
taşı, okun düştüğü yere ise nişan veya menzil taşı dikmişlerdir. Ateşli silahlar ve 
tüfek kullanımı yaygınlaşınca bu sefer tüfek atışları da bir spor haline gelmiş, men-
zil atışları düzenlenmiştir.

II. Mahmud (1808-1839) amcası Sultan III. Selim’in (1789-1807) başlattığı ıslahat 
faaliyetlerini devam ettiren, Yeniçeri Ocağı’nı kaldıran, onun kurduğu Nizâm-ı Ce-
dîd ordusunun silah ihtiyacını karşılamak için modern tüfek imalâtını geliştirmeye 
de büyük çaba gösteren bir sultandır. Keza onun hüsn-i hat ve şiire vâkıf, okçuluk, 
kılıç vurma, mızrak oyunu, haşin ve sert aygıra binmenin yanı sıra tüfek sanatında 
da mahir olduğu ifade edilmektedir (Tayyar-zâde Atâ, 2010: 252).

Sultan II. Mahmud saltanatının sonlarına doğru ok atışlarına ilgi göstermeye baş-
lamış hatta rekorlar kırmış bir kemankeştir. Sultan 1232 (1817) yılından itibaren 
bu sporla ilgilenerek eğitim almış, akabinde kabza almış, kemankeşliğe yükselmiş 
ve menzil atışlarında önemli rekorlar kırmış, kendisinin de katıldığı ok koşula-
rı düzenletmiştir. Okçuluk sporu son parlak dönemini onun zamanında yaşamış, 
yaptığı atışların hatırasına Okmeydanı’nda ve başka yerlerde her biri birer büyük 
abide görünümündeki birçok  ayak, ana ve nişan taşı diktirmiştir. Bunlardan rekor 
kırdığı yedi menzilin nişantaşları günümüze ulaşmıştır (Yücel, 1999: 201-205).

O saltanatının ilk yıllarında ise tüfek atışları yapmıştır. Bu tebliğin konusu Gök-
su’da yaptığı bir atışın ve kırdığı rekorun hatırasına 1226 (1811) yılında dikilen 
ayak ve nişan taşıdır. Ayak taşının bulunduğu mevki, Beykoz ilçesine bağlı Göztepe 
Mahallesi’nde, Küçüksu Çayırı’ndan Kavacık’a doğru çıkan Göksu Caddesi’nin de-
vamı olan Atatürk Caddesi ile Göztepe Sokağı arasındaki 15 pafta, 51 ada, 5 parsel 
numaralı arazidir. Yol yapımı ve geçirilen boru hattı nedeniyle bir kısmı istimlâk 
edilen, büyük bir kısmı da ticari işletmelere tahsis edilen bu arazinin mülkiyeti 
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Ayak taşı kitabesi bu arazi üzerinde bulu-
nan Göksu Kasrı’nın2 temel kalıntıları dibinde, gövdesi iki kademeli kaidesinden 
ayrılmış, toprak üzerinde yatay vaziyette durmaktadır, alınlığındaki tuğra kısmı 
gövdeden ayrı ve kırıktır. Ayak taşının Göksu Kasrı ile ilişkisi bilinmemektedir.

2 Bazı yayınlarda Küçüksu Kasrı’na Göksu Kasrı da dendiği ifade ediliyor (Eyice, 2002: 530) ise de Göksu Kasrı’nın 
günümüze ancak duvar kalıntıları ulaştığı ve hakkında bir araştırma da yapılmadığı için bu adlandırmanın Küçüksu 
Kasrı’na ait olduğu zannedildiği anlaşılmaktadır. Başka bir araştırma konusu olan bu vakıf arazi ve Göksu Kasrı ile 
nişan taşının tahrip, talan veya işgalden korunması ve uygun şekilde değerlendirilmesi için duyarlı mahalle sakinleri 
büyük çaba göstermiştir. 1994 yılında Göztepe Mahallesi Muhtarı Hasan Coşkun’un, özellikle 2005 yılında Avukat 
Ferda Kazancıbaşı’nın üstün gayretlerine (Kazancıbaşı, 2005) rağmen, sadece kasrın kalıntılarının etrafı cam ve tel 
korkuluklarla çevrilmekle yetinilmiş ve mevcut olan da yok olmaya terkedilmiş vaziyettedir. Etrafındaki geri kalan 
arazi ise ticari işletmelere tahsis edilmiş durumdadır.
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Resim 1. Ayak Taşı ve Nişan Taşının Konumları ve Aralarındaki Mesafe (Yandex)

Resim 2. Ayak Taşı Kitabesi (1994)



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı498

Resim 3. Ayak Taşı Kitabesinin Bugünkü Vaziyeti (Kasım 2021)

Mermer ayak taşının kitabeli gövdesinin ebatları 2.60mx1.30mx0.14m’dir. Kitabe-
nin gövdesinden ayrı vaziyetteki alınlık kısmında Râkım imzalı Sultan II. Mah-
mud’un tuğrası bulunmaktadır. Kitabenin metni 20 kıt‘adır ve celî ta‘lîk hat ile 
yazılmıştır. Hattatın imzası yoktur. Ancak aynı tarihli, aynı atışla ilgili Yeni Ma-
halledeki nişan taşı da celî ta‘lîk hatla yazılmış olup üzerinde Yesârîzâde Mustafa 
Izzet’in imzası bulunduğuna göre, bu kitabe de onun tarafından yazılmış olmalıdır. 
Mermerin kalitesinin ve taş işçiliğinin güzel olmasına rağmen, iyi korunamadığı 
için maalesef bazı kelimeler aşındığından okunamayacak durumdadır.

Resim 4. Ayak Taşı Kitabesinin Diğer Parçaları (Kasım 2021)
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Resim 5. Ayak Taşı Kitabesinin Kırık Vaziyetteki Tuğra Kısmı (Kasım 2021)

Resim 6. Ayak Taşı Kitabesi (Kasım 2021)
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19. beyitin ilk mısraında bulunan mahlas ve lâkaba göre metnin şairi Ser-tüfen-
gî Ârif ’tir. Ankaralı Müderris-zâde Mustafa’nın oğlu. olup 1171 (1757)’de Izmit’te 
doğmuştur. Babasının lâkabıyla da anılmaktadır. Soyu Hacı Bayram Velî silsilesine 
ulaştığı zikredilmektedir (Ârif Hikmet Bey, 2019: 73). Babasının vefatı üzerine Sul-
tan III. Mustafa’nın himayesiyle Enderun’a alınmış, 1208 (1794) veya 1204 (1790) 
yılında Tüfengcibaşı olmuş, sonra muhtelif vilayetlerde önce mevleviyetlik, sonra 
kadılıklarda bulunmuştur. 1242 (1826)’de Istanbul kadılığına tayin edilmiş ve 1245 
(1829)’te vefat etmiştir. Mevcut şiirlerinin “garîb u acîb” (Fatîn Davud, 2017: 322) 
ve kendine mahsus tavırda divan sahibi olduğu, ayrıca Târîh-i Vassâf’ı Hülâgû’nun 
Bağdad vak‘asına kadar şerh ettiği (Ârif Hikmet Bey, 2019: 73-74) ifade ediliyor ise 
de divanının bir nüshası tespit edilememiştir.

 
Ayak Taşı Kitabesi Metni 

(Sultan II. Mahmud tuğrası, Râkım imzalı)

Pâdişâh-ı ‘azamet-cû dâver-i Rüstem-nîrû 
Hânumânsuz ………..âyesidir Mevlâ’nın

Şâh-ı cem-kevkebe Sultân-ı cihân Mah-
mûd Hân 
Ki ânın dergehidir kıb[le]gehi şâhânın

Ol yek-endâz-ı zamâne o şehinşâh-ı şecî‘
O kemâlât ile mümtâzı temâm-ı [i]nsânın

Göksu’yı şevket ile bir gün idüp [ziyâret]
Vasatın kıldı [ni]şîmen bu fesîh meydâ-
nın

…...-i sâha-i pâkîze-fezâda gördi
Menzil ü seng-i tüfengin Kapudan Pa-
şa’nın

Kûh-ı Kandilli’ye dek eyleyüp iş‘âl-i fetîl
Bu nişânı o zaman (y)apmış imiş ânın

Emr idüp pâdişeh-i kutb-ı şecâ‘at bile
Kıldılar ……….…….vâ ba‘dine ol cânın

Ebû Çontur deyü şöhretli tüfengi kim ol
Top-ı sebük-senci olur nisbet ana vezzâ-
nın

Kahramân-vârî hemân kuvvet ……….
bazusı ile
Aldı âğûşuna ol pâdişeh devrânın

Niyyet-i kahr-ı ‘adüvv ile kılup endâhte
Kurşun irüp gezer ol kûhlerin pâyânın

Âteş-endâz-ı dil tîre-i desti oldı
Nâr-ı esmeriyle tutuşdurdı ânın her yanın

Kopdı tahsîn ile âvâz-ı sürûşân-ı felek
Bâreka’llah didi cümle beşeri dünyânın

Hatve dü bin ile dört yüz dahî toksan 
sekizi
Itdi peymûde mesâhaları hep binânın

Pür ma‘ârif o kadar pâk-[hü]nerdir ol şeh
Mazhar-ı lûtf-i tecellîsi hemân Yezdân’ın

Hele ol hatt-ı humâyûnuna sad mâşâa’llah
Açdı himmet-i nevîn-i vâdî hoş-insânın

Sülüs ü rik‘a celî pek ki kerâmet bî-şek
Nesh itdi kete[be] zümresinün irfânın

Bir eser Göksu’da vaz‘ eyledi bu tarz-ı 
bihîn
Kâmı altmış yididür menzil-i sebk-efzâ-
nın

Hâsılı ömr-i firâvân ide i‘tâ Allah
Ser-te-ser mahv kıla düşmen-i bî-îmânın

Ser-tüfengî kulı esbakda kemîne ‘Ârif
Yazdı bu senge dü târîh olıcak fermânın

Geldi bu câye atup kurşunı bâlâ zîbâ
Menzilin bozdı be-kuvvet Kapudan Pa-
şa’nın.
                   1226[1811]
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Kitabe metni şiirinin vezni fe(fâ)‘ilâtün / fe‘ilâtün / fe‘ilâtün / fe(fâ)‘ilün’dür. Şair 
19. beyitin ikinci mısraında iki tarih düşürdüğünü ifade etmiş ve son (20.) beyitin 
her iki mısraında iki ayrı tarih düşürerek 1226 yılını vermiştir. Ayak taşı kitabe 
metnine göre; Sultan (II.) Mahmud Han bir gün Göksu’yu ziyaret edip bu geniş 
meydanın ortasına oturdu. Burada Kapudan Paşa’nın tüfenk taşı ve menzilini 
gördü. Paşa bu nişanı, Kandilli Dağı’na kadar fitili ateşlediğinde dikmiş. Bunun 
üzerine padişah, “Ebû Çontur” adıyla meşhur olan ve tartılınca hafif topa nispet 
edilen tüfengi, kahramanca, kuvvetli pazusuyla göğsüne alıp düşmanı kahretmek 
niyetiyle dağların tepesine ateşledi. Mesafe 2498 adım olarak ölçülmüştü. (Sultan) 
Göksu’da iyi tarzda bir eser yapılmasını istedi. Vâki olanı arttıran menzilin kâmı 
(muradı) altmış yedidir. Daha önce Tüfenkçibaşı olan Ârif bu taşa iki tarih yazdı. 
(Sultan) bu yere gelip akıllıca kurşunu atıp kuvvetle Kapudan Paşa’nın menzilini 
bozdu.

Kitabeye göre Sultan II. Mahmud’un bu atışı yapmasına sebep olan hadise daha 
önce bir kaptan paşanın burada yaptığı atış üzerine menzil taşı diktirmiş olma-
sıdır. Bu kaptan paşanın adı kitabede verilmemiştir. Taşın dikildiği 1226 (1811) 
yılında bu makamda bulunan üç kaptan paşanın adı bilinmektedir. Bunlar sırasıyla 
şunlardır: Hafız Ali Paşa 1224 yılında tayin edildiği bu makamdan 2 Zilka‘de 1226 
tarihinde azledilmiş, yerine tayin edilen Kara Mehmed Paşa aynı yılın 6 Zilhicce-
sinde vefat etmiş, onun yerine getirilen Koca Husrev Mehmed Paşa ise azledildi-
ği 1233 yılına kadar görevini ifa etmiştir (Şânî-zâde, 2008: 320, 509; Danişmend, 
1971: 224-225). Câbî Ömer Efendi’nin (2003:781) bu atış hatırasına hazırlanan ni-
şan taşının dikiliş tarihini gün ve ay belirterek kaydetmesi, daha önce atış yapan 
Kapudan Paşa’nın bunlardan hangisinin olduğunu tespit etmemizi sağlamaktadır:

Göksu mesîre-gâhda, kati ba‘îd mesâfede, Pâdişâh-ı ‘âlem Sultan Mahmûd efendi-
miz hazretleri, tüfeng ile nişân urmuş olmalarıyla, mahall-i merkuma nişângâh taş 
dikilmeğe şâyeste olmağın, battâl nişân taşı[nı], on çiftden mütecâviz, Üsküdar’dan 
hasekîler, tunbaylar güdüp mahalline vaz‘ı tahrîr olundu; fî 27 Ş sene 1226 [14 
Kasım 1211].

Bugün Yeni Mahalle sınırları içinde bulunan nişan taşının dikildiği 27 Şevval 1226 
tarihinden önce yukarıda zikredilen paşalardan Hafız Ali Paşa’nın kaptan paşa ol-
duğu anlaşılmaktadır. Zira taşın dikiliş tarihi ve öncesi onun bu makamda bulun-
duğu Zilhicce 1224 – 2 Zilka‘de 1226 tarihleri arasına rastlamaktadır.

Padişahın “Ebû Çontur” adıyla meşhur olan ve tartılınca hafif topa nispet edilen 
tüfek ile atış yaptığı ifade edilmektedir. Askerî Müzedeki tüfekler arasında biri 1226 
tarihli iki adet Sultan II. Mahmud tuğralı çakmaklı tüfek bulunmaktadır (Çöteli-
oğlu, 2000: 71-72). Ancak bunların kitabede sözü edilen tüfek olmadıkları anlaşıl-
maktadır. Bu tüfek hafif topa nispet edildiğine ve “Ebû Çontur” adıyla tanındığına 
göre o daha iri ve gösterişli olmalıdır. Nitekim Çontur kelimesi Niğde ağzında eğri 
büğrü, kambur demektir (Derleme Sözlüğü, 1968: 1268). Arapça Eb(û) kelimesi, 
kendisiyle yapılan tamlamalarda mübâlağa ifade ettiğine göre Ebû Çontur da çok 
kambur anlamına gelmektedir.3

3 Sultan II. Mahmud ile ilgili bir kitap projesi dolayısiyle Topkapı Sarayı Müzesi depolarında araştırma imkânı bula-
bilen değerli meslektaşım Doç. Dr. Uğur Demir II. Mahmud tuğralı, kitabeli ve gösterişli bir tüfek gördüğünü, fakat 
fotoğrafını çekmenin mümkün olmadığını ifade etmiştir. Bu tüfeğin Ebû Çontur olması ihtimal dâhilindedir.
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Atış mesafesinin 2498 adım olduğu ifade edil-
miştir. Bir adımın metrik karşılığı 75,8 cm (Çe-
tin, 2013: 448) ise mesafe 1.893 m kadar olmalı-
dır. Ancak ayak taşı ile nişan taşının 
bulundukları mevkiler arasındaki mesafe Google 
ve Yandex Harita programlarının mesafe ölçüm-
lerine göre ortalama 875 metredir. Bu ölçümlerin 
birebir örtüşmesini beklemesek de aralarındaki 
büyük fark dikkat çekicidir. Ayak taşının bugün 
bulunduğu yerin atışın yapıldığı ve taşın dikildi-
ği yer olup olmadığı kesinlik arz etmese de bu 
mevkinin aradaki büyük farkı kapatabilecek bir 
uzaklıkta olması da mümkün görünmemektedir. 
Diğer taraftan ilginç durum ise 1 adım, Ingiliz 
mesafe ölçü birimi fit’in uzunluğu olan 30.48 cm 
olarak kabul edildiği takdirde, mesafe 761 m ka-
dar olmaktadır. Bu mesafe de haritaların ölçü-
müne yakındır. Bu vesile ile XIX. yüzyılın başla-
rında Osmanlıların mesafe ölçüm birimi olan adım’ı, bir Ingiliz mesafe ölçüm 
birimi olan fit ile eşit değerde mi kullandıkları sorusu akla gelmektedir ki ayrıca 
araştırılması gereken bir konudur. Bu iki ölçümü dikkate alacak olursak, araların-
daki 100 m civarındaki mesafe farkı, bize ayak taşının bugün bulunduğu yerden 
yaklaşık 100 m kadar daha uzak bir mevkide atışın yapıldığını ve taşın asıl dikildi-
ği yerin orası olabileceğini düşündürmektedir. Eğer böyle ise ayak taşı söz konusu 
meçhul yerden şimdi bulunduğu metruk kasrın yakınına getirilmiş olmalıdır.

Resim 7. Yeni Mahalle’deki Sultan II. Mahmud Nişan Taşı

Resim 8. Nişan Taşının Tepeliği
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Resim 8. Nişan Taşı Kitabesi 
(Metnin okunabilmesini sağlamak için detaylı fotoğraf kareleri birleştirilmiştir.)

Sultan II. Mahmud’un Göksu’daki tüfek atışı hatırasına dikilen nişan taşı ise Gök-
su Mahallesi ile Kandilli semti arasında bulunan Yeni Mahalle’de, Nişangâh Cad-
desi’nin Dikilitaş Sokak ile kesistiği küçük meydandadır. Beykoz Belediyesi Mart 
2005’te burada çevre düzenlemesi yapmıştır. Nişan taşı 59 cm çapında ve yaklaşık 
6.40 m boyunda, silindirik mermerdendir ve dairevi bir kaide üzerine oturtulmuş-
tur. Tepeliğinde ters oturtulmuş yivli bir çanak, ucunda ise taç yaprakları açmamış 
bir tomurcuk yontulmuştur. Nişan taşının kitabe metni ve fotoğrafı yayınlanmıştır 
(Acar, 2006: 144-145; http://www.ottomaninscriptions.com/information. aspx?-
ref=list&bid=1385&hid=5221, 30.10.2021).
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Nişan Taşı Kitabesi 
(Sultan II. Mahmud tuğrası, Râkım imzalı)

Cenâb-ı kutb-ı devrân hazret-i Sultân Mahmûd Hân

Ki nûr-ı çehre-i pâkî ider pertev gedâ mâhı

Gelüp nüzhetgeh-i Göksu’ya gül-geşt iderek bi’l-‘ızz

Şu şevk-efzâ çemenzâr-ı lâtîf oldı karargâhı

Olup meşhûd ki devlet kapudânı bu menzilde

Tüfenk endaht idüp urmuş sebû ber-vech-i dil-hâhı

Kılup perrân kurşun çün ‘ukâb bâlâ-yı kûhsâra

Sebûyı lâne-veş itdi perîşân zât-ı âgâhı

Kapudânın nişân-ı nâm ü şân ü menzil ol dem

Nişân virdi ‘ademden buldı tâ ka’r ü bün-i câhı

Sebû teşhîs olınmaz menzil-i kesrinde ol şâhın

Kerâmetdir bu emr-i sa‘b fikr it kudretu’llâhı

Sütûn-ı Kehkeşân bu menzile seng-i nişân olsun

Ki gerdûn pâyedir yokdur bunun emsâl ü eşbâhı

Hayât-ı sermediyle Hakk anı itsün ferâh-âlûd

Hemîşe şuğl ola gâh hatt ü geh esb ü tüfenk gâhı

Kazılsın sikke-âsâ mermere ‘Ârif bu hoş târîh

Zihî taş dikdi meydân-ı hünerde âlemin şâhı.

1226[1811]
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el-‘Abdü’d-dâ‘î Yesârîzâde 
Mustafa ‘Izzet ğufira lehumâ

Kitabe metninin başında Hattat Râkım’ın imzalı Sultan II. Mahmud tuğrası bulun-
maktadır. Ta‘lîk kitabenin sonunda ise Hattat Yesârîzâde Mustafa Izzet’in imzası 
bulunmaktadır (el-‘Abdü’d-dâ‘î Yesârîzâde Mustafa ‘Izzet ğufira lehümâ). Kitabe-
deki şiir yine Şair (Ser-tüfengî, Tüfenkçibaşı) Ârif tarafından yazılmış ve tarih dü-
şürülmüştür. Şiir mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / mefâ‘îlün / mefâ‘îlün veznindedir. Kitabe 
metni şöyle hulâsa edilebilir: Sultan (II.) Mahmud Han  gülleri seyrederek izzetle 
Göksu’ya geldi. Neşelendiren bu lâtif çimenliği karargâh kıldı. Kapudan Paşa bu 
menzilde tüfenkle atış yapıp testiyi vurmuş. Sultan bunun üzerine dağın en uzak 
yerine testi koydurdu. Kurşunu kartal gibi dağların tepesine uçurdu. Testiyi yuva 
gibi perişan etti. Kapudân’ın nam ve şanının nişanı ve menzili bozuldu. Yok oldu, 
kuyunun dibini boyladı. Sultanın geçilmiş menzilinde testi teşhis olunmadı. Bu 
yerine getirilmesi güç iş keramettir, Allah’ın kudretini düşün. Samanyolu sütunu 
bu menzile nişan taşı olsun. Hat, at ve tüfenk onun daima uğraşı olsun.

Nişan taşı kitabesi metnindeki bilgilerin ayak taşı kitabesindeki bilgileri tamam-
layıcı, pekiştirici mahiyette olduğu görülmektedir. Ayrıca ta‘lîk kitabenin hattat 
imzasının bulunması da önemlidir.

Bu araştırmada Sultan II. Mahmud’un 1226 (1811) yılında Göksu Çayırı’nda yaptığı 
tüfek atışı hatırasına dikilen ayak ve nişan taşları tanıtılmıştır. Nişan taşlarına nis-
petle daha az örneği bulunan ayak taşı kitabesinin okunabilir vaziyetteki fotoğrafı 
ve imkân nispetinde okunan metni ilk defa yayınlanmış ve değerlendirilmiş, Yeni 
Mahalle’deki nişan taşıyla ilişkisi tespit edilmiştir. Her iki kitabede Hattat Râkım’ın 
imzalı celî sülüs Sultan II. Mahmud tuğrası bulunmaktadır. Kitabe metinleri nişan 
taşında imzası bulunan meşhur celî ta‘lîk hattatı Yesârîze Mustafa Izzet Efendi ta-
rafından yazılmıştır. Sertüfengî Ârif iki kitabedeki şiirlerin şairidir ve ayak taşında 
iki, nişan taşında bir tarih düşürmüştür. Kitabe metinlerine göre sultan, daha önce 
burada Kapudan Hafız Ali Paşa’nın yaptığı tüfek atışı üzerine diktirdiği menzil ta-
şını görünce bir tüfek atışı yapmaya karar vermiş ve atış mesafesinin 2489 adım 
olduğu ölçülen bir atış yapmıştır. Mesafe ölçüm birimi olarak zikredilen adım’ın 
atış yapılan mesafe de göz önünde bulundurularak metrik karşılığının klasik 75,8 
cm değil, Ingiliz mesafe ölçü birimi fit’in değeri olan 30,48 cm olabileceği ifade 
edilmiştir. Parçalara ayrılmış, bazı yerleri tahrip olmuş tarihî ayak taşı kitabesinin 
içler acısı durumu bu vesile ile ilgili mercilerin dikkatine sunulmuştur.
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Boğaziçi Beykoz Parkı 
Osmanlı Anonim Şirketi

Arzu TOZDUMAN TERZI1

Boğaziçi Beykoz Parkı Anonim Şirketi’nin kurulduğu yer Beykoz Büyük Parkı veya 
Osmanlı dönemindeki diğer adıyla Abraham Paşa Korusu’dur. Osmanlı Devleti’nin 
itibarlı sarrafları arasında yer alan Abraham Paşa aynı zamanda Mısır Hidivi’nin 
Kapı Kethüdalığı vazifesinde bulunmuştur. Abraham Paşa’ya bu görevi sırasında 
Sultan Abdülaziz, Mecâlis-i Ali üyeliği ve vezaret tevcih etmiştir. Osmanlı yöneti-
minde Ayan Meclisi Üyeliği, Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi azalığı gibi muhtelif 
devlet görevlerinde de bulunan Abraham Paşa Istanbul’da özellikle Beykoz ve Bü-
yükdere olmak üzere boğazın iki yakasında geniş ve mühim araziler satın almıştır2.

Sultan II. Abdülhamid döneminde malî açıdan sıkıntıya düşen Abraham Paşa’nın 
Istanbul’un stratejik olarak en önemli merkezlerinden biri olan Beykoz’daki geniş 
arazilerini, borçlarına karşılık Ruslara satmaya kalkışması, devlet yönetimince sa-
kıncalı bulunmuştur. Çözüm olarak Beykoz’daki rıhtım, koruluk, Arpacı çiftliği 
başta olmak üzere Abraham Paşa’nın oluşturduğu ve sayıları onu geçen çiftlikleri 
Hazine-i Hassa tarafından Abraham Paşa’dan satın alınmış ve Sultan II. Abdülha-
mid’in tapulu mülklerine dâhil edilmiştir3.

1 Prof. Dr., Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi. 
2 BOA, DH. SAID.d, nr.25/27; BOA, DH.SAID.MEM, nr. 2/10.
3 BOA, I. DH, nr. 1193/93395.
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Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra padişah emlâkı statüsün-
den çıkartılıp devlet arazisi/emlâk-ı emiriyye olarak Maliye Nezareti’ne devredilen 
Abraham Paşa’dan satın alınan mülkler4 ayrı ayrı kiralanmak suretiyle devlet tara-
fından işletilmiştir. Bu mülklerden biri park ve müştemilâtının da dâhil olduğu 
Abraham Paşa Korusu’dur.

Şekil 1: Emlâk-ı Hümayûna Dâhil Edilen Abraham Paşa Korusu’nun Plânı5

Koru, Mahmud Paşazade Reşid b. Ayad Bey’e kiralanır. Reşid Bey, Mahmud b. 
Ayad yani Tunuslu Mahmud Paşa’nın büyük oğlu Tahir Bey’in Mısırlı Mustafa Fa-
zıl Paşa’nın kızı Prenses Rukiye Hanım’la evliliğinden doğan oğullarından ikinci-
sidir ve Osmanlı tebaasındandır. Osmanlı Demiryolu memurlarından olan Reşid 
Bey o sıralarda kurmuş olduğu bir şirketle Yalova kaplıcalarını da işletmektedir6. 
Abraham Paşa Korusu Istanbul vilayetinin hususi emlâkından olmayıp Maliye Ha-
zinesine ait emlâk-ı emiriye statüsünde bulunmasından dolayı kiralanmasına ait 
işlemler Vilayet Idare Kanu’nun 66. maddesi hükmünce Maliye Nezareti’nin onayı 
alınarak Vilayet Idare Meclisince yapılması gerekmekteydi7. Dolayısıyla kira mu-
kavelesi Istanbul Vilayeti adına hareket eden Defterdar Fazıl Bey’le o sıralarda Ka-
dıköy’de oturan Yalova Kaplıcaları Şirketi sahibi Reşid b. Ayad arasında 21 Ekim 
1913 tarihinde imzalanır8.

Mukavele toplam 14 maddeden meydana gelmiştir. Abraham Paşa Korusu’nun 
park ve müştemilatıyla birlikte Reşid Bey’e kiralanma süresi mukavelenin madde-
lerine sadık kalma koşuluyla 9 senedir (madde 1). Yıllık kira bedelinde ise her sene 

4 Arzu Terzi, Hazine-i Hassa Nezareti, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s. 151.
5 Istanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, nr. 92340/05-06.
6 BOA, A.}DVN. MKL, nr.53/21.
7 BOA, ŞD, nr., 1251/5, leff 6-2.
8 BOA, ŞD, nr., 1251/5, leff 10-2’de kira mukavelesinin sureti yer almaktadır.
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için belirli artış mevcuttur. Korunun dokuz senelik kira bedelleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir (madde 2).

Tablo I: Beykoz Korusu’nun Dokuz Senelik Kira Bedeli

Sene Kira Bedeli

1 3.000

2 3.500
3 4.000

4 4.500
5 5.000
6 6.000
7 7.000
8 8.000
9 9.000

Yıllık kira dışında Reşid Bey ve şirketi her yıl kirayı öderken ayrıca vilayetin hususî 
varidatına destek olarak ilk sene 150, ikinci sene 200 ve geri kalan senelerde ise 
300’er Osmanlı Lirasını vilayetin hususi muhasebesi hesabına yatırmakla mükellef 
tutulmuştu (madde 12).  Mukaveleye Reşid Bey’in ilk kirasını ödeyeceği tarihe ka-
dar olan süre için teminat bedeli şartı da getirilmişti. Buna göre mukavelenin imza 
ve teati edildiği gün kiracı Reşid Bey 1.000 lira kıymetindeki Yalova şirketine ait 
hisse senetlerini teminat olarak Istanbul Valiliği’ne teslim edecek ve senetler malî 
1330 senesi martının ilk haftasında senelik birinci kira bedelinin ödenmesi sıra-
sında kendisine iade edilecekti. Reşid Bey bu ilk kirayı ödemediği takdirde hisseler 
vilayetin gelirleri arasına girecekti (madde 11).

Üçüncü madde gereği  mukavele tarihinden itibaren bir sene müddet içinde bir 
Osmanlı Anonim şirketi teşkil etmekle mükellef olan Reşid Bey, bu kira anlaşma-
sıyla deniz sahilinde veya koruda ilk üç sene zarfında inşası mecburi olmak üzere, 
inşa masrafı  20.000 lira tutarında  oteller, deniz hamamları, dükkan ve bahçeler, 
avlanmaya mahsus yerler, tiyatrolar, gazinolar ve hususi bir kulüp tesis ile yarış 
mahalleri meydana getirmeğe ve her türlü oyunlar oynatmağa, yollar açmağa lu-
napark yapmağa yetkili bir hale gelmiştir (madde 4). Buralarda istihdam edilecek 
memurların Osmanlı tebaasından olması, kulüp veya yarışlar gibi ihtisas gerekecek 
işlerde ise yabancı tebaadan memur istihdam edilmesi gerekirse muhakkak sabıka 
kayıtlarının alınması yine mukavelede yer alan şartlar arasındaydı (madde 7).

Kira süresi olan 9 yılın bitiminde iki tarafın onayıyla mukavele yenilenebilecek-
ti. Dolayısıyla süre bitiminde Reşid Bey ve şirketi uygun şartlarla rüçhan hakkına 
sahipti. Ancak bu rüçhan hakkı 9 sene sonunda 7.500 lira senelik kira bedelinden 
düşük olamayacağı gibi 36 sene sonra da hükümsüz kalacaktı. Mukavele herhan-
gi bir sebeple yenilenmezse park başka bir şirket veya şahsa kiralanabilecekti. Bu 
durumda yeni şirket parkta o zamana kadar yapılmış olan bina ve tesislerin tespit 
edilen kıymetinin dörtte birini devlete, dörtte üçünü ise Reşid Bey ve şirketine 
ödemek zorundaydı (madde 5).
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Reşid Bey ve şirketinin mukavele şartlarını yerine getirmemesi halinde uygulana-
cak esas da bu kira sözleşmesinde belirlenmişti. Buna göre Reşid Bey mukavele 
taahhütlerinin bir kısmını veya tamamını yerine getirmediği takdirde vilayet tara-
fından gönderilen yazı ile şirkete en fazla bir aylık zaman tanınacaktı. Yine şartlar 
yerine getirilmediği takdirde Istanbul valiliği protestoya veya mahkemeye müra-
caata gerek görmeden anlaşmayı feshetmeye yetkili kılınmıştı (madde 8).  Reşid 
Bey ve kuracağı şirketle yapılacak resmi yazışmalarda ikametgâh adresi olarak park 
esas alınacaktı (madde10)9.

Reşid Bey’in yukarıda işaret edilen mukavele hükmünce malî 1330 yılının mart 
ayının ilk haftası (14 Mart 1914 tarihinden itibaren bir hafta) birinci kira miktarını 
ödemesi gerekiyordu. Zira bu takdirde anlaşma yürürlüğe girecekti. Ancak Reşid 
Bey bu ödemeyi vaktinde yapamaz ve Vilayet anlaşmayı iptal etmek için Maliye 
Nezareti’ne baş vurur. Dönemin siyasî ve malî tablosunun oldukça karışık olma-
sı sebebiyle Yalova Kaplıcaları şirketinde de birtakım sıkıntılar çeken Reşid Bey 
Maliye Nezareti’nden ek süre talebinde bulunur ve Nezaret mazereti kabul eder. 
Neticede Reşid Bey ilk sene kirası olan 3.000 lira ile hususî vilayet hissesi 150 lirayı 
7 Mayıs 1330/20 Mayıs 1914 tarihinde öder10 ve böylece anlaşma yürürlüğe girer.

Kısa bir süre sonra Reşid Bey mukavele tarihinden itibaren 6 ay içinde koru dâhi-
linde faaliyet gösterecek tesislerin inşaatına başlamak zorunluluğu hükmünü de 
yerine getirecektir. Abraham Paşa Korusu’nun sahil kesiminde yer alan dalyanın 
bulunduğu alana, Temmuz 1914 itibariyle iskele ve deniz hamamlarının inşaatına 
başlanır11.

Hiç kuşkusuz kira mukavelesinin en önemli maddesi 21 Ekim 1913 tarihinden iti-
baren bir yıl içinde Reşid Bey’in bir Osmanlı Anonim Şirketi tesis etmesidir. Be-
lirtilen sürenin bitmesine yakın Reşid Bey’in Ticaret ve Ziraat Nezareti’yle temas-
larda bulunduğu belgelerden takip edilebilmektedir. Yapılan görüşmeler sırasında 
Osmanlı anonim şirketlerine ait matbu taslak üzerinden maddeler düzenlenir12. 
Vilayet, Maliye Nezareti, Şura-yı Devlet ve Sadaret arasındaki uzun müzakereler 
neticesinde mukavele maddelerindeki bazı maddeler şirket nizamnamesinde daha 
açık bir hale getirilir. Şurâ-yı Devlet’in en fazla üzerinde durduğu konu mukave-
lede yer alan her türlü oyun oynanması bahsidir. Bu ibarenin ayrı bir müstakil 
maddede yer almadığı, bir kulüp ve gazinoda teamül olan hatta kahvehanelerde de 
oynanan tavla ve kâğıt oyunları gibi olduğu ve tesis edilecek kulübün Beyoğlu’n-
daki Cercle D’Orient, Club de Constantinople, Büyük Ada’daki Yat Kulübü gibi bir 
müesseseden ibaret bulunduğu şeklindeki savunma yeterli görülür13. Böylece Bo-
ğaziçi Beykoz Parkı Osmanlı Anonim Şirketi unvanı ile şirketin teşkili için Reşid b. 
9 BOA, ŞD, nr., 1251/5, leff 10-2.
10 BOA, ŞD, nr., 1251/5, leff 8.
11 Aslında Abraham Paşa Korusu’nun sahil kısmında yer alan dalyan daha önce Beykoz Emlâk-ı Emiriye Memur-
luğu’nca Hafız Rıfat Efendi’ye kiralanmış ve Reşid Bey’le mukavele yapılırken bu husus gözden kaçmıştır. Reşid Bey 
dalyanı kaldırıp iskele ve deniz hamamı inşaatına başlamak istediğinde ise Rıfat Efendi ile aralarında anlaşmazlık 
ortaya çıkmıştır. Sonuçta Vilayet Idare Meclisi’nde alınan kararla Rıfat Efendi’nin kira anlaşması feshedilerek karşı-
lığında tazminat olarak şirket tarafından Rıfat Efendi’ye 175 Osmanlı lirası ödenmek suretiyle iki tarafın anlaşması 
sağlanmıştır. BOA, ML. EEM, nr. 1104/7.
12 BOA, ŞD, nr. 1251/5, leff 3.
13 BOA, ŞD, nr. 1251/5, leff 6.
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Ayad’a ruhsat verildiğine dair Sultan Reşad’ın imzasını taşıyan irade, senenin dol-
masına 4 gün kala 17 Ekim 1914 tarihinde çıkar14. Şirketin nizamnamesi de aynı 
tarihte son halini alır ve Beykoz Parkı mültezimi Reşid Ayad ve Ticaret ve Ziraat 
Nazırı tarafından imza edilip teâtisi 25 Kasım 1914 tarihinde gerçekleşir.

Boğaziçi Beykoz Parkı şirketinin dâhilî nizamnâmesi 10 fasıl altında toplam 52 
maddeden meydana gelmiştir15. Birinci fasıl ilk beş maddeyi içine almakta ve bura-
da şirketin adı ve maksadı yukarıda zikredilen kira mukavelesindeki şekliyle dâhilî 
nizamnamede bir kez daha belirtilmektedir. Altıncı madde ikinci faslı oluşturmak-
ta ve şirket hukukunca sahib-i iltizam makamına kaim olarak Reşid Bey’in getiril-
diği vurgulanmaktadır.

Şirketin dâhilî nizamnâmesinin 7 ila 16. maddeleri arasında yer alan üçüncü fa-
sılda şirketin hisse senetleri ve sermayesi hakkında gerekli açıklamalar mevcuttur. 
Buna göre şirketin başlangıç sermayesi 132.000 Osmanlı altın lirası yani 3 milyon 
franktır. Her biri 22 Osmanlı lirası veya 500 frank kıymetinde 6.000 hisseye tak-
sim edilmiştir. Şirketin hisse senetlerinin bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fransızca 
tanzim olunacaktır. Nitekim dâhilî nizamnâmenin teâtisinden kısa bir süre sonra 
şirket hisseleri hazırlanıp satışa sunulmuştur.

Dördüncü fasıl şirketin iç yönetimine dair hususları ihtiva eder (17-28. maddeler). 
Şirketin idaresi hissedarlar arasından seçilecek sayıları dokuz ila on beş arasında 
değişebilen üyelerden oluşan idare meclisince yürütülecektir. Ayda en az bir kez 
toplanacak olan idare meclisi şirkete ait bütün işlerde ve şirket emlâkının idare-
sinde tam yetkilidir. Idare meclisinin bütün görüşmeleri kayıt altına alınarak zabıt 
defterleri şeklinde düzenlenecektir. Beşinci fasıl muntazam surette toplanacak olan 
şirketin hissedarlarından oluşan ve idare heyeti reisinin başkanlık edeceği hey’et-i 
umûmiyenin görüşme zamanlarını, toplantıda görüşülecek esasların ve alınacak 
kararların usullerini konu alır (29 ila 40. maddeler).  Altıncı fasıl şirketin sene-
lik hesaplarının tutulduğu müfredat defterinin tanzimine dair izahata ayrılmıştır 
(madde 41). Buna göre şirketin malî yılı teşrinisaninin (kasım) ilk gününden baş-
lar ve bir sonraki yılın teşrinievvelinin (ekim) sonuncu günü biter. Idare meclisi 
her sene sonunda şirketin “matlubât, mevcudât ve duyûnât”16ını içeren genel bir 
defter tanzim eder. Bu defterle birlikte muvazene defteri ve şirketin bütün hesap-
ları umûmi heyetin toplanmasından yirmi gün evvel hazır hale getirilir ve umumi 
heyet toplandığında onlara takdim edilir.

Yedinci fasıl şirketin yıllık kazancının taksiminin ne şekilde yapılacağı ve ana pa-
raya (re’sülmal) mahsup edilecek akçe hakkında açıklamaları ihtiva eder (42-43. 
maddeler). Buna göre genel hasılattan önce yapılan mukavele gereği Istanbul Vilâ-
yeti’ne ödenecek paralar ile korunun muhafazasına dair masraflar da dâhil olmak 
üzere bütün işletme masrafları çıkarılır. Ardından şirketin borçlarının ve taahhüt-
lerinin faiz ve resülmal akçeleri ödenir. Kalan miktar safi hasılatı oluşturur. Bu 
safi gelirden önce hisse senedi sahiplerine %7 nispetinde faiz ödenmesine yetecek 

14 27 Zilkade 1332/4 Teşrinievvel 1330 tarihli irade: BOA, I. MMS, nr. 190/10, leff 4. 
15 BOA, A.}DVN. MKL, nr.60/1, leff 2.
16 BOA, A.}DVN. MKL, nr.60/1, leff 2, 3.
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miktar ayrılır. Ardından kalan miktarın %10’u ihtiyat akçesi olarak muhafaza edi-
lir. Bu iki meblağ çıkartıldıktan sonra kalan toplam safi gelirin %15’i kurucunun 
hisse senetlerinin toplamı karşılığı olarak ayrılır. Kalan safi gelir ise şu şekilde pay 
edilir:

 %10’u idare meclisi üyelerine, 
 %5’i icra heyeti üyelerine, 
 %10’u resülmal akçesine; 
 %2’si hesapları kontrol eden müfettişlere, 
 %73’ü de temettü hissesi olarak hissedarlara.

Temettü hisseleriyle faizleri bir defada bilançonun umumi heyette tasdik olunduğu 
tarihten itibaren on beş gün zarfında ödenecektir.

Ihtiyat akçesine ayrılan sekizinci fasılda (44-46. maddeler) ise ihtiyat akçesinin 
nasıl ve hangi durumlarda kullanılacağı açıklanmıştır. Olağanüstü masraflar için 
ayrılan ihtiyat akçesi, aynı zamanda bir senenin temettuatının hisse sahiplerine %7 
faiz verilmesine yetmediği durumda noksanını da karşılamak için kullanılabile-
cektir.  Dokuzuncu fasılda (47-52. maddeler) gerektiğinde dâhili nizamnâmede ne 
gibi değişikliklerin yapılacağı bahsi yer alır. Şirketin müddetinin uzatılması veya 
tasfiyesi sırasında uygulanacak esaslar belirtilir. Buna göre idare meclisi şirketin 
sermayesinin dörtte üçünün zayi olması halinde şirketin feshine veya devamına 
karar verilmek üzere umumi heyeti olağanüstü toplamak zorundadır. Tasfiye olun-
ması söz konusu olduğunda umumî heyet şirketin tasfiye işlemlerine ve hesapları-
nın çıkartılmasına hep bir arada karar verecektir. Onuncu fasıl (53-56. maddeler) 
şirketin ilanına ve müteferrik maddelere ayrılarak nizamname sonlandırılır. Buna 
göre şirketin nizamnâmesi başta Takvim-i Vekayi olmak üzere ileri gelen gazeteler-
de aynen veya kısaltılarak yayınlanacaktır. Bu dâhili nizamname şirket tarafından 
çoğaltılarak hissedarlara veya isteyenlere dağıtılabilecektir17.

Boğaziçi Beykoz Parkı Osmanlı Anonim Şirketi’nin kurulduğu dönemde faaliyet-
lerini düzenli olarak yürütebileceği siyasî bir ortam mevcut değildi. Zira şirketin 
oluşturulmasından bir süre sonra Osmanlı Devleti 12 Kasım 1914’te I. Dünya Sa-
vaşı’na resmen girmiştir18.  7 Aralık 1914’te çıkan muvakkat kanunun ilgili maddesi 
gereği Osmanlı Anonim şirketlerinin çıkardıkları tahvilat, faiz ve amortismanı ile 
hisse senetlerinin faiz ve temettülerini sulh haline geçilinceye kadar ödemeleri ya-
saklanır19. Bu süreçte Reşid Bey’in Beykoz Parkı’nın senelik kirasını düzenli olarak 
ödeyemediği ve parktaki bütün mallarının biriken kira bedellerine karşılık olarak 
haciz altına alındığı anlaşılmaktadır. Şöyleki; Müdafaa-i Milliye Azasından Idris 
Hıfzı Bey Beykoz Park Şirketi’nden bir adet lokomobil20 satın almış, ancak Üsküdar 
zabıtasınca şirketin bazı mallarına Maliye Nezareti’nce el konulduğu belirti-
lerek lokomobilin Idris Bey’e teslimine engel olunmuştur. Idris Bey bu durumu 
kaleme aldığı bir arzuhalle Maliye Nezareti’ne bildirerek hacizden önce satışın 

17 BOA, A.}DVN. MKL, nr.60/1, leff 2.
18 Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, Istanbul 1985, s. 384.
19 24 Teşrinisâni 1330 (7 Aralık 1914) tarihli muvakkat kanun: Takvim-i Vekayi, 27 Teşrinisani1330, nr. 2018, s. 1. 
20 Parkın aydınlanmasında kullanılan buharla çalışan makine.
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gerçekleştiğini ileri sürmüştür21. Nezaretin bu arzuhali defterdarlığa havale etme-
si üzerine yapılan araştırma neticesi ise Idris Bey aleyhinedir. Zira Istanbul Def-
terdarı’nın Maliye Nezareti’ne yazdığı yazıda, bahsi geçen lokomobil makinasının 
parkın aydınlatılması amacıyla satın alınmış bir alet olduğu ve parktaki bütün mal-
ların biriken kira bedeli karşılığında haczedilmesinden dolayı makinenin verilme-
sinin mümkün olamayacağı belirtilmiştir22.

Kira sözleşmesinin altıncı maddesince Reşid Bey, koruyu en iyi şekilde muhafa-
za etmek ve ağaçlarının büyüyüp yetişmesi için gereken fenni tedbirleri almağa 
mecbur tutulmuştu. Şirketin koruyu muhafazası sırasında yapılan kesimler ve te-
mizlemede çıkan çalı ve odun mültezime aitti23. Ancak bu dönemde henüz kâra 
geçemeyen şirket, düzenli olarak kirasını ödeyemediği gibi korucularının da 
maaşlarını veremeyecek bir halde olmalıdır. Zira maaş alamayan korucular tara-
fından korunun ağaçlarının kesilip satıldığı, güvenliğin de sağlanamamasından 
dolayı koruya ve parktaki mallara zarar verildiği, Maliye Nezareti’ne sunulan bir 
rapordan anlaşılmaktadır.  Raporu hazırlayan Beykoz Emlak-ı Emiriyye Memu-
ru Mehmed Nureddin Bey’dir. Istanbul Defterdarlığı’na gönderdiği bu raporunda 
parktaki Avrupa menşeli kıymetli ağaçların park şirketi korucularından Halil ve 
Ibrahim Ağaların nezaretinde kestirilerek halka satıldığı belirtilmektedir. Parkın 
aydınlanması için döşenen bakır teller de aynı kişilerce sökülerek satılmaktadır. 
Hatta korucuların elbise ve ayakkabılarını satın alırken karşılığında para yerine 
parkın odunlarını verdiklerini delilleriyle Nureddin Bey belirtir. Parkın tam olarak 
güvenliğinin sağlanamamasından dolayı bazı şahıslar tarafından elektrik lambala-
rına kurşun sıkılarak tahrip edildiği ve geceleri fuhuş yapıldığı yine bu raporda yer 
alan hususlardan bir kaçıdır24. Istanbul Defterdarlığı çözüm olarak Maliye Nezareti 
bütçesinden maaşlarının karşılanması şartıyla iki korucunun atanması ve bu saye-
de korunun muhafazasının devletçe sağlanması fikrini öne sürer25. Ancak Maliye 
Nezareti korunun kiraya verildiği ve yapılan kira mukavelesi gereği korucuların 
şirket tarafından görevlendirilmesinin gerekliliğini dile getirerek aksine bir hare-
ketin imzalanan dokuz yıllık mukaveleye aykırı olduğuna dikkat çeker. Bununla 
beraber şirketin uyarılarak gereken tedbiri almaya zorlanabileceği, gerekirse mu-
kavelenin iptaline bile gidilmesinin mümkün olabileceği belirtilir26. Bu aşamadan 
sonra şirkete ne gibi yaptırımlar uygulandığına dair Osmanlı Arşivi’nden maalesef 
şimdilik bilgi edinilememektedir.

Sultan Vahdeddin döneminde şirketin yasallığı da bir ara karmaşık bir hale gele-
cektir. Çünkü Sultan Vahdeddin tahta geçmesinden yaklaşık iki yıl kadar sonra, 
Sultan Abdülhamid ve Sultan Reşad zamanlarında Maliye Hazinesine devrolunan 
emlak, arazi ve imtiyazlardan müteşekkil emlak-ı hümayûnun saray hazinesi olan 

21 BOA, ML. EEM, nr. 1286/12-1.
22 Istanbul Defterdarı’nın 21 Teşrinievvel 1334 (21 Ekim 1918) tarihli Maliye Nezareti’ne yazdığı tezkire: BOA, ML. 
EEM, nr. 1286/12-3.
23 ŞD, nr. 1251/5-10, leff 2.
24 Emlâk-ı Emiriyye Memuru Mehmed Nureddin Bey’in 6 Kânunusâni 1335 (6 Ocak 1919) tarihli raporu: BOA, 
ML. EEM, nr. 1294/12-5. 
25 Istanbul Defterdarlığı’nın Maliye Nezareti’ne gönderdiği 26 Kânunusâni 1336 tarihli tezkire: BOA, ML.EEM, nr. 
1294/12-7.
26 BOA, ML.EEM, nr. 1294/12-8.
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Hazine-i Hassa’ya iadesine dair bir kararname çıkarır27. Böylece Beykoz Abraham 
Paşa Korusu bir kez daha Hazine-i Hassa’nın idaresine geçer. Her ne kadar 8 Ocak 
1920 tarihli bu kararnameye göre Maliye Hazinesince zikri geçen emlak için ya-
pılan mukaveleler de sürelerinin bitimine kadar geçerliliğini koruyacaktır ibaresi 
olsa da28 11 Temmuz-13 Ekim 1920 arası şirketle Hazine-i Hassa arasında yoğun 
bir görüşme trafiği gözlemlenir29. Iki tarafın sürtüşmeleri devam ederken bu sefer 
Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasaya karşılık olarak 1 Kasım1920 ta-
rihinde çıkarttığı bir kanunla Hazine-i Hassa’ya ait bulunan emlak, arazi, müessese 
ve imtiyazlar, bunlara dair tasarruf muameleleri ve idare hakkı geçici olarak Ma-
liye Hazinesine verilir. Yayın tarihinden itibaren geçerli olan bu kanunun icrasına 
Maliye Vekaleti yetkili kılınmıştır30. Böylece şirketle Hazine-i Hassa arasındaki an-
laşmazlık son bulur. Beykoz Korusu bu sefer Maliye Vekaleti’nin idaresine geçer.

Devam eden Kurtuluş Savaşı nihayete ermek üzeredir. 1 Kasım 1922’de saltanat 
ve hilafet birbirinden ayrılır ve saltanat kaldırılır.  24 Temmuz 1923’te imzalanan 
Lozan Anlaşmasıyla yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilir. Işte bu süreçte 
Reşid Bey ve şirketlerinin yeniden gündemde olduğu görülmektedir. Zira hatırla-
nacağı üzere Reşid Bey’le yapılan kira sözleşmesi süresi 9 seneydi ve bu süre malî 
1338/1922’de dolmuştu. 5 Ağustos 1923’de Reşid Bey’le kira mukavelesi yenilenir. 
Bu yenilemede Reşid Bey’in karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti 
adına Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyefendi vardır. Boğaziçi Park Anonim Şirketi 
adına masaya oturan Tunuslu Mahmud Paşazâde Reşid Ayad Bey’le ilk kira sözleş-
mesi olan 21 Ekim 1913 tarihli mukavelenin bazı maddelerinin tadilinde anlaşılır, 
tadil edilmeyen maddeler ise aynen yürürlükte kalır31. Böylece Beykoz kazasında 
hazineye ait Abraham Paşa Korusu’nun Maliye Vekaleti’nce geriye dönük olarak 1 
Teşrinisâni 1338 /1 Kasım 1922 tarihinden itibaren yirmi yedi sene müddetle Bo-
ğaziçi Beykoz Park Şirketi’ne yeniden kiralanır. Görüldüğü üzere şirketin isminde 
yer alan Osmanlı tabiri artık mevcut değildir.

Yeni mukavelede eski sözleşmenin bir, iki ve beşinci maddeleri tadil edilir. Şirketin 
senelik yeni kira bedeli 7.500 lira olarak belirlenir. Bununla birlikte şirket zarar 
dahi etse malî 1339/1923 senesi için 1.500, 1340/1924 senesi için 2.500, 1341/1925 
senesi ile devam eden seneler için ise 4.500 lira hisse-i intifağ olarak kira bedeli 
dışında hazineye ödeme yapmağa mecbur tutulmuştur. Yıllık kira her sene ağustos 
ayının on beşinde peşin olarak ödenecektir.32

Ayrıca mukaveleye dört yeni madde eklenmiştir ki bunlar özellikle şirketin son yıl-
ları hakkında bize bilgi vermektedir. Zira bu yeni maddelerde şirketin ancak park 
ve müştemilatından malî 1337/1921 senesinden itibaren gelir elde etmeğe başladı-
ğı vurgulanır.  Dolayısıyla ödeyemediği geriye dönük senelik kiralarından sadece 
1921 senesi için 8.000, 1922 senesi için 9.000 lira ödemesi karar altına alınmıştır. 
Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı ordusu tarafından şirketin elektrikli bütün alet 
27 Terzi, Hazine-i Hassa Nezareti, s. 161.
28 Düstur, II. Tertip, XI, Istanbul 1928, s. 561-562; Takvim-i Vekayi, nr. 3747, s. 9.
29 BOA, DH. HMŞ, nr.6-1/11/108, 1.
30 Terzi, Hazine-i Hassa Nezareti, s. 161.
31 BCA, 30-18-1-1 nr. 7/27/4. Aynı numarada Reşid Bey’in Yalova Hamamları Şirketi’nin de mukavelesinin yenilen-
diği belge mevcuttur.
32 Aynı vesika. 
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ve edevatı kullanılmıştır. Burada şirket mağdur edilmeyerek karşılığında şirke-
tin hukuku gözetilmiş geriye dönük iki senelik kira miktarı ile 1923 yılı kirasının 
toplamından yani 24.500 liradan, aletlerin kullanılması karşılığı şirkete ödenecek 
23.000 liranın mahsup edilmesi sağlanmıştır. Mukavelenin altına atılan imzalar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Vekillerine aittir ve altta Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın imzası yer alır33.

Mukavelenin imzalanmasından iki ay gibi kısa bir süre sonra 29 Ekim 1923’de 
Cumhuriyet ilan edilir. Yeni dönemde şirketle ilgili Cumhuriyet Arşivi’nde maa-
lesef herhangi bir bilgiye rastlanılamamaktadır. Bu döneme ait bir belgede 13 Ha-
ziran 1924’te Büyük Millet Meclisi Reisi Fethi Bey’in himayelerinde Beykoz Par-
kı’nda muhtaç muhacirler menfaatine “tenezzüh ve müsammere” yapıldığına dair 
bilgi mevcuttur34. Bu faaliyetin organizasyonu Imar Vekaleti’ne aittir. On bin adet 
bilet bastırılır. Parkta katılanlara öğle ve akşam yemekleri tabildot ve alakart olarak 
verilir, büfeler kurulur, halka açık havada sinema ve Beykoz Parkı Tiyatrosu’nda 
Rus Varyetesi oynatılır. Şirketi Hayriye’den bir vapur Beykoz Parkı eğlencesine 
halkın rahatça geliş-gidişini sağlamak için görevlendirilir. Bu kadar ayrıntının yer 
aldığı belgede Beykoz Park Şirketi’nin adı geçmez. Belki yeni dönemde şirket taah-
hüdünü gerçekleştirememiş, yani yıllık kira ve intifağ hisselerini ödeyemediğinden 
dolayı sözleşme feshedilmiştir.

Sonuç
Yüzyıllardır ormanları ve temiz havasından dolayı padişahların biniş ve avlanma 
için tercih ettiği Beykoz’un önemli bir kısmını oluşturan Beykoz Parkı veya diğer 
adıyla Abraham Paşa Korusu II. Meşrutiyet’in ilânından sonra pek çok alanda kül-
türel ve spor faaliyetlerin yapılabileceği tesislerin kurulup işletilmesi ve halkın is-
tifadesine sunulması amacıyla Reşid Bey’e ve oluşturacağı Osmanlı Şirketi’ne kira-
lanmıştır. Makalede kira mukavelesinin ve ardından kurulan Boğaziçi Beykoz Park 
Anonim Şirketi’nin nizamnamesi hakkında gerekli bilgiler yer almaktadır. Bunun-
la birlikte şirketin kurulduğu dönem Trablusgarp ve Balkan Harplerinden henüz 
çıkmış Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girdiği dönemdir. Dolayısıyla şirke-
tin düzenli olarak çalışıp vaat ettiği kültürel mekânları yapıp faaliyete geçirebilmesi 
maalesef mümkün değildir. Bu süreçte yıllık kirasını ödeyemeyen şirketin Abra-
ham Paşa döneminde Avrupa’dan getirilen birbirinden kıymetli fidanlarla farklı 
türdeki ağaçlardan oluşan koruluğun güvenliğini de sağlayabildiği söylenemez.  I. 
Dünya Savaşı’nın ardından Istanbul’un işgali ve Millî Mücadele yıllarında böyle 
bir şirketin normal şartlarda çalışması da mümkün değildir. Şirketin kâra geçmesi 
ve gelir elde etmesi ancak 1921 yılından itibaren gerçekleşmiştir.  Bununla birlikte 
gerek Dünya Savaşı gerekse Kurtuluş Savaşı esnasında şirketin Beykoz Parkı’nda 
kullanmak üzere satın aldığı pek çok elektrikli makine ve alet ordu tarafından kul-
lanılmıştır. Burada dikkat çeken husus, savaşların malî yönden zorlu dönemlerinde 
ordunun bu aletleri almasında muhakkak şirket sahibinin rızasının alınması usu-
lünün titizlikle uygulanmaya çalışılması, aksi takdirde bunun usulsüzlük olacağı 
görüşünün belgelere yansımasıdır35. Lozan Anlaşması’nın imzalanmasından sonra 

33 BCA, 30-18-1-1, nr. 7/27/4.
34 BCA, 272-0-0-71, nr. 33/42/13.
35BOA, DH.I.UM, nr.89-7/1-41.
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bağımsız Türk Devleti mukavele süresi biten Reşid Bey’le tekrar kira mukavelesini 
yenilemek üzere masaya oturmuştur. Işte bu yeni mukaveleye eklenen maddeler 
arasında Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı ordusu tarafından elektrikli aletlerinin 
kullanılması karşılığı şirkete 23.000 liranın ödenmesi maddesi dikkat çekicidir. Bu-
rada şirketten ancak 1921’de gelir elde etmeye başladığı dönemden itibaren geriye 
dönük kiralarının alınması kararının verilmesi ve 23.00 liranın da devlete ödeye-
ceği bu üç senelik kiradan mahsup edilmesi yönteminin benimsenmesi mühimdir. 
Zira Kurtuluş Savaşı’ndan büyük zorluklar ve fedakarlıklarla başarıyla çıkan ve 
malî kaynaklara ihtiyacı olan Türk Devleti’nin böyle bir parayı sahibine geri öde-
mesi takdire şayan bir husustur. Reşid Bey’le yapılan bu anlaşmadan sonra Cum-
huriyet ilan edilir. Bundan sonra şirketin durumunun ne olduğuna dair maalesef 
elimizde bilgi mevcut değildir. Belki de bu mahsup işinden sonra şirket kendini 
tasfiye etmiştir. Bununla birlikte 23 Aralık 1925 tarihinde, modern tarzda idare ve 
işletilmelerinin temini ve korunmaları için bazı park, kasır ve çiftlikler dâhilinde 
bulunan ormanların Milli Emlak Idaresine devredilmesi hususunda bir kararname 
çıkar. Burada özellikle Beykoz Parkı gibi mühim müessesâtın dâhil ve civarında 
olan koruluklar şeklinde Beykoz Parkı’na da vurgu yapılmaktadır. Kararnamenin 
altında Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın imzası yer alır36.

36 BCA, 30-18-1-1, nr. 17/84/4.
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Beykoz Kasr-ı Hümâyunu’nun 
Sultan Abdülaziz Dönemi’ne 
Ait Belgeleri ve Kontratları 
Işığında, Kasrın Günümüze 
Gelemeyen Yapıları1

Zeynep EMEL EKIM2

Özet
Istanbul’da Sultan Abdülaziz Dönemi’nde çok sayıda köşk ve kasrın bulunduğu 
kaynaklarda verilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Sultanın halka yakın olmaktan 
hoşlandığı için Istanbul’da sık sık dolaştığı ve çoğu zaman Ihlamur, Yıldız, Çamlı-
ca, Validebağı, Beykoz, Tokat, Beylerbeyi, Göksu, Kâğıthane kasırlarından birine 
veya Silahtarağa, Ayazağa, Göksu üzerindeki Hekimbaşı Çiftliklerine gittiği, öğlen 
ve akşam yemeklerini burada yediği kaydedilmiştir. Padişahın nereye gideceği belli 
olmadığından, bütün saraylar ve köşklerin temiz bir halde hazır tutulduğu, şehrin 
ve çevrenin yolları, şoselerinin sık sık tamir edildiği, yeni yolların açıldığı, ağaçlar 
1 Bu makale, “Istanbul’da Sultan Abdülaziz Dönemi Kasırları Arasında Ayazağa Kasırları’nın Yeri” adlı doktora 
tezimin ilgili bölümünden alınarak genişletilmiştir.

2 Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu, zeeekim@fsm.edu.tr.
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dikildiği ve bol bol sulandığı kaynaklarda geçmektedir. Ziyaret ettiği bu kasırlar-
dan biri de Beykoz Kasrı’dır. Yalıköy ile Hünkâr Iskelesi arasında setler halinde 
yükselen bir tepede yer alan Beykoz Kasrı, Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
tarafından, tarihimizde Mısır isyanı olarak geçen olaydan sonra Sultan Abdülme-
cid’e armağan olarak yaptırılmıştır. Kasır, en parlak günlerini Sultan Abdülaziz 
döneminde geçirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri’nde bu dönemde 
gerçekleşen birtakım tadilatlardan kasır ve kasrın etrafındaki günümüze geleme-
yen diğer yapılar hakkında önemli bilgiler edinilmektedir. Bu tadilatların birinde 
Küçük Ohannes ile maddeleri olan bir kontrat imzalanmıştır. Günümüzde TBMM 
Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nın bünyesinde bulunan Beykoz Kasr-ı Hümâyunu, 
Beykoz için önemli kültürel miraslardandır.

Anahtar Kelimeler: Sultan Abdülaziz, Kasır, Beykoz Kasrı, Inşaat ve onarımlar, 
Kontrat.

Arapça’dan devşirilen kasır (قصر) ve Farsça’dan alınan köşk (كؤشك) kavramları-
nın kullanımında kesin ayırımlardan bahsetmek mümkün değildir. Kasır kavramı, 
Araplar tarafından şehrin dışında bulunan, kale görünümlü, muhafaza edilme-
si kolay binalar için kullanılırken, Batı mimarisinde prenslerin ikametine tahsis 
edilen şatolara karşılık gelen bir kavram olarak kullanılmaktadır (Turhan 1981: 
2). Şemseddin Sami, kasr maddesinde “köşk, müzeyyen bina” (2006: 1072); köşk 
maddesinde ise “bağ ve bahçe içinde yazlık ikametgâh” (2006: 1205) açıklamasın-
da bulunmuştur. Doğan Hasol ise kasrı “savunmalı hükümdar sarayı (şato) veya 
büyük köşk” (1993: 238); köşkü ise “açıklık yerde, bahçe içinde yapılmış çoğu yazın 
kullanılan süslü ev, villa” (1993: 275) şeklinde tanımlamaktadır. Hüsrev Tayla, kasır 
için “saray civarında veya başka güzel manzaralı yer ve kırsal alanlarda, saray bo-
yutlarında olmayan, kısa zamanlar için kullanılan bahçeli konut” (2007: 39); köşk 
için ise “kırsal alanda ve bahçe içlerinde yapılan gösterişli ev” (2007: 40) tanımında 
bulunmuştur.

Bu tanımlardan köşk ve kasrın arasındaki farkın, yapıların bahçe içinde bulunup 
bulunmaması ve muhafazasının olup olmaması üzerinden yapıldığı görülmektedir. 
Bunların yanı sıra Sedad Hakkı Eldem kasır ve köşk kavramlarının kullanımındaki 
farklılığın sultanların ikamet edip etmediğine göre ortaya çıktığını belirtikten son-
ra bazı köşkler için kasır ifadesinin kullanıldığını ve bu kullanımın mütevazılıktan 
kaynaklandığı belirtmektedir (1969: 11). Şemseddin Sami ve Celal Esat Arseven’in 
kasır açıklamalarında köşk ismini kullanmaları, bu iki mefhumun birbirine kar-
şılık geldiğini göstermektedir. Bu hususta, Osmanlı tarihinin özellikle duraklama 
ve gerileme dönemlerinde kasırların askerî fonksiyonundan soyutlanarak istirahat 
ve avlanmak için inşa edildiği görülür (Turhan 1981: 2). Bu durum kasır ve köşk 
mefhumları arasındaki ana farklardan birisini yok ederek kavramların içi içe gir-
mesine sebep olmuştur.

Padişahın gezi ya da ziyaret nedeniyle saraydan kısa süreli ayrılıp Istanbul’da at 
veya saltanat kayığı ile gerçekleştirdiği seyahatlere “biniş-i hümayun” ya da “teşrif-i 
şahane” denilirken (Sakaoğlu 1994: 234), biniş sırasındaki gezilerde uğranılan, din-
lenmesi için inşa edilmiş kasırlara da “biniş kasrı” denilirdi. Örneğin, II. Mahmud 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 521

biniş gezilerini Yeniçeri Ocağı kaldırılmadan önce daha sıkça yaparken, Boğaziçi 
mesirelerine maiyetiyle bazen de saray fasıl heyeti ile beraber gider, pehlivan gü-
reşleri, cirit oyunları, tüfek ve ok atışı yarışmaları düzenletirdi (Özcan 1992: 185).

Sultanların sahil saraylarına geçici ikametleri için bir veya birkaç mevsim geçirmek 
üzere yaptıkları seyahatlere “göç-i hümâyûn” adı verilirdi. Bazı köşkler, I. Mah-
mud, I. Abdülhamid, III. Selim ve II. Mahmud zamanlarında genişletilerek sahilsa-
rayı haline getirilmiştir. Bunlardan en fazla Beşiktaş Sahilsarayı’na XVIII. ve XIX. 
yüzyıllarda göç edilerek geleneğin sürdürüldüğü görülmektedir (Göncü 2006: 11). 
Bu göçlerin tesiriyle artan mimarî faaliyetlere II. Süleyman ve II. Ahmed dönem-
lerinde rastlanmamakta, IV. Mehmed’in şehzadeleri ve II. Mustafa döneminde ise 
deniz kenarına Balıkhane Kasrı’nın yapıldığı ve var olan diğer yapıların onarılma-
dığı bilinmektedir (Yumrukçağlar 2010: 12).

Beykoz Kasr-ı Hümâyunu ve Sultan Abdülaziz Dönemi
Istanbul’da Sultan Abdülaziz Dönemi’nde çok sayıda köşk ve kasrın bulunduğu 
kaynaklarda verilen bilgilerden anlaşılmaktadır3. Sultanın halka yakın olmaktan 
hoşlandığı için, Istanbul’da sık sık dolaştığı ve çoğu zaman Ihlamur4, Yıldız, Çamlıca, 
Validebağı, Beykoz, Tokat, Beylerbeyi, Göksu, Kâğıthane kasırlarından birine veya 
Silahtarağa, Ayazağa, Göksu üzerindeki Hekimbaşı çiftliklerine gittiği, öğlen ve 
akşam yemeklerini burada yediği kaydedilmiştir. Padişahın nereye gideceği belli 
olmadığından, bütün saraylar ve köşkler temiz bir halde hazır tutulduğu, şehrin 
ve çevrenin yolları, şoselerinin sık sık tamir edildiği, yeni yolların açıldığı, ağaçlar 
dikildiği ve bol bol sulandığı kaynaklarda geçmektedir. Zincirlikuyu, Boğaziçi 
yolları, Hacıosman Bayırı, Istinye ve Tarabya şoseleri bu dönemde yapılmıştır5. 
Istanbul’un köşk, kasır ve sarayları bu dönemde yabancı misafirlere konaklamaları 
için de tahsis edilmiş ve söz konusu yerlerde ziyafetler verilmiştir.6

Yalıköy ile Hünkâr Iskelesi arasında setler halinde yükselen bir tepede yer alan 
Beykoz Kasrı Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından, tarihimizde 
Mısır Isyanı olarak geçen olaydan sonra Sultan Abdülmecid’e armağan olarak 

3 Abdülaziz Dönemi’nde inşa edilen ve bahsi geçen diğer kasırlara ait bazı belgelerle ilgili detaylı bilgi için bu bölüm-
deki 1.Tabloya ve ilgili tezime bakınız. Zeynep Emel Ekim, Istanbul'da Sultan Abdülaziz Dönemi Kasırları Arasında 
Ayazağa Kasırlarının Yeri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, Istanbul 
Haziran 2018.
4 Sultan Abdülaziz, Ihlamur Bahçesi ve Mesiresi’nde pehlivan güreştirir, koç ve horoz dövüşleri yaptırırdı (Atasoy 
2002: 293); Sultan V. Murad’ın, şehzadeliğinde saltanat makamına geçmek için Sultan Abdülaziz’in koç ve horoz dö-
vüştürüp, kazanan hayvanın boynuna nişanlar taktığı, sarayın gereksiz harcamaları yolundaki iddiaları gerçek dışı 
söylentilerdir. Padişah güreş gibi oyunları, bir savaş tecrübesi olarak teşvik ederdi (Abdurrahman Şeref Efendi 1985: 
153).
5 Cuma günleri, saltanat kayıklarıyla Beylerbeyi, Ortaköy ve Emirgân camilerine gider, Cuma namazını bu camilerde 
eda ederdi. Namazdan sonra Göksu ve Kâğıthane deresinde gezinirdi. Bu sayede dereler sık sık taraklanıp temizlen-
diğinden şehre ayrı bir hizmeti olurdu (Mümtaz 1948: 9-10); Cuma namazlarını daha çok sahil camilerinde kılmış ve 
selâmlığa da burada çıkmıştır (Karateke 2004: 115); Biniş geleneğinin son temsilcisi olan Sultan Abdülaziz, Istanbul’un 
özellikle eski biniş yerlerine ve mesirelerine, örneğin Ayazağa, Sarıyer, Kâğıthane, Alemdağ ve Çamlıca’ya binişler 
düzenleyerek bu yerlerin korunması ve imarı için emirler göndermiştir (Sakaoğlu ve Akbayar 2000: 81).
6  Beylerbeyi Sarayı, misafirlerin konakladıkları yapıların başında gelir. Sultan Abdülaziz’e Ingiltere seyahati sırasında 
eşlik eden Veliaht Prens Edward, 1869 yılında ikinci kez, bu defa eşi Prenses Aleksandra ile beraber Istanbul’a geldiğin-
de ona ikamet etmesi için Beylerbeyi ve Salı Pazarı sarayları tahsis edilmiştir (Belviranlı 2016: 71). Sultan Abdülaziz’in 
tahta geçtiğinin ilk yılında Ingiliz Veliahdı VII. Edward, Istanbul’a gayriresmî bir ziyarette bulunmuştur. Prensin gezisi 
özel olduğu için tören yapılmamış ve büyük üniforma giyilmemiştir. Tarihte ilk kez bir Osmanlı padişahı yabancı bir 
hanedan üyesi ile aynı sofrada oturmuştur (Gülersoy 1985: 89); Beylerbeyi Sarayı’nda Fransız Imparatoriçesi Eugénie 
dışında, Prusya Veliahdı III. Friedrich Wilhelm kalmıştır (Belviranlı 2016: 129). 
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yaptırılmıştır.7 Kasır, en parlak günlerini Sultan Abdülaziz döneminde geçirir.8 
Beykoz Kasrı 1963 yılından 1997 yılına kadar Çocuk Göğüs Hastalıkları Hastane-
si olarak kullanılmıştır. 1997 yılında TBMM Milli Saraylar Dairesi’ne devredilen 
Beykoz Kasrı, 1999 yılında boşaltılarak 2010 yılında kasırda kapsamlı bir restoras-
yon başlatılmış ve bu çalışmalar 2016 yılında tamamlanabilmiştir.

Beykoz Kasr-ı Hümâyunu’nun Sultan Abdülaziz Dönemi Tadilatları ve 
Kontratları
Sultan Abdülaziz Dönemi’nde, 1867 senesinde Beykoz Kasrı’nın tamir edildiğini 
belgelerden öğrenmekteyiz (HH. EBA, 14/22; HH. EBA, 14/23). Bu belgeler içinde 
tadilatı olan yapılardan biri havuzlardır. 1872 senesinde Beykoz Kasr-ı Hümâyu-
nu’nun bazı yerlerinin ile havuzlarının boyaları bozulmuş, bazı mahalleri tamire 
muhtaç hale gelmiştir (HH. ENC, 4/15). Kasrın bahçesinde günümüze gelen dört 
çeşme ve dokuz süs havuzu bulunmaktadır. Çeşmeler dördüncü set bahçesini çev-
releyen istinat duvarının nişlerinde yer alır(Fotoğraf 1). Dördüncü ve beşinci set 
bahçelerinde dörder havuzdan sekiz havuz bulunmaktadır. Bu sekiz havuz dışında 
grottolu diğer süs havuzu ise birinci setteki bahçe içindedir (Aygül 2018: 141).

Belgelerde, çalışan usta isimleri ve yaptıkları iş kalemleri açıklanmaktadır. 21 Tem-
muz 1866 tarihlerinde Tokat ve Beykoz Kasr-ı Hümâyunları ebniye-i seniyyeleri 
için Taşçı Arnavut Ethem Ağa tarafından Usta Filip’ten moloz taş alınmıştır (HH. 
EBA, 21/38). 17 Aralık 1873 tarihli bir belgede, Beykoz Kasr-ı Hümâyunu boya işi 
ile havuzlarının ve bazı mahallerinin tamiratını Nersis Kalfa, su yollarının tamirini 
Suyolcu Ali Ağa, duvarlarının tamamen derz ve badanası ile diğer tamirat işlerini 
ise Osman Bey yapmıştır (HH. EBA, 23/40).

Fotoğraf 1. Beykoz Kasrı Bahçe Havuzu (Foto. Ekim, 2020).

7 Kasrın inşaatına 1846 senesinde başlanır fakat Mehmet Ali Paşa 1849 senesinde vefat ettiğinde inşası bir süre bekler, 
Mehmet Ali Paşa’nın torunu Abbas Paşa, kasrın yapımını sürdürür, kasrın inşasının tamamlanması 1854 senesinde 
Sait Paşa tarafından gerçekleşir (Çelikbilek 1988: 89-90).
8 Prens Napolyon’un, Istanbul’a ikinci gelişinde kasır ona tahsis edilir, Sultan Abdülaziz ile görüşmesi burada ger-
çekleşir. 1867 senesinde, Istanbul’da Sultan Abdülaziz’i ziyaret eden Fransa Imparatoriçesi Eugénie şerefine Beykoz 
çayırında düzenlenen törenden sonra bu kasırda 120 kişilik heyete ziyafet verilir (Çelikbilek 1988: 90-91).
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Ilerleyen senelerde kasrın tadilatları devam etmektedir. 1873 senesinde kasırdaki 
bazı yerlerin tamirine tekrar ihtiyaç duyulmuştur9 (HH. ENC, 4/63). Ayrıca kasrın 
tamire muhtaç diğer kısımları ve bahçe duvarlarının tekmil derzleri ile badanası 
yapılmıştır (HH. I, 53/54).

Bazı belgeler birçok kasrın tadilatı ile ilgili keşif belgeleridir. 26 Şubat 1874 sene-
sinde, Beylerbeyi, Çırağan Sahilsarayı ile Sâdâbâd, Kasr-ı Cedid, Tophanelioğlu, 
Alemdağı, Ayazağa, Malta, Çadır, Nüzhetiye, Göksu, Beykoz, Tokad ve Hekimbaşı 
Kasr-ı Hümâyûnlarının tamire muhtaç olan yerlerinin yapılması konusunda padi-
şah emri olduğundan söz konusu yerlerin keşfinin yapılıp sonucun bildirilmesi hu-
susu Ebniye-i Seniyye Memuru Raif Efendi’ye havale edilmiştir (HH. ENC, 5/52).

1876’da kasrın mahalle tarafında yıkılmaya eğilimli olan duvarı tamir edilerek sağ-
lamlaştırılmıştır (HH. ENC, 10/31). Beykoz Kasrı bahçesi birbirine merdivenler ile 
bağlanan setler halinde yükselmektedir. Kat kat yükselen geniş set alanları yüksek 
istinat duvarlarıyla sınırlanmıştır. Moloz ve kırma taş malzemeden yapılan birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü set duvarlar, yığma tekniğindedir (Fotoğraf 2). Üçüncü 
set duvarı payandalarla desteklenir. Moloz taş, kırma taş, tuğla ve mermer malze-
meden yapılan beşinci set duvarı ise çift kolonlarla desteklenmiş ve yığma tekni-
ğiyle inşa edilmiştir. (Aygül 2018: 137).

Fotoğraf 2. Beykoz Kasrı Istinat Duvarları (Foto, Ekim, 2020).

9 Kasrın sofasında bulunan şamdanın altındaki kiriş çürüdüğünden çökmek üzere olduğu, pencerelerin haricinde 
olan mermer parmaklıkların siyahlaşmış ve temelden yukarı duvarlarının sıvası dökülmüş, boyalar kabarmış ve be-
neklenip siyahlanmış, paketlerin çoğu çürümüş ve üzerine yağ dökülüp lekelenmiş, alt kattaki perdelerin astarları 
çürümüş ve bazı döşemeler de lekelendiğinden tamirleri yapılmıştır.
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Bazı ustaların vermiş oldukları dilekçelerde, devletten alacaklı olduklarını iddia et-
tikleri görülür. Bu dilekçelerde yapmış oldukları iş kalemlerinin bilgisi bulunmak-
tadır. 24 Şubat 1877 tarihli dilekçeyi veren Hamamcı Parsıh Kalfa, Beykoz Kasr-ı 
Hümâyunu tadilatlarından alacak talep eder. Fakat Ebniye Komisyonu tarafından 
yapılan incelemede alacağı kalmadığı anlaşılmıştır. Dilekçesinde yaptığı işlerden 
şu şekilde bahsetmektedir:

“Beykoz Kasr-ı Hümâyunu bahçesi etrafında yapılan deniz duvarı; set ve muhafaza 
duvarları ve mevcut duvarların iki tarafına derz yenilenmesi ile üzerlerine döşenen 
Malta taşları; sahil tarafında yıkılmış set duvarının zemine kadar fesh ve tesviye 
olunması, mevcut taş ve halis harçla karışık içi demir kiriş ve hançer ile bağlamalı, 
yüzü derzli, üzeri mevcut küfeği taşından döşemeli olan bahsi geçen set duvarının 
yalnız inşası ve ustalığı; mutfak tarafında harap olmuş muhafaza duvarları fesh ve 
tesviye olunarak mevcut taş ve kumlu harçla derzsiz yapılmış işin yalnız ustalığı; 
adı geçen muhafaza duvarların iki tarafına mevcut harçla derz yenilemesinin usta-
lığı” (HH. EBA, 24/22).

1869’da Tokat Kasrı Ebniye eski Memuru Hüsnü Efendi’nin oğlu Edhem 
Efendi’ye hitaben gönderilen bir yazıda Fransa Devleti tebaasından François 
adındaki bahçıvanın Beykoz Kasr-ı Hümâyunu bahçesini tanzim ve tesviye ettiği 
anlaşılmaktadır (HH. EBA, 20/2).10 Sultan Abdülaziz Dönemi kasırlarından 
Ayazağa Kasrı’nın bahçesinde yetişen mahsullerin zamanında toplanılması ve 
bahçenin bakımı için ehil ve bu konuda eğitim almış kimseler tercih edilmiştir. 
Dolayısıyla, bu dönemde bilgili ve eğitimli bahçıvanların istihdam edildiği 
görülür. Avrupa’da ziraat ilmi ile bahçıvanlıkta uygulama yapmış diplomalı, Iftihar 
Madalyası sahibi, Edirne’de açılan Ziraat Mektebi Nebatat ve Nazariyat Muallimi 
Zakaryan Efendi’ye ek memurluk olarak bahçelerin ıslahı ve ürünlerin telef 
olmaktan korunması görevi verilmiştir (Ekim 2018: 194).

Beykoz Kasr-ı Hümâyunu’nun Günümüze Gelemeyen Yapıları
i) Beykoz Kasr-ı Hümâyunu Has Ahırları
Osmanlı Devleti’nde padişaha ve saray mensuplarına ait atların bakıldığı Has Ahır, 
Istabl-ı Âmire olarak adlandırılırdı. Saray veya kasırların olduğu yerlerde mutlaka 
atlar için ahırlar inşa edilirdi. Istanbul’da başta Topkapı Sarayı’nda olmak üzere 
Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı ile Ayazağa, Kağıthane Kasırları’nda has 
ahırlar bulunmakta idi (Ekim 2018: 183). Has ahırların birçoğunun günümüze 
gelemediği görülür. Belgelerden bilgi sahibi olduğumuz Beykoz Kasrı’na ait has 
ahır da günümüze ulaşamamıştır (Fotoğraf 3).

1872 senesinde Beykoz Kasrı ahırlarının tamire muhtaç olan mahalleri 
onarılmıştır11 (HH. I, 51/12). 1873’te Beykoz Kasr-ı Hümâyunu has ahırlarının 
tamiratı için Saray-ı Hümâyun Ebniye Ambarı Müdürü Osman Bey tarafından bir 
eşkal defteri düzenlenmiştir. Defterin Hazine-i Hâssa Levazım Meclisi’nde keşfini 

10 Kasrın bahçesinin sürekli özenli ve düzenli kalması için görevliler tayin edilmiştir. Kasrın peyzaj mimarlığı işi 
Mösyö Deprova’ya yıllık olarak ihale edilmiştir (Serin 2021: 1189).
11 Ahırda yapılan işler ve kullanılan malzemeler şunlardır: Çoban koğuşu, sal felahı, çifte dolap, meşe kiriş, çiğdene 
tahtası, Sinop latası, meşe kolluk, çivi çeşitleri, yemlik halkası, doğrama çerçeve ve kapı, çinko, kiremit, demir milli 
rasat takımı, ateşe dayanıklı taş, kapak taşı, Malta taşı, cam çeşitleri, Edirne maslağı ve kireç.
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icradan sonra 8.500 kuruşa tamiri için Müteahhit Küçük Ohannes ile bir kontrat 
imzalanmıştır (HH. EMK, 10/1). Kontratın maddeleri şu şekildedir:

“Tamirat dört haftada ikmal edildikten sonra ikinci keşif defterinde düzenlenip 
bedeli dört taksitle ödenecektir. Binanın sağlamlığı bir memur vasıtasıyla 
denetlenecektir. Kalfa tarafından bir hafta zarfında inşa edilecek olan mahaller, 
memuru tarafından denetlenip onaylandıktan sonra ödemeleri yapılacak ve son 
taksitin keşf-i sani defteri tanzim edildikten sonra ödemesi gerçekleşecektir. 
Tamirattan dolayı kalfa ileride bir zarar ve ziyan iddiasında bulunursa bu kesinlikle 
kabul edilmeyecek ve yine fazla tamiratından dolayı da bir hak talep edemeyecektir. 
Osman Bey tarafından tasdik edilen mukavelename mezkur şartlara göre hazırlanan 
eşkal defterinde tamiri söz konusu olan Istabl-ı Âmire'nin tamamlanmasından 
sonra Küçük Ohannes’e ilgili memurunun tasdiki ile ödemeleri yapılmıştır”.

ii) Beykoz Kasr-ı Hümâyunu Kuşluğu
Sultan Abdülaziz hayvanlara olan sevgisinden dolayı yurt dışından aslan, kaplan 
gibi vahşi hayvanlar getirterek Gülhane Parkı’nda küçük bir hayvanat bahçesi 
yaptırmıştır (Örikağasızâde Hasan Sırrı 2007: 160)12 Bu hayvanat bahçelerinde 
değişik türde kuşlar da bulunmaktadır. Saray ve kasır bahçelerinde de hayvanat 
bahçeleri ve kuşlukların bulunduğu belgelerde ve yayınlarda zikredilmektedir 

12 Sultan Abdülaziz’in hayvanlara duyduğu sevgi ve merak, 1876 yılında The Newyork Times gazetesinde, “Hasta 
Adam’ın Eğlenceleri” adıyla yayınlanan makaleye konu olmuş, makalede sultanın saraylarında hayvanat bahçeleri 
olduğu, buralarda değişik kuşlar ve ayılar bulunduğu, bu hayvanlar için ciddi paralar harcandığı yazılmıştır (Toker 
2012: 76). 

Fotoğraf 3. Ayazağa Kasırları Harası'nın (Has Ahırlar) Avlusu (IRCICA, 90942-002)
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(Fotoğraf 4). Bunların büyük bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Dolmabahçe 
Sarayı kuşluğu günümüze gelen nadir örneklerdendir (Aktuğlu, 2007; Esemenli, 
1993). Günümüze gelemeyen Ayazağa Kasrı kuşluğunda sülün ve fizan gibi türlerin 
bulunduğu bilinmektedir (Ekim 2018: 180).

Fotoğraf 4. Ayazağa Kasırları Kuşluğu (IRCICA, 90461-019).

Günümüze ulaşamayan Beykoz Kasrı kuşluklarının Sultan Abdülaziz Dönemi’nde 
tamir edildiği belgelerde belirtilmektedir. Harcamaların içinde geçen malzemeler-
den kuşluğun Ayazağa Kasırları kuşluğu gibi demir strüktürlü olduğu söylenebi-
lir.13

iii) Beykoz Kasr-ı Hümâyunu Limonluk ve Sobası
Beykoz Kasr-ı Hümâyunu’nda günümüze ulaşamayan yapılardan bir diğeri de li-
monluk ve sobadır. Arşiv belgelerinde geçen “Soba” ifadesi, içinde soba bulunan çi-
çek, limon veya sebze serası için kullanılmaktadır. Günümüze gelen limonlukların 
en güzel örneği Maslak Kasırları’nın bahçesinde yer alan limonluk’dur (Fotoğraf 5).

Beykoz Kasr-ı Hümâyunu’nun civarında bulunan soba ve limonluk ile diğer yerle-
rin tamiratının masraflarına dair 12 Eylül 1875 tarihli bir belgede vazifeli amelelere 
ücretler ödenmiş ve satın alımlar yapılmıştır (HH.EBA, 24/6).

13 Büyük kümesin Malta taşı 60 adet, 15 beheri, 900 kuruş/ Dere kumu, 60 okka, 3 beheri, 180 kuruş/ Demir tel 4 
metre, 15 beheri, 60 kuruş/ Camlı ve telli çerçeve 2,5 metre, 50 beheri, 125 kuruş/ Telli doğrama kapı 9.5 metre, 40 
beheri, 380 kuruş/ Eşya nakliyesi ve hammaliye ücreti, 326 kuruş/ Merdiven kısmının sıvası 24 metre, 15 beheri, 
360 kuruş/ Yeniden telli pencere açılması 1 adet, 180 kuruş/ Etraf kaplaması 32 metre, 15 beheri, 380 kuruş/ Bahsi 
geçen kümesin tavanı 60 adet, 10 beheri, 600 kuruş. Toplamda 3591 kuruş olarak hesaplanmıştır (HH.EBA, 22/26).
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Fotoğraf 5.  Maslak Kasrı bahçesinde yer alan Limonluk ve Köşkü (IRCICA, 90461-010).

Sonuç
Kasırlar ile ilgili arşiv belgelerinden yararlanılmayan çalışmalarda kasırların et-
rafındaki yapıların tarihsel gelişimi, yerleşim düzeni net bir şekilde ortaya konu-
lamamıştır. Sultan Abdülaziz dönemi ile ilgili arşiv belgelerinden, Beykoz Kasrı 
etrafındaki günümüze ulaşamayan yapı toplulukları hakkında bilgi sahibi olmak-
tayız. Beykoz Kasr-ı Hümâyunu, içinde yer alan bu yapılarla beraber bir kompleks 
olarak tasarlanmıştır. Farklı işlevlere sahip olan bu yapılar, kuşluk, limonluk ile has 
ahırlardır.

Ancak zaman içerisinde bu yapılar yok olmuştur. Günümüze ulaşamayan yapıların 
belgeler dışında görselleri tam olarak saptanamamıştır. Bu sebeple aynı dönemde 
diğer kasırlara ait olan benzer yapıların görselleri karşılaştırma amacıyla gösteril-
miştir. Böylece, Sultan Abdülmecid Dönemi’nde inşa edilen Beykoz Kasr-ı Hümâ-
yunu’nun farklı dönemlerde geçirdiği değişiklikler belgelerle ortaya konulmuştur.
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Mekân ve İnsan İlişkisi 
Bağlamında Fuâd Paşa 
Yalısı’na Bakış

Lale UÇAN1

Özet
Keçecizâde Mehmed Fuâd Paşa (1815-1869)2, Tanzîmat’ın üç büyük sadrazamın-
dan Mustafa Reşid Paşa’nın (1800-1858) göz bebekleri olarak da bilinenin iki 
isimden biridir.3 Bildirimizde bir Tanzîmat  adamı profili ile karşımıza çıkan Fuâd 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
lucan@fsm.edu.tr, orcid.org/0000-0002-4393-743X.
2 Iki kez sadrazam, 5 kez hâriciye nâzırı, bir defa sadâret kaymakamı, serasker, adliye nâzırı, devlet nâzırı, sadâret 
müsteşarı, Madrid ve Lizbon fevkalade elçisi, Petersburg fevkalade elçisi, Mısır, Romanya, Teselya-Epir, Suriye ve 
Lübnan gibi çeşitli yerlerde olağan üstü fevkalade komiser olarak vazife yapmıştır. Yılmaz Öztuna, Keçecizâde Mehmet 
Fuâd Paşa, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988, s. 64. Siyasi hayatı ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır; Ali Fuâd (Türk-
geldi), Ricâl-i Mühimme-i Siyâsiye, Istanbul, 1928; R.H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton, 
1963; Ibnülemin Mahmud Kemâl Inal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, c: I, MEB Yayınları, Istanbul 1964, s. 
149-195; Reşad Ekrem Koçu, “ Fuad Paşa (Keçecizâde)”, İstanbul Ansiklopedisi, haz. Reşad Ekrem Koçu, c:11, Koçu 
Yayınları: Istanbul 1973, s. 5845-5849; Orhan Fuâd Köprülü, “Sadrazam Keçecizâde Fuâd Paşa Hakkında Yeni Notlar”, 
Türk Kültürü, XIII, sayı: 150, 1975, s. 215-217; Orhan F. Köprülü, “Fuâd Paşa’nın Sadarete Yazılmış Bir Tezkiresi”, Türk 
Kültürü, XIV, sayı: 161, 1976, s. 280-290; Orhan F. Köprülü, “Keçecizâde Mehmed Fuâd Paşa”, Türk Ansiklopedisi, c: 
21, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1971, s.453-456; Orhan F. Köprülü, “Fuâd Paşa”, İslâm Ansiklopedisi, c: 4, M.E.B. 
1997, s. 672-681; Orhan F. Köprülü, “Fuâd Paşa, Keçecizâde”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c: 13, Istanbul 
1996, s. 202-205; Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922) Prosopografik Rehber, Isis, Istanbul 
1999, s. 95. 
3 Yılmaz Öztuna, a.g.e., s. 5. 
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Paşa’nın, adı ile tanınan yalısı ve oradaki hayatı üzerinde durulacaktır. Tanzîmatlı 
yıllarda Osmanlı toplumu içerisinde cereyan eden modernleşme, devletin kurum-
larından Osmanlı aile yapısına pek çok alana sıçramıştır. 4 Içtimaî hayata etki eden 
bu sürecin toplumsal yapının bir minyatürü olan aileye olan yansımalarına, Fuâd 
Paşa Yalısı’ndaki yaşam üzerinden bakılacaktır.  Bu yaklaşımdan hareket edildiğin-
de, yapının mimari özellikleriyle birlikte Paşa’nın burada geçirmiş olduğu zaman, 
bir o kadar kıymete değerdir. Onun aile içi hayatının nasıl şekillendiği yine bu 
mekânda aranacaktır. Bir adım ötesinde küberâ makarrı5 olarak da bilinen Fuâd 
Paşa’nın sayfiyesi devrin ileri gelenlerinin bir araya geldiği, hatta mekânların baş-
şehri olarak îzah edilirken bir çekim merkezi oluşturmasının arkasındaki sebepler 
tartışılacaktır.  Dönemin güçlü isimlerinden Fuâd Paşa’nın yalısına Sultan Abdüla-
ziz’in yapmış olduğu ziyâretten, yabancı elçilere-eşlerine verilen ziyâfetlere ve iftar 
davetlerine Paşa’nın muhiti değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Keçecizâde Mehmed Fuâd Paşa, Tanzîmat, Kanlıca, Yalı, Aile, 
Ziyâret-ziyâfet.

Kanlıca Semtinin Tarihsel Seyrinden Bir Kesit
Farklı kültür zenginliklerini birleştiren ve onlara pâyitahtlık yapan Istanbul’un6  
semtleri arasında Kanlıca, Boğaziçi’nin hem gözde yerlerinden hem de iyi ko-
runmuş bir köşesi olarak bilinir. Fetih öncesinde Bizans’ın zenginlerinin yaşadı-
ğı sayfiye yeri fetihte boşaltılınca, Anadolu insanı kağnı arabaları ile buraya gelip 
yerleşmiştir. Kağnı arabalarını îmâliyle de tanınan bu mevkî Kağnılıca olarak anıl-
mış, sonrasında halk dilinde Kanlıca olarak telaffuz edilmiştir.  Osmanlı devrinde 
Kanlıca’ya ilgi, erken zamanlarda başlamıştır. Kanlıca Körfezi, Sultan IV. Mehmed 
(1468-1687) Dönemi’nde Şeyhülislâm Mehmed Bahâeddin Efendi’ye (ö. 1654) ih-
sân edilmiştir. O da, Kanlıca Körfezi’nin güneyine bir yalı yaptırmıştır. 17. yüzyıl 
yapılarının en güzel örneklerinden olan bu yalıda, yabancı devlet konukları ağır-
lanmıştır. Bu sebepledir ki Kanlıca Körfezi, Bahâi Körfezi olarak da anılmıştır. 
Kanlıca’da, 17. yüzyıl ortaları için ifâde edilen 1.200 ev ve 7 mahalle bilgisi abartılı 
gelse de bu yüzyıl, bölgenin gelişmeye başladığı bir dönem olarak açıklanmaktadır. 
Tabiat güzellikleri ile anlatılan Kanlıca semtini Istanbullular, özellikle yaz akşam-
larında tercih etmiştir. Kanlıca Körfezi’nde sazlı sözlü eğlenceler düzenlendiği gibi 
kayıklarla gezintiye çıkılmış, mehtap seyredilmiş ve bülbül sesleri dinlenmiştir. 
Özellikle de devlet adamlarının tertîp etmiş olduğu eğlenceler, ilgiyle takip edil-
miştir.7

19. yüzyılın başlarına gelindiğinde Kanlıca, Boğaziçi’nin kalabalık köylerinden bi-
ridir. Kanlıca Koyu’nun girişinde Sâib Efendi Yalısı, sadece bu semtin değil döne-
min önemli bir yapısıdır. 1835 yazında Sultan II. Mahmud, Tophâne Nâzırı olan 

4 İlber Ortaylı, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu”, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, ed. 
Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 2006, s. 421-461. 
5 Sermet Muhtar Alus, İstanbul Yazıları, yay. haz. Erol Şadi Erdinç, Faruk Ilıkan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1994 s. 48.
6 Emre Yalçın, “XIX. ve XX. Yüzyıllarda Bir Konağın Öyküsü”, Soframız Nur Hanemiz Mamur Osmanlı Maddi 
Kültüründe Yemek ve Barınak, ed. Suraiya Faroqhi Christoph K. Neumann, Alfa Yayınları, İstanbul 2016, s. 265-285.
7 Tahir Elçi, Boğaziçi, Cinius Yayınları, İstanbul 2016, s.180-185. 
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Sâib Efendi’yi yalısında ziyâret etmiş ve maiyetiyle birlikte burada yemek yemiştir.  
Zamanla Iskenderpaşa Camii’nden Anadolu Hisarı’na uzanan sâhil, dükkan ve ya-
lılarla donatılmıştır. Kanlıca özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra, devlet 
adamlarının ve meşhûr siyasi isimlerin yaz mevsimlerinde tercih ettikleri bir semt 
haline gelmiştir.8 1851 tarihinde Rıfat Paşa Kanlıca Camii’nin karşısına muvak-
kithâne yaptırmıştır. Yine akıntısı ile dillendirilen Çakalburnu’nda, bir tabya ve 
karakol binâsı da inşâ edilmiştir. Saffet Paşa Bağı ile Yazıcı Çiftliklerinin yanı sıra 
Kavacık ve Körfez semtin güzel mesire mekânları idi.9

Boğaziçi yaşantısının dolayısıyla Kanlıca’nın 19. yüzyılda hareketlenmesini etki-
leyen faktörler arasında, Şirket-i Hayriye’nin faaliyete geçmesini söyleyebiliriz.10 
1871 senesinde Sadâret Müsteşârı olarak vazîfe yapan Fuâd11 ve Cevdet Efendilerin 
Boğaziçi’ne vapur işletme hayali12 Boğaziçi’nin de gelişimini olumlu etkileyen bir 
seyir olmuştur. Fuâd ve Cevdet Efendiler, Bükreş’te Tuna’da katılmış oldukları va-
pur gezintilerinden etkilenmişler Boğaziçi’nde benzer şekilde bir şirketin faaliyete 
geçmesi için nizamnâmesini ve lâyihasını hazırlamışlardır.13 Esbâb-ı Mûcibe Maz-
batası ismi ile düzenlenen nizamnâme gereğince, Boğaziçi’ne vapur sefer sayıları 
çoğaltılınca da bu bölgenin ulaşımı ve yerleşimi rahatlayacağı düşünülmüştür. Ni-
zamnâme Reşid Paşa tarafından uygun görülünce, padişaha sunulmuştur. Sultan 
Abdülmecid döneminde tarihler 18 Ocak 1851’i işaret ettiğinde, Boğaziçi’ne yolcu 
vapurlarını çalıştıracak Şirket-i Hayriye faaliyete geçmiştir.14  Şirket sonrasında, 73 
numaralı vapuruna Fuâd Paşa ismini vererek onu onurlandırmıştır.15 Şirket-i Hay-
riye’nin, Boğaziçi nüfusunun artmasına katkı sağladığı gibi bölgenin ulaşımına ve 
yerleşimine büyük kolaylık getirdiği aşikârdır.

Keçecizâde Fuâd Paşa Yalısı’nın Sakinleri
Konyalı bir aileye mensup Keçecizâdelerin bilinen ilk ismi, Topraklık Câmii Imamı 
olan ve keçecilikle uğraşan Süleyman Efendi’dir. Ailenin birden fazla önemli şahsi-
yeti Istanbul’da yetişmiştir. Bu aile içerisinde en meşhûr isim, Tanzîmat’ın büyük 
devlet adamlarından Keçecizâde Mehmed Fuâd Paşa’dır.16 Doktor ve büyük Meh-
med Fuâd Paşa olarak da tanınan Keçecizâde, 17 Ocak 1815’de Istanbul’da doğ-
muştur. Keçecizâde Izzet Molla (1786-1829) ile Hibetullah Hanım’ın17  büyük oğlu-
dur.  Babası, baba ve anne tarafından büyük babaları ilmiye sınıfına mensuptur. 
Çocukluk yıllarında hem özel hem de resmî eğitim almıştır. Babası Izzet Molla’nın 
Sivas’a sürülmesi sonrasında orada vefatı, aileyi ve o yıllarda on beş yaşında olan 

8 Haluk Y. Şehsuvaroğlu, Boğaziçi’ne Dair, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul 1986, s. 99-101.
9 Taha Toros Arşivi, no: 641984, Marmara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, http:// openaccess.marmara.edu.tr/hand-
le/ 11424/120957/, 21.10.2021 (Çevrimiçi). 
10 Ahmed Cevdet, Tezâkir 40, s. 45; Eser Tütel, “Şirket-i Hayriye”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:7, 
Kültür Bakanlığı ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 1994, s.181-182.
11 Sonrasında Sadrazam Keçecizâde Fuâd Paşa.
12 Alus, İstanbul Yazıları, s.227-230.
13 Fatma Aliye, Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, Bedir Yayınevi, İstanbul 1995, s.60. 
14 Ahmed Cevdet, Tezâkir 40, s. 45; Eser Tütel, “Şirket-i Hayriye”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:7, 
s.181-182.
15 Öztuna, a.g.e., s. 18. 
16 Mustafa Arıkan, “Keçecizade İzzet Fuâd Paşa Biyografisine Katkı Beş Yıl Sonra Doğmak Üç Yıl Önce Ölmek”, 
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, sayı: 27, 2019, s. 335-371.
17 Merzifonluzâdeler.
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Fuâd’ı olumsuz etkilemiştir. Fuâd Efendi, tıbbiye eğitimi sonrasında hekim yüzba-
şı rütbesi ile mezun olduğunda yirmi iki yaşındadır. Arapça, Farsça ve Fransızca 
bilen Fuâd Efendi, zekâsı, öğrenme kabiliyeti ve çalışkanlığı ile de tanınmıştır. 
Onun hayatının dönüm noktalarından birisi Reşid Paşa’nın, Tanzîmat zihniyetine 
sahip çıkacak kabiliyetli gençler peşinde olmasıydı. O da bu minvâlde kariyer plan-
lamasının yönünü, diplomasi sahasına çevirmiştir.18

Fotoğraf 1. Keçecizâde Fuâd Paşa19

Uzun boylu, zayıf, seyrek sakallı ve miyop olduğu için gözlük takan Fuâd Paşa’nın 
karakterinin babasına benzediği anlatılır. Zeki oluşu, en karmaşık meseleleri çöz-
me kabiliyeti, hazırcevaplığı, medeni cesareti, nükteli konuşmaları, hatta laubaliliğe 
varacak seviyede davranış sergilediği paylaşılan paşanın muhatabını ikna kabiliyeti 
dikkat çekici özellikleridir. Diğer taraftan siyasi görüşleri ve vizyonu değerlendiril-
diğinde, üstâdı Mustafa Reşid Paşa  ve en yakın arkadaşı Âlî Paşa’dan (1814-1871)20 
sonra üçüncü sırada geldiği anlatılmaktadır.21 Cevdet Paşa onun kayıtsızlığını ba-
basından geçen kalp hastalığına bağlarken bu illet yüzünden, telaşlı bir hayat 
istemediğini ve daha kaygısız yaşamayı tercih ettiğini yazmıştır.22

Fuâd Paşa’nın iki eşi olmuştur. Ilk eşi Ikbâl Hanım, Kâmil Bey’in ve Sadrazamlar-
dan Ibrahim Edhem Paşa’nın eşi Nâfia Hanım’ın kardeşidir. Ikinci eşi Emine Ruki-
ye Hanım ise Mevlevî Ahmet Efendi’nin kızıdır.  Cevdet Paşa iç güveysi olduğunu 
söylediği Fuâd Paşa’nın, bu aileye uygun yaşadığını paylaşmıştır.23 Fuâd Paşa’nın 

18 Öztuna, a.g.e., s. 1-4.
19 TT Arşivi, no: 517282. 
20 Mehmed Emin Âlî Paşa.
21 Öztuna, a.g.e., s.5;64- 65.  
22 Ahmed Cevdet Paşa, Ma‘rûzât, yay. haz. Dr. Yusuf Hallaçoğlu, Çağrı Yayınları, İstanbul 1980, s.2.
23 A.y. 
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üç erkek evladı dünyaya gelmiştir.24 Ismâil, Ahmet Nâzım ve Kâzım25 Beyler.  Ilk 
oğlu, Ismail Bey küçük yaşta26 vefat etmiştir. Nâzım ve Kâzım Beyler askerlik mes-
leğini seçmişler; fakat onlar da genç yaşta ölmüşlerdir.27 Fuâd Paşa, üç evlat acısı 
yaşamış bir babadır. Paşanın çocukları içinde en uzun süre yirmi dokuz sene yaşa-
yan Nâzım Bey, Meclîs-i Vâlâ’da görev almıştır.28 Fuâd Paşa’nın büyük oğlu Nâzım 
Bey’in ölümü pederini üzüntüsünden kederlere gark etmiştir. Fuâd Paşa’nın bu 
durumunu Cevdet Paşa, dilhûn kelimesi ile satırlarına taşımıştır. Dönemin Dâ-
hiliye Kâtibi Sâib Beyefendi ile Cevdet Paşa hazîn olayı mektuplarına konu etmiş-
lerdir. Sâib Bey bu meseleyi anlatırken, Ahmet Nâzım Bey’in Cuma gecesi saat 
iki civarında vefat ettiğini paylaşmıştır. Özellikle kendi yalılarında ve Tercüman 
Arifî Beyefendi’nin sâhilhânesinde, gece gündüz aile ile ilgilendiklerini söylemiş-
tir. Bu ölümün sadece aileyi değil, Istanbul halkının içini yaktığını bildirmiştir.29 
Mevlevî olan Ahmet Nâzım Bey, Yenikapı Dergâhı’nda gömülmüştür. 30 Nimet Ha-
nımefendi Ahmed Nâzım Bey’in eşidir.31

Fuâd Paşa’nın diğer oğlu Kâzım Bey, yaklaşık olarak yirmi üç sene yaşamıştır.32 
Cevdet Paşa, kibarzâdeler içerisinde o zamana kadar Kâzım Bey gibi bilgili ve iyi 
ahlâk sahibi birisinin olmadığını söylerken, kendisinden iftihâr edilecek bir genç 
olarak bahsetmektedir. Kâzım Bey, Beyoğlu’ndaki Topçu Kışlası’nda vazifelendiril-
miş ve burada geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat etmiştir.33 Eşi Çer-
kez asıllı Gülbiz Ikbâl Hanım’dır. Istanbul halkı tarafından güzelliği ve zarâfetiyle 
bilinen bu hanımefendi, köle olarak alınmış ve yetiştirildikten sonra paşanın gelini 
olmuştur. Kocasının ölümü sonrasında Gülbiz Ikbâl Hanım, evden ayrılmıştır. Is-
tanbul’da Belçika Elçisi olan Van den Bosch’la birlikte Avrupa’ya gitmiştir.34 Ka-
tolik olmuş ve Van den Bosch ile evlenmiştir.35 Keçecizâde Izzet Fuâd36 onun tek 
çocuğudur.37 Padişah Sultan Abdülaziz 21 Haziran 1867 tarihli Avrupa seyahatine 
çıktığında, Şehzâde Yusuf Izzeddin Efendi’ye arkadaşlık yapması için Izzet Fuâd 

24 Öztuna, a.g.e., s. 92; Necdet Sakaoğlu, “Keçecizadeler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:4, Kültür Ba-
kanlığı ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 1994, s. 514-516.
25 Öztuna, Kâzım Beyin doğum ve ölüm tarihlerini 1837-1860 olarak verir. Öztuna, a.g.e., s.92.; Mustafa Arıkan ise, 
mezar taşındaki tarihin H. 1276 olduğunu söylerken M. 1859 olarak kaleme aldığını ifâde etmiştir. Arıkan, “Keçeci-
zade İzzet Fuâd Paşa Biyografisine Katkı Beş Yıl Sonra Doğmak Üç Yıl Önce Ölmek”, a.g.m., s. 338-339. 
26 İsmail
27 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Sadrazamlar, c.1, Dergah Yayınları, İstanbul 1982, s.162. 
28 Öztuna, a.g.e., s. 92.
29 Cevdet Paşa, Tezâkir 21-39, s. 52.
30 Öztuna, a.g.e., s.92; Ahmed Nâzım Bey’in bir oğlu Hikmet Fuâd Bey, Gümrük İdare Meclisi Üyeliği yapmıştır. 
Hekimbaşızâde Hayrullah Efendi’nin kızı Mihrünnisâ Abdülhak Tarhan ile evlenmiş sonrasında ayrılmışlardır. Oğul-
ları Nâzım Keçeci ve Reşad Fuâd Beylerdir. Nâzım Keçeci’nin çocukları olmamıştır. Reşad Fuâd Bey eski sadrazam-
lardan Tunuslu Hayreddin Paşa’nın kızı Behiye Hanım ile evlenmiş onların da M. Hayreddin Fuâd Keçeci, Mehmed 
Salih Keçeci, Mehmed Fuâd Keçeci, Ali Şevket Fuâd Keçeci isimli evlatları olmuştur. Sakaoğlu, “Keçecizadeler”, 
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:4, s. 514-516.
31 Ahmet S. Mümtaz, Tarihimizde Hayal Olmuş Hakikatler, Hilmi Kitapevi, İstanbul 1948, s. 10.
32 Necdet Sakaoğlu, “Keçecizadeler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:4, s. 514-516. 
33 Mekteb-@i Harbiye’den sonra Paris’e gitmiştir. Cevdet Paşa, Tezâkir 13-20, s.96-97. 
34 Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, La Baronne Durand De Fontmagne, çev. Gülçiçek Soytürk, İstanbul: Tercüman 
1001 Temel Eser, 1977, s. 253-256. Salâh Birsel, Gülbiz olarak söylerken; Semih Mümtaz, İkbâl ve Arşiv belgele-
rinde de ismi İkbâl olarak geçmektedir. Salâh Birsel, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sel Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 72-73.
35 Öztuna, a.g.e., s.92.
36 Yazar, Keçecizâde İzzet Fuâd için tekrarlanan 1860-1925 yıllarının yanlış doğum ve ölüm yılları olduğunu söyler. 
İsim benzerliği sebebi ile de başka şahıslarla karıştırıldığını, bu sebeple tarih yazıcılarının Keçecizâde İzzet Fuâd’ın 
hayatından çaldıkları bir profil olduğunu anlatır. Mustafa Arıkan, “Keçecizade İzzet Fuat Paşa Biyografisine Katkı, 
Beş Yıl Sonra Doğmak Üç Yıl Önce Ölmek”, a.g.m., sayı: 27, s.335-371.
37 Sakaoğlu, “Keçecizadeler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:4, s. 514-516.
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da geziye katılmıştır. Fuâd Paşa’nın torunu olmasını ve iyi derecede Fransızca ko-
nuşmasını Izzet Fuâd’ın bu seyahate katılmasının sebepleri arasında görmekteyiz.38 
Dolayısıyla Izzet Fuâd’ın eğitiminin ve görgüsünün bir padişah çocuğu ile birlikte 
zaman geçirmesine imkân sağlayacak seviyede olması dikkate değerdir.

Cevdet Paşa dönemi kaleme alırken, saray yaşantısından Istanbul’da hâne, yalı, 
sâhilhâne inşaatına bağ-bağçe düzenlemesine alafranga sofralar tertîbine isrâf ve 
sefâhat yoluna gidildiğini zikretmiştir. Saray’daki yaşantının topluma nüfûz etme-
sine ortam hazırlayan birbirleri ile âdeta yarışan devlet adamları olduğuna vur-
gu yapmıştır. Alafranga yaşam tarzının moda olduğu Dersaâdet’te Tanzîmat’ın bu 
ruhu saray, ekâbir konaklarından yalılara ve köşklere geçmiştir. Buna örnek ola-
rak verdiği isimlerden birisi de Fuâd Paşa’nın ailesidir.  Fuâd Paşa’nın hareminin 
bu yaşantı şeklini taklit ederek büyük masraflar yaptıklarını yazmıştır.39 Öztuna 
kendisini ve ailesini müsrif olarak anlattığı Paşa’nın isrâfını, özellikle Avrupa’dan 
alınan yeniliklerle karşılaşan toplumda pek çok insanı rahatsız ettiğini söylemiştir. 
Diğer taraftan Paşa’nın çevresi ve onu kıskanan gürûh bunda bir nebze de olsa pay 
sahibidir. Cimriliği ile bilinen Eniştesi Nâfız Paşa’dan örnek verir. Nâfız Paşa Sultan 
Abdülmecid ile konuşurken Hâriciye Nâzırı olan Fuâd Paşa’nın 1.5 altın vererek 
aldığı Fransız potininden şikâyet etmiştir. Fuâd Paşa, alafrangalıkla ithâm edilen ve 
özellikle de Fransa adâb-ı muâşeretini Istanbul halkı ile tanıştıran bir isimdir. Ko-
nağında aile fertlerinin uygulamış olduğu serbest yaşantı, pek çok çevre tarafından 
tenkit edilmiştir.40 Lady Brassey, Fuâd Paşa’nın Tanzîmat reformları çerçevesinde 
kadınlara da bazı özgürlükler tanınmasını istediğini yazmaktadır. Dahası Fuâd Pa-
şa’nın aile içi ilişkilerinin, bugüne kadar gördüğü diğer Türk evlerindeki yaşam 
tarzlarından daha özgürce olduğunu kaleme almıştır.41

Mekânın Fiziksel Özellikleri

Yalı kelime anlamı olarak, deniz, göl ve akarsu kıyısına yapılmış büyük ve görkemli 
ev anlamına gelirken; en nâdide örnekleri Boğaziçi ve Haliç kıyılarında görülmüş-
tür.42 Haliç ve Boğaziçi’nin Anadolu-Rumeli kıyılarında yer alan yalılar arazinin 
doğal bitki yapısına, dokusuna ve topoğrafyasına uygun biçimde inşâ edilmiştir. 
Bu mekânlar hareketli cepheleriyle suya dönük, dışa açık arka kısımlarında bu-
lunan harem bölümleriyle mahrem sokağa ve yola yüksek duvarlarla kapalıdır.43 
Abdülhak Şinasi Hisar yalıların denizle olan ilişkisine dikkat çekerek, önünde yol 

38 Askerî tarih-hatırat yazarı İzzet Fuâd, askerlik eğitimi için Paris’e gitmiştir. Sonrasında Sultan II. Abdülhamid’in 
yâverliğini yapmıştır. 1908 senesinde I. Ferîk vazifesinde iken Madrid Elçiliği’nde görevlendirilmiştir. 1877-1878 
Osmanlı Rus Harbi’ni konu edinen ve Fransa’da basılan Les Occasionsperdues isimli eseri kaleme almıştır. Arıkan, 
“Keçecizade İzzet Fuâd Paşa Biyografisine Katkı Beş Yıl Sonra Doğmak Üç Yıl Önce Ölmek”, a.g.m., sayı:27, 
s.335-371; Arıkan a.g.e., sayı: 27, s. 350; Sakaoğlu, “Keçecizadeler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:4, 
s. 514-516.
39 Diğer isim Âlî Paşa idi. Cevdet Paşa, Tezâkir, 13-20, s.131-133;142.
40 Öztuna, a.g.e., s.5,64-72.
41 Lady Annie Brassey, Introduced by. Scott A. LeonardSunshine and Storm in teh East or Cruises to Cyprus and 
Constantinople, Gorgias Press, USA 2004, s. 107. 
42 Derya Sökmen, Boğaziçi’nde Yalı Kayıkhane Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel 
sanatlar Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2013, s. 17-18. 
43 A. Fulya Eruz, “Yalı”, TDV İslâm Ansiklopedisi c:43, İstanbul, 2013, s.301-305.
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bulunmadığını toprak değil de deniz üstüne inşâ edilmiş eserler olduklarını söyle-
mektedir.44  Yalılar, saraylı ya da zâdegân varlıklı yaşamın ürünüdür.45

Paşa’nın46 yaşamış olduğu adı ile müsemmâ ve Istanbul halkı tarafından tanınan 
Kanlıca Çakalburnu’ndaki47 yalısının mimari özellikleri hakkında neler söyleyebi-
liriz?  Fuâd Paşa’nın yaz aylarını ve mâzûliyet48 günlerini geçirmiş olduğu49 Kanlı-
ca ile Çubuklu arasında uzanan yalısından, sarayımsı yalı olarak bahsedilmiştir.50  
Lûtfi Paşa bu mekânı, sâhilhâne-i ferâh-fezâ bir yer olarak kaleme alırken, Fransız 
Elçisi Thouvenel’in hanımı ve yeğeni La Barone Durand Fontmagne, yalıyı dün-
ya gözünün eşini görmediği mekân olarak izâh etmiştir.51 Bu mekânın misafirleri 
öncelikle görünüş itibarıyla büyüklüğünden etkilenmişler Âlî Paşa’nın konağına52 
büyük derlerken, Fuâd Paşa’nın Yalısı’nı onunla kıyaslayarak muhteşem olarak dil-
lendirmişlerdir.53  Fuâd Paşa Yalısı’nın planı, beş kanattan tertip edilmiştir. Girintili 
ve çıkıntılı inşâ edilen binada, iki kanat iç tarafta üç kanat ise dışa çıkıktı.  En büyük 
kısmı orta bölümdeki üç kanattı.  Set üzerinde inşâ edilen yalıya, kıyıya uzanan sağ 
ve sol taraflarından genişçe döşeli küfeki taşlarından yapılmış merdivenlerle çıkı-
lırdı.54 Yalının büyükçe bir de balkonu mevcuttu.55 Fuâd Paşa Yalısı’nın konukları 
için rıhtımda kayık ve sandal hazır bekletilmiştir.56

Fuâd Paşa Yalısı’nın Büyük Dâire kısmındaki Selâmlık Bölümü’nün planı 3 oda-1 
salon olarak düzenlenmişti. Büyük Daire’nin harem kısmı ise 25 oda, 2 salon ve 1 
mutfaktan müteşekkildi. Müfrez yani bütünden ayrılmış Selâmlık Dâiresi, 13 oda, 
1 salon ve 2 mutfak olarak tasarlanmıştı. Toplamda yalı 41 oda, 4 salon, 3 

44 Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Yalıları Geçmiş Zaman Köşkleri, Varlık Yayınevi, İstanbul 1968, s. 17. 
45 Orhan Erdenen, Boğaziçi Sahilhaneleri Beykoz Anadoluhisarı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 
Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1993, s.7.
46 Fuâd Paşa’nın, meşhûr yalısı haricinde ikâmet etmiş olduğu mekânlara baktığımızda, Şehzâde Camii karşısındaki 
konağı gösterişli ve özentili manalarına gelen tekellüf kelimesi ile îzâh edilmiştir. Hüsnü Kınaylı, “Fuad Paşa Konağı, 
İstanbul Ansiklopedisi, haz. Reşad Ekrem Koçu, c: 11, Koçu Yayınları, İstanbul 1973, s.5853; Beyazıt’tan Saraçhâne 
güzergâhına doğru öncelikle, Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa Konağı sonrasında Fuâd Paşa Konağı birbirini izlemektedir. 
Sermet Muhtar Alus, İstanbul Kazan Ben Kepçe, yay. haz. Necdet Sakaoğlu, İletişim, İstanbul 1997, s. 107; Konak, 
11 Aralık 1864 gecesi yanınca Sultan Abdülaziz üzücü olay sonrasında, Fuâd Paşa’ya hediyelerle birlikte büyük bir 
meblağ ihsân etmiştir. Paşa sonrasında, Yusuf Kâmil Paşa’nın mülkiyetinde olan Demirkapı’da mevcut başka bir 
konağa geçmiştir. Padişah’ın irâdesi ile döşenen bu konak yine yanınca, Beyazıt’ta bir taş konak yaptırmıştır. Bu 
konağın arsasının hazineye ait olması sebebiyle kendisine bir miktar tazminat verilerek bu muazzam bina paşadan 
alınmıştır. Diş Hekimliği Binasıdır. Öztuna, a.g.e., s. 43-44; Sultan Aziz 26 Aralık 1867 Ramazan Cuma namazı 
sonrasında Beyazıt’ta Yusuf Kâmil Paşa’nın konağına iftira gitmiştir. O konak Zeynep Hanım Konağı olarak da 
anılmaktadır. İftar davetlileri arasında Fuâd Paşa’nın ismi geçse de Fuâd Paşa rahatsızdır, davete gelmesi gecikince 
padişah sinirlenmiştir. Padişahın o gece Fuâd Paşa’ya soğuk davrandığı ve yeni yapılmış konağın da Fuâd Paşa’dan 
alındığı anlatılmaktadır. Paşa istifa edince konak kendisine iade edilmiştir. Bu konak, uzunca bir zaman Mâliye Nâzır-
lığı binâsı olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet devrinde İstanbul Erkek Lisesi olmuş, o lise Düyûnu Umûmiye binâsına 
nakledilince Fuâd Paşa Konağı, Askerî Tıbbiye’nin hizmetine verilmiştir. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi’nin 
Dişçilik ve Eczacılık Fakülteleri bu mekâna yerleşmiştir. Kınaylı, “Fuad Paşa Konağı, a.g.e., c: 11, s.5853.
47 BOA., İ.D. 1090/85504 11 Temmuz 1304 (23 Temmuz 1888).
48 Azledilme işten çıkarılma durumu. 
49 Orhan F. Köprülü, “Fuâd Paşa”, İslâm Ansiklopedisi, c:4, M.E.B., Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Eskişehir 1997, s. 678.
50 Öztuna, a.g.e., s.43-44;75.
51 Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, s. 255. 
52 Âlî Paşa, Bebek’te yaşadığı yalıdan önce Kanlıca’da oturmuştur. 
53 Çiğdem Aysu, “Kanlıca”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:4, Kültür Bakanlığı ve Toplumsal Tarih Vakfı, 
İstanbul 1994, s. 415-417.
54 Birsel, a.g.e., s. 69-70; Abdürrahim Cabir Vada, Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi, Kitabevi, İstanbul 
2004, s. 128-130.
55 Birsel, a.g.e., s. 69-70.
56 Mümtaz, a.g.e., s.10.
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kurnalı-soğukluğu olan bir hamam, 2 kayıkhane ve 2 ahırdan meydana gelmişti.  
Yalının müştemilâtında bulunan çiftlik ve bağ arazisi 2.300 dönümlük bir alana 
yayılmıştı. 250 dönümlük yalı yerinde 7 havuz, 2 köşk; 150 dönümlük Ateş Bey 
Bağı’nda 2 havuz, 1 köşk; 200 dönümlük Necip Paşa Bağı’nda 1 havuz, 1 köşk; 200 
dönümlük Engürü Bağı’nda ise 3 havuz tespit edilmiştir. 1.500 dönümlük Yazıcı 
Çiftliği de yalı müştemilâtının bileşenleri arasındaydı. Yazıcı Çiftliği’nde 25 masura 
miktarında tatlı su kaynağı mevcuttu.57

Belge 1: Fuâd Paşa Sâhilhânesi ve Müştemilâtında Bulunan Çiftlik-Bağ Arazisi58

Abdülhak Şinasi Hisar’ın söylediği gibi her yalının bir mizâcı, iklimi, coğrafyası, 
hayat safhası vardır ve yapı onun ruhuna uygun dizayn edilmiştir. Yalı adeta içeri-
sinde bulunduğu ortama uyum sağlayan bir şahsiyet gibidir.59 Boğaziçi’nin dalgala-
rı üzerinde inşâ olunan Fuâd Paşa Yalısı’nı çevreleyen bahçeler herkese açıktı.60 
Çevresi ağaçlık olan yalının bahçesinde, aranan her türlü bitki görülebilirdi.61 Bir 
parkı andıran bahçesinde çiçek seraları, köşkler, havuzlar ve selsebîller mevcuttu. 62 
Gölgeli ve setli bahçelerin birer cenneti anımsattığı paylaşılmıştır. Ölüleri dirilttiği 
ifâde edilen yalı bahçesindeki rengârenk çiçekler arasında gül, hanımeli ve yase-
min kokuları dört bir tarafa yayılırdı. Ağaçlar arasında inişli-çıkışlı setler halinde 
olan bahçenin platformu düz değildi. Bahçede rahat yürüyebilmek için çakıl taşla-
rı döşenmişti. Bahçenin keyfini yalnızca konuklar değil ev halkı da sürmüştür. 
Hâne halkı bahçede çok da göze çarpmayan çardakta zaman geçirmiştir.63 Boğaziçi 

57 BOA., Y.PRK. BŞK. 8/77 lef 2.
58 BOA., Y.PRK. BŞK. 8/77 lef 2.
59 Hisar, a.g.e. s.20-21.
60 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s. 99-100. 
61 Birsel, a.g.e., s. 69-70.
62 Aysu, “Kanlıca”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c: 4, s. 415-417
63 Sermet Muhtar Almus, Masal Olanlar, yay. Haz. Nuri Akbayar, İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s. 221-224.
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yaşantısında bahçıvan maaşları önemli bir yer tutmaktaydı.64 Bahçesinin doktoru 
olduğu bilinen65 Fuâd Paşa’nın Fransa’dan getirdiği bahçıvana vermiş olduğu aylık 
da zaman zaman dedikodulara sebep olmuştur.66 O kadar ki, sekiz aydır maaşları 
veremeyen devletin paşasının bahçıvanbaşına ödemiş olduğu miktarı halk eleştir-
miştir. Yalı bahçesindeki heykel sebebiyle Fuâd Paşa’nın, gavurlukla ithâm edildiği 
dillendirilmiştir.67

Fotoğraf 2. Keçecizâde Fuâd Paşa Yalısı68

Yalının çevre düzenlemesinde, Sultan Abdülaziz’in saray dışındaki ziyâretlerinin 
dolaylı olarak etkisi olmuştur.  Istanbul içerisinde gezintileriyle bilinen Sultan Ab-
dülaziz’in tercih etmiş olduğu semtler arasında Hekimbaşı Çiftliği, Maslak, Ka-
ğıthane, Beykoz Ormanları, Bebek, Istinye, Büyükdere, Emirgan sayılırdı. Sultan 
Abdülaziz saraydan çıkarken gideceği mahal çok da bilinmediği için saraylar, 
köşkler kullanıma hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla şehrin yollarının, 
şoselerinin, tamir edilmesi, yollar açılması, ağaçlar dikilmesi ve bol bol sulanması 
şehrin îmarına katkı sağlayacak bir ortam hazırlamıştır. Yalının şoselerinin mun-
tazam olması, devrin Sultanı Abdülaziz’in sokaklarda at ya da araba ile gezmesine 
bağlanmıştır.69

64 Hisar, a.g.e., s. 20.
65 Bahçeden aylık 50 altın alan Fransız asıllı bir bahçıvanbaşı sorumludur. Birsel, a.g.e., s. 69-70.
66 Paşa’nın bahçıvan başına 50 altın verdiği söylenir. Paşa vefat edince bahçıvanbaşı sarayda çalışmaya başlamıştır. 
Öztuna, a.g.e., s. 68.
67 Emine (Atılgan) Gümüşsoy, Keçecizâde Mehmed Fuâd Paşa (1815-1869), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Ankara 2016, s. 251-252. 
68 TT Arşivi, no: 517273
69 Semih Mümtaz, “Yakın Tarihte Boğaziçi’nde Bir İftar”, Resimli Tarih Mecmuası, sayı:12, Aralık 1950, s. 458-
469.
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Fuâd Paşa Yalısı’nın Ziyâretçileri
Tanzîmat zihniyetinin uzantısında şekillenen Fuad Paşa’nın yalısındaki yaşam 
kültürünü takip ettiğimizde, bu ortamın Paşa’nın siyasal, sosyal ve ekonomik iliş-
kileri çerçevesinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Öncelikle Fuâd Paşa Yalısı, Meclîs-i 
Vükelâ’nın sıklıkla toplandığı, yarı resmî hüviyete sahip bir mekân olarak görül-
müştür.70 1855 tarihli71 Kanlıca Muâhedesi, bu yalıda imzalanmıştır.72 Anlaşma, 
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında gerçekleşmiştir.73 Yalının en önemli ziyâ-
retçileri arasında Sultan Abdülaziz’in74 ismi geçmektedir. Lûtfî Efendi 1863/1864 
senesi olaylarında dönemin Sadrazamı, Serasker ve Yâver-i ekrem Fuâd Paşa’ya du-
yulan teveccüh sebebiyle padişahın Kanlıca’daki yalısını ziyâret ettiğinden bahset-
miştir. Padişahın teşrîf buyurduğu yalıda, akşam yemeği yenmiştir. Misafir, Sultan 
Abdülaziz olunca gönlü fevkalâde hoş tutulmuştur. Akşam ziyâretinde yalının iç ve 
dış bahçesi cennetten bir köşe gibi kandillerle süslenmiş; Tersâne-i Âmire’den ge-
tirilen sandallardan atılan çeşit çeşit fişeklerle gökyüzü aydınlatılarak tezyîn edil-
miştir.75 Padişahın irâdesi ile Mâbeyn-i Hümâyûn Mızıkası partiye eşlik etmiştir. 
Paşa’nın bu önemli ziyâret sebebiyle, bahçesine güzel ve geniş bir kameriye yaptır-
dığını da okumaktayız.76

Önceki senelerde olduğu gibi, 1863 cülûs merâsimi için Istanbul’da bilâd-ı selâse77 
ve Boğaziçi şehr-âyîn78 için donatılan mekânlar içerisinde Fuâd Paşa Yalısı’nın ismi 
geçer.79 Ingiltere Veliahtı Prens de Galles’in Istanbul ziyâretinde80 Göksu Köşkü’nde 
padişahın da eşlik ettiği bir ziyâfet düzenlenmiştir. Rikâb günü ise sefîrler huzûr-ı 
hümâyuna çıkmış gece ise dönemin sadrazamın yalısında soireé81 hazırlanmıştır. 
Yaklaşık olarak iki bini bulan kalabalık bir davetli sayısından bahsedilmiştir. Hay-
ranlık uyandıran bahçe kandillerle donatılmış, yalının önüne getirilen sallardan 
fişekler atılarak şehr-i âyîn düzenlenmiştir.82 Yalının davetlileri arasında, Mısır Vâ-
lisi Ismail Paşa’nın ismi zikredilir.  28 Mayıs 1866 tarihli fermanla Mısır verâset 
usûlünde bir değişiklik söz konusu olmuştur. Mısır verâseti gereğince ekberiyete 
son verilmiştir. Onun yerine, Ismail Paşa’dan itibaren babadan oğula intikal pro-
sedürü devreye sokulmuştur. Aynı günün akşamı ise Vâli Ismail Paşa’nın Emir-
gan’daki sâhilhânesinde büyük bir yemek tertîp edilmiştir. Tevârüs83 meselesinin 
destekçilerinden Sadrazam Fuâd Paşa’da, Vâli Ismail Paşa’ya Kanlıca’daki yalısında 

70 Aysu, “Kanlıca”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:4, s. 415-417
71 Köprülü, “Fuâd Paşa”, İslâm Ansiklopedisi, c:4, s. 678.
72 BOA., HR. SYS. 1400/1; Kanlıca’da Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı’nda Karlofça Muâhedesinin tasdik edilmesi 
için Avusturya elçileri için hazırlanmış ziyafet ile de tanınmaktadır. TT Arşivi, no: 641984.  
73  Gümüşsoy, a.g.t., s.38-39.
74 Sultan Abdülaziz, 1284 Ramazan ayında ilk Cuma Selamlık merasimini Köprübaşı’nda bulunan camide gerçek-
leştirmiştir. Akşam Yusuf Kâmil Paşa’da iftar açmak istemiştir. Abdurrahman Şeref, Fuâd Paşa Konağı Nasıl Maliye 
Dairesi Oldu?”, TOEM, c: 3, Ahmed İhsân ve Şürekâsı İstanbul,1 Ağustos 1326, s.130-136. 
75 Vak’a-Nüvis Ahmet Lûtfî Efendi Tarihi, yay. Haz. Prof. Dr. M. Münir Aktepe, c:10, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara 1988, s. 95.  
76  Mümtaz, a.g.e., s. 60.
77 Galata, Üsküdar ve Eyüp. 
78 Şehrin donatılmasıyla icrâ olunan umûmi cümbüş, şenlik, donanma. Sâmi, “şehrâyin”, a.g.e., s. 790. 
79  Ahmet Lûtfî Efendi Tarihi, c:10, s. 95. 
80 Cevdet Paşa, Ma‘rûzât, s. 40-41. 
81 Suare.
82 Cevdet Paşa, Sadrazam Fuâd Paşa, Âlî Paşa, Serasker Paşa, Kâmil Paşa ile İngiliz elçisi, amiral ve general 
eşliğinde yemeğin yendiğini yazmıştır. Cevdet Paşa, Tezâkir 13-20, s.246-247. 
83 Irsiyet yoluyla miras olarak geçme. 
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mükemmel bir ziyâfet vermiştir. 1867 senesinde Istanbul’a gelen Sırp Knezi Mihail, 
yalıya konuk olmuştur.  Mihail Bey, huzûr-ı şâhâneye çıktıktan sonra Nişantaşı’nda 
kendisi için hazırlanan Necip Paşa Konağı’nda misafir edilmiştir. O dönem Hârici-
ye Nâzırı olan Fuâd Paşa’nın yalısında, Mihail Bey için bir davet verilmiştir.84

Ebuzziya Tevfik elçiliklerin Bâbıâli ile ilişkilerini yürüten isimlerden Revelaki’nin, 
Fuâd Paşa’nın konağına çok rahatlıkla girip çıktığını paylaşmıştır.85 Istanbul’da La 
Turquie Gazetesi’nin Müdürü Charles Mismer yalının müdâvimleri arasındadır. 
Fuâd Paşa ile Mismer’in dostlukları onun Istanbul’a gelişinden iki ay sonrasın-
da başlamıştır. Paşa bir konu hakkında Mismer’in düşüncelerini almak için onu 
yalısına davet etmiş, sonrasında bu iki ismin dostlukları ilerlemiştir. Mismer, her 
cuma Paşa’nın masasına konuk olmuş ve sohbetleri geç saatlere kadar sürmüştür.86 
Şehsuvâroğlu’nun bir Fransız seyyahın yalıyı anlatısında, bekleme salonuna nüfûz 
eden piyano sesi seyyahın dikkatini çekmiştir. Sonrasında ise şimendifer, kanal, 
banka hisse teklifleri gibi projelerle birçok Avrupalının Fuâd Paşa ile görüştükle-
rinden bahsetmiştir.87

19. yüzyılda devlet adamı, âlim ve varlıklı pek çok insan konaklarda ilmî, edebî ve 
siyasi toplantılara katılmıştır. Dolayısıyla bu ortamların, dönemin fikir ve siyasî 
hayatı üzerine etkileri olmuştur.88 Fuâd Paşa’nın dönemin şartlarına göre şekille-
nen muhiti içerisinde Cevdet Paşa’nın ismi geçer. Fatma Âliye, babasının Âlî ve 
Fuâd Paşalarla uzun uzun sohbet ettiğini ve onlarla arkadaş olduğunu yazmıştır. 
Muhtemelen bu ortam, ilişkilerini beslemiştir. Hatta kendi ifâdesi ile muhabbet-i 
birâderâne düzeyine gelmiştir.89 1850 senesinde bir gece, memleketin meseleleri 
arasında para durumunu ortaya çıkaracak rapor hazırlamak üzere Cevdet Paşa 
ile hükûmetin ileri gelenleri bu yalıda toplanmışlardır. Hazinenin yaşamış olduğu 
problemler kriz olarak ifâde edilmiş, Fransızca crise kelimesinin karşılığını buhrân 
olarak izâh etmişlerdir. Padişaha sunulacak raporun başlığı Hazîne-i Mâliyenin 
Hâl-i Buhrânı olarak uygun görülmüştür.90 Ali Suâvi’nin Istanbul’da 1867 senesin-
de Şehzâde Câmii sohbetleri dilden dile dolaşmaya başlayınca, Fuâd Paşa’nın va-
azları takip ettiği rivâyet edilmiştir. Bu muhit içerisinde Ali Suâvi’de Fuâd Paşa’nın 
sofrasına konuk olmuş bir başka isimdir.91

Fuâd Paşa Yalısı, dilden dile dolaşan Kanlıca Partileri ile de meşhurdur. 92 Sermet 
Muhtar Alus, Beykoz’dan Kanlıca’ya olan sahili tanıtırken Sadrazam Keçecizâde 
Fuâd Paşa’nın sayfiyesini kübera makarrı93 yani devrin ileri gelenlerin mekânı, baş-
şehri, payitahtı olarak îzâh etmiştir. Yaşam tarzı ile örnek alınan ve çekim merkezi 

84 Ahmet Lûtfî Efendi Tarihi, c. 11, s.27;41. 
85 Gümüşsoy, a.g.t., 295.
86 Birsel, a.g.e., s. 69-78.
87 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s. 286-287. 
88 Mustafa Ülger, “19. Yüzyıl Osmanlı Fikir Hayatında Konakların Yeri”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:13, 2008, 
s.197-206.
89 Fuâd ve Cevdet Efendiler, Bursa’da bulunduğu yıllarda iki önemli eser ortaya çıkarmışlardır. Kavâid-i Lisân-ı Os-
mânî  ve Kavâid-i Osmâniyye Risâlesi’ni kaleme alınmıştır.  Cevdet Efendi, Kavâid-i Osmâniyye kitabını İstanbul’da 
tamamlamıştır. Sonrasında Medhal-i Kavâid isimli risâleyi telif etmiştir. Fatma Aliye, a.g.e., s. 41-42, 60.  
90 Birsel, a.g.e., s. 69-78.
91 Ahmet Hamid Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitapevi, İstanbul 1982, s.231.
92 Aysu, “Kanlıca”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c: 4, s. 415-417.
93 Alus, İstanbul Yazıları, s.48.
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oluşturduğu âşikâr bir mekândan söz etmekteyiz. Hatta Fuâd Paşa’nın Boğaziçi’n-
deki yalısına geçtiğinde, diğer paşaların sayfiyelerine gittikleri dilden dile dolaşır.  
Kır âlemi için devlet ricâli, sefâret çalışanları, konsoloslar-eşleri, elçiler adlarına 
yazılmış olan özel davetiyelerle Boğaziçi’ne teşrîf etmişlerdir.94 Fuâd Paşa Kanlı-
ca’daki yalısına yalnızca Türk değil, ecnebi misafirlerini de davet etmiştir. 

Fotoğraf 3. Keçecizâde Fuâd Paşa95

Söylentilere göre düzenlemiş olduğu Kanlıca Partileri, Avrupa’daki organizasyon-
lardan çok farklı değildir. Hatta paşa bazı davetlerde konuklarına kıyafet zorunlu-
luğu getirdiği anlatılmıştır. Sait Paşa’nın daha küçük bir memur iken bazı dostları 
ile bu yalıda düzenlenmiş olan partiye geldiği; fakat giysisinin uygun olmadığı için 
geri çevrildiği nakledilmiştir.96 Tarihler 186697 senesini gösterdiğinde hem sadra-
zamlıktan hem de seraskerlikten istifa eden Fuâd Paşa, Rüştü Paşa kabinesine gire-
meyince sekiz ay altı gün Kanlıca’daki yalısında zaman geçirmiştir.98

Yalıda,  Fuâd Paşa’nın ailesinin de konukları olmuştur. 1858 senesinin Nisan ayın-
da Fuâd Paşa ve ev halkı yalıda Fransız Elçisi Edouard Antoine Thouvenel’in eşi ve 
yeğeni La Barone Durand de Fontmagne’yi ağırlamıştır. Fuâd Paşa’nın haremini ec-
nebi misafirlerine açması, aslında onun hayat tarzı hakkında birtakım ip uçları ver-
mektedir. Fuâd Paşa, o yıllarda Hâriciye Nâzırıdır. Konuklar Tarabya’dan sefârete 
ait kayıkla Kanlıca’ya geçmişler, onları Fuâd Paşa’nın eşi ve hâne halkı karşılamıştır. 
Kısa boylu, ufak-tefek, pembe-beyaz tenli ve yaklaşık olarak otuz- otuz beş yaşla-
rında olduğu söylenen Fuâd Paşa’nın refîkası, şeffaf beyaz bürümcük kumaştan 

94 Mümtaz, a.g.e., s. 60
95 TT Arşivi, no: 517282.
96 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s. 286. 
97 Bu tarih H. 1283 olarak geçmektedir. Şemsettin Sâmi, “Fuâd Paşa”, Kamûs’ul A’lâm, c: 5, Kaşgar Neşriyat, Ankara 
1996, s. 3440-3441.
98 Öztuna, a.g.e., s. 45. 
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bir kıyafetle konuklarının karşısına çıkmıştır. Mevsimin yaz olması sebebiyle ince 
kumaştan dikilmiş elbisesini aksesuar olarak parmaklarındaki pırlanta yüzükler 
tamamlamıştır. Gelini Gülbiz Hanım, Türk geleneksel tarzında dikilmiş elbisesinin 
altında yüksek ökçeli saman rengi pabuç tercih etmiştir.99 Yalıda misafirlerin dik-
katini, elinde tahta kılıç oyun oynayarak asker talimi yapan Fuâd Paşa’nın beş-altı 
yaşlarındaki torunu Izzet Bey de çekmiştir.100

Konuklar, her iki tarafı saksılarla süslenmiş koridorun sonrasında çiçeklerle bezeli 
ve kuş kafesleri olan bir salona giriş yapmışlardır. Türk mefrûşatı ile döşeli yalıda 
özellik de yayvan ve alçak eşyalar tercih edilmiştir. Geniş sedirler yumuşak yastık-
larla birlikte kullanılmış; beyaz satenlere altın, sırma veya ipek ipliklerle nakışlar 
işlenmiştir. Duvarlara aynı şekilde yastıklar hazırlanıp konulmuştur.101 Yalı eşya-
larının temel unsuru ise oturulduğunda içine gömülecek derecede büyükçe rahat 
yastıklar, geniş divanlar ve duvarları çevreleyen sedirlerdir. Odanın köşe kısımları 
vazo veya bakır kaplarla, mermer etajerlerle süslenmiştir.  Fuâd Paşa sonrasında 
misafirlere eşlik etmiş, onlarla yemek yemiştir. Davetliler, ev sâhibesinin telaşına 
ve misafirlerin yemek yemesi için göstermiş olduğu hassasiyetine hayran kalmış-
tır. Misafirlere büyük yemek tabakalarında sunulan ikrâmı, Fuâd Paşa’nın hanı-
mı kendi elleri ile yapmıştır. Fuâd Paşa, konuklar yalıdan ayrılmadan önce Elçi 
Thouvenel’i karşılamak için haremden çıkmıştır. Sonradan davete icâbet eden Elçi 
Thouvenel, Selâmlık Bölümü’nde kahvesini içmiştir.102 Fûad Paşa yalısında, ailesi-
nin gündelik yaşamını ecnebi misafirleri ile paylaşacak rahatlıkla ve zihniyette bir 
yaşam tarzını benimsemiştir.

Yalıda İftar
Yaz mevsimine denk gelen ramazanlarda Fuâd Paşa’nın düzenlemiş olduğu iftar 
sofraları, yalının bahçesinde hazırlanmıştır. Misafirler akşam ezanı sonrasında, 
oruçlarını bahçede açmıştır. Rengarenk fenerlerle donatılmış, büyük ağaçlara ası-
lan mahyalara dualar ya da beyitler yazılmıştır. Gayet güler yüzlü olması ile bilinen 
Paşa, misafirleri ile yakından ilgilenmiştir. Paşa, oğulları ve haremde hanımefendi-
ler için ayrı ayrı kalabalık sofralar tertip edilmiştir. Genellikle Fuâd Paşa’nın sofrası 
yirmi dört kişilik düzenlenmiş, oğullarının masası ise on iki kişilik hazırlatılmıştır. 
Çocuklara akranlarıyla birlikte özel bir alan açılması onlara aile ve toplum içeri-
sinde verilen değerin göstergesidir. Bu organizasyonun bir de haremdeki hazırlık 
safhası söz konusudur. Sefirlerin ve ecnebilerin katıldığı iftar davetlerinde hanım-
lar için haremde program düzenlenmiştir. Masaların peçeteleri, örtüleri ketendir 
ve renk olarak sakız beyazı tercih edilmiştir. Davetlerde masaların üzerinde akse-
suar olarak gümüş şamdanlar, renkli billûr fanuslar, antika yemek-yemiş tabakla-
rı kullanılmıştır. Yemeklerin Istanbul’un tanınan iki aşçısı tarafından yapıldığı ve 
yavaş yavaş yemek yemeyi tercih eden Fuâd Paşa’nın sofra muhabbetinin ise uzun 
sürdüğü anlatılır. Tiryakilerin çubuklarla sigara içmelerine sıra gelince hizmetliler, 
misafirlere ağız kısımları kehribârlı, uzun yasemin çubukları, billûr nargileleri ve 
sırma marpuçları taşımışlardır.103

99 Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, s. 255. 
100 Almus, a.g.e., s. 221-224.
101 A.y.
102 Kırım Harbi Sonrasında İstanbul, s.  254-256; Birsel, a.g.e., s. 70-73.
103 Mümtaz, “Yakın Tarihte Boğaziçi’nde Bir İftar”, a.g.m., sayı:12, Aralık 1950, s. 458-469.
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Yaz aylarında oruç açıldıktan sonra akşam ve yatsı namazları bahçeye serilen halı-
lar, seccâdeler ve hasırlar üzerinde edâ edilmiştir. Abdest tazelemek isteyenler için 
bahçede gümüş leğenlerde ibrikler dolaştırılmıştır. Namazı güzel sesli imamlar 
ve müzezzinler kıldırmıştır. Yüzlerce kişinin katıldığı söylenen iftar davetlerin-
de, ecnebilerin el pençe divan durarak ağaçların altında saygı ile terâvih namazını 
seyrettikleri paylaşılır.104 Paşa’nın yalısında iftar programlarının dînî ritüellerine  
hassasiyetle yaklaşılmıştır. Selâmlıkta ve haremde baş ağaların, baş kalfaların, 
uşakların özellikle gençlerin namaz kılarken yanlışlarını düzelttikleri; hatta nama-
zın nasıl kılınacağını öğrettikleri söylenir. Hassasiyetle ve nezâketle yaklaştıkları 
gençlere bir yönüyle uygulamalı eğitim verilmiştir.105 Çalışanlar, teşrîfata uygun 
terbiye ile misafirlere hizmet etmişlerdir.106 Yalıda konuklar için geleneksel oyun-
lar hazırlanmıştır. Yalının Selâmlık Bölümü’nün kullanıldığı etkinlikte, dönemin 
bu alanda kıymetli bir üstadı Hayali Mehmet Efendi’nin karagöz ve orta oyunu 
eğlencesi izlenmiştir. Yalnızca misafirler değil, harem halkı da programları kafes 
arkasından takip etmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, hanımların 
da programı izlemeleri sebebiyle şakaların ve nüktelerin daha kontrollü ifâde edil-
mesi bize bu ortamda adâb-ı muâşeret gereği bir hassasiyet oluşturulduğuna işaret 
etmektedir.107 Bu titizlikle hazırlanan ve her yönü ile düşünülmüş organizasyon 
sonrasında Istanbul halkının, Fuâd Paşa’nın iftar davetini uzunca bir süre dillerin-
den düşürmediği anlatılır.108

Yalının Âkıbeti
Fuâd Paşa’nın Fransa’da Nicé’de vefatı109 sonrasında Kanlıca’da Çakalburnu’ndaki 
yalının sultan kızlarından düğün hazırlıklarında sultanefendilerden birisinin ikâ-
metine verilmesi için müştemilâtıyla birlikte satın alınması bildirilmiştir. Bu za-
man dilimi, Sultan II. Abdülhamid’in iktidar yıllarına denk gelir.110 Fuâd Paşa Yalısı 
araştırılıp, binânın vasfına ve arazinin miktarına göre bir düzenlenme yapılması 
istenince, binânın 500-600 liralık masrafa ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan 
inceleme neticesinde, yalının sekiz hisseden ibâret olduğu tespit edilmiştir: Bunla-
rın iki hissesi Fuâd Paşa’nın gelinleri Nimet ve Ikbâl Hanımlarda; altı hissesi torun-
ları Izzet, Hikmet ve Reşat Beylerde idi.111 Bu noktada, Ikbâl Hanımın hissesine bir 
parantez açılması gerekmektedir.  Belçika Sefâreti Kâtibi Van der Bosch112 ile Fuâd 
Paşa’nın gelini Ikbâl Hanım’ın evlenmek için Istanbul’dan ayrıldıkları113 izdivâçla-
rının belediye dairesince ve kilisece icrâ olunduğu anlaşılmıştır.114 Ikbâl  Hanım'ın 
ecnebi memlekete firâr etmesi115 ve yabancı tabîyetine116 geçmesi sonrasında, 

104 A.y.
105 Mümtaz, a.g.e., s. 11-12.
106 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s. 286.
107 Mümtaz, “Yakın Tarihte Boğaziçi’nde Bir İftar”, a.g.m., sayı:12, Aralık 1950, s. 458-469.
108 Mümtaz, a.g.e., s. 9.
109 Fuâd Paşa, Âlî Paşa Girit’ten döndükten sonra izin alarak gittiği  Nicé’de 29 Ocak 1869 yılında vefat etmiştir. 
Koçu, a.g.e., s. 5848; Cenâze Fransız hükûmetinin tahsis etmiş olduğu bir savaş gemisi ile 28 Şubat 1869 tarihinde 
İstanbul’a getirilmiştir. Sultanahmet’te Peykhâne Caddesi’nde yaptırmış olduğu caminin yanına defnedilmiştir. Son-
rasında kabrin üzerine bir de türbe yapılmıştır. Köprülü, “Keçecizâde Fuad Paşa”, DIA., s. 202-205. 
110 BOA., İ.D. 1090/85504 11 Temmuz 1304 (23 Temmuz 1888). 
111 BOA., Y.PRK. BŞK. 8/77 lef 1 26 Şevval 1301 (19 Ağustos 1884).
112 BOA., HR. T0. 38/16, 16 Teşrinievvel 1299 (27 Ekim 1883).
113 BOA., HR. SFR.3, 298/45, lef 3.
114 BOA., HR. T0. 38/16, 16 Teşrinievvel 1299 (27 Ekim 1883).
115 BOA., BEO. 3875/290589 lef 1, 19 Mart 1327 (1 Nisan 1911).
116 BOA., BEO. 3705/277863 lef 3, 31 Mayıs 1325 (13 Haziran 1909).
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üzerinde bulunan malı ve emlâğı artık vakıflar adına düzenlenmiştir. 117 Bir başka 
ifâde ile Ikbâl Hanım’ın hissesi terk-i tabiiyetle Avrupa’ya gitmesinden dolayı mah-
lûlen118 Evkaf-ı Hümâyûn Hazinesi’ne kalmıştır. Izzet Bey’in iki hissesi ise borcu 
karşılığında Bank-ı Osmaniye'ye geçmiştir.119

Yalının mirasçılarından Fuâd Paşa’nın torunlarından Izzet Bey, bu mesele hakkın-
da ısrarcı olmuştur. Vâlidesinden kalan ve kendisine intikali gereken emlâğın ve 
arazinin devredilmesini istemiştir.120 Izzet Bey, büyük pederinin gelini ve annesi 
müteveffâ Ikbâl Hanım’a ait emlâğın ve arsanın şer-‘i şerîfe aykırı hareket edile-
rek hakan-ı mahlû‘ tarafından bazı bendegâna ihsân edildiği yönünde serzeniş-
te bulunmuştur. Dahası bir kısmının da Ayan Reisi Said Paşa’ya hediye edilmek 
suretiyle el konulduğunu söylemiştir. Bu davanın 28 seneden beri süregeldiğinin 
altını çizerek hakkını istemiştir.121 Gelinen son noktada Kanlıca’daki meşhur yalı 
ve arazi Sultan Abdülhamid tarafından Said Paşa’ya temlik122 edilmiştir.  Bu araziye 
bitişik Çavuşbaşı Çiftliği’nde Göztepe Suyu'nun bulunduğu yer için Şehzâde Yusuf 
Izzettin Efendi ile Paşa arasında ihtilâf söz konusu olsa da sonuç Said Paşa lehine 
çözümlenmiştir.123 Sonrasında yıllardır kimsenin ikâmet etmediği yalının, 1892 
senesinin bir sonbahar mevsiminde sabaha karşı otların tutuşmasıyla yandığı söy-
lenmektedir. Ottan çıkan yangın sonrasında yalının sadece yüksek duvarları kal-
mıştır. Sultan Mehmed Reşad, Söğütlü Vapuru ile Boğaziçi’nde dolaşırken, harâbe 
dikkatini çekmiştir. Sultan halkın bu kemerli duvarların altında zaman geçirdik-
lerini görünce, kalıntıların çökmesi halinde insanlara zarar vermesini önlemek 
amaçlı harabeyi tamamen yıktırmıştır.124

Sonuç
Fuâd Paşa Yalısı mimari yapısı, içinde bulunduğu arsası, manzarası ve ziyâretçileri 
ile dönemin dilden dile dolaşan simge mekânlarından birisi olarak karşımıza çıkar.  
Fuâd Paşa Yalısı için kullanılan sarayımsı,125 dünya gözünün bir eşini daha göre-
mediği, sâhilhâne-i ferah-fezâ126 ve muhteşem127 gibi ifadeler yapının büyüklüğüne 
olduğu kadar ihtişâmına işaret etmektedir.  Ölüleri dirilttiği128 anlatılan ve kıymetli 
ağaçları ile bilinen bu yalının geçirmiş olduğu yangın sonrasında ayakta kalabilen 
tek şey siyaha yakın renkte çam ve servi ağacıdır. Bu serviyi çıkarıp, Amerika’ya 
götürme teşebbüsünden meselenin ehemmiyeti dolayısıyla vazgeçilmiştir.129 Bu ya-
lıda Tanzîmat ruhuna uygun daha çok alafranga zihniyetin uzantısında geçirilmiş 

117 BOA., BEO. 3875/290589 lef 1, 19 Mart 1327 (1 Nisan 1911).
118 Doğrudan vârisi olmadığı halde vefât eden adamın vakfa veya mîrîye ait. Şemseddin Sâmi, “mahlûl”, Kamûs-ı 
Türkî, Enderun Kitapevi İstanbul 1317, s. 1304. 
119 BOA., Y.PRK. BŞK. 8/77 lef 1 26 Şevval 1301 (19 Ağustos 1884). Yalı müştemilâtı için bkz. BOA., İ. DH. 
1107/86637 lef 1, 24 Eylül 1304 (6 Ekim 1888); BOA., İ. DH. 1107/86637 lef 2, 16 Teşrinievvel 1304 (28 Ekim 
1888).
120 BOA., BEO. 3705/277863 lef 3, 31 Mayıs 1325 (13 Haziran 1909).
121 BOA., BEO. 3705/277863 lef 4, 12 Kanunusani 1325 (25 Ocak 1910).
122 Birini bir mülk ve mala mâlik ve mutasarrıf etme, birine bir mülk kazandırma. Sâmi, “Mülk”, Kamûs-ı Türkî, 
s. 440.  
123 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s. 287-288. 
124 Vada, a.g.e. s. 128-130. 
125 Öztuna, a.g.e., s.43-44;75.
126 Ahmet Lûtfî Efendi Tarihi, c:10, s. 95.
127 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s. 99-100. 
128 Birsel, a.g.e., s. 69-70.
129 Vada, a.g.e., s. 128-130 
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bir yaşam kültürünün izlerini sürmekteyiz. Ilâve olarak Paşa’nın şahsına münhasır 
siyasal, sosyal ve ekonomik ilişkilerinin bir bileşkesi olarak da bu yalıya bakma-
mız gerekir. Fuâd Paşa Yalısı’nı dönem içerisinde bir o kadar özel kılan, Sultan 
Abdülaziz’den130 Sırp Knezi Mihail Bey’e Mısır Vâlisi Ismail Paşa’ya131 birçok siyasi 
ismin bu yalıyı ziyâret etmesidir.  Kanlıca Muâhadesi imzalanan yalı,132 1863 cülûs 
merâsiminde şehr-âyîn için donatılan mekânlar arasındadır.133 Devletin ileri gelen-
lerinin sıklıkla davet olunduğu Fuâd Paşa Yalısı, devlet meselelerinin ve ilişkileri-
nin sadece resmî dairelerde değil onların uzantısında yarı resmî hüviyete134 sahip 
mekânlarda sürdüğünü gösteren bir örnektir. Yalıda, Ahmed Cevdet Paşa’dan135 Ali 
Suâvi’ye136, La Turquie Gazetesi Müdürü Charles Mismer’den,137 demiryolu, kanal, 
banka gibi teklifleri olan Avrupalı yatırımcılara çok farklı kesimlerden konuklar 
ağırlanmıştır.

Yalıda sadece Fuâd Paşa’nın değil, haremin de konukları olmuştur. Özellikle yaban-
cı elçilerin eşleri bu vasıta ile Türk kadınını tanımaya çalışmıştır. Yalıda kullanılan 
objelerden giyim kuşama, dinlenilen müziklerden yemeklere gelenekselin yanı sıra 
Batı tarzı yaşam izlerine rastlanılır. Fuâd Paşa, Avrupa özellikle de Fransa adâb-ı 
muâşeretini Istanbul halkı ile buluşturan bir isim olarak eleştirilmiştir.138 Fransız 
yemekleri tercih ettiği anlatılan Fuâd Paşa, menüsünü meşhur aşçılarına hazırlat-
mıştır.139 Diğer taraftan ecnebi konukların da ağırlanmış olduğu iftar programla-
rında çocuk-genç-yaşlı, kadın-erkek birlikte o mânevî ortam teneffüs edilmiştir. 
Yalıda, dönemin eğlence hayatını yansıtan karagöz-orta oyunu gibi programlarda 
şakalar ve nükteler kontrollü sunulmuştur. Çalışanlar teşrîfata uygun almış olduk-
ları terbiye ve eğitim çerçevesinde konuklara hizmet etmişlerdir.

Tanzîmat’ın ilânı ve uygulanışına tanıklık eden, siyasi gücü ile döneminin kudretli 
isimlerinden Fuâd Paşa devlet adamlığı, görevleri, icrâatları ve kişisel özellikleri 
ile çokça konuşulmuştur. Dillerden dillere dolaşan Fuâd Paşa Yalısı da bu söylen-
tilerden nasîbini almıştır.140 Zevk ve safâ dolu yılların ardından, kederi ve acıyı 
tıpkı Abdülhak Şinasi Hisar’ın söylediği içli bir mahlûk141 gibi yaşayan Fuâd Paşa 
Yalısı’ndan günümüze tek bir iz kalmamıştır.

130 Ahmet Lûtfî Efendi Tarihi, c:10, s. 95. 
131 A.g.e., c. 11, s. 27;41. 
132 BOA., HR. SYS. 1400/1.
133 Ahmet Lutfî Efendi Tarihi, c:10, s. 95.
134 Aysu, “Kanlıca”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c:4, s. 415-417.
135 Fatma Aliye, a.g.e., s. 41-42, 60.  
136 Tanpınar, a.g.e., s. 231.
137 Birsel, a.g.e., s. 69-78.
138 Öztuna, a.g.e., s.5;64- 65.
139 Özellikle de et yemekleri davetliler tarafından çok beğenilmiştir. Mümtaz, “Yakın Tarihte Boğaziçi’nde Bir 
İftar”, a.g.m., sayı:12, Aralık 1950, s. 458-469.
140 Öztuna, a.g.e., s. 200; Gümüşsoy, a.g.t., s. 126.
141 Hisar, a.g.e., s. 66-67. 
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Küçüksu (Göksu) Kasrı’nın 
Diplomasi ve Protokolde 
Kullanımı

Aslı TUNA1

Diplomatik kabullerin vazgeçilmez mekânlarından Göksu Kasrı olarak da anılan 
Küçüksu Kasrı, Osmanlı has bahçelerini barındıran arazi üzerinde ve Asyanın Tatlı 
Suları olarak bilinen Küçüksu ve Göksu dereleri arasında yer alır. Sultan IV. Mu-
rad’ın Gümüş Selvi olarak isimlendirdiği bu alanda2, erken tarihlerden itibaren bir 
bostancı ustasının köşkü ve bazı ahşap yapıların varlığı bilinmektedir3. Ancak gü-
nümüzdeki kasrın ilk örneği, Sultan I. Mahmud dönemine tarihlenir. Bu mesire 
yerine ara sıra giden Sultan I. Mahmud’un uzun süreli kalabilmesini temin için4 
dönemin Sadrazamı Divitdar Emin Mehmed Paşa tarafından Padişah adına, bah-
çesi havuz ve selsebillerle şenlendirilen bir kasır inşa ettirilir. Kasrın yapılış tarihi 
Hadikatü’l Cevami’5 ve Müri’t-Tevarih’te h. 1165 (1751/1752) olarak verilir6.
1 Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Ana 
Bilim Dalı.
2 Eremya Çelebi Kömürciyan, XVII. Asırda İstanbul, Tercüme ve tahşiye eden: Hrand D. Andreasyan, İstanbul 1988, 
s. 47.
3 Nurhan Atasoy, Hasbahçe: Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, İstanbul 2011, s. 320.
4 Semavi Eyice, “Küçüksu Kasrı”, DİA, c. 26, s. 530; Tülay Artan, “Küçüksu Kasrı”, Dünden Bugüne İstanbul An-
siklopedisi, c. 5, s.162.
5 Ayvansarâyî Hüseyîn Efendi, Hadîkatü’l-Cevâmi’, İstanbul 2001, s. 571.
6  Şem’dâni-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi Mür’i’t-Tevârih, c.I, yay. haz. M. Münir Aktepe, İstanbul 1976, s. 
162. Küçüksu Kasrı’nın inşa tarihini İncicyan ise h. 1163 (1749-1750) olarak verir. P.Ğ. İncicyan, 18. Asırda İstanbul, 
Tercüme: Hrand D. Andreasyan, İstanbul 1976, s. 104.
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Küçüksu Kasrı’nın inşası üzerine şu’arâdan Râsih Mehmed Efendi’nin düşürdüğü 
tarih ise şöyledir:

Şehenşâh-ı muazzam pâdişah-ı emced ü ekrem
Der-i cûdunda ‘âlem mazhar-ı lutf u ‘atâ oldu

Esâs-ı ma’delet Sultân Mahmûd Hân-ı meh-tal’at
Hilâfet-saltanat zâtı ile revnak-fezâ oldu

Bütün dünyâyı ma’mûr eyledi mi’mâr-ı ikbâli
Niçe hayr u hisânı her tarafda rû-nümâ oldu

Safâ-yı tab’-ı pâk-i şehriyâri muktezasıyla
Müferrah çok mahal yümn-i eserle pür-safâ oldu

Ez-ân cümle Küçüksu’ya büyük rağbet olup zâhir
Bu def ’a ol dahi melhuz-ı ‘ayn-i i’tina oldu

Ferahda misli yok âb u havâda bî-nazîr el-hak
Ne denli iltifat olsa sezâ-ender-sezâ oldu

… çün ihyâsı olub Sultân Mahmûd Hân-ı cem-câhın
Küçüksu bir büyük nüzhetgâh-ı kân-ı safâ oldu 11657

Sedat Hakkı Eldem tarafından H.1165 tarihli bir tefriş listesi8 ve iki tamir kay-
dından9 hareketle kasrın plânı çizilir. Buna göre, plân gövdesinin başı durumunda 
olan ve deniz üzerine çıkma köşk odası ile çeşitli büyüklükte odalardan oluşan, 
esas girişi yandan ikinci girişi ise arkada yer alan kasır, ahşap ve arka kısmı iki 
katlıdır10.

Boğaziçi’nin en güzide mesire yerlerinden olup, seyir yerlerinin bâb-ı âlisi olarak 
da anılan Küçüksu ve çevresi11 asıl ilgiyi, Patrona Halil Ayaklanması sonucu Kağıt-
hane mesiresinin önemini kaybetmesi ile kazanır. Sultan I. Mahmud döneminden 
itibaren padişahların Boğaziçi’ne yaptıkları gezilerde bir dinlenme mekânı olarak 
kullanılan kasrın bulunduğu arazi üzerinde Sultan III. Selim döneminde Mihrişah 
Valide Sultan adına inşa ettirilen ve dönemin Boğaziçi tasvirlerini süsleyen mer-
kez öğelerden biri olan çeşme12 ile cami, bölgeye gösterilen ilginin devamlılığını 
yansıtır.

7  Kolağası Mehmed Râif, Mir’ât-ı İstanbul, c. I, yay. haz. Günay Kut ve Hatice Aynur, Ankara 2021, s. 313-314.
8  Sedat Hakkı Eldem tarafından üzerinde tarih bulunmamakla birlikte H.1167 rakamlarını barındırdığı belirtilerek 
kullanılan bir tefriş listesi ile çok küçük farklılıklarla aynı bilgileri içeren TS.MA.d. 2643 numaralı defterde h. 1165 
(Receb) kaydı yer almaktadır. Nitekim Eldem tarafından kullanılan söz konusu listenin, ulaşılabilen belgeler arasında 
kasrın ilk tefrişine ait belge olduğu ifade edilebilir. Bu belgeye ek olarak, h. 1165 (Şaban) tarihli TS.MA.d. 2396 
numaralı defter ise kasrın tefrişi için Hazine’den verilen eşyaları göstermektedir.
9  C.SM. 81/4068; C.SM. 83/4176.
10  Sedat Hakkı Eldem, Köşkler ve Kasırlar, c. 2, İstanbul 1974, s. 256. 
11  Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, haz. Ali Şükrü Çoruk, İstanbul 2011, s. 124.
12  Doğan Kuban, “Küçüksu Çeşmesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 5, s. 161.
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Resim 1. Sedat Hakkı Eldem’in Plân Çiziminden Hareketle 
Eski Küçüksu Kasrı’nın Cephe Restitüsyonu13

Küçüksu Kasrı, Sultan III. Selim döneminden itibaren diplomatik müzakerelere 
ev sahipliği yapar hale gelir. Akka Kuşatması’nda başarı gösteren Ingiliz kuman-
danına verilen bir kıta çelenk ve bir samur kürkün kabulü Imparatorun iznini 
gerekli kıldığından Ingiltere elçisinin takrir talebini içeren görüşme bu kullanı-
mın ilk örneğidir14. Elçi ile gerçekleştirilen ikinci müzakerenin konusu ise Mısır 
meselesidir15. Bu dönemde, daha evvel Rusya elçisi Tamara ile yapılan görüşmede 
kabul edilen Cezayir-i Seb’a Cumhuru cizyesinin azaltılmasına dair bir müzake-
renin mekânı da kasırdır16. Sultan II. Mahmud dönemine gelindiğinde, Rus elçisi 
Italinski’nin Bükreş Antlaşması’nın Sırplara yönelik şartlarını içeren bir gündemle 
Küçüksu Kasrı’nda kabul edildiği bilinmektedir17.

Sultan II. Mahmud döneminin muhtelif tarihlerinde saltanat binişi18 ve rikâb me-
rasimlerinin19 icra edildiği bir yer olarak kullanılan Küçüksu Kasrı’nın, bu dönem-
de Osmanlı saray ve toplumunun en önemli merasimleri arasında yer alan20  bir 
muayede törenine de ev sahipliği yaptığı görülür. 1828-1829 Osmanlı – Rus Savaşı 
sebebiyle karargâh Tarabya’da bulunduğundan bu sürece tesadüf eden bir kurban 
bayramı merasimi Küçüksu Kasrı’nda yapılır.

13  Doğan Kuban, Kaybolan Kent Hayalleri Osmanlı Sarayları, İstanbul 2010, s. 97.
14  HAT, 224/12488.
15  HAT, 1333/51979.
16  HAT, 175/7601.
17  TS.MA.e. 440/23.
18  Hâfız Hızır İlyas Ağa, Osmanlı Sarayında Gündelik Hayat, haz. Ali Şükrü Çoruk, İstanbul 2016, s. 10, 108, 169 
ve 214.
19  Hâfız Hızır İlyas Ağa, Gündelik Hayat, s. 59, 184, ve 239.
20  Osmanlı dönemi bayram törenleri başta olmak üzere merasim ve teşrifata yönelik detaylı bilgi için bk.: Zeynep 
Tarım, “İstanbul’da ve Osmanlı Sarayı’nda Tören ve Kutlamalar”, Suriçi İstanbul, İstanbul 2017, s. 273-293.
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Resim 2. Küçüksu Kasrı ve Çevresinin XIX. Yüzyılın Ilk Yarısındaki Görünümü21

Törene hazırlık bağlamında ıyd-i şerif muayedelerine mahsus sim taht-ı hümayûn, 
Yalı Kasrı’ndan Küçüksu Kasrı’na getirilir. Tahtın naklinde görev yapan Teber-
dârân-ı Hâssa kethüda ve neferlerine toplam 1.000, Yalı Kasrı ve Küçüksu Kasrı’n-
da bulunan görevlilere ise 439 kuruş ihsan olunmuştur22. Muayedenin icrası için 
devlet erkânı seher vakti Küçüksu Kasrı’nda hazır bulunmuş, Padişah ise Tarab-
ya’dan vapurla kasra ulaşmış ve tören gerçekleştirilmiştir. Bayram gününün cuma-
ya tesadüf etmesi dolayısıyla cuma selamlığı da Küçüksu Camii’nde yapılmıştır. 
Törene rikâb ağaları, hademeler ve devlet erkânı başlarında sade fes ve yakası sır-
malı harvani ile katılmıştır. Törenin tamamlanmasından sonra Kaymakam Hulusi 
Paşa, Serasker Hilmi Paşa, Ağa Hüseyin Paşa ve Enderun ricâli deniz kenarında 
dizilmiş oldukları halde, Padişah Sır Kâtibi Mustafa Efendi ve birkaç mâbeynci ile 
birlikte Tarabya’ya geri dönmüş, ertesi gün ise Topkapı Sarayı’na geçmiştir23.

Sultan II. Mahmud’un Boğaziçi’nde iltifat gösterdiği mekânlardan biri olduğu bi-
linen Küçüksu Kasrı24, 27 Temmuz 1832’de gerçekleşen cuma selamlığı akabinde 
Padişahın daveti ile Şeyhülislâm Yâsincizâde Abdülvehhâb Efendi’nin huzura ka-
bul edildiği bir mekân olarak da karşımıza çıkmaktadır. Anadolu Hisarı’nda bulu-
nan sahilhanesinden kasra ulaşan Şeyhülislam’a, Padişah ile yaklaşık bir buçuk saat 
süren görüşmesinin ardından bir kıt’a pırlantalı murassa’ tasvir-i hümâyûn ihsan 
edilmiştir25.

Kasrın Sultan I. Mahmud zamanındaki yapımından Sultan II. Mahmud saltanatı 
sonuna kadar kullanıldığı dönemde, Padişahlar tarafından Boğaziçi’ne yapılan ge-
zilerde dinlenme amaçlı, elçilerle yapılan görüşmeler ve bazı törenler için ise bir 
kabul mekânı olarak kullanıldığı ifade edilebilir.
21 M. Ch. Pertusier, Promenades pittoresques dans Constantinople, Paris 1815-17, lv. 15.
22  TS.MA.d. 2476.
23  Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, c. II-III, İstanbul 1999, s. 460.
24  II. Mahmud döneminde, bir ramazan ayı içinde Padişahın Küçüksu Kasrı’nı teşrif ile burada iftar etmesi hakkında, 
bak. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, haz. Ali Şükrü Çoruk, İstanbul 2011, s. 232.
25  Ahmed Lûtfî Efendi, Lûtfî Efendi Tarihi, c. IV, s. 751; Ali Rıza Bey, İstanbul Hayatı, s.124.
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Kasrın Yeniden İnşası ve Kullanımı
Muhtelif tarihlerde yapılan bakım ve onarımlarla, belirtilen amaçlar doğrultusun-
da kullanılarak Sultan Abdülmecid dönemine kadar ayakta kalan Küçüksu Kasrı 
bu dönemde yıkılarak yerine günümüze ulaşan kâgir bina inşa edilir. Kiler, mutfak 
ve hizmetli odaları olarak tasarlanan bodrum kat üzerine iki kattan oluşan yapıda, 
yatak odası ve hamam gibi birimler yer almamaktadır. Bu özelliğiyle günübirlik 
kullanıma yönelik düzenlendiği anlaşılan kasrın, dış tasarımında olduğu gibi iç 
dekorasyonunda da neo-barok yapıların karakteristik özellikleri hakimdir26.

Resim 3. Sultan Abdülmecid Döneminde Yeniden Inşasının Ardından Küçüksu Kasrı27

Sultan II. Mahmud’un saltanatı ile beraber Istanbul’un misafirleri arasına katılan 
yabancı hanedan mensuplarına yönelik teşrifatın, Küçüksu Kasrı’nın yeniden inşa 
edildiği Sultan Abdülmecid zamanında kısmen şekillenmeye başladığı görülür28. 
Padişah, gelen misafirleri hemen huzura kabul edecekse Tophane Kasrı’na önce-
den geçer ve Istanbul’a ulaşan misafirler Tophane önünde demirletilen gemilerinde 
Hariciye Teşrifatçısı tarafından karşılanırdı. Bu ilk karşılamanın ardından misa-
firler kayıklarla Tophane Iskelesi’ne, oradan Tophane Kasrı’na geçirilir ve burada 
Padişahın huzuruna kabul gerçekleşirdi. Görüşme sonrasında ikametgâhlarına 
geçirilen misafirlere, söz konusu mekânda Padişah tarafından iâde-i ziyâret ya-
pılırdı29. Yaygınlık kazanan diğer uygulamada ise misafirler karadan Istabl-ı Âmi-
re’den tahsis edilen arabayla ya da denizden şehzadelere mahsus beş çifte kayıkla 
ikametlerine tahsis edilen kasra götürülürdü. Sadrazam ve Hariciye Teşrifatçısı 
tarafından hoş geldin ziyareti yapılan misafirler, belirlenen günde Beylerbeyi veya 
Dolmabahçe Sarayı’nda huzura kabul edilirdi30. Prenslere uygulanan resmî devlet 
protokolünü gösteren söz konusu her iki uygulamanın ortak noktalarından biri ise 
Beylerbeyi ve Dolmabahçe Sarayları dışında misafirlere verilen ziyafetlerde tercih 
edilen mekânlardan birinin Küçüksu Kasrı olmasıydı.
26  Nesrin Taşer, Küçüksu Kasrı, İstanbul 2011, s. 51-59.
27  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, nr. 90815/43.
28  Hakan T. Karateke, Padişahım Çok Yaşa – Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında Merasimler, İstanbul 2017,  s. 
181-184.
29  A. }d. 367, s. 16; BEO. NGG. d. 903, s. 8-9; İÜ. NEKTY. 8894, s. 16.
30  Karateke, Padişahım Çok Yaşa, s. 184.
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Resim 4. Küçüksu Kasrı’nda Gerçekleşen Ziyafetin Oturma Plânı31

Değişen ve dönüşen diplomasi ile birlikte öne çıkan mekânlardan biri haline gelen 
Küçüksu Kasrı’nın, Sultan Abdülmecid dönemindeki ilk misafirleri Rus Impara-
toru’nun kardeşi Grandük Konstantin ve Grandüşes olmuştur. 6 Haziran 1859’da 
Kudüs seyahatinin ardından Mehmed Paşa’nın mihmandarlığında32 Istanbul’a ula-
şan Grandük Konstantin, Grandüşes ve maiyeti, prenslere uygulanan resmî devlet 
protokolüne uygun biçimde karşılanmıştır. Padişahla yaptıkları ilk görüşmenin 
ardından, Hariciye Teşrifatçısı Kâmil Bey tarafından hazırlıkları tamamlanan ve 
Tophane Karakolhanesi askerleri tarafından güvenliği sağlanan ikametgâhları olan 
Emirgan Sarayı’na geçirilmişlerdir33. Grandük ve beraberindekilere, Istanbul'da 
kaldıkları yedi gün içinde Beşiktaş Sarayı ve Küçüksu Kasrı’nda olmak üzere iki 
ziyafet tertip edilmiştir34. Istanbul’a gelen prensler için resmî bir yemek düzen-
lenmesi protokol gereği olmakla birlikte, Grandük’ün bu ziyaretinde beraberinde 
Grandüşes’in de yer alması farklı bir uygulamayı zorunlu kılmıştır35. Buna göre, 
Beşiktaş Sarayı’nda toplam 16. 025 kuruşluk masrafla gerçekleşen ziyafette36 Gran-
düşes için haremde, Adile, Fatma, Refia ve Münire Sultanlar, Baş ve Ikinci Kadınlar 
ile Hazinedar Usta’nın hazır bulunduğu ayrı bir sofra hazırlanmıştır37. Küçüksu 
Kasrı’nda düzenlenen ikinci yemekte ise Grandük ve Grandüşes, Padişah ile aynı 
sofrada birlikte yer almıştır.

31  BEO, NGG.d, 903, s. 9. 
32  A.}d. 367, s. 15; İÜ. NEKTY. nr. 8894, s. 17.
33  HH.İ. 31/61; HH.İ. 34/25; HR.MKT. 288/89; İÜ. NEKTY, nr. 8894, s. 17.
34  A.}d. 367, s.15-16.
35  BEO, NGG.d, 903, s. 8; A.}d. 367, s.16.
36  HH. d. 16915.
37  BEO, NGG.d, 903, s. 7.
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Söz konusu ziyafetin Fatih Kanunnâmesi’nden bu yana Padişahların yalnız yemek 
yeme geleneğinin değişime uğradığı ilk örneklerden biri olduğu söylenebilir38. Öğ-
leden önce gerçekleşen bu resmî yemekte Padişah, Grandük ve Grandüşes, Sadra-
zam, Hariciye Nazırı Paşa, Reis Paşa, Fethi Paşa, Mehmet Ali Paşa ve Rusya Elçisi 
yer almıştır. Gerek burada gerçekleşen ziyafet gerekse de Emirgan Sarayı’nda ika-
metleri boyunca düzenlenen ve Sultan II. Mahmud döneminde şekillenmeye baş-
layan alafranga yemek ve sofra düzeninin39 yerleşmeye başladığını gösteren diğer 
sofralar için Mösyö Valori marifetiyle Hazine-i Hassa muhasebesinden karşılan-
mak üzere toplam 212.887 kuruşluk masraf yapılmıştır40.

Resim 5: Küçüksu Kasrı’nın Dış Cephe Görünümü41

Sultan Abdülmecid döneminde Küçüksu Kasrı’nın ikinci misafiri, Padişahın resmî 
davetlisi olarak Tersane-i Âmire’den gönderilen Beyrut Vapur-ı Hümâyûnu ile Ha-
riciye Teşrifatçısı Kâmil Bey ve Dersaadet Belçika Elçisi tarafından karşılanarak 
8 Nisan 1860’da Istanbul’a ulaşan Brabant Dükü (II. Leopold) olmuştur42. Emir-
gan Sarayı’nda ikamet eden ve prenslere uygulanan resmî devlet protokolü gereği43 

38  Bu uygulamanın ne zaman başladığı kesin olarak tespit edilemiyor olsa da 1273 tarihli sûr-ı hümâyûn vesilesiyle 
verilen bir ziyafette sofra düzenini gösteren liste, bu ziyafette padişahın da bulunduğunu düşündürmektedir. Mübahat 
S. Kütükoğlu, “Son Devir Osmanlı Resmi Ziyâfetleri”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Ankara 1995, s. 370.
39  Özge Samancı ve Arif Bilgin, “II. Mahmud Dönemi İstanbul ve Saray Mutfağı”, II. Mahmud-Yeniden Yapılanma 
Sürecinde İstanbul, İstanbul 2010, s. 325.
40  HH.d. 16919.
41  Royal Collection Trust, RCIN 2700806.
42  Ceride-i Havadis, nr. 983. 
43  BEO, NGG.d, 903, s. 12.
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Grandük Konstantin ile benzer şekilde ağırlanan Dük’ün maiyetine Kolağası Necib 
Efendi görevlendirilmiştir44. Dük için 27 Nisan’da nazırlar, üst düzey devlet adam-
ları ve yabancı elçilerin katılımı ile Dolmabahçe45 ve 28 Nisan’da Beşiktaş46 Saray-
larında iki ziyafet tertip edilmiştir. Söz konusu ziyafetler dışında bir diğer resmî 
yemek 29 Nisan’da Küçüksu Kasrı’nda verilmiştir47. Matbah-ı Âmire Müdürü Ali 
Ağa’nın tuttuğu deftere göre, Dük’e verilen ziyafetler, Emirgan Sarayı’nda ikamet 
ettiği yirmi iki gün ve kısa süreli Bursa seyahatinde toplam 1.187 kise 487 kuruş-
luk masraf yapılmıştır48. Iki devlet arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyen bu 
ziyaret, 30 Nisan Pazartesi günü Brabant Dükü’nün Sultan Abdülmecid ile yaptığı 
son görüşmenin ardından Trieste üzerinden Belçika’ya dönmek üzere Istanbul’dan 
ayrılmasıyla nihayetlenmiştir49.

Küçüksu Kasrı’nın 1860 yılındaki bir diğer misafiri, Eflak-Boğdan Prensi Alexand-
ru Ion Cuza’dır. Istanbul’a gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretinde Hariciye Teşrifatçısı 
Kâmil Bey tarafından karşılanan Prensin, maiyetine Kolağası Necip Efendi görev-
lendirilmiştir50. Emirgan Sarayı’nda ikamet eden Prens için Küçüksu Kasrı’nda bir 
ziyafet tertip edilmiştir. Bu resmî yemek öncesinde ve kendisinden sonra burada 
ağırlanacak olan Prens Albert’e verilen ziyafete hazırlık bağlamında gerçekleşen 
tamiratlar için toplam 78 kise 436 kuruşluk bir harcama yapılmıştır51.

Resim 6: Küçüksu Kasrı’nın Iç Mekân Görünümü52

44  HR. MKT. 351/26.
45  Ceride-i Havadis, nr. 985.
46  A.}TŞF. 30/80.
47  Ceride-i Havadis, nr. 985.
48  HH.İ. 35/13.
49  Ceride-i Havadis, nr. 986.
50  HR. MKT. 351/26; Ahmed Lûtfî Efendi, Lûtfî Efendi Tarihi, c. IX, s. 165.
51  HH. İ. 41/42.
52  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, nr. 90407/27.
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Sultan Abdülmecid döneminde verilen resmî yemeklere ev sahipliği yapan Kü-
çüksu Kasrı’nın, Sultan Abdülaziz döneminde bu özelliğini sürdürmekle birlikte 
ikametgâh olarak da kullanılmaya başlandığı görülür. Nitekim bu dönemde kasır-
da ağırlandığı bilinen ilk isim, Ingiltere Veliahtı Prens Edward (VII. Edward)’tır. 
Prens’in 1862 tarihli Doğu seyahatinin bir uzantısı olarak gerçekleşen bu ziyaret, 
gayriresmi mahiyettedir. Buna rağmen resmî devlet protokolüne uygun bir ağır-
lama yapılmıştır. Tersane-i Âmire Meclis Reisi Ferik Mustafa Paşa tarafından Taif 
Vapur-ı Hümâyûnu ile Kale-i Sultaniye’de karşılanan Prens, Istanbul’a ulaşmasının 
ardından Istabl-ı Âmire’den tahsis edilen arabalarla ikametgâhı olan Pera’daki In-
giltere Sefarethanesi'ne geçirilmiştir. Beşiktaş Sarayı’nda Padişahın huzuruna ka-
bul edilen53 

Prensin maiyetine Sadrazam, Kaptan ve Serasker Paşalar tarafın dan birer yaver 
zabıtı ile Istabl-ı Âmire’den arabalar ve Saray-ı Hümâyun kayıklarından kayıklar 
tahsis edilmiştir54. Istanbul’da bulunduğu süre boyunca Kaptan Paşa ve Sadrazam 
Fuad Paşa tarafından evlerinde misafir edilen Prens için verilen tek ziyafet ise Kü-
çüksu Kasrı’nda gerçekleşmiştir. 26 Mayıs Pazartesi günü öğleden önce düzenle-
nen bu ziyafete Sultan Abdülaziz, Prens, Sadrazam, Hariciye Nazırı, Kaptan Paşa, 
Serasker Paşa, Meclis-i Valâ Reisi Kâmil Paşa, Ingiltere Sefiri Elliot ve Leiningen 
Prensi katılmıştır. Ziyafetin akabinde Prense birinci dereceden murassa Osmanî 
nişanı ile kasırda birlikte içtikleri nargile ve askeri kıyafetler ihsan olunmuştur55. 
27 Mayıs Salı günü Istanbul’dan hareketle Akdeniz’e ulaşan56 Prens tarafından ise 
Hariciye Teşrifatçısı Kâmil Bey’e bir kutu, Divan-ı Hümayûn Tercümanına ise bir 
tabanca hediye edilmiştir57.

Sultan Abdülaziz döneminde Italyan Kralzadelerin iki defa Küçüksu Kasrı’nda 
ağırlandığı görülmektedir. 1862 yılında gerçekleşen ilk ziyarette Veliaht Prense, 
iki kardeşi eşlik etmiştir. Prenslere uygulanan resmî devlet protokolünce Ferik 
Sefir Paşa tarafından Taif Vapur-ı Hümâyûnu ile Kale-i Sultaniye’de karşılanarak 
17 Ağustos günü Istanbul’a ulaşan Kralzadeler, Beşiktaş Sarayı’nda huzura kabul 
edilmiştir58. Kralzadelerin bu ziyaretinde Küçüksu Kasrı, 14.541 kuruşluk masrafla 
düzenlenen bir ziyafete ev sahipliği yapmıştır59. 13 Ekim 1869’da gerçekleşen ikinci 
ziyarette ise Veliahd Prens yalnızdır. Hariciye Teşrifatçısı ve Italya Sefiri tarafından 
karşılanan Prens, Dolmabahçe Sarayı’nda Padişahla yapılan görüşmenin ardından 
ikametine tahsis edilen Küçüksu Kasrı’na geçirilmiştir. Bir süre sonra kasırda, Pa-
dişah tarafından iâde-i ziyâret yapılan60 Prens için Sadrazam Ali Paşa tarafından 
bir ziyafet tertip edilmiştir. Prense bu resmî yemekte, kendisinden bir gün önce 
Istanbul’a gelen Prusya Veliahdı da eşlik etmiştir. Ziyafetin akabinde saray tercü-
manları ve memurlar refakatinde Ayasofya başta olmak üzere Istanbul’un muhtelif 

53 Ahmed Lûtfî Efendi, Lûtfî Efendi Tarihi, c. X, s. 60; Takvim-i Vekâyi, nr. 646.
54 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, nr. 8894, s. 22.
55 Sena Belviranlı ve Nuran Kara Pilehvarian, “İngiltere Veliahtı Prens Edward (Kral VII. Edward)’ın 1862 ve 1867 
Yıllarındaki İstanbul Ziyaretleri ve Gezdiği Yapılar Çerçevesinde Osmanlı Teşrifatındaki Değişimler”, Megaron, c. 
13, sayı 4 (2018), s. 614-615.
56 Takvim-i Vekâyi, nr. 646.
57 Ahmed Lûtfî Efendi, Lûtfî Efendi Tarihi, c. X, s. 60.
58 Takvim-i Vekâyi, nr. 659.
59 HR.MKT. 415/25.
60 Takvim-i Vekâyi, nr. 1155.
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mekânlarını ziyaret eden Veliahd Prens, ziyaretinin dördüncü günü Süveyş’e hare-
ketle Istanbul’dan ayrılmıştır61.

Sultan Abdülmecid döneminde Istanbul’u ilk kez ziyaret ettiğini belirttiğimiz 
Memleketeyn Voyvodası Alexandru Ion Couza’nın ikinci ziyareti Sultan Abdülaziz 
döneminde gerçekleşmiştir. 1864 yılındaki bu ziyaret öncesi, Couza’nın ikametine 
tahsis edilen Küçüksu Kasrı, yatak takımları başta olmak üzere muhtelif düzenle-
melere yapılan toplam 64.977,5 kuruşluk harcama ile konaklamaya uygun hale ge-
tirilmiştir62. Cülûs-i hümâyûn tebriki vesilesiyle memleketeyn meselesine dair gö-
rüşmek üzere gelen Couza, Istanbul’daki ikameti boyunca üst düzey teşrifatla 
ağırlanmış ve kendisine birinci rütbeden murassa’ Osmanî nişanı ihsan edilmiş-
tir63.

Resim 7. Küçüksu Kasrı’nın Denize Bakan Cephesinde Yer Alan Merdivenler64

Küçüksu Kasrı’nın Sultan Abdülaziz dönemindeki son misafiri, Memleketeyn Voy-
vodası Alexandru Ion Couza’nın tahttan indirilmesinin ardından tartışmalı biçim-
de yerine geçen Prens Karl olmuştur. Voyvodalığının tasdiki anlamına da gelen 
Prensin bu ziyareti öncesi, kendisine uygulanacak teşrifatın plânlandığı görülür65. 
Kırk kişilik maiyetiyle Midhat Paşa tarafından Rusçuk’ta karşılanan Prens, Istan-
bul’dan gelen Cemil Paşa komutasındaki Izzeddin Vapur-ı Hümâyûnu ile 28 Ekim 
1866’da Istanbul’a ulaşmıştır. Dolmabahçe Sarayı’nda huzura kabulü ve voyvoda-
lığının tasdikine yönelik fermanın tesliminin ardından66, ikametine tahsis edilen 
Küçüksu Kasrı’na yerleştirilmiştir67. Istanbul ziyareti süresince üst düzey proto-
kolde ağırlanan Prense, Padişah tarafından kendi kılıcının askısıyla birlikte süslü 

61 Hristo Stambolski, Bir Osmanlı Hekiminin Anılarıyla İmparatorluğun Zor Yılları (1858-1878), çev. Hüseyin Mev-
sim, İstanbul 2018, s. 199.
62 TS.MA.d. 928/17; TS.MA.e. 121/44.
63 Ahmed Lûtfî Efendi, Lûtfî Efendi Tarihi, c. X, s. 120.
64 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, nr. 90407/25.
65 BEO, NGG. d. 903, s. 14; İÜ. NEKTY. 8894, s. 37.
66 Karateke, Padişahım Çok Yaşa, s. 192.
67 İÜ. NEKTY. 8894, s. 37; Ahmed Lûtfî Efendi, Lûtfî Efendi Tarihi, c. XI, s. 55.
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bir Şam kılıcı ve murassa Osmanî nişanı, maiyetindekilere ise muhtelif rütbelerde 
nişanlar ihsan olunmuştur68.

Sultan II. Abdülhamid dönemine gelindiğinde Küçüksu Kasrı, misafirlerin ikame-
tine tahsis edilen bir mekân olma vasfını sürdürmüştür. Bu kullanıma yönelik ilk 
hazırlık, Padişahın tahta geçtiği yıl Istanbul’a gelen Brezilya Imparatoru ve Impa-
ratoriçesi için kasrın ikamete uygun hale getirilmesinde görülür69. XIX. yüzyılın 
ilk yarısında Osmanlı Devleti ile Brezilya arasında imzalanan antlaşma ile artan 
diplomatik ilişkiler, karşılıklı nişan teatisi ile devam etmiştir70. II. Alphonso Pedro 
ve Theresa Christina’nın beraberlerinde yer alan kalabalık maiyetiyle, II. Abdül-
hamid döneminde gerçekleşen ziyaretleri ise siyasi amaçlardan bağımsız, kutsal 
toprakları ziyaret etme arzusuna yönelik şekillenmiştir71. Bu amaçtan hareketle Pe-
tersburg’a ulaşan Imparator ve Imparatoriçe, gayr-i resmî olarak sürdürdükleri bu 
yolculuk boyunca gittikleri ülkelerde otelde konaklamış ve maiyetlerine resmî me-
mur görevlendirilmemiştir 72. Istanbul’a hareket haberi ile birlikte burada da aynı 
şekilde muamele olunmasına yönelik istekleri resmî makamlar aracılığıyla iletil-
miştir73. Nitekim Istanbul’a ulaştıklarında resmî kabul ve tören yapılmamıştır. Bu 
seyahatin mahiyeti dolayısıyla ikametleri için hazırlanan Küçüksu Kasrı’nda ko-
naklamak istemeyen Imparator ve Imparatoriçe, kasrı ziyaret edip buradaki hazır-
lıkları görmekle yetinmiş74, Istanbul’da bulundukları süre içinde hazırlanan ziyaret 
programı çerçevesinde bentler, Bozdoğan Kemeri, Büyükdere Köyü, Kağıthane 
Deresi, Beykoz ve Tokat Köşkü, Maslak, Emirgan Parkı, Ayasofya, Aya Irini Kilisesi 
ve Silah Müzesi ile Süleymaniye ve Kariye Camilerini ziyaret ederek asıl hedefleri 
olan Kudüs’e ulaşmak üzere Istanbul’dan ayrılmıştır75. Her ne kadar resmî devlet 
protokolüne uygun biçimde ağırlanmamış olsalar da Istanbul’da ve Kudüs’e ulaşana 
dek uğradıkları yerlerde gördükleri ilgiden oldukça memnun kalan Imparator ve 
Imparatoriçe76 ülkelerine dönmelerinin ardından, Sultan’a bir mektup ve Krozera 
isimli birinci rütbeden imparatorluk nişanı göndermiştir77. Padişah tarafından da 
cevabî bir mektupla karşılık verilmiş, Brezilya Imparatoru’na murassa Osmanî ve 
maiyetinde görevli memurlara ise muhtelif rütbelerden nişanlar ihsan edilmiştir78.

Ulaşılabilen bilgilerden hareketle Sultan II. Abdülhamid döneminde kasırda ika-
met ettiği bilinen ilk isim, Tahran’da başlayan yolculuğunun devamı olarak Istan-
bul’u ziyaret eden Iran Şahı Nâsırüddin Şah’ın amcası Hisamüssaltana’dır. Ziyaret 
haberinin ulaşmasının hemen akabinde ikametlerine tahsis edilen Küçüksu Kasrı, 
konaklamaya uygun biçimde tasarlanmadığından buna yönelik düzenlemelere ge-
çilmiştir. Misafirlerin kullanımı için gerekli ziyafet, çay ve yatak takımları Hazine-i 

68 Karateke, Padişahım Çok Yaşa, s. 192.
69 Haluk Y. Şehsuvaroğlu, “Göksu Kasrında Yabancı Misafirler”, Cumhuriyet, 26 Temmuz 1953, s.5.
70 Mehmet Temel, “Osmanlı Arşiv Kaynaklarına Göre XIX. ve XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı-Brezilya İlişkile-
ri”, Belleten, c. 68, sayı 251(Nisan 2004), s. 132-137.
71 Hasan Türüdü, “Brezilya Hükümdarlarının Türkiye’yi Ziyareti”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, sayı 1 (Ocak 1976), 
s. 68.
72 HR.TO. 122/128.
73 HR.TO. 37/79, 89/22. 
74 Şehsuvaroğlu, Göksu Kasrı, s.5.
75 Türüdü, Brezilya Hükümdarları, s. 69.
76 İ.DH. 736/60305; İ.HR. 272/16409; İ.HR. 272/16462; HR.TO. 115/107; HR.TO. 553/92; Y.PRK. HR. 1/13. 
77 İ.HR. 273/16525, 273/16513.
78 HR.TO. 503/10.
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Hümâyûn Kethüdalığı tarafından hazırlanarak biri Sirkeci ve diğeri Beşiktaş’ta 
bulunan vapurlar aracılığıyla kasra ulaştırılmıştır79. Kasrın kullanıma hazır hale 
getirilmesinde ve ikametleri boyunca yapılan çeşitli harcamalara, toplam 97.047 
kuruş 14 para ödenmiştir80. 3 Ekim 1880’de aslan ve güneş simgeli Iran bayrağı 
çekilmiş özel bir vapurla gelen Hisamüssaltana ve beraberindekiler, mihmandar 
tayin edilen Teşrifat-ı Hariciye Nazırı Münif Paşa tarafından karşılanarak Anado-
lu Kavağı’nda kendisi için hazırlanan saltanat vapuruna alınmış ve ikametlerine 
tahsis edilen Küçüksu Kasrı’na getirilmiştir. Meserret Vapur-ı Hümâyûnu, kasrın 
arkasında iki çektiri ve kasrın önünde beş özel koşulu fayton ikametleri boyunca 
şehir içinde yapacağı ziyaretlerde kullanılmak üzere Hisamüssaltana ve maiyeti-
ne verilmiştir81. Istanbul’da kaldığı süre boyunca üç kez Sultan’la görüşen Hisa-
müssaltana için 11 Ekim’de Yıldız Sarayı’nda bir ziyafet düzenlenmiştir82. Ziyafetin 
ardından Hisamüssaltana’ya murassa Osmanî83, damadına birinci rütbeden me-
cîdi, oğluna ikinci rütbeden Osmanî ve hemşirezadesine ikinci rütbeden mecîdi 
nişanı ihsan edilmiştir84. 14 Ekim’de Mekteb-i Sultani’yi ziyaret eden ve mektebin 
intizamını takdir eden Hisamüssaltana tarafından iane-i muhacirin komisyonuna 
10.000 frank bağış yapılmıştır85. 18 Ekim’de Sultan’la yaptığı son görüşmenin ar-
dından, mihmandar Münif Paşa’ya aslan ve güneş simgeli bir kıta enfiye mahfazası 
ve maiyetlerinde görevlendirilen diğer isimlere ise çeşitli hediyeler takdim eden86 
Hisamüssaltana ve beraberindekiler, Ismail Vapur-ı Hümâyûnu ile Cidde’ye git-
mek üzere Istanbul’dan ayrılmıştır87.

Küçüksu Kasrı, Kaşgar Emiri Yakub Han’ın büyük oğlu Bek Kulu Han'ın, II. Abdül-
hamid döneminde ikametine tahsis edilen isimler arasında yer almaktadır. Yakub 
Han’ın Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı’dan himaye talebiyle doruk noktası-
na ulaşan ikili ilişkiler88, Kaşgar Emiri’nin vefatından sonra bir süre kesintiye uğra-
makla birlikte II. Abdülhamid döneminde de devam etmiştir. Babası Yakub Han’ın 
bu yakınlığını devam ettirme niyetinde olan Bek Kulu Han Hocabey’den hareketle 
Istanbul’a gelmek üzere yola çıkmıştır. Han’ın bu ziyaretinin haber alınmasının ar-
dından Beyoğlu’ndaki otellerden birine yerleştirilmesi düşünülse de ikameti için 
karar kılınan yer Küçüksu Kasrı olmuştur. Maiyetine Miralay Ali Rıfat Bey ve En-
derun-ı Hümâyûn hademelerinden yeterli miktarda görevli tayin edilen89 Bek Kulu 
Han, 25 Temmuz 1881’de Istanbul’a ulaşmıştır90. Küçüksu Kasrı’nda ikamet ettiği 
üç ay yirmi dört gün boyunca yemek başta olmak üzere çeşitli harcamalara yakla-
şık 117. 781 kuruş ödenmiştir91. Bu ziyaret esnasında Kaşgar’ın durumu hakkında 

79 TS.MA.e. 598/11.
80 İ.DH. 835/67214.
81 Esra Doğan Turay, “Sultan II. Abdülhamid’in Konuğu İran Şehzâdesi Hisamüssaltana’nın “Sefernâme-i Mekke” 
Adlı Eserinde Beytülmakdis Ziyareti (1297-98/1880-81)”, Journal of Islamicjerusalem Studies, c. 17, sayı 2 (2017), 
s. 13.
82 Vakit, nr. 1789.
83 İ.DH.815/65785.
84  İ.DH.815/65784; Vakit, nr. 1791; Tercüman-ı Hakikat, nr. 702.
85  Vakit, nr. 1793.
86  Vakit, nr. 1797.
87  Vakit, nr. 1793; Tercüman-ı Hakikat, nr. 702.
88  Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği, İstanbul 2019, s. 77.
89  M.Bİ. 79/102.
90  HH.d. 12056.
91  İ.DH. 865/69239.
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kendisinden talep edilen layihayı Padişaha takdim eden92 Bek Kulu Han, 23 Kasım 
1881’de93 Taşkent’e ulaşmak üzere Istanbul’dan ayrılmıştır94.

Sultan II. Abdülhamid döneminde Küçüksu Kasrı’nda ikamet eden diğer isim, Bul-
gar Prensi Aleksander V. Battenberg ve kardeşi olmuştur. 18 Nisan 1883’de Izzed-
din Vapur-ı Hümâyûnu ile Istanbul’a ulaşan Prens ve maiyeti, Sultan Abdülmecid 
döneminden itibaren uygulanmaya başlanan ve zamanla yerleşik hale gelen Prens-
lere uygulanan resmî devlet protokolüne uygun şekilde karşılanmıştır. Yıldız Sara-
yı’nda huzura kabul edilen Prens ve beraberindekilerin ikametine ise Küçüksu 
Kasrı tahsis edilmiştir. Istanbul’daki ikametinde Prens için Yıldız Sarayı’nda bir zi-
yafet düzenlenmiştir. Ziyafetin akabinde Prensin biraderine birinci rütbeden Os-
manî, beraberinde bulunan mülki ve askeri memurlara ise muhtelif rütbelerde ni-
şanlar ihsan edilmiştir. Prensin dört günlük bu ziyareti esnasında Küçüksu 
Kasrı’ndaki çeşitli masraflar için toplam 339.490 kuruş harcama yapıldığı görül-
mektedir. Osmanlı Devleti ile ilişkileri yakınlaştırma politikasından hareketle ger-
çekleştirilen bu ziyaret, Prens ve beraberindekilerin veda için Yıldız Sarayı’nda 
Padişahın huzuruna kabulü akabinde Izzeddin Vapur-ı Hümâyûnu ile Kudüs’e ha-
reketle Istanbul’dan ayrılmalarıyla sonlanmıştır95.

Resim 8: Küçüksu Kasrı’nın Deniz Cihetinden Görünümü96

Bulgar Prensi Aleksander V. Battenberg’in Istanbul’u ziyaret ettiği yıl, Küçüksu 
Kasrı Karadağ Prensi I. Nikola’ya da ev sahipliği yapmıştır. Nikola’nın Istanbul’a 
yaptığı bu ilk ziyaret, 1883 yılının Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Izzeddin Va-
pur-ı Hümâyûnu ile 20 Ağustos’ta Dersaadet’e ulaşan Nikola üst düzey diploma-
tik törenle karşılanmıştır97. Dolmabahçe Sarayı’nda huzura kabul edilen Prens ve  
92  Y.EE. 9/4.
93  HH.d. 12056.
94  Y. PRK. AZJ. 4/100.
95 Arzu Terzi, “Bulgar Prenslerine Uygulanan Osmanlı Devlet Protokolü: Prens Aleksander V. Battenberg Örneği”, 
Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2019, s. 97-110.
96 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, nr. 90817/60.
97 MB.İ. 125/105.
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beraberindekilerin ikameti için Küçüksu Kasrı tahsis edilmiştir98. Yıldız Sarayı’nda 
verilen bir ziyafet99 dışında, Prens’in Küçüksu Kasrı’nda konakladığı süre boyun-
ca yemek ve yatak takımları başta olmak üzere muhtelif masrafları için yaklaşık 
39.795 kuruşluk100 harcama yapılmıştır. Iki ülke arasındaki ilişkilerde bir kırılma 
noktası olarak tanımlanabilecek bu ziyaretten her iki taraf da memnun kalmıştır.  
Bu memnuniyetin bir göstergesi olarak, Prens Nikola çok geçmeden eşi Prenses 
Milena ve oğlu Mirko beraberinde olduğu halde Istanbul’u ikinci defa ziyaret ede-
cektir101.

Küçüksu Kasrı’nın bu dönem misafirlerinden bir diğeri, Japon Imparatoru’nun 
amcası Prens ve Prenses Komatsu’dur102. Sultan Abdülaziz döneminde Japon Dışiş-
leri Bakanlığı kâtibi Fukuchi Genichiro’nun Japon devletinin temsilcisi olarak Is-
tanbul’a gelmesiyle başlayan iki devlet arasındaki ilk resmî temaslar, Sultan II. Ab-
dülhamid zamanında Prens Kato Hito’nun 1881, Japon Imparatoru’nun özel 
müşaviri Kont Korda’nın 1886 yılındaki ziyaretleri ile artarak devam etmiştir103. 
Nitekim Osmanlı–Japon ilişkilerinin geliştirilmesi adına Japon Prensinin Istan-
bul’u ziyaret etme arzusuna yönelik haberin ardından104 resmî kabule yönelik ha-
zırlıklara geçilmiştir105. Ikametlerine tahsis edilmek üzere Hacı Hüseyin Bağı Kasrı 
gündeme gelmiş olsa da106 belirlenen mekân Küçüksu Kasrı olmuştur107. Mekânın 
konaklamaya uygun hale getirilmesi için yapılan hazırlıklara toplam 36.732 kuruş 
tahsis edilmiştir108. 29 Eylül 1887’de Nemçe Vapuru ile Istanbul’a ulaşan Prens ve 
Prenses Komatsu, Prenslere mahsus resmî devlet protokolünce karşılanarak109 hu-
zura kabul edilmiş ve kendilerine tahsis edilen istimbotlarla konaklayacakları 
mekân olan Küçüksu Kasrı’na geçirilmiştir110. Prens ve Prenses’in Istanbul’daki ika-
metleri boyunca mihmandar olarak Miralay Hakkı Bey, Kaymakam Osman Bey ve 
beş çavuş görevlendirilmiştir. Geldikleri haftanın ilk cuma günü, selamlık resmini 
izlemek üzere Hamidiye Camii’ne giden Prens ve Prenses, törenin akabinde Padi-
şahın huzuruna kabul edilmiştir111. Prense murassa Osmanî nişanı, Prenses’e birin-
ci rütbeden şefkat nişanı ve maiyetindeki yaverlere ise muhtelif rütbelerde Osmanî 
ve mecîdi nişanlar ihsan olunmuştur112. 7 Ekim 1887’de Prens ve Prenses Komatsu 
için Yıldız Sarayı’nda Padişah ve devlet adamlarının katılımı ile bir ziyafet düzen-
lenmiş113 ve ziyafetin ardından beraberinde getirdikleri hediyeler Sultan’a takdim 

98 MB.İ. 124/102; Uğur Özcan, “II. Abdülhamid’in Diplomasisinde Yüksek Topuklar: Karadağ Prensi Milena ve 
Sultan Abdülhamid”, OTAM, sayı 32 (Güz, Ankara 2012), s. 118.
99 BEO, NGG. d. 903, s. 45; Tercüman-ı Hakikat, nr. 1562.
100 HH. d. 23217.
101 Özcan, Yüksek Topuklar, s. 120.
102 Tadahisa Takahashi, “Türk-Japon Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1871-1945)”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, sayı 18 (Haziran 1982), s. 129-130.
103 Hee-Soo Lee (Cemil) ve İbrahim İlhan, Osmanlı Japon Münasebetleri ve Japonya’da İslamiyet, Ankara 1989, 
s. 24-26.
104 İ.HR. 307/19553; İ.DH. 1049/82428.
105 İ.DH. 1049/82389; HR.TH. 75/63.
106 HH.İ. 222/91.
107 Y.PRK.TŞF. 2/31.
108 HH. d. 5600.
109 İ.DH. 1049/82428; Y.EE. 89/32.
110 Tarîk, nr. 1261; Tercüman-ı Hakikat, nr. 2791.
111 Tarîk, nr. 1262; Tercüman-ı Hakikat, nr. 2792.
112 Tarîk, nr. 1262; Tercüman-ı Hakikat, nr. 2793.
113 Tarîk, nr. 1267.
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edilmiştir114. Istanbul’da kaldıkları süre boyunca Istabl-ı Âmire’den kendilerine 
tahsis edilen arabalarla Hariciye Nazırı Said Paşa115 ve Serasker Ali Saib Paşa’yı116 
resmî makamlarında ziyaret eden Prens ve Prenses, Darphane-i Âmire ve Hazine-i 
Hümâyun117 başta olmak üzere muhtelif mekânları da temaşa etmiştir118. Yıldız Sa-
rayı’nda verildiği belirtilen ziyafetten iki gün sonra ise Beşiktaş Camii’nde yapılan 
cuma selamlığının ardından Padişah ile veda görüşmelerini gerçekleştiren Prens ve 
Prenses, ziyaretleri esnasında gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti ifade 
ederek119 beraberlerinde görevlendirilen Osman ve Nesim Efendiler120 ile Portsaid’e 
gitmek üzere Istanbul’dan ayrılmıştır. Prens ve Prenses Komatsu’nun bu ziyaretleri, 
tasarlandığı şekilde iki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesine vesile olmuştur. Ni-
tekim, Prens ve Prenses’in ülkelerine ulaşmalarının akabinde Japon Imparatoru 
tarafından Sultan II. Abdülhamid’e, Prens ve Prenses’e gösterilen ilgiden dolayı 
şükranlarını içeren bir mektup ve Krizantem Nişanı gönderilmiştir121.

Resim 9: Japon Imparatoru Tarafından Sultan II. Abdülhamid’e Gönderilen Mektup

Dönemin yazılı basınında Misafir-i hâssü’l-hass (en özel misafir) olarak tanımla-
nan Prens Radolin Radolinski, Sultan II. Abdülhamid döneminde Istanbul’a gelen 
dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Prens Radolinski, bir kolu Prusya 
diğer kolu ise Avusturya’da bulunan ve Radziwill ailesi gibi Katolik mezhebinden 
küçük bir asilzade aileye mensuptur. Babası, 1836’da Kont rütbesini alan Prens, 
Alman Imparatoru III. Friedrich’in hizmetinde bulunmuş, Madrid, Dersaadet 
ve Londra Sefaretlerinde görev yapmıştır. 1888’de kralın tahta çıkışını tebliğ için 
Istanbul’a gerçekleşen ziyaretinde ise Alman Imparatoru ve Prusya Kralı II. Wil-
helm’in sefir-i mahsusu rütbesini haizdir122. Alman Imparatoru’nun tahta çıkışını 
114 Y.PRK.TŞF. 2/31.
115 Tarîk, nr. 1266.
116 Tarîk, nr. 1268.
117 TS.MA.e. 240/42.
118 Tercüman-ı Hakikat, nr. 2797.
119 Tarîk, nr. 1269.
120 HH.İ. 222/97.
121  Y.EE. 62/30, Hee-Soo Lee (Cemil) ve İbrahim İlhan, Osmanlı Japon Münasebetleri, s. 26.
122  Y.PRK.TKM. 12/35.
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bildiren nameyi Sultan’a takdim etmek üzere görevlendirilen123 Prens’e bu seya-
hatinde oğlu ve maiyetinde yer alan iki zabıt eşlik etmiştir. Hariciye Teşrifatçısı 
ve Mihmandar Paşa tarafından Kavak’ta karşılanan Prens Radolinski ve maiye-
tindekiler124, 20 Haziran 1888 tarihinde Istanbul’a ulaşmıştır. Ikametlerine tahsis 
edilen Küçüksu Kasrı’na yerleştirilen Prens ve beraberindekilere, burada Hariciye 
Nazırı tarafından hoş geldin ziyareti yapılmıştır125. Geldikleri gün yaşanan hava 
muhalefeti sebebiyle, Yıldız Sarayı’nda huzura kabulleri 21 Haziran’da gerçekleş-
miştir126. Bu görüşmede II. Wilhelm tarafından gönderilen nameyi Sultan’a takdim 
eden Prens ve Almanya Dersaadet Orta Elçisine birinci rütbeden Osmanî, Prensin 
maiyetinde bulunanlara ise muhtelif rütbelerden nişanlar ihsan edilmiştir127. Aynı 
gece devlet adamları ve bürokratlar ile Almanya Dersaadet Sefareti Maslahatgü-
zarı ve Baş Tercümanın da hazır bulunduğu bir ziyafet tertip edilmiştir128. Prens 
Radolinski’nin dokuz gün süren ziyaretinde129 söz konusu resmî yemekten başka 
Almanya 130, Iran131, Rusya132 ve Italya133 Sefarethanelerinde de ziyafetler düzen-
lenmiştir. Istanbul’a geldiği haftanın cuma günü Hamidiye Camii’nde gerçekleşen 
cuma selamlığı akabinde Sultan’la yeniden görüşmeyi arzu eden Prensin bu emeli 
Sultan’ın rahatsızlığı dolayısıyla ertelenmiştir. Seyahati boyunca şehrin görülmeye 
değer mekânlarını da ziyaret eden Prens ve maiyeti134, 29 Haziran günü Hariciye 
Nazırı Said Paşa’nın tercümanlığında Sultan’la veda görüşmesini yapmış ve gördü-
ğü iltifata yönelik şükranlarını ifade ederek Varna yoluyla135 Berlin’e ulaşmak üzere 
Istanbul’dan ayrılmıştır136.

Sultan II. Abdülhamid döneminin yoğun diplomasi ortamında zikredilen amaçlar 
doğrultusunda kullanılan Küçüksu Kasrı, bu dönemde gerek konumu ve gerekse 
de mimarisiyle Istanbul’u ziyaret eden yabancı hanedan mensuplarının teveccüh 
gösterdiği mekânlardan biri olmuştur. Nitekim Avusturya-Macaristan Imparatoru 
Franz Joseph’in kızı ve Bavyera Prensi Leopold’ün eşi Prenses Gisela ve oğullarının 
Boğaziçi’ne yaptıkları gezide Küçüksu Kasrı’nı ziyaretleri bu ilginin örneklerinden-
dir137.

Ulaşılabilen bilgiler ışığında Küçüksu Kasrı’nın Osmanlı döneminde protokol 
merkezli kullanımına son örnek Sultan Mehmed Reşad dönemindedir. 2 Haziran 
1910 tarihinde Dolmabahçe’de bulunan Valide Camii’nde yapılan cuma selamlığı-
nın ardından138 Küçüksu Kasrı’nda, dönemin ileri gelen devlet adamları ve bürok-

123  HR. TO. 143/107; Y.A.HUS. 214/101, 214/125.
124  Y.PRK.TŞF. 2/40.
125  Tercüman-ı Hakikat, nr. 3011.
126  Tercüman-ı Hakikat, nr. 3012.
127  İ.DH. 1087/85269; Tercüman-ı Hakikat, nr. 3017.
128  Tercüman-ı Hakikat, nr. 3013.
129  Y.PRK.TKM. 12/35.
130  Y.PRK.TŞF. 2/40.
131  Tercüman-ı Hakikat, nr. 3014.
132  Tercüman-ı Hakikat, nr. 3015.
133  Tercüman-ı Hakikat, nr. 3016.
134  Y.PRK.TKM. 12/35; Tercüman-ı Hakikat, nr. 3017.
135  Y.A. HUS. 215/5. 
136  Tercüman-ı Hakikat, nr. 3018.
137  Senem Gönenç, “Prenses Gisela ve Oğullarının İstanbul Seyahati (11 Nisan-4 Mayıs 1908)”, Osmanlı Medeni-
yeti Araştırmaları Dergisi, c.6, sayı 11 (Ekim 2020), s. 130.
138  Tercüman-ı Hakikat, nr. 10505.
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ratları için bir ziyafet tertip edilmiştir. Resmî yemek öncesinde kasrın mefruşatın-
da yaklaşık 9.688 kuruşluk bir harcama ile yenileme yapılmıştır139. Müzik eşliğinde 
gerçekleşen bu ziyafetin maliyeti ise yaklaşık 11.172 kuruştur140

Sonuç

Osmanlı has bahçelerini barındıran arazi üzerinde ve Boğaziçi’nin en güzide nok-
talarından birinde yer alan Küçüksu Kasrı, Padişahın bölgeye gösterdiği ilgiden 
hareketle Sultan I. Mahmud döneminde inşa edilmiştir. Günümüzdeki kasrın bu 
erken örneği, Sultanların Boğaziçi'ne yaptıkları gezilerde bir dinlenme alanı ve 
diplomatik müzakereler ile kabullerin gerçekleştiği bir mekân olarak kullanılmış-
tır. Sultan Abdülmecid döneminde devrin mimari anlayışını yansıtacak şekilde ye-
niden inşa edilen kasır, değişen ve dönüşen diplomasi ile birlikte Istanbul’u ziyaret 
eden yabancı hanedan mensuplarına verilen ziyafetlere ev sahipliği yapar hale gel-
miştir. Sultan Abdülaziz’in saltanatında, bu özelliğinin yanı sıra misafirlerin ika-
metine tahsis edilmeye başlanan Küçüksu Kasrı, en hareketli günlerini Sultan II. 
Abdülhamid zamanında geçirmiştir. Ulaşılabilen bilgiler ışığında Sultan Mehmed 
Reşad dönemi, kasrın protokolde kullanımının son evresidir. Işgal ve milli müca-
dele yıllarına rastlayan Sultan Vahdettin zamanında sessizliğe bürünen kasır, Cum-
huriyet döneminde Atatürk ve devlet adamlarınca dinlenme amaçlı kullanılmıştır. 
1983 yılında müze olarak hizmete açılan, 1992’de başlayan ve 4 yıl süren restoras-
yon ve bakım çalışmalarının akabinde bugünkü görünümüne kavuşan Küçüksu 
Kasrı, Osmanlı diplomasisinin farklı evrelerine yaptığı şahitliği ve tüm ihtişamıyla 
günümüzde müze kasır olarak misafirlerini ağırlamaya devam etmektedir.

139  MB.İ. 145/82.
140  MB.İ.145/7.
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Boğaziçi’nin Nüzhetgâhında 
Üretim: Beykoz Değirmenleri

Ayşenur ERDOĞAN1

Özet
Asırlar boyunca buğdayın öğütülmesi ihtiyacına binaen birçok uygarlığın geliştirip 
yaygınlaştırdığı değirmenler, Osmanlı coğrafyasında en çok kullanılan üretim ara-
cı olmuştur. Bulundukları bölgelerin coğrafi şartlarına göre muhtelif çalıştırılma 
şekilleri uygulanan değirmenler, Imparatorluğun genelindeki her belde gibi Bey-
koz’da da kendine göre bir yer bulmuştur. Özellikle değirmen çarklarını çevirecek 
su gücüne sahip olması Beykoz için önemli bir avantaj olmuştur. Nitekim oldukça 
erken dönemde beldenin bu özelliğinin farkına varan Osmanlı Devleti Hünkar 
Iskelesi mevkiinde Saray’ın Has Fırını için un üretmeye mahsus miri değirmen 
inşa etmiştir. Ayrıca tebaasının tasarrufuna verdiği değirmenlerle de sadece sara-
yın mutfağına değil halkın sofrasına da ulaşmıştır. Su ve beygir gücüyle çalıştırı-
lan Beykoz değirmenleri, XIX. asrın ikinci yarısı ile birlikte buharlı teknolojinin 
ilk ürünleri olan vapur değirmenlerine dönüştürülerek fabrikalaştırılmışlardır. Bu 
çalışmanın amacı da asırlar boyunca üretim yapan ve çağının teknolojisini takip 
eden Beykoz değirmenlerini, var olan bilgiler ışığında genel hatları ile ortaya ko-
yabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Matbah-ı Amire, Beykoz, Değirmen, Asiyab, Tahıl.
1 İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, aysenur.erdogan@ogr.iu.edu.tr
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Osmanlı Devleti’nin En Yaygın Üretim Aracı: Değirmenler
Tarihi insanlık kadar eski olan tahılın biçilerek taş aletler ile öğütülmesi, bundan 
binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Insanlığın icat ettiği “en erken alet” olarak 
nitelendirilen bu öğütme taşları, tahılın zaman içerisinde vazgeçilmez bir besin 
kaynağı haline gelmesi ile daha da geliştirilmiştir. Nitekim dibek ve havanın ardın-
dan insanoğlu “ilk teknoloji türü” olarak kabul edilen el değirmenini bulmuştur 
(Bir, Acar ve Kaçar, 2012, s.11,12).  Buğdayın öğütülmesine oldukça ivme kazandı-
ran el değirmenleri, kadim uygarlıklar arasında oldukça yaygın bir hale gelmiştir. 
Devamındaki süreçte ise kazanılan tecrübe ile değirmen taşlarının çevrilmesi için 
hayvan, rüzgâr ve su kullanılmıştır. Böylelikle insanın tahıl öğütmede farklı yön-
temler denemesinin sonucunda henüz milattan önceki yıllarda hayvan, yel ve su 
değirmenleri ortaya çıkmış, her toplumda ve kültürde kendine göre yer almıştır.  
(Bir, Acar ve Kaçar, 2012, s.12,15; Hamzaoğlu, 2020, s.20, 38-40)

Resim 1. Intizami Surnamesi’nde Yer Alan ve 1582 Sünnet Düğününde Sergilenen At Değirmeni 
(Kaynak: Aynural, 2015, s.77.)

Birçok uygarlığın asırlar boyunca yaygınlaştırıp geliştirdiği değirmencilik elbette 
Osmanlı Devleti’ne de intikal etmiştir. Hatta Osmanlı coğrafyasında en çok kulla-
nılan üretim aracı olmuş, özellikle klasik dönemde ise en yaygın sanayi kolu haline 
gelmiştir (Solak, 2019, s.165). Osmanlı sınırları içerisinde tasarruf hakkı halka ait 
olan, miri yani devlet malı sıfatıyla işletilen, sipahiye gelir olarak verilen ve hayır 
eserlerine akar sağlaması için vakfedilen değirmenler görülmektedir (Solak, 2019, 
s.170).
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Şüphesiz Osmanlı Devleti’nde ekmek üretimindeki hassasiyet, halkın una ulaşa-
bilmesi için de söz konusudur. Bundan dolayı sel ve depremler nedeni ile yıkılan 
veya yanan değirmenlerin tamir edilmesi ve gerektiğinde yeniden yapılarak işler 
hale getirilmesine devlet doğrudan müdahil olmuştur. Ayrıca sosyal ve iktisadi ha-
yatı belli bir düzen içerisinde korumak için yayımladıkları kanunname ve talimat-
namelerde değirmenlere yer vererek, yapılan üretimin devamlılığını sağlanmaya, 
burada hizmet edenin ve üretenin hakkı korunmaya çalışılmıştır. (Aynural, 2001, 
s.89-90, Solak, 2019, s.168)

Imparatorluğun genelinde en yaygın üretim kolu olan değirmenlerde, bulunduk-
ları bölgenin coğrafi şartlarına göre muhtelif çalıştırılma çeşitleri uygulanmıştır. 
Nitekim başkent Istanbul’a baktığımızda oldukça aktif olarak kullanılan değirmen-
lerde su ve rüzgârın çalıştırma performansları mevsime göre değiştiğinden, ne ka-
dar masraflı olursa olsun, üretimde devamlılığı sağlama adına beygir değirmenleri 
daha çok tercih edilmiştir. (Aynural, 2001, s.85-86)

Saray Hizmetkârı Beykoz Miri Değirmeni
Tüm Istanbul genelinde olduğu gibi Beykoz’da da değirmencilik oldukça aktif ola-
rak icra edilmiştir. Ayrıca hem üretimde kullanılabilecek su gücüne sahip olması 
hem de unun taşınması açısından güzel bir mevkide bulunması Beykoz’u bu an-
lamda oldukça özel kılmıştır. Nitekim en erken devirlerde beldenin bu özelliğinin 
farkına varan Osmanlı Devleti Beykoz’da Hünkar Iskelesi mevkiinde bir değirmen 
kurmuştur.

Osmanlı arşiv vesikalarının işaret ettiği üzere “Saray’ın Has Fırınına un üretmeye 
mahsus” olarak inşa edilen ve  Beykoz Değirmeni, Asiyab-ı Beykoz, Beykoz De-
ğirmen Ocağı şeklinde isimlendirilen bu değirmende taşradan ya da Istanbul’dan 
alınan has buğday ve fodla buğdayı öğütülmüş, yine saray için tarhana üretimi 
dahi yapılmıştır (Bilgin, 2005, s.183, 186). Öğütülecek buğdayın Beykoz’a götürül-
mesi ve yine un olarak saraya getirilmesi ise mavna isimli büyük kayıklar ile sağ-
lanmıştır2 (BOA., AE, SMST.III, 269/21534, 29.Z.1184; AE., SABH.I, 327/22333, 
30.Ra.1193; Bilgin, 2005, s.97).

Has Fırın için un öğüten Beykoz Değirmeni'nde uncu başının nezaretinde birçok 
elaman çalışmaktaydı. Bunlar arasında en dikkat çekici olan Matbah-ı Amire’nin 
personeli arasında gayrimüslimlere icra ettirilen ve bir kişiden oluşan buğday dö-
vücülüğü kadrosundaki görevlidir ki, kendisi Beykoz’daki değirmende saray için aş 
buğdayı dövme vazifesini icra ederdi (Bilgin, 2005, s.185-186). Acemi Oğlanların 
da bulunduğu hizmetli kadrosunun mevacipleri yani üç aylık maaşları da Mat-
bah-ı Amire Emini aracılığıyla yapılırdı. Ulaşılabildiği kadarıyla XVII. asırda bu 
meblağ üç ayda bir sekiz bin akçedir (BOA., AE.SMMD.IV, 91/10802, AE.SMMD.
IV, 55/6379, MAD.d, 1492). Ayrıca burada çalışan Acemi Oğlanların kışlık çuha 
masraflarının da yine devlet tarafından düzenli olarak karşılandığı anlaşılmaktadır 
(BOA., C.AS., 57/2651).

2 Sadece Hadikatü’l Cevami’de yer alan bir bilgiye göre buradaki un doğrudan saraya götürülmeyip, İstanbul’da 
önce Parmakkapı’daki değirmene taşınıp oradan has fırına intikal ettirilmekteydi. Bkz. Ayvansarâyî Hüseyin Efendi, 
2001, s.559
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Resim 2. Beykoz Değirmeni ve Topkapı Sarayı Arasındaki Mavna Güzergâhı 
(Kaynak: Istanbul Haritaları, s.16)
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Resim 3. Uncubaşılardan Hasan Ağa’nın Beykoz Gazi Yunus Mezarlığı’nda Bulunan Mezar Taşı  
(Kaynak: Galitekin, 2008, c.III, s.67)

Yapılan araştırmalar neticesinde yapının ilk hali ve ne zaman kurulduğu hakkın-
da henüz net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte bazı masraf defterlerine 
göre 1630 ve 1668 yıllarında tamir geçirdiği anlaşılan (BOA., AE.SMRD.IV, 6/630; 
MAD.d, 753) Beykoz Değirmeni için 1761 yılında hazırlanan keşif defteri bu te-
şekkül hakkında bazı detaylar vermektedir. Uncubaşı Ali Ağa’nın, bazı bölümlerde 
tamirin gerektiğini bildiren bir yazı yazması ile yapılan keşif üzerine ortaya çıkan 
ve 1500,5 kuruşluk  tamir bedeli işaret edilen bu deftere göre Beykoz’da bulunan 
miri değirmende su değirmenlerinin yanı sıra beygir değirmenleri de bulunmak-
tadır. Ayrıca kendisine ait camii, Uncubaşı Ağa'nın ve neferlerin barınma yerleri, 
ambarlar, fırın, samanlık, ahır ve ıslah edilmiş su yolları ile tam teşekküllü bir üre-
tim merkezidir (BOA., C.SM., 14/712).
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Resim 4. Beykoz Değirmeni Için Hazırlanan 1761 Tarihli Keşif Defteri 
(Kaynak: BOA., C.SM., 14/712)
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Değirmen içerisinde bulunan yapılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan bu 
keşfin, tesisin tamirine vesile olamadığı 1766 Istanbul depreminin ardından düşü-
len bir kayıttan anlaşılmaktadır. Zira bu kayıtta zaman içerisinde harap ve tamire 
muhtaç bir hale geldiği belirtilen Beykoz Değirmeni’nin, Istanbul depreminde ağır 
hasar aldığı ve yapılan keşfin ardından 1.360 kuruş masrafla Mimar Ağa marife-
tiyle tamir ettirilmesine karar verildiği beyan edilmektedir (Mazlum, 2011, s.33, 
40, 43, 55). En nihayetinde hemen hemen XIX. asrın başlarına tekamül eden bir 
Bostancıbaşı defterinde de Hünkar Iskelesi mevkiinde “Beylik Dakik-i Hass Değir-
meni” ibaresiyle ayakta olduğu anlaşılan yapı yaklaşık iki yüz yıl Osmanlı sarayına 
hizmet etmiştir (Bardakçı, 2013, s.35).

Sultan III. Selim saltanatı sırasında bir kâğıt fabrikası için muhtelif yerlerde defa-
larca yapılan aramaların nihayetinde havasının ve suyunun oldukça elverişli olması 
hasebiyle Beykoz’daki değirmen ocağı mahalli uygun görülmüştür (BOA., C.IKTS, 
2/85, C.IKTS., 26/1297). Yapılan hazırlıkların ardından 1804 yılında kurulan fab-
rika 1832 yılına kadar hizmet etmiştir (Ersoy, 1963, s.36-38). Ancak burada şunu 
ifade etmek gerekmektedir ki kâğıt fabrikası kurulurken değirmen yapısı ortadan 
kaldırılmamıştır. Nitekim 1817’de Sultan II. Mahmut’un emretmesi ile Beykoz De-
ğirmeni’nin yenilenmesi için bir keşif yapılmıştır. Bu keşif sonrasında ortaya çıkan 
ve 34.425,5 kuruş tamir bedeli gösterilen masraf defterine göre un öğütmeye ya-
rayan aletler, ambarlar, uncubaşı ve nefer odaları, un kayıklarına mahsus iskele ve 
camii yerli yerinde durmaktadır.  Ancak zaman içerisinde bu yapılardan bazıları-
nın tamire, hatta baştan inşa edilmeye muhtaç hale geldiği anlaşılmaktadır (BOA., 
D.BŞM.d, 8375). Beykoz Değirmeni hakkındaki son kayıt ise 1837 tarihlidir. Hün-
kar Iskelesi’ndeki değirmen ocağının satın alınarak Beykoz’da Karakulak da dâhil 
olmak üzere Istanbul’un muhtelif yerlerinde çıkan demir madeninin eritilip top 
imal edileceği bir fabrika yaptırılması için Belçikalı Bazergan Limoni tarafından 
girişimde bulunulduğu görülmektedir (BOA., Hat, 594/29156A; 594/29156B).

Halk Tasarrufundaki Değirmenler
Sarayın has fırınına un öğütenin yanı sıra Beykoz’da Osmanlı dönemi boyunca 
halk tarafından işletilen birçok değirmen olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak bir 
fırınla beraber inşa edildiği anlaşılan bu değirmenler asırlar boyunca Beykoz aha-
lisine hizmet etmiştir.

Beykoz’da halk tasarrufunda olan değirmen konusunda ilk karşımıza çıkan belde 
ise Osmanlı Dönemi boyunca mesiresi ile oldukça ayrı bir yerde bulunun Gök-
su’dur.  Nitekim kadı sicillerine işlenen ve Hüseyin Çelebi isimli kişinin vefatının 
ardından kızı ve kız kardeşleri arasındaki hisse davası ile ilgili olan kayıttan anlaşıl-
dığı üzere 1594 yılında Anadoluhisarı Göksu’da iki gözlü bir değirmen bulunmak-
tadır (RSŞS, 21/324). Yine başka bir hisse davası üzerine tutulan kayıttan anlaşıldı-
ğı üzere 1662 yılında Göksu Deresi üzerinde iki tane değirmen vardır ve bunlardan 
biri Çavuş Değirmeni adıyla anılmaktadır (EŞS, 74/268).

Beykoz’un geneline bakıldığında Göksu haricinde en erken devirlerden itibaren 
Kanlıca’daki Bahai Körfezi’nde ve Anadolukavağı’nda değirmen ve onlara bitişik 
fırınlar olduğu bilinmektedir. Değirmen olmayan yerlerde ise ihtiyaca binaen 
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üretim yeri kurulduğu görülmektedir. Nitekim 1762 yılında o zamanlar Incir köye 
bağlı olan Paşabahçesi denilen bostan arsasında sahilhaneler bina olunacağından 
bir fırın ve değirmen inşasına, Istanbul’a gelecek zahireden bu üretim yeri için de 
hisse ayrılmasına karar verilmiştir (BOA., C.BLD 6/277). Burada şunu belirtmekte 
fayda vardır ki her fırının bir değirmeni bulunmamaktadır.  Bundan dolayı ihti-
yaç durumunda halkın zor durumda kalmaması için değirmenler kendilerininki 
haricinde başka fırınlara da un verebilmekteydiler. Örneğin Beykoz’daki Yalıköy 
fırınının unu Yeniköy’den nakledilirken, bu tayinatın zaman içerisinde karşılana-
maz hale gelmesin dolayı halkın mağdur olmaması için unun Beykoz Paşabahçe’de 
bulunan Makos ve Agob isimli kişilerin tasarrufuna geçen değirmenden verilmesi-
ne karar verilmiştir (IŞS, 25/257).

1763 Yılında Yapılan Sayımda Beykoz’da Bulunan  
Değirmenler ve Taş Sayıları 
 

Bulunduğu Yer Taş Sayısı Fırını

Anadoluhisarı 5 Var

Kanlıca Bahayi Körfezi 5 Var

Beykoz 6 Var

Paşabahçe 4 Var3

Anadolukavağı 4 Var
 
(Kaynak: Aynural, 2001, s.103.)
 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere değirmenler, içerisinde bulunan taş sayısı ile 
kaydedilmekteydiler. Değirmende yapılan üretim hakkında çok net bilgi sahibi 
olunmasını sağlayan bu taşlara müsaade alınmadan ekleme yapılması devlet tara-
fından yasaklanmıştır. Bundandır ki Ağustos 1852 tarihli bir vesikada Habbaz es-
nafından Serkiz’in, Anadolukavağı’ndaki dört taşlı değirmenine bir taş daha ilave 
etmek ve burayı uncu değirmenine dönüştürmek için müsaade istediği görülmek-
tedir (BOA., MVL, 332/71).

Beykoz geneline bakıldığında değirmen mahallerinin sadece buralar ile sınırlı 
olmadığı görülmektedir. Zira su kaynaklarının bolluğu bakımından oldukça zen-
gin olan Akbaba’da da farklı zamanlarda değirmenler inşa edilmiştir. Bunlardan 
biri olan ve Hanife Hanım’ın tasarrufunda bulunan değirmenin suyu 1805 yılın-
da Hünkar Iskelesi’ndeki kâğıt fabrikasına devredildiğinden, kendisine değirmen 
ve suyun bedeli ödenerek buradaki üretim yeri kapatılmıştır (BOA., C.IKTS., 
22/1061).  Iki yıl sonra ise Akbaba’ya Sultan III. Mustafa’nın silahtarı tarafından 
değirmen ve ağaçlar içeren bir bostan vakfedilmiştir (BOA., TS.MA.d, 3886/0001).

3  Şer’iyye Siciline bu değirmenin fırını yansımasa da daha önce de beyan edildiği üzere 1762’de fırın ile birlikte inşa 
edilmiştir. Bkz. C.BLD 6/277
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Resim 5. Beykoz Akbaba’daki Değirmen Mahalli 
(Kaynak: Sultan II. Abdülhamid Devri Harita ve Planlarında Istanbul, s.132-133)

Bununla birlikte 1763 tarihli bir belgeden anlaşıldığı üzere Çubuklu Bahçesi’nde 
Emlak-ı Hümayundan Evkaf-ı Hümayuna devredilen iki gözlü bir su değirmeni 
bulunmaktadır (BOA., C.BLD., 110/5476). Dahası saray hizmetlilerinden Pertev-
niyal Valide Sultan’ın Başağası Cevher Ağa’nın Beykoz Kılıçlı Karyesi’nde Nikol ve 
Dimitri isimli iki kardeşe ait olan değirmeni alması burada da bir üretim yeri oldu-
ğunu göstermektedir (BOA., TS.MA.e, 1055/1). Yine aşağıdaki haritada görüleceği 
üzere Çavuşbaşı Çitfliği yakınında biri eski olmak üzere iki değirmen bulunmakta-
dır. Hatta bir dönem burada bulunan değirmenin suyuna Çiftlik tarafından müda-
hale edildiği şekildeki kayıtların arşiv vesikalarına yansıdığı görülmektedir. (Belge-
ler Işığında Çavuşbaşı Tarihi, s.155-156)

Resim 6. Çavuşbaşı Çiftliği Haritasına Göre Iki Değirmenin Yeri 
(Kaynak: Sultan II. Abdülhamid Devri Harita ve Planlarında İstanbul, s.116-117)
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Beykoz’da sadece karyelerde değil muhtelif çiftliklerin içerisinde de değirmenler 
olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim muhtelif tamir kayıtlarında da karşılaşıldığı üzere 
Çavuşbaşı Çiftliği’nde bir değirmen yer almaktadır (BOA., HH.I, 119/13; ML.E-
EM, 1017/12). Ayrıca Tokat Çiftliği’nde üretilen buğdayın öğütülmesi için yine 
çiftlik içerisinde bir değirmen bulunduğu bilinmektedir (Terzi, 2021, s.1142-1144).

Osmanlı arşiv belgeleri ve şer’iyye sicillerinden anlaşıldığı üzere Müslüman ve 
gayrimüslimlerin tasarruflarında Anadolukavağı, Paşabahçe, Beykoz, Kanlıca 
ve Göksu’da aktif olarak hizmet verdiği anlaşılan (ISŞ, 44/100; 78/520; 137/116; 
BOA., MVL, 332/71; I.MVL., 246/8969) bu değirmenlerde Osmanlı tebaasındaki 
tüm cemaatlerden çalışanlar bulunmaktaydı. Örneğin Müslüman, gayrimüslim ve 
Ermenilere mahsus tutulan 9 Ocak 1845 tarihli üç Nüfus Defteri göz önüne alın-
dığında Beykoz’da bulunan değirmenler ve onlara bağlı olan fırınlarda çalışanlar 
tespit edilebilmektedir. Bu bağlamda Kanlıca’da Müslümanlar ağırlıkta iken Ana-
dolukavağı’nda Ermeniler ön plana çıkmaktadır (BOA., NFS.d., 205, s.73, 77, 93, 
97; Dağdelen, 2012, s. 450, 452, 494, 496, 500, 502).

Genel olarak Beykoz Değirmenlerinde Müslüman ve gayrimüslimler beraber çalış-
sa da bazı işletmecilerin kendi mensup oldukları cemaatlerden kişileri tercih ettiği 
dönemler de olmuştur. Örneğin Göksu Deresi’nde Uncuyan Apik’in Un Değirme-
ni’nde çalışanları özellikle Ermenilerden seçmesi, devletin üzerinde durup araştır-
maya tabii tuttuğu bir mesele haline gelmiştir (BOA., MV, 81/36; A.MKT.MHM, 
626/1).

Vapur Değirmenine Geçiş ve Fabrikalaşma
XIX. asır ile birlikte tüm Istanbul’da olduğu gibi Beykoz’da da vapur değirmenleri-
nin ortaya çıktığı yeni bir dönem başlamıştır. Günümüzde deniz ulaşımının gözde 
araçları için kullanılan vapur, aslında Fransızca buhar anlamına gelen “vapeur” ke-
limesinden dilimize geçmiş ve geçtiği dönemde buhar ile çalışan tüm makineleri 
ifade etmede kullanılmıştır. Avrupa’da önceleri kömür yataklarında tecrübe edilen 
buharlı makineler daha sonra değirmenlere intikal ederek su veya beygir ile çalışan 
dolapların yerine kullanılmıştır (Hamzaoğlu, 2020, s.58).

Zamanla değirmenlerde su ve beygirden daha çok tercih edilir hale gelen buharlı 
makinelerin Osmanlı’da ilk olarak ne zaman görüldüğü net olarak bilinmese de 
XIX. asrın ilk çeyreğinde yaygınlaşmaya başladığı anlaşılmaktadır. Zira devletin 
buharlı teknolojiyi bir hayli desteklemesi, değirmen makinelerinin gümrük ver-
gisinden muaf tutulması gibi sebeplerle Istanbul’da değirmenler süratle bu türlü 
makineler ile işletilmeye başlanmıştır (Hamzaoğlu, 2020, s.60-63).

Istanbul’un genelinde olan bu hareketlilik Beykoz için de geçerlidir. Yapılan araş-
tırmalar bu bağlamda ilk girişimin Meclis-i Vâlâ azası Izzet Paşa tarafından ya-
pıldığını göstermektedir. Nitekim Izzet Paşa, 6 Mayıs 1851’de sunduğu tezkiresi 
ile Incir Köy’e bağlı Paşabahçe’de kendi tasarrufunda bulunan sekiz taşlı beygir 
değirmeninin emsalleri gibi vapur değirmenine dönüştürülmesi ve yanına pek-
simethane ilave edilmesi için izin beyan eden bir ruhsat talebinde bulunmuştur 
(BOA., I.MVL. 216/7163). En nihayetinde beygir değirmenin vapur değirmenine 
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dönüştürülmesine ve yanına peksimethane ilave edilmesine müsaade edilirken, 
tamamlandığında senelik üç bin kuruş vergi ödemesine karar verilmiştir (BOA., 
A.MKT.MVL, 43/73; A.MKT.NZD 40/13; C.BLD., 128/6361; I.MVL., 216/7163).

Şehir içerisinde inşa edilmeye başlanan buharlı makinelerin dumanı büyük bir 
hava kirliliğine neden olduğundan bu türlü işletmelerin her yerde açılmasına mü-
saade edilmemiştir. Zira Izzet Paşa Paşabahçe’deki değirmenine buharlı makine 
koydururken Anadoluhisarı için durum aynı olmamıştır. Örneğin 1852 yılında 
Ömer Ağa isimli kişinin Anadoluhisarı Göksu Deresi civarındaki arsası üzerine 
inşa ettireceği francalı fırın ile iki taşlı değirmene buhar makinesi koydurma talebi 
burada bir mesire yeri olması ve değirmenden çıkan dumanın insanları rahatsız 
edeceği gerekçesi ile reddedilmiştir. Arzuhallere eklenen harita ile değirmenin ol-
dukça geri tarafta olduğu ve halkı rahatsız etmeyecek bir yerde bulunduğu gösteril-
se de talebi kabul görmemiştir. Dahası ileride makine konulması amacıyla tekrar 
talepte bulunulmaması için konu Ticaret Nezareti’ne havale edilmiştir (BOA., 
I.MVL 234/8159).

Resim 7. Ömer Ağa’nın Göksu Deresi’nin Yanında Inşa Ettirmek Istediği 
Değirmen Mahallini Gösteren Harita 

(Kaynak: BOA., I.MVL. 234/8159)

Ömer Ağa’dan yaklaşık dört yıl sonra da Ahmed Talati ve kardeşi Tayyib Efendi, 
Anadoluhisarı Göksu Deresi’ndeki Gübre Iskelesi’nde bulunan yarı kargir beygir 
değirmeninin içine bir taş kuvvetinde vapur makinesi konulması için talepte bu-
lunmuşlardır.  Ayrıca ruhsat taleplerinde buraya konacak taş ile yapılacak üretim 
nihayetinde halkın da daha uygun fiyata un alabileceğini beyan etmişlerdir.  An-
cak onların da bu talebi makine konulduğu halde hasıl olacak dumanın oralarda 
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gezenleri etkileyeceği, civarda bulunan hane ve sahilhanelerde oturmayı imkânsız 
hale getireceği gerekçesi ile geri çevrilmiştir (BOA., I.MVL. 354/15459; A.MKT.
MVL 80/22).

Göksu’da durum böyle iken, aynı zaman dilimi içerisinde ticaret erbapları Bey-
koz’un muhtelif yerlerine yatırım yapma gayretindelerdir. Örneğin 1856’da Tüccar 
Mösyö Piko, Çubuklu sahilindeki karakol karşısına hem memleketin ilerlemesi 
hem de halkın faydası adına çevreye hiçbir şekilde zararı dokunmayacak bir un 
fabrikası inşa etmek için başvuruda bulunmuştur (BOA., HR. TO 424/1).

Resim 8. Mösyö Piko’nun Yazısına Eklediği Haritada Inşa Etmek Istediği Un Değirmeni 
Mahalli A ve B Harfleri Ile Gösterilmiştir. 

(Kaynak: BOA., HR. TO 424/1)

Mösyö Piko’nun bu girişiminin akıbeti hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılama-
mıştır. Bununla birlikte 1858 yılında Hoca Ferhad isimli bir kişinin Beykoz’da ma-
kineli un fabrikası inşa ettiği tespit edilmiştir (BOA., MVL, 859/41). Bu zaman di-
limi içerisinde Beykoz ve hemen karşısında bulunan Istinye’deki başarılı girişimler 
devlet nazarında da yer bulup, Üsküdar Paşalimanı’nda Valide Sultana ihsan buyu-
rulmuş olan bostan arsasına, buralardaki gibi vapurlu un değirmeni yapılmasına 
karar verilmiştir (Atatürk Kitaplığı Evr.00020, Evr.00790; BOA., I.DH.523/36013).

Ilerleyen yıllarda buhar makinelerinin geliştirilip koşulların iyileştirilmesi ile bir-
likte Göksu’da da makineli değirmen konusunda olumlu gelişmeler yaşanmaya 
başlamıştır. Nitekim 1854’te Sarraf David oğlu Karabet’in Evkaf-ı Hümayundan 
yıllık vergisi mukabilinde devraldığı4 Göksu Tahtıravancıbaşı Çeşmesi’ndeki de-
ğirmen başlangıçta makine konulamadığından atıl duruma düşmüştür. Ancak 
Karabet’in 1860’da geliştirilen değirmen makinelerinden koydurmak için yaptığı 
başvurusu olumlu yanıt bularak yeni makinelerin duman yaymadığı ciheti ile ruh-
sat verilmesinde bir beis görülmemiştir (BOA., A.MKT.NZD 298/45; A.MKT.NZD 
331/28).
4 Karabet’in değirmeni tamire muhtaç bir halde bulunan bu değirmeni 1854 yılında yenilemek ve yeniden inşa 
etmek üzere devraldığı anlaşılmaktadır. BOA., İ.MVL. 306/12639, 19.Ş.1270 (17 Mayıs 1854) 
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1863 yılında ise Dimitri Ipsilandi yazdığı arzuhalinde Göksu Deresi içerisinde ol-
dukça yüksek bir meblağ ödeyerek yeniden bina ettiği vapur değirmeni için ruhsat 
talebinde bulunurken, hüner sahibi ustalar tarafından yapılan organizasyon saye-
sinde makinenin dumanının meydana çıkarılmayarak zeminden islim ile tahliye 
edileceğini özellikle taahhüt etmiştir (BOA., MVL, 428 /90).

Ondan bir yıl sonra da Anadoluhisarı Göksu’da değirmen tasarrufuna sahip Ga-
lata sakinlerinden Papa Keryako zevcesi Panayotiça, değirmenine vapur makinesi 
koydurmak için başvuruda bulunmuştur (BOA., MVL, 867/43). Ancak Panayoti-
ça Hanım’ın değirmenine vapur makinesi konulması uzun yıllar sürmüştür. Hatta 
bundan dolayı su değirmeni atıl duruma da düştüğünden, çare bulunması adına 
sık sık arzuhaller yazılmıştır. En nihayetinde Kumpuvaz adında dumansız bir bu-
har makinesi kullanımı için yaptığı ruhsat talebi kabul edilmiştir (BOA., HR.M-
KT., 683/57; ŞD, 502/43; MV. 36/56). Daha sonraları tamamen Papa Kiryako’nun 
mutasarrıf olduğu değirmen olarak bilinen bu yapının daha da geliştirilip fabrika 
haline getirildiği, hatta buraya konacak alet ve edevatın da gümrükten muaf olması 
için teşebbüste bulunulduğu görülmektedir (BOA., ŞD. 1188/14; ŞD. 1197/27; BEO 
159/11906).

XIX. asrın sonunda ise Göksu’da meşhur Uncuyan Apik, büyük bir atılım yapa-
rak tasarrufunda bulunan un değirmenini hem genişletmek hem de daha teşek-
küllü hale getirmek için çalışmaları başlatmıştır. Ancak tam bu esnada oldukça 
ilginç bir hadise yaşanmış, değirmene ilave edilmek üzere kazılan yerde üç adet 
küp bulunmuştur. Eylül 1893’de başlayan yazışmalar Şubat 1894’te son bulmuş ve 
Bizans Dönemine ait olan bu üç küpün Müze-i Hümayun’da görevli memura teslim 
edilmesi kararı çıkmıştır (BOA., Y.PRK.ZB, 12/35; MF.MKT, 183/146; MF.MKT, 
194/16; MF.MKT, 195/89). Devamındaki çalışmalarla değirmene konulan maki-
ne ile yapı artık Uncuyan Apik’in un fabrikası olarak üretim yapar hale gelmiştir 
(BOA., Y.PRK.ZB. 15/56; BEO 596/44692).

Sonuç
Tahılın en temel besin maddesi oluşundan dolayı medeniyetlerin vazgeçemediği 
bir unsur olan değirmencilik tüm Osmanlı toprakları gibi Istanbul’da ve konu-
muzu ihtiva etmesi bakımından Beykoz’da oldukça yaygındı. Zira hem değirmen 
çarkları çevirmek için su gücüne sahip olması hem de buradaki unun taşınması 
açısından güzel bir mevkide bulunması Beykoz’u oldukça özel kılmıştır. Hatta en 
erken devirlerde beldenin bu özelliğinin farkın varan Osmanlı Devleti Beykoz’a 
sarayın has fırınına un üretmeye mahsus olan bir miri değirmen kurmuştur.

Sadece sarayın mutfağına değil halkın sofrasına da üretim yapan birçok değirmen 
kurulmuş ve işletilmiştir. Anadolukavağı’ndan Anadoluhisarı’na kadar olan bu de-
ğirmenlerde en önemli hedef hiç şüphesiz halka hizmet olup, arşiv vesikalarından 
da anlaşıldığı üzere herhangi bir fırının unu yetişmediğinde aynı beldedeki başka 
bir değirmenden tamamlanmıştır.
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Su ve beygir gücüyle çalıştırılan Beykoz Değirmenleri, XIX. asrın ikinci yarısı ile 
birlikte buharlı teknolojinin ilk ürünleri olan vapur değirmenlerine dönüştürüle-
rek fabrikalaşmışlardır.

Buradan da anlaşıldığı üzere tarih boyunca cam, tuğla, bez, mum, deri fabrikaları 
ile nam salmış olan Beykoz, Osmanlı Devleti’nin en erken dönemlerinden itiba-
ren saray mutfağına ve halkın sofrasına hizmet eden birçok değirmene ev sahipliği 
yapmıştır. Bu değirmenlerde Acemi Ocağı neferlerinden, Matbah-ı Amire perso-
neline, Müslüman'dan gayrimüslime kadar bir çok gruptan insan çalışmıştır.
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Milli Saraylar Beykoz Cam ve 
Billur Müzesi

Üzlifat ÖZGÜMÜŞ1

Özet
Beykoz Cam ve Billur Müzesi, adını Osmanlı döneminde bu semtte kurulan ve 
devrinin en önemli cam fabrikası olan Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hüma-
yunu’ndan almaktadır. Müzenin arazisi yaklaşık 360 dönümdür. Müzenin tarihî 
binası Sultan Abdülaziz tarafından paşalık rütbesi verilerek vezirliğe kadar yüksel-
tilen Abraham Paşa tarafından yaptırılmıştır. Abraham Paşa’nın yaptırdığı mekân-
lardan günümüze kalan ahır binası, Milli Saraylar Idaresi tarafından restore edile-
rek müzeye dönüştürülmüştür. Tematik salonlar halinde düzenlenen müze, Türk 
cam eserlerinin ve Avrupa camlarının sergilendiği, Türkiye’nin en zengin cam mü-
zesi olma özelliğine sahiptir. Müze ayrıca egzotik bitkileriyle göz kamaştıran ve 
117 farklı türde ağacı barındıran bir bahçeye sahiptir. Müzede, erken dönem Türk 
camları Selçuklu ve Memlük eserleri ile temsil edilmektedir. Osmanlı Erken ve 
Klasik Dönemi’nde üretilen camlar da çok çeşitlidir. Tek bir lale koymak için özel 
olarak yapılmış laledanlar, gül suyunu muhafaza ve ikram etmek üzere kullanılan 
gülabdanlar ve askeri malzeme olarak kullanılan cam humbaralar, ‘revzen’ olarak 
bilinen alçı pencere camları, 16. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar tarihlenen 
çeşitli cam örnekleri görülebilir. Ayrıca Osmanlı sarayları için Venedik, Bohemya 

1 Prof. Dr., Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler MYO Seramik ve Cam ve Tasarımı Programı Başkanı 
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ve Fransa’da üretilen göz kamaştırıcı cam eşyalar da sergilenmektedir. Müzede cam 
sanatı, teknolojisi ve cam eserlerle ilgili bilgi alınabilecek veya derinliğine araştır-
ma yapılabilecek bir kütüphane de yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cam müzesi, Cam sanatı, Türk camcılığı, Beykoz camları, Av-
rupa camları.

Resim 1. Beykoz Cam ve Billur Müzesi 

Beykoz Cam ve Billur Müzesi Beykoz korusunun yanında zengin bir doğal çevrede 
yer almaktadır (Resim 1) Abraham Paşa’nın inşa ettirdiği yapılardan günümüze 
kalan ahır binası, Milli Saraylar tarafından restore edilerek müzeye dönüştürül-
müştür. 19. yüzyılın mimari özelliklerini taşıyan bina, U planlı bir düzenlemeye 
sahip olup taş örgüsü ve görkemli yapısıyla müze mekânlarını oluşturmaktadır.

Ilk sergi mekânında cam üretiminde kullanılan hammaddeler, kalıplar, renk verici 
maddeler ve aletler tanıtılmaktadır.
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Erken dönem Türk camlarının sergilendiği salonda Kubadâbâd tabağı, Samsat ka-
zılarında bulunan bardaklar2 ve Memlük kandilleri teşhir edilmektedir. (Resim 2)

Resim 2. Memlük Kandilleri

Ünlü Selçuklu sarayı Kubadabad’da, 1966 yılı kazı çalışmaları sırasında bulunan 
Kubadabad tabağı 30,5 cm çapında olup yüksekliği 2,4 cm'dir3. Mine ve yaldızla 
bezenmiş bal rengi tabağın iç kısmında Sultan II.Gıyaseddin Keyhüsrev’e (1237-
1246) sıhhat dileyen sülüs bir yazı yeralmaktadır (Resim 3). Tabağın dış kenarında 
ise kavisli bir bordür görülmektedir.

Anadolu Selçuklularından başka, diğer bir Türk devleti olan Memlükler de cam sa-
natında çok mükemmel örnekler vermişlerdir. Mineli ve yaldızlı camlar bu alanda 
ulaşılan en yüksek seviyeyi yansıtmaktadır. Üzerleri Islami kaligrafi, geometrik ve 
bitkisel motiflerle bezenmiştir. Özellikle cami ve türbeler için bizzat sultanlar veya 
sultanlar adına devletin üst düzey yöneticileri tarafından ısmarlanan cam kan-
diller, son derece büyüleyici özellikte olup yüzyıllar boyunca büyük bir hayranlık 
uyandırmıştır.4

2 ÖNEY 1990; REDFORD 1994
3 BAKIRER ve REDFORD 2017
4 CARBONI, 2001, S. 322-369; CARBONI ve WHITEHOUSE 2001,S. 198-273.
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Resim 3. Konya Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi (Env.No.2162) 

Erken dönem Türk camlarının sergilendiği salonda yer alan kadeh formundaki 
Memlük kandili, dünyada bilinen tek örnektir. Bir diğer örnek Memlük Meliki Na-
sureddin Hasan ibn Muhammed tarafından Orhan Gazi’ye gönderilen hediyeler-
den biridir (Resim 4). Üzerinde sülüs yazıyla yazılmış Nur suresinin 35. Ayetinden 
bir kısım yer almaktadır. Kandil kaidesinin biraz yukarısında yer alan kırmızı ve 
kobalt mavisi madalyonlar içinde «el-Melik en-Nâsır Hasan» Memlük meliki Na-
sureddin Hasan ibn Muhammed’in ismi bulunmaktadır.

Osmanlı döneminde camcılık, diğer zanaatlar arasında önemli bir yere sahipti. 17. 
yüzyılın ünlü gezgini Evliya Çelebi, Seyahatnâmesinde Istanbul’daki dükkânlardan 
ve cam tüccarlarından bahsetmiştir.5 1640 tarihli Narh Defteri’nde de cam eşyalarla 
ilgili bilgiler bulunmaktadır6. III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmed’in1582’de yapı-
lan sünnet düğününün anlatıldığı Surnâme-i Hümayun’da "Sırçacıların Geçişi"ni 
anlatan bölümün Nakkaş Osman tarafından yapılan minyatürlerinde tekerlekli bir 
platformun üzerine kurulmuş bir cam fırını etrafında ustaların cam ürettiği göz-
lenmektedir.7(H1344-033A),(Resim 5). Istanbul’da Marmaray-Sirkeci istasyonu 
inşası sırasında Istanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde yapılan arkeolojik kazı-
larda (2004-2011) çok miktarda Osmanlı camı gün ışığına çıkarılmış olup buluntu-
lar Surname-i Hümayun’un minyatürlerinde görülen cam eşyaların canlı örnekleri 
olmaları bakımından çok büyük önem taşımaktadırlar.8

Vehbi’nin yazdığı ve Levni’nin resimlediği III. Ahmet Surname’sinde (yaklaşık 
1720) cambazlarla ilgili minyatürler vardır. Bu minyatürlerde bazı cambazların, 
kafalarına koydukları tahtaların üzerinde kat kat camlar görülür.9 Bütün bu minya-
türler büyütülerek ışıklı panolar halinde cam müzesinde sergilenmektedir.

 

5 EVLİYA ÇELEBİ, 2008, 470, 573, 607, 621, 630.
6 KÜTÜKOĞLU 1983.
7 İNTİZAMİ, 1582, 33 A.
8 ÖZGÜMÜŞ 2009; ÖZGÜMÜŞ 2010.
9 VEHBİ, 1820, 102, 230-231.
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Resim 4. Memlük Kandili, (Env. No.TSM 2/1856)
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Resim 5. Surname-i Hümayun  
(Env.No.TSM- H. 1344, 33 A)
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 Resim 6. Surname-i Hümayun 
(Env.No.TSM- H. 1344, 402 A)
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Geleneksel Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin önemli elemanarından olan revzen-
ler için de ayrı bir salon hazırlanmıştır. Renkli camlarla süslü alçı çerçevelere “rev-
zen” denir.10 Osmanlı döneminde yoğun biçimde süslü olanlarına “revzen-i men-
kuş”, yani nakışlı cam denilmektedir. Revzenler işlevsel açıdan içlik ve dışlık olarak 
ikiye ayrılır. Içlikler; stilize bitkisel motifler, rumiler, lâleler, kalpler, damlalar, servi 
ağaçları, vazo içinde çiçekler, kılıç yaprakları, Kur’an ayetleri ve geometrik motifler 
oluşturacak şekilde zengin bir dekorasyona sahiptir. Dışlıklar ise yuvarlak, altıgen 
ve yumurta biçimindeki açıklıklara filgözü camların yerleştirildiği daha sade ve 
gösterişsiz pencerelerdir. Surname-i Hümayun minyatürlerinde (H1344-402A) 
çok detaylı tasvirleri bulunan bu eserlerin (Resim 6) 16. yüzyıldan başlayarak 19. 
yüzyıla kadar tarihlenen çeşitli örnekleri cam müzesinde görülebilir.11 (Resim 7).

Resim 7. Osmanlı Revzenleri

Islam dinine özgü dini içerikli hüsn-i hat camaltılardan örnekler de müzede yer 
almaktadır. Sülüs, divani, kûfî, talik, nesih, müsenna usulünde Allah, Hz. Mu-
hammed, Dört Halife isimleri, Hz. Ali, Besmele, Kelime-i Tevhid, Elhamdülillah, 
Esma-ül Hüsnâ, Hilye-i Şerif, Maşallah, Kur’an’dan ayetler ve duaların görüldüğü 
camaltı yazıları eskiden evlerde, dini yapılarda, kahvehanelerde sıklıkla kullanı-
lırdı. Bu yazıların nazara, hastalıklara ve afetlere karşı koruyan bir güç olduğuna 
inanılırdı.

Müzenin ismini taşıdığı Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hümayunu’nun inşa sü-
reci, kayıtlara göre 1837 yılından önce, Sultan II. Mahmud döneminde başlamış 
ve Sultan Abdülmecid döneminde tamamlanmıştır.12 Bu fabrikada üretilen cam-
lar çeşitli gruplara ayrılır. Bunlar; kesme dekorlu, mineli veya yaldızlı renkli ya da 
renksiz camlar (Resim 8), opal camlar (Resim 9) ve çeşm-i bülbüllerdir.13 (Resim 
10) Vazo, şişe, ibrik, şekerlik, tabak, kâse, gülâbdan, laledan, daldırma gibi günlük 
yaşamda kullanılan eşyalara ait tasarımlar yapılmıştır. Takvim-i Vekāyi gazetesinde 
Hicri 21 Muharrem 1263 (Miladi 9 Ocak 1847) tarihinde yayınlanan bir haberde 
bu fabrikanın ürünlerinden bahsedilmektedir.14

10 ÖZGÜMÜŞ, ÖZAKIN, ÇELIK ve KANYAK 2017; BAKIRER, 1990.
11 İNTİZAMİ, 1582, 402 A.
12 BAYRAMOĞLU 1976, 60. 
13 BAYRAMOĞLU, 1976; CANAV, 1985, 97-139; KÜÇÜKERMAN 2002.
14 TAKVİM-İ VEKAYİ GAZETESİ, H.21 Muharrem 1263
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Resim 8. Renkli ve Renksiz Beykoz Camları

Resim 9. Opal Beykoz Camları
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Osmanlı Devleti’nde gelişmiş bir camcılık ve cam üretimi olmasına rağmen Vene-
dik’ten bazen sipariş üzerine özel tasarım, bazen de Osmanlı pazarı için Türk zev-
kine göre üretilen camlar ithal edilmiştir.15 1569 yılında Sadrazam Sokollu Meh-
med Paşa’nın kendi yaptırmış olduğu camiler için Venedik’ten cam kandiller 
sipariş ettiğine dair belgeler ve çizimler mevcuttur.16 (Resim 11-12) Bu çizimlere 
göre üretilen kandiller halen müzede sergilenmektedir.17 (Resim 13).

Resim 10. Çeşm-i Bülbüller

Resim 11. Charleston 1966 Fig.5                                       Resim 12.Charleston 1966 Fig.1

15 ÖZGÜMÜŞ ve KANYAK 2015; BAKIRER 2011.
16 CHARLESTON 1966. 
17 RÜCKERT 1963.
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Resim 13. Venedik Kandilleri

Türk çeşm-i bülbüllerine ilham veren renkli veya opak beyaz cam ipliklerle yapılan 
filigranlı mamuller, 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın en beğenilen camları olmuş-
tur18. Osmanlı sarayları için özel olarak tasarlanan, içine tek lale koymak için üre-
tilen renkli veya aventurin parıltılı laledanlar da göz kamaştırmaktadırlar. (Resim 
14) Bu tip laledanlar I. Abdülhamid’ın bir minyatüründe yuvarlak bir tepsi içine 
dizili olarak tasvir edilmiştir.19 (Resim 15)

Resim 14. Venedik Laledanları

18 DORIGATO 2006.
19 CHOISEUL GOUFFIER 1882 RES.98.
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Resim 15. Sultan I.Abdülhamid'in Gravürü 
(Choiseul Gouffier 1882 Res.98)
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19. yüzyılda Sanayi Devrimi’nin etkisiyle teknolojik bir aşamaya geçen cam 
endüstrisi, mimaride kullanılan camlardan günlük kişisel bakım eşyalarına kadar 
geniş bir alana yayılmıştır.20 Avrupa’daki parfüm endüstrisinin ihtiyacına paralel 
olarak Bohemya’nın Moser ve Fransa’nın Bacarrat parfüm şişelerine ilgi ve talep 
artmıştır. Osmanlı saray koleksiyonlarındaki eserlerin bir bölümünü dönemin 
modası olan parfüm ve kolonya şişeleri, pudralıklar ve pülverizatörler gibi 
Avrupa’nın çeşitli cam fabrikalarında üretilen malzemeler oluşturur. (Resim 16)

Resim 16. Bohemya ve Fransız Parfüm Şişeleri

Viyana’da üretilen Lobmery markalı Islami yazılı vazolar ise koleksiyonun en seç-
kin örneklerindendir. Vazolardan birinin boyun kısmındaki yazıda “Allah’tan baş-
ka galip yoktur” anlamına gelen “ve la galibe illallah” cümlesi görülmektedir. Sul-
tan II. Abdülhamid’in tuğrasını taşıyan vazoların üzerlerinde mine ile 4 halifenin 
isimleri yazılmıştır (Resim 17).

19. yüzyıl Osmanlı saraylarında, yabancı konuklar onuruna verilen ziyafetlerde21; 
altın, gümüş, porselen tabaklarla donatılmış muhteşem sofralar kurulurdu. Bu sof-
ralardaki zenginlik Bohemya ve Bacarrat kristali sofra takımları ile tamamlanmış-
tır.22 Bu dönemde kullanılan kristal meyve ve tatlı tabakları, bardaklar, fincanlar, 
ve vazolar, Batılılaşma Döneminde değişen sofra düzeninin göstergeleri olmuştur. 
(Resim 18) Osmanlı padişahlarının beğenisine hitap eden ve Avrupa’nın ünlü fab-
rikalarında üretilen bu sofra takımlarının bazıları armalı, tuğralı ve monogramlı 
çok özel parçalardır. (Resim 19)

20 AMIC 1952
21 DEMİREL 2007.
22 SAUTOT 2003; MOSS ve BENAIM 2013; BURE- ve LERCH 2006; LUKAS 1981. 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı602

Resim 17. Lobmeyr Vazo
(Env. No 26/5097)
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Resim 18. Baccarat sofra takımı

Resim 19. Baccarat Takım
(Env. No.16/292, 986; 26/5185)

 
19. yüzyıl Osmanlı saraylarının mekânlarında, özellikle tören salonlarında dikkati 
çeken avizeler, şamdanlar ve lambaderler de bu mekânların anıtsallığını ve öne-
mini vurgulayacak nitelikte göz kamaştıran eserlerdir.23 Avrupa’da Art-Nouveau 
akımının etkisiyle üretilen renkli camlarla süslü bronzdan kuş ve bitki formlu ay-
dınlatma araçları (Resim 20) döneminin en güzel örnekleri arasında sayılabilir. Art 
Nouveau akımının ünlü sanatçıları Galle, Daum ve Loetz ürünü eserler de müzeye 
ayrı bir değer katmaktadır.24

23 KARAHÜSEYİN 2009.
24 FİLİDİS, OLCAY ve İNCİYAN 2014.
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Resim 20. Aydınlatma Araçları
(Env. No. 11/1432; 11/1437)

Müzede görebileceğimiz ve Osmanlı saraylarının iç mekânlarına renklilik katan 
eşyalardan birkaç örnek de Gaveau markalı piyano, Kamenicky Senov menşeli 
kristal sandalye, Bonnot Paris imzalı Sultan II. Abdülhamid monogramlı vitray 
paravanı ve Sultan II. Mahmud için Paris’in ünlü fayton firması Lelorieux tarafın-
dan yapılmış olan, renkli camlarla bezenmiş saltanat arabasıdır. (Resim 21)
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Resim 21. Sultan II.Mahmud’a Ait Fayton
(Env.No.36/1072)

Gerek mimari tasarımın bir parçası olan pencere camları, gerek günlük yaşamın 
vazgeçilmezi niteliğini taşıyan aydınlatma gereçleri, sofra eşyaları ve dekoratif 
eserlerden derlenen müzede ayrıca cam üretiminin tarihi ve teknolojik gelişimi 
üzerine bilimsel araştırma yapılabilecek bir de kütüphane mevcuttur.

Müzenin sergileme salonlarında yeralan eserlerle anlatılmaya çalışıldığı gibi Bey-
koz Cam ve Billur Müzesi, Türk camlarının ve Osmanlı saraylarında kullanılmak 
üzere Avrupa’nın en ünlü cam firmalarına ısmarlanan özel tasarımların görülebi-
leceği eşsiz bir ortam sunmaktadır.
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XIX. Yüzyılda Beykoz 
Toprağının Porselen 
Üretimindeki Yeri ve Eser-i 
İstanbul Porselen Fabrikası

Sinem SERIN1

Beykoz, yüzyıllar boyunca sahip olduğu doğal su kaynakları ve elverişli toprağı 
sayesinde çini ve seramik üretimi yapan imalathanelere ev sahipliği yapmıştır. 
Özellikle Göksu bölgesinin çeşitli jeolojik aşamalarla meydana gelen alüvyal top-
rak açısından zengin bir delta oluşu, işlenebilir kıymetli bir maden özelliği taşıdı-
ğından çömlekçiliğin gelişmesine imkân sağlamış, üretilen mamuller daima rağ-
bet görmüştür. Hatta Evliya Çelebi, Göksu bölgesi toprağından övgüyle bahsettiği 
seyahatnamesinde Istanbul şehri içerisinde madenlerden onuncusunun Göksu’da 
çıkan kırmızı toprak olduğunu söyleyerek bu topraktan çeşitli bardaklar, çanaklar 
ve çömlekler yapıldığını belirttikten sonra bu topraktan yapılan bardaktan su iç-
menin şifa getireceğini sözlerine eklemektedir2.

1 Arş. Görevlisi Dr., Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
2 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının Transkripsiyonu-Dizini, haz. 
Zekeriya Kurşun- Seyit Ali Kahraman- Yücel Dağlı, İstanbul 2006, 1. Cilt 1. Kitap, s. 29, 219.
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Evliya Çelebi’nin XVII. yy.da bahsettiği Göksu bölgesinin bu özelliği, XVIII. yy. 
Istanbul tarihi hakkında kıymetli bilgiler veren bir eser kaleme alan P. Ğugas Inci-
ciyan’ın da dikkat çektiği bir husus olmuştur. Inciciyan, suyun kenarında büyük 
çapta küplerin yapıldığı çömlek imalathanelerinin varlığından bahsetmektedir3. 
Evliya Çelebi ve Inciciyan’ın eserlerinde temas ettikleri Göksu’daki üretimin XIX. 
yy.da da aynı şekilde sürdüğü görülmektedir. XIX. yy. sonlarında aşağıdaki planda 
gösterildiği üzere Göksu kıyısında birden fazla çömlek atölyesi yer almakta ve böl-
ge bu açıdan önemini korumaktadır.

Resim 1: Göksu Üzerindeki Çömlek Atölyelerinin Gösterildiği Plan4

Beykoz’un topraktan kap imaline elverişli kısmı sadece Göksu ile sınırlı değildir. 
Bölgenin farklı yerlerinde çeşitli su kaynaklarıyla beslenen zengin ve verimli top-
rak sahaları da yer almaktadır. Bunların en önemlilerinden biri, özellikle 1894 
yılında faaliyete geçen Yıldız Porselen Fabrikası’nın hammadde ihtiyacının karşı-
lanması için de tercih edilen, porselen imaline elverişli önemli bir kaolinli toprak 
madeni olan Arnavutköy’dür. Günümüzdeki adı Mahmutşevketpaşa Köyü olan 
Arnavutköy, Riva Deresi’nin bir kolu olan Tokat Deresi adıyla da bilinen Yeniçiftlik 
Deresi’nin beslediği kıymetli bir araziye sahiptir. Sahip olduğu bu özellik, Yıldız 
Porselen Fabrikası5’nın kurucu müdürü olan Mösyö Lui Dat ve ekibinin bölgede 
yaptıkları çalışmalarla ortaya çıkmıştır.

3 P. Ğ. Inciciyan, XVIII. Asırda İstanbul, tercüme ve tahşiye eden Hrand D. Andreasyan, Istanbul 1956, s. 104.
4 PLK.p, 747.
5 Yıldız Porselen Fabrikası’nın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında tafsilatlı bilgi için bk. Sinem Serin, “Yildiz Porcelain 
Factory: The Heart of Production in the Palace Garden with Its Establishment and Operation”, Tarih Dergisi, sayı 
72 (2020/2), Istanbul 2020, s. 139-166; ayn.yzr., “Sultan II. Abdülhamid Döneminde Yıldız Porselen Fabrikası’nın  
Uluslararası Camiaya Tanıtımı”, Sosyal ve İnsani Bilimler Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021, ed. 
Hacer Arslan Kalay, Cetinje-Montenegro 2021, s. 144-163.
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1893 yılında inşasına başlanan Yıldız Porselen Fabrikası’nın tesis edilmesi ve üreti-
me geçiş sürecini yönetmek üzere Paris’ten Mösyö Lui Dat davet edilmiş ve kendi-
siyle 29 Temmuz 1893 tarihinde bir mukavele yapılarak fabrikanın kurucu müdür-
lüğüne getirilmiştir6. Devlet, üretimde yerli toprak kullanımı hususunu oldukça 
önemsemektedir. Mösyö Dat ile yapılan görüşmelerde de bu husus vurgulanmış ve 
fabrikanın üretiminde yerli toprak kullanımı üzerinde karşılıklı bir mutabakata va-
rılmıştır. Bunun üzerine yerli ve üretime elverişli toprak tespiti konusunda müdür 
Mösyö Dat ve ekibi tarafından çeşitli araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu hu-
susta Mösyö Dat’a Emlâk-ı Hümâyûn Idaresi Tokat Şubesi’ne bağlı olan Arnavut-
köy’de porselen toprağı araması için gerekli yardımın ve kolaylığın sağlanması 26 
Ağustos 1893 tarihiyle ilgili görevlilere emredilmiştir7. Mösyö Dat başkanlığında 
yapılan çalışmalar neticesinde Istanbul’da Emlak-ı Hümayun arazisi içinde yer alan 
iki farklı alanın toprağının kaolin açısından zengin ve porselen imaline elverişli ol-
duğu tespit edilmiştir8. Bunlardan ilki Beykoz’daki Arnavutköy, diğeri ise, belgeler-
de Rumeli Arnavutköyü şeklinde geçen Çatalca’ya bağlı Boğazköy yakınlarındaki 
Arnavutköy’dür.

Çalışmamızda Beykoz bölgesine odaklandığımızdan sadece buradaki Arnavut-
köy’de yapılan faaliyetler esas alınmıştır. Buna göre, ağustos sonunda başlanan ça-
lışmalar semeresini vermiş ve eylül ayı ortalarına gelindiğinde madenden istenen 
özelliklere sahip toprağa ulaşılmıştır. Yedi günlük bir çalışmayla ilk etapta 3.600 
kıyyelik (4,5 tondan biraz fazla) bir toprak çıkarılmıştır9. Bundan sonra çıkarılan 
toprağın fabrikaya nakli gerekmektedir. Öncelikle toprağın doldurulacağı çuval-
lara ihtiyaç vardır. Bu sebeple 60 adet çuval temin edilmiştir. Ardından çuvallara 
doldurulan toprak, önce Beykoz iskelesine taşınmış, ardından Beşiktaş iskelesine 
kadar kayıkla getirilmiş ve buradan sonra da Yıldız Sarayı’nın dış bahçesinde yer 
alan fabrikaya nakledilmiştir10. Toplam yedi gün süren çalışma boyunca yapılacak 
tüm masraflar için 2.500 kuruşluk bir bütçe ayrılmıştır11. Bunun içinde işçilikler, 
görevlilerin yemek, ulaşım ve konaklama masrafları ve nakliye ücretleri de yer al-
maktadır. Bundan sonra üretimde büyük oranda bölge toprağından istifade edil-
diği anlaşılmaktadır.

Beykoz’un toprağının porselen imaline elverişli oluşu aslında XIX. yy. başlarından 
itibaren bölgedeki imalathanelerde küçük denemeler halinde porselen üretimine 
geçiş sürecinde keşfedilmiştir. XIX. yy. ortalarına doğru gelindiğinde ise Beykoz’un 
sağladığı elverişli toprak avantajından istifade edilmek üzere porselencilik alanın-
da daha büyük boyutta girişimlerin başladığı görülmektedir. Tophane Müşiri Da-
mad Rodosîzâde Ahmed Fethi Paşa tarafından 1845 yılında Avrupa sanayi tekno-
lojisi örnek alınarak Beykoz Incirköy’de kurulan Eser-i Istanbul Porselen Fabrikası, 
bu alanda atılan ilk adımdır. Ahmed Fethi Paşa, çeşitli vesilelerle yurtdışında 
6 HH.THR, 118/42, belge no. 2.
7 HH.EMK, 484/79; 484/85. 
8 ML.EEM, 177/3, belge no. 2.
9 ML.EEM, 177/69, belge no. 3.
10 ML.EEM, 177/69, belge no. 1-4.
11 ML.EEM, 176/85, belge no. 2; 177/69, belge no. 6.
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bulunarak ülkesini temsil etmiştir12. Uzun süreler yurt dışında bulunma imkânına 
sahip olduğu için oraların sanat ve kültür hareketlerini ve aynı zamanda sanayi 
alanındaki gelişmeleri de takip etme şansını yakalamıştır. Bundan dolayı ülkesine 
döndüğü vakit gerek müzecilik gerekse de çağdaş fabrikalar kurma çalışmalarına 
başlamıştır. Bunlardan biri Baruthane civarındaki demir fabrikası, bir diğeri Bü-
yükdere’deki tuğla fabrikasıdır13. Fethi Paşa’nın sanayileşmeye en büyük katkısı ise 
Beykoz bölgesinde kurduğu cam fabrikası ve bahsi geçen Eser-i Istanbul Porselen 
Fabrikası ile gerçekleşmiştir14. Bir şirket kurularak inşa edilen fabrikada porselen 
ve çini imali planlanmış ve numune olmak üzere üretime başlanmıştır. Ardından 
şirket ortaklarından Yusuf Efendi tarafından yazılan arzuhalle devletten imtiyaz 
talebinde bulunulmuştur15. Yusuf Efendi arzuhalinde, bu tarzda bir fabrika inşa 
etmenin oldukça maliyetli olduğuna değinmiş ve fabrikanın yapılan masrafı çıka-
rabilmesi için 15 senelik bir imtiyaz talep etmiştir. Verilecek imtiyaz maddelerine 
göre, halen Istanbul ve civarındaki imalathaneler varlıklarını sürdürecekler; fakat 
yeni bir fabrika kurulmasına müsaade edilmeyecektir. Böylece mevcut üreticiler 
korunmuş olacaktır. Ayrıca fabrika mamullerinden gümrük resmi veya başka bir 
adla herhangi bir vergi istenmeyecektir. Bu madde üretimi teşvik edici bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Fabrikanın üretimde kullanacağı madenden başka-
sının talepte bulunamayacağı maddesiyle de karşılaşılacak hammadde sıkıntısının 
önüne geçilmiştir. Yusuf Efendi’nin arzuhali Meclis-i Ziraat’e havale edilmiştir. 
Konu burada görüşüldükten sonra meclisin konu hakkındaki görüşü Maliye Nazı-
rının takrirlerine eklenerek Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’ye takdim edilmiştir. 
Meclis-i Vâlâ 23 Eylül 1845’teki toplantısında durumu görüşürken aynı zamanda 
fabrikanın mamullerinden gönderilen örnekleri de inceleme imkânı bulmuştur. 
Fabrikanın mamulleri, “şâyân-ı tahsîn olup eşyâ-yı mukteziyyeden” bulunarak çok 
beğenilmiş ve imtiyaz süresinin sonuna kadar herhangi bir isim altında vergi tale-
binde bulunulmaması kararlaştırılmıştır16. Alınan kararlar sadrazam tarafından bir 
arz tezkiresi ile padişah Sultan Abdülmecid’e sunulmuştur. Padişah da iradesinde 
kurulan bu fabrikadan duyduğu memnuniyeti “bu makūle ma’mulât-ı dâhiliyyenin 
ilerüledilmesi muhassenâttandır” şeklinde belirttikten sonra yeni kurulan fabrikaya 
bahsi geçen şartlarla imtiyaz verilmesini emretmiştir17.

12 Ahmed Fethi Paşa, 1834 ve 1835 yıllarında Viyana, 1836 yılında Moskova elçiliği yapmıştır. 1837 yılında ise, elçilik 
vazifesiyle Paris’e gitmiştir. 1839 yılında Istanbul’a dönerek Meclis-i Vâlâ azalığına tayin edilmiş ve bir sene sonra II. 
Mahmud’un kızı Atiye Sultan ile evlenmiştir. Bundan sonra da devlet hizmetinde çeşitli vazifeler almış olan Fethi Paşa, 
1844 yılında Harbiye Nezareti’ne getirilmiş, 1845 yılında ise bu görevinin yanında Tophane Müşirliği kendisine nasb 
edilmiştir. Paşa, bu görevlerini yürüttüğü sırada 1846 yılında Osmanlı müzecilik tarihi için çok önemli bir adım olan 
Mecmua-i Esliha-i Atika ve Mecmua-i Âsâr-ı Atika isimleriyle iki bölümden ibaret olan ilk Türk müzesini Aya Irini 
Kilisesi’nin iç avlusunun çevresindeki odalarda sergilenmek suretiyle kurmuştur. Tahsin Öz, “Ahmet Fethi Paşa ve 
Müzeler”, Türk Tarih, Arkeolografya ve Etnografya Dergisi, sayı 5 (1949), s. 2-5; Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müze-
ciliği Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi, çev. Esin Soğancılar, Istanbul 2004, s. 43-45; Davut Hut, “Fethi 
Paşa”, DIA, c. EK-1, s. 450-451.
13 Öz, a.g.m., s. 6-7; Serap Sunay, “Bir Hanedan Damadının Yaşam Tarzı ve Standardı: Ahmed Fethi Paşa’nın Tereke-
si”, Belleten, LXXXIV/300 (2020), s. 750.
14 Önder Küçükerman, “Tanzimat Dönemi Devlet Adamlarından Fethi Ahmed Paşa ve Türk Cam Sanayiinin Gelişi-
mine Katkıları”, 60. Yaşında Sinan Genime Armağan Makaleler, ed. Oktay Belli-Belma Barış Kurtel, Istanbul 2005, s. 
472. Hüseyin Kocabaş, Porselencilik Tarihi, Bursa 1940, s. 68; Nedret Bayraktar, Istanbul Cam ve Porselenleri, Istanbul 
1982, s. 5.
15 C.IKTS, 35/1742.
16 I.MVL, 69/1311, belge no. 1.
17 I.MVL, 69/1311, belge no. 2; MAD, 7677, s. 2.
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Resim 2: Eser-i Istanbul Porselen Fabrikası Mamullerinden Kapaklı Sahan

Padişahın emriyle 1845 yılında faaliyete başlayan bu fabrika, çağdaş teknolojinin 
tüm imkânlarından istifadeyle estetik açıdan oldukça başarılı kendine mahsus ma-
muller üreterek kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır. Kapaklı veya kapak-
sız tabaklar, kâseler, bardaklar, vazolar, aşure testileri gibi materyalleri özgün motif 
ve detaylarla zenginleştirerek üretimini sürdüren fabrikada, aynı zamanda Sevres 
ve Limoges porselenlerinin taklitleri asıllarını aratmayacak şekilde imal edilebil-
mekteydi. Fabrikanın ürettiği mamullerin ayırt edilmesi için alt kısmında fabrika-
nın adı kimi zaman boyayla kimi zaman ise yaldızla yazılırdı.

Resim 3: Eser-i Istanbul Fabrikası Damgası18

18 Bayraktar, a.g.e., s. 5.
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Eser-i Istanbul Fabrikası’nda aynı zamanda saraylar için gerekli olan çini duvar ve 
yer karoları da üretilmekteydi.

Resim 4: Eser-i Istanbul Fabrikası’nda Üretilen Duvar Çinilerine Bir Örnek19

Resim 5: Eser-i Istanbul Fabrikası Mamulü Kapaklı Şerbet Bardağı20

19 Sadberk Hanım Müzesi, haz. Çetin Anlağan vd., Istanbul 1995, s. 120.
20 Bayraktar, a.g.e., s. 7.
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Fabrikada çalışan ustalar hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz; fakat daha sonra 
Sultan II. Abdülhamid döneminde kurulan Yıldız Porselen Fabrikası’nın mamulle-
ri arasında imzasına rastladığımız desenci Hacı Beyzâde Ali Bey’in Eser-i Istanbul 
Fabrikası’nda bulunduğunu tespit etmekteyiz21. Ali Bey, 1859 yılı başında saray ve 
kasırlar için kullanılmak üzere devlet tarafından sipariş verilen çinilerin imalini 
kontrol etmek ve denetlemek üzere görevlendirilmiştir. Hatta bu iş için kendisi-
ne görev tamamlanana kadar ödenmek üzere aylık 2.500 kuruşluk bir maaş tayin 
edilmiştir22.

Porselen ve çini imal edilmek üzere faaliyete geçen fabrikada zaman içinde üre-
timde istenilen verimin alınamadığı görülmektedir. Fabrika, maliyetin yüksek 
olmasından dolayı sadece sarayın ve zengin zümrenin ulaşabileceği mamuller 
üretmekle iktifa etmek mecburiyetinde kalmıştır. Kimi zaman verilen siparişler-
den vazgeçilmiş ve böylece mamullerin elde kaldığı durumlar da olmuştur. Ayrıca 
yüksek fiyatlar sebebiyle halka satış da yapılamamaktadır23. Bu da sirkülasyonun 
beklenen seviyede gerçekleşememesine ve zamanla borçların artmasına sebebiyet 
vermiştir.

Fethi Paşa’nın 15 Şubat 1858’deki vefatı fabrika için bir dönüm noktası olmuştur24. 
Bu tarihten sonra, zaten pek de yolunda gitmeyen işler daha da kötü bir hale gel-
miştir. Üstüne Ahmed Fethi Paşa’nın çok yüksek meblağları bulan borçları da ek-
lenince 14 Ocak 1860 tarihiyle fabrikanın satışına karar verilmiştir25. 28 Ağustos 
1860’ta gerçekleşen satışla fabrika ve içindeki alet ve edevat 2.264.500 kuruşa dö-
nemin tanınmış bankerlerinden Köçeoğlu Agop’a satılmıştır26. Fabrikanın bundan 
sonraki akıbeti hakkında maalesef arşiv vesikaları sessiz kalmaktadır. Ancak bu 
tarih itibariyle on beş yıl aralıksız bir şekilde devam eden üretimin tamamen dur-
duğu ve fabrikanın kapandığını söylemek şimdilik makul görünmektedir.

Fethi Paşa’nın fabrikası kısa süren ömrünü tamamladıktan sonra Beykoz’daki por-
selencilik faaliyetleri, iki farklı zamanda gerçekleşen fabrika kurma teşebbüsleriyle 
devam etmiştir. Bunlardan ilki, Ticaret ve Ziraat Nezareti Mektupçusu Salih Mü-
nir Bey27’in 1886 yılında Çubuklu’daki fabrika açma teşebbüsüdür. Salih Münir 
Bey, Boğaziçi’nde Çubuklu ve civarında porselen, fayans ve çini türünden tabak 
ve kap-kacak imaline mahsus olmak üzere bir fabrika inşası için 15 sene müddetle 

21 Kocabaş, a.g.e., s. 68; Bayraktar, a.g.e., s. 5.
22 A.MKT.MHM, 153/28.
23 Önder Küçükerman, Dünya Saraylarının Prestij Teknolojisi: Porselen Sanatı ve Yıldız Çini Fabrikası, Istanbul 1987, 
s. 54; Bayraktar, a.g.e., s. 4-5.
24 Sunay, a.g.m., s. 753.
25 HH.I, 33/37.
26 Sunay, a.g.m., s. 763.
27 Çorluluzâdeler ailesine mensup Salih Münir Bey’in, Şehzade Abdülhamid’e de ders veren Ali Efendi’den Fran-
sızca eğitimi alması, yolunu bir vesileyle şehzade ile kesiştirmiş ve 1874 yılında tanışmışlardır. Münir Bey, şehzade 
tarafından çok sevilen ve güvenilen bir kişi olmuş ve Sultan II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra onu her zaman 
yakınlarında tutmuştur. Sultan Abdülhamid’in iktidarından önce başlayan memuriyet hayatı, 1877 Şubat’ında Ahmed 
Vefik Paşa’nın başvekâleti zamanında paşanın hususi kâtipliğini yerine getirerek sürmüş, 1879 yılında Orman ve Me-
adin Nezareti Mektupçuluğuna getirilmiş, kısa süre sonra ise Ticaret ve Ziraat Nezareti Mektupçuluğuna atanmıştır. 
1888 yılında diplomasi yoluna adım atacağı Hariciye Nezareti Mektupçuluğuna tayin edilmiştir. 1890 yılında Hariciye 
Nezareti Mektupçuluğuna ilaveten Matbuat-ı Ecnebiye Müdürü, 1895 yılı sonunda ise Paris Büyükelçisi olarak görev-
lendirilmiştir. 20 Mart 1903’te vezirlik rütbesi verilerek paşa olmuştur. Salih Münir Bey’in hayatı ve devlet adamlığı 
hakkında tafsilatlı bilgi için bk. Kasım Hızlı, Paris Büyükelçisi Salih Münir Paşa’nın (Çorlu) Hayatı ve Faaliyetleri 
(1857-1939), Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Istanbul 2020. 
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kendisine imtiyaz verilmesi için 4 Aralık 1885’te devletten talepte bulunmuştur28. 
Münir Bey’in bu talebi en son 31 Ocak 1886’da Şura-yı Devlet’te görüşülmüş ve 
talebi uygun bulunarak karşılıklı imzalanmak üzere bir mukavelename sureti ha-
zırlanmış ve onay için padişaha sunulmuştur29. Padişah Sultan II. Abdülhamid 
1 Şubat 1886 tarihinde fabrikanın kurulması için gerekli emri vererek imtiyaz süre-
sini de Münir Bey’in isteği olan 15 sene şeklinde kabul etmiş ve fabrikanın inşasına 
başlaması için Münir Bey’e sekiz aylık bir süre verilmiştir30. Yapılan mukaveleyle 
fabrikanın üretimi için gerekli toprağın Çubuklu ve havalisindeki devlet arazisin-
den temin edilmesi halinde ücretsiz olarak alınabilmesi sağlanmıştır. Ancak Salih 
Münir Bey, fabrikayı kurmak için gerekli şartları tamamlayamamış ve bu teşebbüs 
gerçeğe dönüşememiştir.

XIX. yüzyılın sonuna doğru yine Beykoz bölgesinde yeni bir porselen fabrikası 
kurma girişimi karşımıza çıkmaktadır. 1893 yılı başlarında Beykoz’da Hünkar Is-
kelesi civarında bir porselen ve fayans fabrikası inşa etmek isteyen saray mimar-
larından Yanko Yovanidisi Bey, bir arzuhal ile devlete başvurmuştur. Uzun bir ya-
zışma trafiğinden sonra Şura-yı Devlet’in 18 Şubat 1894 tarihindeki toplantısında 
görüşülen imtiyaz talebi “sanâyi’-i dâhiliyyenin te’mîn ve terakkīsi ve ale’l-husûs bu 
makūle sanâyi’-i mühimmenin ihyâsı lâzımeden” bulunmakla fabrikanın inşası ve 
işletilmesi için gerekli imtiyazın Mimar Yanko Bey’e verilmesi uygun görülmüş31, 
aynı gün sadrazam tarafından bir arz tezkiresiyle padişahın onayına sunulmuş, pa-
dişah Sultan II. Abdülhamid de 24 Şubat tarihinde imtiyaz talebini onaylamıştır32. 
Ancak devletle müteşebbis arasında tam bir mutabakata varılamadığından imtiyaz 
talebi rafa kaldırılmıştır. Fabrika inşası için yeniden bir talep yapılıp yapılmadığı 
hususunda henüz herhangi bir belgeye ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla şimdilik bu 
girişimin de başarıyla sonuçlanamadığı ve fabrikanın kurulamadığı söylenebilir.

Netice itibariyle Beykoz, elverişli doğal şartları sayesinde yüzyıllar boyunca çöm-
lek, çini ve seramik üretimi için uygun bir ortama sahip olmuştur. Beykoz’da ge-
leneksel olarak topraktan kap imal etme yöntemlerine XIX. yy.da porselen de ek-
lenmiştir. XVIII. yy. başlarından itibaren porselenin Çin’den sonra Avrupa’da da 
imal edilmeye başlamasıyla Osmanlı, yavaş yavaş Avrupa porselenleriyle tanışmış 
ve aynı şekilde kendi memleketine bu gelişmeleri yansıtmaya çalışmıştır. Böylece 
XIX. yy. başlarından itibaren küçük denemeler halinde porselen üretimine geçil-
miştir. Bu geçiş, Beykoz’daki imalathanelerde de kendini göstermiştir. Bu sayede 
bölge toprağının porselen imaline elverişli özellikler taşıdığı keşfedilmiş, hatta Yıl-
dız Porselen Fabrikası gibi şehrin başka bir kısmında yer alan üretim merkezleri-
nin hammadde ihtiyacı dahi büyük oranda buradan karşılanmıştır. Beykoz’un por-
selen üretimi alanında sağladığı bu avantaj, müteşebbislerin de dikkatini çekmiştir. 
Zengin ve kaliteli bir toprağın burada bulunması, XIX. yy. ortalarından itibaren 
fabrika açma girişimleri için bölgenin tercih edilmesinde önemli bir rol oynamıştır.  

28 ŞD, 1180/12, belge no. 4.
29 I.MMS, 82/3535, belge no. 1, 3.
30 I.MMS, 82/3535, belge no. 4.
31 I.IMT, 1/7, belge no. 2.
32 I.IMT, 1/7, belge no. 3.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 617

Tophane Müşiri Damad Rodosîzâde Ahmed Fethi Paşa tarafından Incirköy’de ku-
rulan Eser-i Istanbul Porselen Fabrikası, bu alanda üretime geçebilmiş tek başarılı 
hamle olarak karşımıza çıkmaktadır. 1845 yılında faaliyete başlayan fabrikada ka-
paklı veya kapaksız tabaklar, kâseler, bardaklar, vazolar, aşure testileri gibi mater-
yaller özgün motif ve detaylarla zenginleştirilerek estetik açıdan oldukça başarılı 
kendine mahsus mamuller üretilmekteydi. 1845-1860 yılları arasında kesintisiz 
faaliyette bulunan Eser-i Istanbul Porselen Fabrikası’nın kapanmasından sonra 
Beykoz’da porselen imal edebilmek maksadıyla harekete geçilmiş ancak neticeye 
ulaşamamış iki farklı teşebbüs daha karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki Salih 
Münir Bey’in 1886 yılında Çubuklu bölgesindeki, diğeri ise saray mimarlarından 
Yanko Bey’in 1894 yılında Hünkar Iskelesi civarındaki fabrika kurma girişimleri-
dir. Ancak bu girişimler çeşitli gerekçelerle hayata geçirilememiş, planlanan fabri-
kalarda üretim gerçekleşememiştir.

Sonuç olarak Beykoz, kap imaline elverişli toprağı sayesinde çömlekçi, çinici esna-
fının faaliyet merkezi olarak tercih edilmiş ve XIX. yüzyılın ortalarına doğru Os-
manlı Devleti’nde porselen imaline başlanmasıyla birlikte kurulan Eser-i Istanbul 
Porselen Fabrikası’na yine bu sebeple ev sahipliği yapmıştır.
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Beykoz’da Cadde ve Sokak 
Adlarının Değerlendirilmesi

Mehmet Akif CEYLAN1

Özet
Cadde ve sokaklar yalnızca ulaşımla ilgili alanlar değildir. Buraları şehrin damar-
ları gibidir. Bütün gün boyunca devam eden şehir yaşamı cadde ve sokaklarda yo-
ğunlaşır ve şekillenir. Aynı zamanda her türlü şehir fonksiyonlarının icra edildiği 
yerlerdir. Cadde ve sokaklar şehirde tarihin, kültürün, üzüntülerin, sevinçlerin, 
önemli şahsiyetlerin ve her türlü ekonomik fonksiyonların izlerini adlarıyla bu-
güne ve gelecek nesillere taşır. Bu yönüyle şehirdeki yer adları her gün gözümüze 
ilişen ve geçmişi hatırlatan belgeler niteliğindedir. Beykoz da yüzlerce cadde ve 
sokağı ile farklı dönemleri yansıtan oldukça zengin bir arşive ve güçlü bir hafızaya 
sahiptir.

Nispeten yoğun bir yerleşime ve çeşitli fonksiyonlara sahip olan Beykoz, mahalle, 
semt, cadde, sokak, park, bahçe, eğitim, kültür, sağlık, ulaşım (durak, üst geçit, 
köprü, viyadük, tünel, iskele), resmi ve özel işyeri, cami, türbe, mezarlık, konut 
ve her türlü ekonomik faaliyet alanı dikkate alındığında, oldukça çeşitli ve özgün 
binlerce yer adları varlığına sahiptir. Büyük çoğunluğu yerel, kısmen de ulusal ve 
uluslararası nitelikte olan yer adları Beykoz’un önemli bir zenginliğini oluşturur.

1Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 
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Bildiri konusu iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda cadde ve sokak adları coğrafi 
bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Ilk önce harita, plan ve resmi kayıtlar başta 
olmak üzere farklı kaynaklardan ve yerinde yapılan gözlemlerden cadde ve sokak 
adları belirlenmiştir. Daha sonra bu adlar coğrafya sistematiğine uygun bir şekilde 
sınıflandırılmış, bazılarının kökeni ve anlamı konusunda açıklayıcı nitelikte özlü 
bilgiler verilmiştir. Kuşkusuz bazı cadde ve sokak adlarının anlamının ve kökeni-
nin açık bir izahı yoktur ve bazı bilgilerin de doğruluk derecelerini kesin olarak 
anlamak mümkün değildir. Bu da çalışılan konunun bir özelliğidir.

Ikinci kısımda cadde ve sokak adlarının değiştirilmesi üzerinde durulmuştur. 
Mekânın kullanımı ve toplum yaşamını kolaylaştıran cadde ve sokaklara verilen 
adlar çeşitli nedenlerle zaman içinde değiştirilmektedir. Cumhuriyet Dönemi’nde 
ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Beykoz’da da cadde ve sokak adlarının ba-
zen dönemin ruhuna uygun hale getirilmesi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne 
geçiş süreci, günlük hayatın vazgeçilmez parçası haline gelen navigasyon sistemi-
ne uyum çalışmaları, karışıklıkları önleme bağlamında mükerrer olanları ortadan 
kaldırma olmak üzere zorunlu veya isteğe bağlı çeşitli nedenlerle değiştirildiği gö-
rülmektedir. Beykoz’da adı değiştirilen cadde ve sokaklar, Istanbul Büyükşehir Be-
lediye Meclisinin arşivi başta olmak üzere farklı kaynaklardan yararlanılarak tespit 
edilmiş, mahallelere dağılışı ve bazı özellikleri konusunda özlü bilgiler verilmiştir. 
Ayrıca bildiride, cadde ve sokak adlarının zorunlu haller dışında değiştirilmemesi 
gerektiği konusuna vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yer adları, Cadde, Sokak, Beykoz, Istanbul.

Giriş
Ad verme geleneği insanın tarihi ile birlikte başlamaktadır. Başta mekân, canlı ve 
cansız varlıklar olmak üzere her türlü adı onomastik bilimi incelemektedir. Bu bi-
limin bir alt dalı olan toponimi, diğer deyişle yer adları (coğrafi adlar), coğrafya 
başta olmak üzere birçok bilim dalının inceleme alanına girmektedir. Coğrafi ad-
lar esasen kimlik, konum ve adres özelliği taşımaktadır. Zaman içinde yoğun bir 
mekân organizasyonuna ulaşan ve devamlı surette değişim gösteren şehirler, yer 
adlarının çeşitlendiği, bunların coğrafya, tarih, kültür, idari kararlar vb. etkilerle 
şekillendiği doğal ve beşeri ortamlardır. Şehir ortamlarındaki isimleri inceleyen 
bilime ise hodonimi (hodonymy), yani şehir toponimisi denilmektedir. Hodonimi 
ile eş anlamlı kullanılan godonim, şehirlerde her türlü obje ile ulaşım faaliyetleri-
nin gerçekleştirildiği cadde ve sokak adlarını incelemektedir.

Resmi Gazete’nin 29 Nisan 2006 tarih 26153 sayılı nüshasında yayınlanarak yü-
rürlüğe giren 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 69/2 maddesine istinaden 
hazırlanan Adres ve Numaralamaya Ilişkin Yönetmelik (31 Temmuz 2006 Tarih ve 
26245 Sayılı Resmi Gazete)’in 4/e maddesinde cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş 
ve uzunca sokağı, 4/o maddesinde sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, 
yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu ifade 
eder, şeklinde tanımları yapılmıştır.
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Ülkemizde idari bakımdan büyükşehir statüsünde olan illerde meydan, cadde, so-
kak, park, tesis, durak ve benzerlerine ad verme ve değiştirme önerileri, ilçe ve 
büyükşehir belediye meclislerinde görüşülerek karara bağlanmaktadır. Işlemler, 13 
Temmuz 2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 Sayılı Bele-
diye Kanunu’nun 18/n maddesine göre yürütülmektedir. Bu maddede: Meydan, 
cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırıl-
ması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; 
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek, belediye meclislerinin 
yetki ve görevleri arasında sayılmıştır. Verilen bu özlü bilgilerden anlaşılacağı gibi 
mevzuatımızda sokak ve caddelerin tanımı yapılarak bunlara ad verilmesi veya 
adın değiştirilmesi işlemlerinin ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinin kararları 
doğrultusunda yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye’de ilk nüfus sayımının yapıldığı 28 Ekim 1927 tarihi öncesinde, sayıma 
hazırlık bağlamında 10 Nisan 1927 tarihinde, binalara numara ve sokaklara isim 
verilmesi hakkında 1003 Sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun hükmünce Istanbul 
şehrinde 6215 yola ve meydana alelacele tek ve milli birer ad verilmiştir (Istanbul 
Şehri Rehberi, 1934, s. 236, 237). 1927 nüfus sayımı öncesinde Istanbul’da tam yet-
kili bir heyetle birlikte cadde ve sokaklara ad vermek üzere görevlendirilen Osman 
Nuri (Ergin), 5-6 ay gibi kısa bir süre içinde, gayri milli isimleri millileştirmek, mü-
kerrer isimleri teke çevirmek ve kapılara numara vermek işlerini gerçekleştirmiştir 
(Ölçer, 2015, s. 87).

Istanbul Umumi Meclisinin 10 Aralık 1930 tarihindeki toplantısında aza Tevfik 
Amir Bey tarafından ifade edildiği üzere Istanbul’da cadde ve sokak isimleri kami-
len değiştirilmiştir (Istanbul Şehri Rehberi, 1934, s. 238). Bu değişikliklerde özel-
likle harf inkılâbının etkisi söz konusu olmuştur. Eyice, Cumhuriyet Dönemi’n-
de Istanbul’da mahalle ve sokak adlarının 1932-1933 yıllarında Istanbul Belediye 
mektupçusu Osman Nuri (1883-1961) tarafından yeniden tanzim edilerek ad-
landırıldığı konusunda özlü bilgiler kaydetmiştir (Eyice, 1965, s. 201). Gerçekten 
Osman Nuri Ergin’in Istanbul’da mahalle, cadde ve sokakların adlandırılmasında, 
haritalı şehir rehberinin hazırlanmasında büyük emeği geçmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden Cumhuriyet'in ilk yıllarında Istanbul şehrinin mahal-
le, cadde ve sokak isimlerinin yeniden ele alındığı ve önemli bir kısmının değiş-
tirildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla aynı dönemde henüz küçük ve birbirinden 
kısmen ayrı nüveler halinde gelişen Beykoz ve mahallelerinde yaklaşık 30 caddeye 
ve 128 sokağa, yerel birtakım özellikler de dikkate alınarak Istanbul Belediyesinin 
öncülüğünde idari kararlarla isimler verilmiş ve böylelikle toponimik yapı şekil-
lenmeye başlamıştır.

Bildiride, konu kapsamının çok geniş olması nedeniyle yalnızca cadde ve sokak ad-
ları üzerinde durulmuştur. Buna karşılık fonksiyon alanlarının adlandırılması ko-
nusuna girilmemiştir. Zira Beykoz’da park, bahçe, meydan, eğitim, kültür, sağlık, 
ulaşım (durak, üst geçit, köprü, viyadük, iskele), resmi ve özel işyeri, cami, türbe 
mezarlık gibi fonksiyon alanları ve yerlerin adlandırılması ayrı bir bildiri konusu 
olacak kadar geniş kapsamlıdır. Bu konunun başka bir bildiride farklı yönleriyle 
geniş bir şekilde ele alınması düşünülmektedir.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı624

Bulgular
Bulgular iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Beykoz’da cadde ve 
sokak adlarının gelişimine değinilmiş, sınıflandırılması yapılmış ve yer adlarının 
kökeni bazı örnekler üzerinden nispeten detaylı şekilde irdelenerek değerlendiril-
miştir. Gerçekten Beykoz Cumhuriyet Dönemi’nde doğal ve beşeri etkilerle zengin 
bir toponimik varlığa ulaşmıştır. Ikinci bölümde ise Beykoz’da cadde ve sokak ad-
larının değişimi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda özellikle 2011-2021 yılları 
arasına tekabül eden Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları incelenmiş, 
Beykoz ve mahalle ölçeğinde cadde ve sokak adlarında değişimin boyutları, ne-
denleri ve sonuçları konusunda özlü bilgiler verilmiştir.

Beykoz’da Cadde ve Sokakların Gelişimi ve Mahallelere Dağılışı
Cumhuriyet'in ilk yıllarında (1930’lar) Beykoz şehri, Beykoz merkez nahiyesi; 
Merkez, Yalıköy, Anadolu Kavağı, Paşabahçe - Incirköy, Anadolu Hisarı nahiyesi; 
Anadolu Hisarı - Yeni Mahalle, Kanlıca ve Çubuklu mahallelerinden meydana gel-
mektedir. Beykoz şehrini oluşturan bu 7 mahallede, 1934 yılında basılan Istanbul 
Şehri Rehberi’ne ekli haritalar üzerinde yapılan inceleme sonucunda toplam 30 
cadde ve 128 sokak ayırt edilmektedir. Bunların mahallelere dağılışı yapıldığında; 
Merkez 13, Yalıköy 23, Anadolu Kavağı 14, Paşabahçe – Incirköy 35, Anadolu Hi-
sarı – Yeni mahalle 46, Çubuklu 11 ve Kanlıca’da 16 cadde ve sokak yer almaktadır.

Beykoz belediye şubesi 1955 yılında 2 nahiyeye bağlı 11 mahalleden oluşmakta-
dır. Merkez nahiyesinde Merkez (Beykoz), Ortaçeşme, Yalıköy, Anadolu Kavağı, 
Paşabahçe, Incirköy ve Gümüşsuyu mahalleleri yer almaktadır. Anadolu nahiye-
sinde ise Anadolu Hisarı, Göksu, Kanlıca ve Çubuklu mahalleri bulunmaktadır 
(Lokmanoğlu, 1955, s. 164). 1955 yılında 28.983 nüfusun yaşadığı ve 37.68 km² 
alan kaplayan Beykoz şehrinde toplam 165 cadde ve sokak mevcuttur. Bu dönem-
de Beykoz nüfus, yerleşme ve mekân organizasyonu bakımından henüz hızlı bir 
gelişim sürecine girmemiştir. Ayrıca Beykoz’da bugün mahalle durumunda Mer-
kez bucağına bağlı Akbaba, Alibahadır, Anadolufeneri, Çavuşbaşı, Dereseki, M. 
Şevketpaşa (Arnavutköy), Polonez, Poyraz ve Tokatköy ile M. Şevketpaşa bucağına 
bağlı Ömerli (Bucak Merkezi), Bozhane, Cumhuriyet (Çavuşlu Çiftliği), Esenceli, 
Göllü, Hüseyinli, Kılınçlı, Koçullu, Muratlı, Öğümce, Paşamandıra ve Sırapınar ol-
mak üzere toplam 21 köy yer almaktadır.

Günümüzde Beykoz, kır mahalleleri de dâhil edildiğinde 310 km² yüzölçüme ve 
2020 yılı sonu itibariyle toplam 246.110 nüfus miktarına sahiptir. Idari bakımdan 
45 mahalleye ayrılan Beykoz’da 372 cadde, 2931 sokak, 3 küme evler, 1 bulvar ve 
1 otoyol olmak üzere toplam 3308 yol bulunmaktadır. Dolayısıyla Beykoz’un ya-
kın dönemde yerleşim alanı bakımından genişlediği ve kır mahalleleriyle birlikte 
mekân organizasyonunda önemli bir yoğunluğa ulaştığı söylenebilir. Bununla bir-
likte örneğin Üsküdar ile mukayese edildiğinde; 520,771 (2020 yılı) nüfusa sahip 
bu yerleşmede 35.7 km² alanda 33 mahalle ve toplamda 2506 adet cadde ve sokak 
mevcut olduğu (Ceylan, 2014, s. 343) göz önüne alındığında, henüz Beykoz yer-
leşme yoğunluğunda üst sınıra ulaşmaktan çok uzak durumda bulunduğu görülür.
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Beykoz’da cadde ve sokakların mahallelere dağılışı incelendiğinde, Riva 214 adetle 
ilk sırada yer almaktadır (Harita 1). Bunu Yavuz Selim (207), Çubuklu (171), Yeni 
Mahalle (163), Incirköy (158), Gümüşsuyu (152) ve Çiftlik (150) takip etmektedir 
(Tablo 1). En az cadde ve sokak bulunan mahalle ise Göllü (8)’dür. Sonra Bozhane 
(15), Kaynarca (17), Öğümce (17), Polonezköy (20), Kılıçlı (21) ve Alibahadır (22) 
gelmektedir. Cadde ve sokak sayısının mahallelere farklı dağılışında bazı etkenler 
söz konusu olmaktadır. Bunların başında mahallelerin yüzölçümleri, imar planı, 
parsel büyüklüğü, fonksiyon alanları ve yapılaşma yoğunluğu, mahallelerin şehir 
ve kır nitelikleri gelmektedir. Nitekim 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşe-
hir Kanunu ile birlikte köyden mahalle statüsüne geçen kır nitelikli mahalleler ge-
nellikle çok daha az cadde ve sokak sayılarına sahiptirler. Riva’nın ilk sırada yer 
alması ise hem yüzölçümünün (22.548 km²) geniş olması hem de şehirleşmenin 
imara açılan yeni alanlarla birlikte yakın dönemde hızlanması ve site tarzı yapılaş-
maların artışıyla ilgili görünmektedir.

Harita 1. Beykoz’da Cadde ve Sokak Sayısının Mahallelere Dağılışı.

Beykoz’da cadde ve sokak yapısı değerlendirildiğinde, toplam sokakların 1033 
adedinin, başka bir deyişle % 36.5’nini “çıkmaz” nitelikte olduğu ayırt edilmek-
tedir. Şüphesiz bu değer bir yerleşme için oldukça yüksektir. Örneğin Üsküdar’da 
sokakların yalnızca 180’i (yaklaşık % 7.2’si) çıkmaz şeklindedir (Ceylan, 2014, s. 
358). Girişi ve çıkışı aynı olan sokak anlamına gelen çıkmaz sokakların Beykoz’da 
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fazla olmasının başlıca sebepleri arasında; yerleşmenin hızlı bir şekilde genişleme-
ye devam etmesi, henüz durağanlık düzeyinden uzak bulunması, gecekondu tarzı 
yapılaşma, topoğrafya özellikleri, planlama sorunları ile yerleşmelerin çoğunlukla 
orman ve tarım alanları tarafından çevrelenmiş olması belirtilebilir.

Tablo 1. Beykoz’da Cadde ve Sokak Sayısının Mahallelere Dağılışı. 
 

Mahalle Adı Adet Mahalle Adı Adet Mahalle Adı Adet

Acarlar 141 Elmalı 54 Ortaçeşme 77

Akbaba 41 Fatih 56 Öğümce 17

Alibahadır 22 Göksu 45 Örnekköy 70

Anadolufeneri 33 Göllü 8 Paşabahçe 48

Anadolu Hisarı 53 Görele 31 Paşamandıra 32

Anadolu Kavağı 25 Göztepe 73 Polonezköy 20

Baklacı 128 Gümüşsuyu 152 Poyrazköy 29

Bozhane 15 Incirköy 158 Riva 214

Çamlıbahçe 59 Ishaklı 25 Rüzgarlıbahçe 97

Çengeldere 142 Kanlıca 56 Soğuksu 58

Çiftlik 150 Kavacık 126 Tokatköy 121

Çiğdem 75 Kaynarca 17 Yalıköy 77

Cumhuriyet 28 Kılıçlı 21 Yavuz Selim 207

Çubuklu 171 Mahmutşevketpaşa 47 Yeni Mahalle 163

Dereseki 31 Merkez 70 Zerzevatçı 25

Toplam 3308

Kaynak: Beykoz Belediyesi, 2021.

Çıkmaz sokakların mahallelere dağılışı ele alındığında, aritmetik olarak mahalle 
başına ortalama 23-24 adet çıkmaz sokak düşmektedir. Fakat Gümüşsuyu Mahal-
lesi’nde çıkmaz sokak sayısı 76’ya yükselmektedir (Tablo 2). Bu mahallede sokak-
ların yarısı çıkmaz şeklindedir. Istanbul’un farklı yıllara ait hava fotoğraflarından 
(https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/) ayırt edildiği üzere bunun en önemli nedeni, 
Boğaz'a bakan eğimli yamaçlarda 1960-1980’li yıllarda hızlanan gecekondu tarzı 
yapılaşmadır. Gümüşsuyu’nu sırasıyla Incirköy (67), Çubuklu (62), Yeni Mahalle 
(62), Tokatköy (57), Çiftlik (56) ve Yavuz Selim (62) takip etmektedir.
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Tablo 2. Beykoz’da Çıkmaz Sokak Sayısının Mahallelere Dağılışı. 
 

Mahalle Adı Adet Mahalle Adı Adet Mahalle Adı Adet

Acarlar 2 Elmalı 32 Ortaçeşme 13

Akbaba 21 Fatih 17 Öğümce 7

Alibahadır 8 Göksu 15 Örnekköy 43

Anadolufeneri 18 Göllü 1 Paşabahçe 11

Anadolu Hisarı 15 Görele 16 Paşamandıra 18

Anadolu Kavağı 9 Göztepe 28 Polonezköy 9

Baklacı 45 Gümüşsuyu 76 Poyrazköy 7

Bozhane 3 Incirköy 67 Riva 15

Çamlıbahçe 21 Ishaklı 10 Rüzgarlıbahçe 22

Çengeldere 35 Kanlıca 18 Soğuksu 17

Çiftlik 56 Kavacık 14 Tokatköy 57

Çiğdem 25 Kaynarca 9 Yalıköy 9

Cumhuriyet 9 Kılıçlı 12 Yavuz Selim 50

Çubuklu 62 Mahmutşevketpaşa 13 Yeni Mahalle 62

Dereseki 12 Merkez 15 Zerzevatçı 9

Toplam 1033

Kaynak: Beykoz Belediyesi, 2021.

En az çıkmaz sokak ise 1 adetle Göllü’dedir. Bunu sırasıyla Acarlar (2), Bozhane 
(3), Öğümce (7), Poyrazköy (7) ve Alibahadır (8) izlemektedir. Çıkmaz sokakların 
az olduğu mahalleler genellikle 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir Ka-
nunu ile köy statüsünden mahalleye dönüştürülen küçük kır yerleşmeleridir. Acar-
lar’ın ise yakın dönemde kurulan planlı bir yerleşme olarak gelişmesi ve ayrıca so-
kak isimlendirmesinde numara - rakamların kullanılması çıkmaz sokakların daha 
az görünmesine yol açmıştır. Nitekim mahallenin sokak sistemi incelendiğinde, 
çıkmaz sokak sayısının daha fazla olduğu tespit edilmektedir.

Beykoz’da Cadde ve Sokak Adlarının Değerlendirilmesi
Beykoz’daki cadde ve sokak adları coğrafya biliminin sistematiğine uygun bir şe-
kilde sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmada özellikle Göney (1975), Doğanay (1997) 
ve Ceylan’ın (2004) yapmış olduğu sınıflandırma örneklerinden yararlanılmıştır. 
Kayaç, topoğrafya, sular, bitkiler, hayvanlar ve rüzgârla ilgili adlar fiziki coğrafya, 
tarım, ulaşım, tesis, yapı, meslek, unvan ve göçler beşeri coğrafya kapsamında de-
ğerlendirilmiştir. Aşağıda sınıflandırılan cadde ve sokak isimleri hakkında fazla 
ayrıntıya girmeden açıklayıcı nitelikte bilgiler ve örnekler verilmiştir.
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Kayaç ve Topoğrafyaya Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Cadde ve sokakların isimlendirilmesinde yerleşmelerin üzerinde geliştiği kayaç 
ve rölyefin türünü, bazı özelliklerini yansıtan veya niteleyen kavramlar ayırt edil-
mektedir. Kayaçlarla ilgili isimler arasında; Taşlıgeçit Çıkmazı, Kabataş Çıkmazı, 
Çakıltaşı Yolu, Altıntaş Çıkmazı, Kemertaş Çıkmazı, Taşlık Çıkmazı, Taşkaldırım 
Çıkmazı, Taşocağı, Taşlıbayır ve Dikilitaş Sokağı dikkati çekmektedir.

Taşla ilgili özellikle Yeni Mahalle Nişangâh Caddesi’nde bulunan Dikilitaş Sokak 
ismini farklı bir tarihi olaydan almıştır. Sultan II. Mahmut (1808-1839) Göksu ile 
Küçüksu derelerinin arasında uzanan sırtın üzerine 1811 yılında bir taş anıt yaptır-
mıştır. Atış talimi yapmak üzere Göksu Deresi’ne gelen Sultan’ın ateş ettiği tüfeğin 
mermisi bugünkü Nişantaşı’nın olduğu yere düşmüştür. Bunun hatırasına dikilen 
Nişantaşı, sokağa, caddeye ve mevkiye adını vermiştir (Foto 1). Anadolu Hisarı 
Nişantaşı olarak da bilinen bu tarihi abide, Dikilitaş Sokağı’na adını verdiği gibi 
Göksu ve Yenimahalle’deki Nişangâh Caddesi’ne de adını vermiştir. Farsça bir keli-
me olan Nişangâh hedef, nişan alınan yer anlamlarına gelmektedir.

Foto 1. Sultan II. Mahmut tarafından 1811 yılında yaptırılan ve sokağa adını veren Dikilitaş.

Istanbul ilinde Dikilitaş (Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi ve Dikilitaş Sokağı, 
Kağıthane, Sultanbeyli, Büyükçekmece ve Şile ilçelerinde dikilitaş sokakları) ve 
Nişantaşı (Üsküdar’da Nişantaşı Yolu, Arnavutköy ve Büyükçekmece’de Nişantaşı 
sokakları vd.) denilen ve benzer olaylardan adını alan birçok cadde ve sokak bu-
lunmakta, bunlar tarihi birer belge niteliği taşımaktadır.
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Ishaklı Mahallesi’nde ilginç bir isme sahip olan Taşkaldırım Çıkmazı, aynı mevkide 
Çayağzı (Riva)’nın bir kolu olan Değirmen Deresi (kenarında tarihi değirmenler 
vardı) üzerinde bulunan bir taş köprüden ismini almıştır. F22-c1 paftasının 1972 
yılı baskısında bu köprünün adı Taşkaldıran Köprüsü olarak işaretlenmiştir. F22 
paftasının 1981 yılında yapılan baskısında da aynı adla kaydedilmiştir.

Taşların yanı sıra kaya adını taşıyan cadde ve sokaklar da yaygındır. Kaya adını 
taşıyan başlıca cadde ve sokaklar arasında; Kaya, Alacakaya Çıkmazı, Sarıkaya, Çe-
tinkaya Çıkmazı, Karakaya, Sarıcakaya Çıkmazı, Kayalı, Çankaya, Şahinkaya, Ka-
yabaşı ve Gökkaya Çıkmazı belirtilebilir. Bunlardan Beykoz Merkez ve Ortaçeşme 
mahallelerinde bulunan Şahinkaya Caddesi coğrafi özellikten dolayı bu ismi almış-
tır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Istanbul Harita Şirketi tarafından hazırlanan bir 
haritada (Anadolu Ciheti, Pafta No.69), Beykoz (Merkez) ve Yalıköy’ün tarihi nü-
veleri arasında, Boğaz'a bakan yamaçlarda kıvrımlı şeritler halinde yüzeyleyen ka-
yalar işaretlenmiştir (Harita 2). Diğer bir haritada Şahinkaya Sırtları olarak göste-
rilmiştir (Istanbul Belediyesi Hududu..,1931). Kireçtaşı, şeyl, kuvarsit vd. kayaçlar 
topoğrafya sathında belirginlik oluşturduğundan dolayı bulunduğu mevki, cadde, 
tepe (Şahinkaya Tepesi), ilkokul (Şahinkaya ilkokulu) ve mezarlık (Şahinkaya Me-
zarlığı) gibi farklı yerlere ad olarak verilmiştir.

Harita 2. Beykoz’da caddeye adını veren Şahin Kayalar (Istanbul Anadolu Ciheti, Pafta No.69).

Topoğrafya yani yer şekilleriyle ilgili cadde ve sokak adları daha fazla yaygınlık 
arz etmektedir. Beykoz’un topoğrafyası, özellikle Boğaz kesimi oldukça engebeli ve 
farklı morfolojik elemanlardan meydana gelmektedir. Bu grup topoğrafya eleman-
ları dağ, tepe, bayır, yokuş, yamaç, sırt, çukur ve düz olarak ayrılmıştır. Dağ ile ilgili 
bir adı taşıyan cadde ve sokaklar arasında; Dağlar, Yayladağı, Akçadağ, Dağ, Elma-
dağ Çıkmazı, Akdağ, Çiçekdağı, Dağlık, Karacadağ, Aladağ Çıkmazı ve Dağ Tepesi 
Çıkmazı başlıca örnekleri teşkil etmektedir. Beykoz topoğrafyasının engebeli oluşu 
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tepe ile ilgili cadde ve sokak adlarını artırmıştır. Başlıca örnekler olarak; Yüce Tepe, 
Manzara Tepe, Boztepe, Fikirtepe Çıkmazı, Adatepe Çıkmazı, Tepecik Çıkmazı, 
Kartepe, Maltepe Çıkmazı, Göztepe, Çaltepe, Gürgentepe, Yeşiltepe, Aydın Tepe, 
Karlıtepe, Harmantepe, Intepe Çıkmazı, Zafertepe, Kartaltepe, Hünkartepe, Otağ-
tepe (Kavacık, Anadolu Hisarı), Göksu Otağtepe (Anadolu Hisarı, Göztepe, Kava-
cık), Tepe, Tepe Tarla, Vakıftepe, Üçtepe, Tepeüstü, Yeditepe, Yıldıztepe, Tepebaşı 
Çıkmazı ve Aktepe Çıkmazı belirtilebilir.

Yukarıda verilen örnekler arasında Fikirtepe adı dikkati çekmektedir. Cumhuriye-
tin ilk yıllarına ait bir haritada burası Fikri Tepesi olarak işaretlenmiştir (Istanbul 
Belediyesi Hududu..,1931). Kanlıca Mahallesi’nde Hacı Muhittin Sokağı'na bağla-
nan bir çıkmaza verilen Fikirtepe ile Baklacı Mahallesi’nde Fikir Sokağı ile Kadı-
köy ilçesinde Fikirtepe Mahallesi arasında toponimik bir bağlantı ihtimali oldukça 
zayıf olmalıdır. Kadıköy’de Fikirtepe adının Fikir Baba adında bir erenden geldiği 
söylense de bunun tam olarak gerçeği yansıttığı söylenemez. Öte yandan Osman-
lı Arşiv belgelerinden öğrenildiğine göre, Bulgaristan’da Cum’a-i Bâlâ (Blagoevg-
rad) şehrinin yakınlarında Fikirtepe adında bir Osmanlı karakolunun bulunduğu 
mevkiye Fikirtepe adı verilmektedir. Kanlıca Mahallesi’nde Fikirtepe Çıkmazı’nın 
yakınında halen Muhacirler Sokağı ve Rumeli Çıkmazı’nın bulunması, Kanlıca’da 
1878’lerde göç ederek yerleştirilen ve 1970’lere kadar da Muhacirler olarak anılan 
bir mahallenin varlığı muhtemelen Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin Beykoz’a 
taşıdıkları bir sokak adı olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ülkemizde Afyon-
karahisar Merkez ilçesine bağlı Erkmen beldesinde bulunan Fikir Tepesi ile Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında Ittihat ve Terakki tarafından verilen yer adları arasında 
Fikirtepe de vardır. Örneğin Kuhsarıkla karyesinin adı Fikirtepe olarak değiştiril-
miştir. Bu açıklamalara göre Fikirtepe adının kökeni konusunda çok farklı ihtimal-
ler mevcuttur.

Beykoz ilçesinde Göztepe Mahallesi ile Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunan 
Göztepe Sokak, esasen ülkemizde Istanbul, Izmir ve Ankara gibi büyükşehirler 
de dâhil olmak üzere oldukça yaygın bir yer ve yerleşme adını oluşturmaktadır. 
Göztepe Mahallesi Göksu Deresi, Elmalı Bendi, Kavacık Kavşağı ve Atatürk Cad-
desi arasında yakın dönemde çoğunlukla site tarzı yapılaşmalarla gelişen yeni bir 
yerleşme alanıdır. Mahalleye yakın bir konumda bulunan ve önemli bir yükselti 
noktası olan Göztepe (284 m) ile Göksu’nun bir kolu olan ve mahallenin sınırları 
içinde bulunan Göztepe Deresi’ne atfen idari bir kararla bu ad verilmiş olmalı-
dır. Yine bu derenin vadisinden geçen Atatürk Caddesi’nde IETT Göztepe Durağı 
ile Göztepe Sokağı bulunmaktadır. Ayrıca tepenin doğusunda, tepe ile aynı adı 
taşıyan eski bir çiftlik de vardı. Göztepe, ülkemizde çevreye hâkim konumda ve 
nispeten geniş görüş alanı bulunan yükselti noktalarına Göztepe (Gözcü Tepe) de-
nilir. Nitekim Göztepe’nin güneybatı kesiminde eskiden bir karakolun varlığı bunu 
doğrular niteliktedir (Ceylan, 2021, s. 210, 211). 1327 yılına ait Istanbul Boğazı ve 
Civarı Haritası’nda Göztepe’nin güneybatı yamacında yolun kenarında “Karakol” 
yazılmıştır.

Anadolu Hisarı’nın kuzeydoğu tarafında Boğaza hâkim konumda bulunan Otağ-
tepe (118 m)’ye atfen farklı coğrafi unsurlara isimler verilmiştir. Örneğin Anadolu 
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Hisarı, Kavacık, Göztepe ve Göksu mahallelerinde Otağtepe Caddesi ile Anado-
lu Hisarı Mahallesi’nde Otağ Evler Sokağı yer almaktadır. Ayrıca bazı site, park, 
kafe ve restoran gibi yerler de Otağtepe ismini taşımaktadır. Otağ; Türk, Altay ve 
Moğol halk kültüründe büyük ve görkemli Hakan Çadırı olarak ifade edilir. Türk 
yaşamında önemli bir yeri olan otağ Türk mitolojisinde de geçmektedir. Osmanlı 
padişahları ve vezirleri için gösterişli ve etekli çadırlar (Otağ-ı Hümayun) kulla-
nılırdı. Otağtepe’nin yakınında aynı adı taşıyan bir namazgâhın varlığı da dikkati 
çekmektedir. Burada Anadolu Hisarı’nı yaptıran Yıldırım Bayezit veya Istanbul’u 
fetheden Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan bir otağdan adını aldığı düşün-
cesinin geçerli olduğu söylemek mümkündür.

Öte yandan Anadolu Hisarı’ndaki en eski namazgâh, Yıldırım Bayezid döneminde 
Anadolu Hisarı ile birlikte 1396 yılında inşa ettirilmiştir (Göncüoğlu, 2016, s. 59). 
Namazgâhın inşa tarihi Istanbul’un fethinden öncedir. Aynı yerde hem Yıldırım 
Bayezit hem de Fatih Sultan Mehmet’in otağ kurması da muhtemeldir. Fakat tarihi 
namazgâhın, Istanbul’un fethi hazırlıkları arifesinde Anadolu’dan gelen askeri kuv-
vetlerin, Rumeli yakasına geçmeden toplu sabah namazını kıldığı ve fetih duasını 
yaptığı yer olarak anılması (Göncüoğlu, 2016, s. 59) ve özellikle 1328 (1912) bası-
lan 1/25.000 ölçekli haritanın Hisarlar Paftası’nda Fatih Sultan Otağ Tepesi olarak 
kaydedilmesi, tepe adının kökeni konusunda Fatih Sultan Mehmet ile ilgili olayı 
öne çıkarmaktadır.

Beykoz’da dağ ve tepenin dışında topoğrafyaya atfen isimlendirilen cadde ve so-
kaklardan yokuş (Fıstıklı Yokuşu, Bostan Yokuşu Çıkmazı, Dik, Dik Yokuş), iniş 
(Inişli), bayır (Sakabayırı, Sütçübayırı Çıkmazı, Kocabayır, Bayırbaşı, Bayır, Bayır-
yolu, Tarana Bayırı, Taşlıbayır, Rüzgarlıbayır), yamaç (Yamaç S. Soğuksu ve Acarlar 
M.), sırt (Sırt, Karagöz Sırtı), çukur (Çukuralan Çıkmazı, Çukurova Çıkmazı, Çu-
kurçayır), düz (Düz Çıkmazı, Saraydüzü, Düziçi) ve ova (Yeşilova Çıkmazı, Ovacık 
Çıkmazı, Ova, Ova Yolu, Gümüşova) ile ilgili de ayırt edilmektedir.

Çiğdem Mahallesi Saraydüzü Sokağı’nın adı mevcut mevkiin topoğrafik özellik-
lerini yansıtmaktan çok uzaktır. Çünkü sokak Çubuklu Suyu vadisinin eğimli bir 
yamacında yer almaktadır. Bu sokağın eski adı Papatya Sokak olup 2015 yılındaki 
düzenlemede Saraydüzü olarak değiştirilmiştir. Birçok örnekte olduğu gibi yeni 
sokak adı ile topoğrafya arasında bir ilişki söz konusu değildir. Öte yandan bu yeni 
verilen sokak adının göçlerle ilgili olması da muhtemeldir. Saraydüzü adıyla anılan 
ve Sinop iline bağlı bir ilçe yer almaktadır. Mahalle muhtarından alınan bilgiye 
göre, bu sokak çevresinde ikamet eden ailelerin çoğunlukla Kastamonu, Giresun 
ve Mesudiye’den göç ettiği söylenmektedir. Dolayısıyla sokağa idari bir kararla 
Saraydüzü adının verildiği ve herhangi bir özelliği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. 
Keza Çubuklu Mahallesi Düziçi Sokağı ile Anadolu Hisarı Mahallesi Yeşilova Çık-
mazı’nın isimlendirilmesinde de benzer bir durum söz konusu olmaktadır. Bunla-
ra karşılık doğrudan topoğrafyanın özelliklerini yansıtan örnekler çoğunluktadır. 
Çiğdem ve Paşabahçe mahallelerinde gecekondu tarzı bir yapılaşmayla gelişen Ka-
ragözsırtı Caddesi, morfolojik olarak bir sırt üzerinde uzanmakta ve ismi coğrafya-
sıyla tam anlamıyla örtüşmektedir.
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Ayrıca Yalıköy Mahallesi’nde deniz kıyısına doğru uzanan Selvi Burnu Çıkmazı ile 
Anadolu Hisarı ve Göksu’da Körfez adını taşıyan sokaklar da esasen hidro-morfo-
lojik kökenli adlar taşımaktadır.

Sulara Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Sulara atfen verilen cadde ve sokak adları; dere, pınar, çeşme ve hamam olmak üze-
re 4 ayrı alt sınıfa ayrılarak incelenmiştir. Bunlardan dere ve pınar hidrografya, çeş-
me, kuyu ve hamam ise beşeri coğrafya içinde su yapıları olarak ele alınmaktadır.

Dere: Beykoz’da cadde ve sokaklarda derelere atfen zengin bir isimlendirme ya-
pılmıştır. Drenaj şebekesinin sıklığı ile vadilerin ulaşım, yerleşme ve tarıma elve-
rişli olması cadde ve sokak isimlendirilmesine daha çok yansımasına yol açmıştır. 
Çengeldere ve Dereseki mahallesinin dışında başlıca cadde ve sokak adları şunlar-
dır: Hisardere Çıkmazı, Mecitdere Yolu, Altındere, Yayladere Çıkmazı, Cendere, 
Uzundere Çıkmazı, Arnavutdere, Derekır Çıkmazı, Derebucak Çıkmazı, Budak 
Dere, Sazlıdere, Dereyolu, Kiremitdere, Ikizdere, Köşkdere Yolu, Dereboyu, Kal-
kandere, Dereli Çıkmazı, Dereiçi Yolu, Kavaklıdere Çıkmazı, Çamlıdere, Dereboyu 
Yolu, Kuz Dere Çıkmazı, Dutdere, Çengeldere Yolu, Ayvalıdere, Dereiçi, Ayvalıde-
re, Yeşildere, Ağaderesi, Mangaldere Çıkmazı, Dere, Dereboyu, Derecik Çıkmazı, 
Havuzdere Yolu, Dolapdere, Şirindere, Murat Dere Yolu, Sarımsakdere Çıkmazı, 
Şirindere, Değirmendere, Kirazdere Çıkmazı, Yağdere, Kiremitdere, Karanlıkdere 
ve Şirindere’dir. Bu isimlerin bir kısmının derelerin doğal özelliklerini (Uzunde-
re, Kuz Dere vb.), ağaç türlerini (Ayvalıdere, Kirazdere, Dutdere, Kavaklıdere vb.) 
veya beşeri yapıları (Hisardere, Havuzdere, Değirmendere, Kiremitdere, Dolapde-
re vb.) yansıttığı görülür. Bir kısmının da göçlerle ilgili olduğu ayırt edilir. Kal-
kandere (Rize) ve Dereli (Giresun) örnek olarak verilebilir. Dereseki Mahallesi’nde 
bulunan Kalkandere Caddesi Rize ilinden göçleri gösteren isimlerden biridir. Istan-
bul’da Beykoz dışında Eyüpsultan, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Silivri, Arnavutköy 
ve Büyükçekmece’de Kalkandere adını taşıyan cadde ve sokaklar yer almaktadır.

Akarsularla ilgili ilginç isimlerden biri de Anadolu Kavağı’nda bulunan Macar-
tabya Caddesi’dir. Ayrıca Macar Burnu, Macar Bahçesi gibi yerlerin de isimlendi-
rilmesinde rol oynayan mâ-i câri (ماء جاری) Osmanlı Türkçesinde akarsu anlamı-
na gelmektedir (Foto 2). Kelime zamanla Macar şekline dönüşmüştür. Gerçekten 
tarihi Macartabya, vadisinden kısmen Anadolukavağı Caddesi’nin de geçtiği bir 
derenin deniz kıyısında oluşturduğu düzlük üzerinde yer almaktadır. Öte yandan 
Mehmed Raif ve Gökbilgin ise, Tokat Bahçesi ve Tokat Köşkü’nün I. Mahmud ta-
rafından 1746’da yenilenerek Hümayunabad Kasrı olarak adlandırıldığı, yanındaki 
Mâ-i Câri Bahçesi denilen mesirenin zamanla Macar Bahçesi adını aldığı, daha 
sonra buruna Macar Burnu ve tabyaya da Macar Tabya (Macar Kalesi) denildiğini 
belirtmektedir (Mehmed Raif, 1314, s. 240; Gökbilgin, 1992, s. 257).

Pınar: Hidrografyada yer altı sularının topoğrafya yüzeyine çıktığı yerlere kaynak, 
kaynarca, pınar, bulak ve ayazma gibi adlar verilir. Beykoz’da Gürpınar Çıkmazı, 
Pınar, Çatalpınar Çıkmazı, Serinpınar, Pınarbaşı Çıkmazı, Elmapınarı, Dumlu-
pınar, Karapınar, Akpınar, Çam Pınarı, Pınarlı, Pınar, Kaynarca ve Ayazma adını 
taşıyan sokaklar yer almaktadır. Ayrıca Sırmakeş (Dereseki), Karakulak (Akbaba) 
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gibi Beykoz’un ünlü su kaynaklarının varlığını hatırlatan cadde ve sokak adları 
vardır. Bunların bir kısmı su kaynağından almakla birlikte, bir kısmı da Merkez 
Mahallesi’nde Şahinkaya Tepesi’nde bulunan Dumlupınar Sokağı gibi adını burada 
mevcut bir kaynaktan almış değildir. Bu sokak adı, Kütahya’nın bir ilçesi olan ve 
Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir aşamanın yaşandığı yer olan Dumlupınar’a atfen 
verilmiş olmalıdır.

Akbaba ve Dereseki mahallelerinde uzanan Karakulak Caddesi adını, 18. yüzyıldan 
itibaren ünlenen bir su kaynağından almıştır. Sultaniye civarındaki has ahırlarda 
çalışan Karakulak Ahmet Ağa (ö.1741), rahatsız olan midesine iyi gelmesi üzerine 
bu suyun çıktığı kaynağı satın alarak suyun çıktığı yere bir çeşme yaptırarak hal-
kın hizmetine sunmuştur (Kancan, 2009, s. 43). Dolayısıyla kaynak suyu, çeşme, 
mevki ve cadde onun lakabıyla isimlendirilmiştir. Karakulak, çakala benzeyen ve 
kedigiller familyasından vahşi bir hayvana verilen bir isim olduğu gibi Osmanlı 
devlet teşkilatında emir çavuşu, haberci ve postacı için de kullanılan bir terimdir 
(Baykal, 1981, s. 55).

Çeşme: Kaynak sularının cazibe yöntemiyle farklı amaçlarla faydalanılmaya su-
nulduğu yapılara çeşme denilir. Bu yapılar, bazen kamu fakat genelde hayırseverler 
tarafından inşa ettirilmektedir. Korucuçeşmesi, Çifte Çeşmeler Çıkmazı, Çeşme 
Yolu, Safiyeçeşme, Çobançeşme (Zerzavatçı, Incirköy), Kanlıca Çeşmesi Çıkmazı, 
Halepli Çeşmesi, Çeşmebaşı, Laleli Çeşme, Çeşme ve Kuruçeşme Çıkmazı, Bey-
koz’da çeşmeyle ilgili ayırt edilen başlıca sokaklardır.

Safiyeçeşme Sokak adından anlaşılacağı üzere aynı yerde bulunan tarihi bir çeşme-
ye atfen isimlendirilmiştir. Çeşme, Incirköy Mahallesi’nde Şehitlik ve Köyönü cad-
deleri arasında uzanan sokak üzerinde yer almaktadır. 1780 yılında Sultan Mustafa 
Han-ı sâninin kızı Safiye Sultan (1696-1778) tarafından inşa ettirilmiştir. Çeşme 
orijinal şeklini tamamıyla kaybetmiştir (Foto 3). Bugün yüzü sıva ile örtülü beşik 

Foto 2. Adını akarsudan alan Macartabya Caddesi (Anadolu Kavağı).
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çatılı bir yapı görünümündedir. Yanında su terazisi ve yuvarlak kemerinin içinde 
basit bir ayna taşı bulunmakta ve suyu halen akmaktadır (Http://www.suvakfi.org.
tr/ cesme/safiye-sultan-cesmesi-h-1194-m-1780/1188/). Çeşme 2013 yılında Bey-
koz Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

Halepli Çeşmesi Sokak, Kanlıca Mahallesi’nde Barış Manço Caddesi’ne bağlandığı 
yerde bulunan eski bir çeşmeye atfen isimlendirilmiştir. Çeşmenin inşa tarihi ve 
yaptıranı belli değildir. Mevcut yapı 1931 yılında Istanbul Belediyesi tarafından 
betonarme olarak yeniden inşa ettirilmiştir.

Foto 3. Safiye Sultan Çeşmesi ve Safiyeçeşme Sokağı (Incirköy).

Kuyu: Yeterli ve yakın mesafede doğal kaynak (memba) suyunun bulunmadığı 
yerlerde su ihtiyacı, derinliği yer altı su seviyesine göre değişen ve genellikle silin-
dir şeklinde kazılan kuyulardan sağlanmaktadır. Beykoz ilçesinde Kuyubaşı, Do-
laplıkuyu Çıkmazı, Kuyu ve Derinkuyu Çıkmazı olmak üzere toplam 4 adet sokak 
tespit edilmektedir. Büyük bir ilçe ve çok sayıda mahalle olmasına rağmen kuyu 
ile ilgili sokak adının az olduğu söylenebilir. Bu durum da Beykoz’un genellikle 
kaynak suları bakımından zengin olduğu ve kuyuya fazla gereksinim duyulmadığı 
şeklinde açıklanabilir.
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Kuyu ile ilgili sokak isimlerinden Çubuklu Mahallesi’nde yer alan Dolaplıkuyu ismi 
dikkati çekmektedir. Kuyudan su çekip bağ, bahçe ve bostanları sulamaya yarayan 
ve beygir gücüyle çalışan çarklı düzeneğe sahip olan kuyulara Dolaplıkuyu adı ve-
rilmektedir. Bu sokak adı, yakın çevrede daha önce bahçe tarımının yapıldığını 
hatırlatması bakımından da bir belge niteliği taşımaktadır. Istanbul şehrinde Bey-
koz’un dışında Beşiktaş’ta Dolaplıkuyu ile birçok yerde dolap, dolaplı bostan ve 
karadolap adını taşıyan sokaklar bulunmaktadır.

Hamam: Yerleşmelerde önemli su yapılarından birini de hamamlar oluşturmakta-
dır. Beykoz’da hamama atfen adlandırılan yalnızca iki sokak mevcuttur. Bunlardan 
Hamam (eski adı Beykoz Hamamı) Sokak Merkez, Mirşah Hamam Sokak ise Ana-
dolu Kavağı Mahallesi'ndedir. Anadolu Kavağı’nda hamam dışında Mirşah Meh-
met Efendi Camii adını taşıyan bir dini yapı mevcuttu. Bu yapının 23 Ekim 1815 
tarihinde harap olduğu, tamiri için emir verildiği belirtilmektedir (Ince, 1995, s. 
239, Dip Not 19). Fakat camiinin onarılmadığı ve bugüne ulaşmadığı anlaşılmak-
tadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1930’lar) Anadolu Kavağı’nda Mirşah Hamamı 
Sokağı, Mirşah Çeşmesi Sokağı ve Mirşah Çeşmesi Çıkmazı adında üç sokak vardı 
(Anadolu Ciheti, Pafta No.101-102; Istanbul Şehri Rehberi, 1934, Ekli harita). Şa-
hın başı, amiri anlamına gelen Mirşah adını taşıyan çıkmaz sokağın adı ise ilk önce 
Emek Çıkmazı ve daha sonra da Haymana Çıkmazı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 
Osmanlı Arşivi’nde bulunan 5 Ocak 1893 tarihli belgeye (H.16.06.1310 DH.MKT. 
2039 49) göre Anadolu Kavağı’nda bir mahalleye adı verilen ve burada cami, mek-
tep ve hamam inşa ettiren (Mehmed Raif, 1314, s. 241) Mirşah Mehmet Efendi 
hakkında henüz ayrıntılı bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Bitkilere Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları

Beykoz Istanbul’un bitki örtüsü bakımından en zengin ilçelerinin başında gelmek-
tedir. Doğal ortamda yetişen bitkilerle ilgili çok sayıda cadde ve sokak adları ayırt 
edilmektedir. Ağaç ile ilgili; Ağaçlı, Kırkağaç Çıkmazı, Gülağaç Çıkmazı, Karaağaç 
Yolu ve Kızılağaç sokakları, çalı ve funda ile ilgili; Çalı Çıkmazı, Çalılı Çıkmazı, 
Karaçalı, Funda, Fundalık, Biberiye, çiçek ile ilgili; Çiçek, Çiçekli, Çiçekdağı, çi-
men ile ilgili; Çimen, Çimenli, çayır ile ilgili; Çayır, Çayırlar, Çayırlı Çıkmazı ve 
Çukurçayır sokakları ayırt edilmektedir. Özellikle ağaç ve çiçek türleriyle ilgili çok 
sayıda cadde ve sokak adı belirlenmektedir. Tarımı yapılan meyve türlerine atfen 
verilen cadde ve sokak adlarına ise burada yer verilmemiş, tarımla ilgili kısımda 
değerlendirilmiştir.

Ağaç türlerinden özellikle çam ile ilgili olarak verilen Çamlıbahçe Mahalle isminin 
dışında; Akçam, Çamlıca, Çamlıdere, Çamlık, Çamlı, Alaçam, Karaçam Çıkma-
zı, Sarıçam Çıkmazı, Kızılçam Çıkmazı, Akçam Çıkmazı, Çamaltı, Çam Pınarı, 
Çamardı, Çamoluk, Topçamaltı, Çamlıyayla Çıkmazı, Çamlıbel ve Çamlıhemşin 
başlıca sokak adlarını teşkil etmektedir. Bunlar genellikle çam türlerine atfen veril-
mekle birlikte Çamlıhemşin (Rize), Çamoluk (Giresun) ve Alaçam (Samsun) gibi 
adlar da göç olayını hatırlatmaktadır.
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Diğer ağaç türlerinden kültürümüzde güçlü ve uzun ömrü temsil eden çınar ağa-
cıyla ilgili; Çınar, Çınarlı, Çınaraltı, Tek Çınarlı, Uluçınar Çıkmazı, meşe ağacıyla 
ilgili; Meşe, Akmeşe, Karameşe, Palamut, Pelit Çıkmazı, faniliğin ve vahdetin sem-
bolü olarak görülen servi/selvi ağacıyla ilgili; Servi, Selvi, Sıraselvi, Seyrek Selviler 
(Merkez ve Yalı), Selvi Burnu Çıkmazı, kavak ile ilgili; Kavak, Kavaklık, Akkavak, 
Kavaklı Çıkmazı, Kavaklıdere Çıkmazı, söğüt ile ilgili; Söğüt Çıkmazı, Söğütlü Çık-
mazı, Salkımsöğüt ve Erguvan ile ilgili;  Erguvan, Beyaz Erguvan, Yalı Erguvan 
Çıkmazı, ayırt edilmektedir. Bunlara ilaveten Köknar, Kayın, Kestane, Ladin, Sedir, 
Ardıç, Akasya, Dişbudak, Manolya, Defne, Güllük vd. ağaçlara atfen isimlendirilen 
sokaklar da bulunmaktadır.

Göztepe Mahallesi’nde yer alan Sıraselvi ile Merkez ve Yalı mahallelerinde bulunan 
Seyrek Selviler isim bakımından dikkati çekmektedir. Gerçekten Sıraselvi ismi Is-
tanbul’da Ataşehir (iki adet), Beyoğlu, Kartal, Tuzla ilçelerinde, Seyrek Selviler ise 
Istanbul’da yalnızca Beykoz’da yer almaktadır. Evliya Çelebi Seyahatname’de kay-
dettiğine göre, “Andan cânib-i cenûba leb-i deryâ ile Servi Burnu’na gelince sekiz bin 
adımdır kim ol burun üzre Süleymân Hân’ın bir seddi vardır, servler ile müzeyyen bir 
çemenzâr-ı cihân-nümâ zemîndir.” (Evliya Çelebi, 2006, s. 225). Eserin başka bir ye-
rinde Kulle (Kuleli) bahçesini anlatılırken “Ve Süleymân Hân bizzât mübârek eliyle 
dikdiği bir servi var kim anı gören, sun-ı Hudâ ne idüğin fehm eder. Böyle bir serv-i 
sebiz-gûndur kim bir nihâli hâric değildir.” demektedir (Evliya Çelebi, 2006, s. 227).

Inciciyan, Göksu ve Kandilli civarında güzel servi ormanından, Sultan IV. Murat’ın 
çok sevdiği Göksu’ya “Gümüş Selvi” adını verdiğinden bahsetmektedir (Inciciyan, 
1956, s. 104). Aynı konuda Kömürciyan da “İki tarafımız, daima yeşil kalan sık 
servilerle süslü güzel yerlerdir. Bu derenin adı Göksu’dur. Sultan IV. Murad, Gümüş 
Servi tesmiye ettiği bu yeri tanzim ettirmiş ve düpdüz hemverenuma (düpdüz görü-
nen) haline getirmişti.” (Kömürciyan, 1988, s. 47) şeklinde değinmektedir. Bu ka-
yıtlardan ve 20. yüzyılın başlarına ait fotoğraflardan Beykoz çevresinin doğal orta-
mında servi ağaçlarının, günümüzde azalmakla birlikte, eskiden yaygın bir şekilde 
yetişmekte olduğu ve bunun yer adlarına yansıtıldığı öğrenilmektedir.

Beykoz’da gül ile ilgili adlandırılan çok sayıda sokak yer almaktadır. Başlıca örnek-
ler arasında; Gül, Güller, Kırmızıgül, Morgül, Beyazgül, Pembegül, Sarıgül, Yaban-
gülü, Gülyalı, Güldalı, Gülbahçe, Gülzar, Akgül, Algül, Destegül, Gülkurusu vd. 
sayılabilir. Keza çok sayıdaki cadde ve sokaklara da gülle ilgili şahıs isimleri veril-
miştir. Lale ile ilgili; Lale, Laleli, Laleli Çeşme, Lalezar Çıkmazı, Karanfil ile ilgili; 
Karanfil, Ada Karanfili Çıkmazı, Sümbül ile ilgili; Sümbül, Dağ Sümbülü Çıkmazı, 
Papatya ile ilgili; Papatya, Papatya Çıkmazı sokak adları belirlenmektedir. Ayrıca 
Zambak, Sarmaşık, Orkide, Nergis, Nilüfer, Kasımpatı, Menekşe, Mor Menekşe, 
Leylak, Şebboy, Fesleğen, Perçem, Çiğdem, Kaktüs, Krizantem (Kasımpatı), Gelin-
cik, Mürver gibi çok sayıda çiçek türüyle ilgili sokak adlarına da rastlanılmaktadır.

Elmalı Mahallesi’nde yer alan Mürver Çıkmazı adını mürver denilen bir bitkiden 
almıştır. Inciciyan Kanlıca’nın iç taraflarında Mürver Yeri denilen bir mesireden 
söz etmektedir (Inciciyan, 1956, s. 103). Mesire ve sokağa adını veren mürver, 
Adoxaceae familyasından çok yıllık çiçekli bir bitkidir. Mavi ve bordo renklerinde 
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meyveleri bulunan mürver, Istanbul çevresinin doğal ortamında yaygın olarak ye-
tişmektedir. Beykoz’dan başka Kâğıthane, Çatalca, Beyoğlu, Kartal, Kadıköy ve Ar-
navutköy ilçelerinde de mürver adlı sokakların varlığı bunu doğrular niteliktedir.

Bütün bu örneklerin ortaya koyduğu üzere Beykoz’da cadde ve sokaklara isim ve-
rilmesinde farklı türdeki bitkilerden önemli ölçüde yararlanılmıştır. Bununla bir-
likte bazı örneklerin dışında bitkilerle cadde ve sokakların arasında doğrudan bir 
ilinti kurulamamıştır. Başka bir değişle bitkilerle ilgili isimlerin büyük çoğunluğu-
nun idari kararlar sonucu verildiği anlaşılmaktadır.

Hayvanlara Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Farklı şekillerde yaşantımızın birçok alanına giren hayvanlardan cadde ve sokak-
ların adlandırılmasında da büyük ölçüde yararlanılmıştır. Beykoz’da kuşlara atfen 
verilen başlıca isimler arasında; Kuş, Mayıs Kuşu, Saka Kuşu, Ardıçkuşu, Anka 
Kuşu Çıkmazı, Akkuş Çıkmazı, Çalıkuşu, Yelkovankuşu, Arıkuşu, Akgüvercin, 
Güvercin Çıkmazı, Bülbül, Sazbülbülü, Çeşmibülbül (Çubuklu, Gümüşsuyu), Kar-
tal, Kartaltepe, Karakartal, Kartalyuvası Çıkmazı, Şahin, Şahinkaya, Atmaca, Do-
ğan, Aladoğan, Bozdoğan Çıkmazı, Serçe, Kızılserçe (Göztepe, Anadolu Hisarı), 
Kanarya, Martı, Beyaz Martı Çıkmazı, Keklik, Bıldırcın, Sığırcık, Kırlangıç, Suna, 
Turna, Leylek, Pelikan, Flamingo, Sülün, Kumru, Tarlakuşu Çıkmazı (Dereseki, 
Örnekköy) ve Toygar (Elmalı, Örnekköy) sayılabilir.

Gümüşsuyu ve Çubuklu mahallelerinde yer alan Çeşmibülbül sokaklarının adın-
da bülbül geçmekle birlikte, esasen bu kelime bir cam sanatını ifade etmektedir. 
Çeşm-i Bülbül “Bülbül Gözü” anlamında olup 18. yüzyılın sonunda III. Selim 
devrinde Beykoz ve Paşabahçe’de açılan cam atölyelerinde imal edilen bir tür cam 
ürünlerine verilen bir isimdir. Bu tür camların içindeki paralel çizgilerin bülbül 
gözündeki harelere benzetilmesi nedeniyle bu ismin verilmiş olabileceği görüşü 
mevcuttur (Özgümüş, 1993, s. 40). Fakat özel bir teknikle hareli olarak yapılan 
bu cam eserlere Çeşme-i Bülbül, yani bülbül gözü adı verilmesini, eserin görünü-
münden değil, Beykoz’un gerilerinde Çeşme-i Bülbül denilen bir yerde kurulan bir 
atölyede yapıldığı için bu ismi aldığı iddiası (Eyice, 2003) da önem taşımaktadır.

Toygar tarla kuşu anlamına gelmektedir. Elmalı ve Örnekköy mahallelerinde Toy-
gar, Örnekköy ve Dereseki mahallelerinde ise Tarlakuşu Çıkmazı yer almaktadır. 
Eski Türkçe metinlerde geçen Toygar, Istanbul’da Beyoğlu, Çatalca, Tuzla, Pendik, 
Silivri, Ataşehir, Esenyurt, Kartal, Üsküdar, Arnavutköy, Çatalca ve Büyükçekmece 
ilçelerinde cadde ve sokak isimlerinde kullanılmaktadır. Yine tarlakuşu isminde 
bir sokak Büyükçekmece’nin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunmaktadır. Toygar, 
Istanbul toponimisinde yaygın isimler arasında yer almaktadır.

Denizle uzun kıyıları bulunan Beykoz ilçesinde balık ve balık türleriyle ilgili cadde 
ve sokak adlarının az olduğu görülür. Başlıca örnekler arasında; Balık Çıkmazı, 
Balıkçıl, Palamut, Hamsi ve Sardalya yer almaktadır. Ayrıca Balıkçıklar, Dalyan 
Çıkmazı, Oltacı gibi adlar da balıkçılık faaliyetleriyle ilgilidir. Diğer hayvan türle-
riyle ilgili sokak adları fazla değildir. Başlıca örnekler arasında; Ceylan, Ahu, Me-
ral, Tavşan Çıkmazı, Aslan Çıkmazı, Geyik, Alageyik Çıkmazı, Bozkurt ve Kurt 
Çıkmazı belirtilebilir.
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Rüzgârlara Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Rüzgâr kısaca basınç farkından dolayı dikey ve çoğunlukla yatay yönde oluşan 
hava hareketleri olarak açıklanabilir. Yel, esinti de denilir. Beykoz’da Rüzgâr, Esin-
ti, Rüzgârlı Çıkmazı, Rüzgarlıbahçe, Rüzgarlıbayır, Samyeli Çıkmazı, Seher Yeli, 
Karayel, Akyel Çıkmazı, Poyraz, Lodos, Meltem, Bora, Fırtına Çıkmazı ve Kasırga 
rüzgâr ve çeşitleriyle ilgili başlıca cadde ve sokak adlarını teşkil etmektedir.

Gök Cisimlerine Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Güneş sisteminde bulunan gezegen ve yıldızlarla ilgili cadde ve sokak adları da 
ayırt edilmektedir. Bunlar, Güneş, Güneşli, Şemsi, Güneşli Yolu, Ay, Ayça, Dolunay 
Çıkmazı, Hilal, Mihrişah, Mehpare, Mehtap, Günay, Venüs, Meteor Çıkmazı, Yıl-
dız, Denizyıldızı, Çobanyıldızı, Kutupyıldızı, Ayyıldız, Akyıldız, Gökyüzü ve Uydu 
Çıkmazı olarak belirtilebilir.

Tarım Faaliyetlerine Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Beykoz ilçesi Istanbul’da eskiden beri tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerin 
başında gelmektedir. Halen birçok mahallede (esasen coğrafya sistematiğine göre 
köy) geniş tarım alanlarının varlığı dikkati çekmektedir. Gerek tarımın yapısal 
özellikleri gerekse ürün desenleri cadde ve sokak adlarına yansımış durumdadır. 
Tarım faaliyetlerini temsil eden kavramlardan çiftlik, tarla, bağ, bahçe, bostan ve 
mandıraya atfen verilmiş çok sayıda cadde ve sokak adları vardır. Nitekim bir tarım 
işletmesi olan çiftlik, mahalle adından başka Çubuklu Çiftlik Yolu, Çiftlikköy, Çift-
lik Içi, Çubuklu Çiftlik Yolu şeklinde cadde ve sokaklara verilmiştir. Aynı şekilde 
genellikle sebze ve meyve tarımının yapıldığı yerlere verilen bahçe adı da yaygınlık 
arz etmektedir. Paşabahçe ve Rüzgarlıbahçe mahalle adından başka Güz Bahçesi, 
Bahçeli Çıkmazı, Bahçesaray, Saraybahçe (Göksu, Yeni Mahalle) Bahçe Çıkmazı, 
Rüzgarlıbahçe, Saklıbahçe Çıkmazı, Bahçeevli, Meyveli Bahçe, Gülbahçe (Ortaçeş-
me, Yalıköy), Fenerlibahçe, Bahçearası ve Cevizlibahçe cadde ve sokak adları ayırt 
edilmektedir. Bunlardan Fatih Mahallesi’nde bulunan Bahçesaray Sokağı, Türk ta-
rihinde önemli bir yere sahip Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki tarihi Bahçesaray 
şehrini hatırlatmaktadır.

Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Beykoz’da da ismini bağa atfen alan cadde 
ve sokaklar nispeten fazladır. Bunların başlıcalarını; Reşadiye Bağlar (Paşabahçe, 
Çiğdem), Karabağlar Çıkmazı, Yeni Bağlar, Dolaybağı, Bağ Çıkmazı, Engürü Bağı, 
Bağlar, Bağban Çıkmazı, Bağcı, Bağlık, Bağüstü (Ortaçeşme, Yalıköy), Bağüstü 
Cami ve Bağlar Yolu teşkil etmektedir. Asma ile ilgili; Asmalı Mescit, Asmalı Çık-
mazı, Asma Çıkmazı, Üzüm, Üzümlü Çıkmazı, sebze, kavun ve karpuz yetiştirilen 
yerlere denilen bostan ile ilgili; Bostan, Sandıklı Bostan Çıkmazı, Bostan Yokuşu 
Çıkmazı, Bostancı Çıkmazı, Bostaniçi Çıkmazı ile tarımın yapıldığı nispeten geniş 
alanları temsil eden tarla ile ilgili de; Tarlabaşı, Tepe Tarla ve Kışlatarlası sokak 
isimleri kaydedilebilir.

Beykoz’da büyükbaş ve küçükbaş hayvanların süt elde etmek amacıyla beslenip 
barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin üretildiği yer anlamında kullanılan mandı-
ra ismi ise fazla değildir. Paşamandıra Mahallesi ile Gümüşsuyu Mahallesi’nde 
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bulunan Mandıra Caddesi başlıca örnekleri teşkil etmektedir. Anadolufeneri’nde 
Sütçübayırı Çıkmazı ve Incirköy’de Sütçüler Çıkmazı da hayvancılık ürünleriyle 
ilgili isimlerdir.

Tarım ürünlerinden ve özellikle meyvelerden ismini alan cadde ve sokak adları 
oldukça fazladır. Buğday, Arpacı, Çavdar Çıkmazı tahılla ilgili az sayıdaki isimler-
dir. Meyvelerden kiraz; Kiraz, Kirazlıyayla (Elmalı, Gümüşsuyu, Incirköy, Merkez), 
Kirazlı Çıkmazı, Akkiraz, nar; Nar, Narlı, Narçiçeği, elma; Elmapınarı, Elmalı Yolu 
(Elmalı, Incirköy, Zerzevatçı), Elma Çiçeği Çıkmazı, ayva; Ayvalı, Ayvacık, Ay-
valıdere (Gümüşsuyu, Incirköy), incir; Incir, Incirli, Incirköy, Incirlik, Karayemiş 
Çıkmazı, dut; Dutluk, Dut Çıkmazı, Karadut, Dutdere, kestane; Kestanelik (Yavuz 
Selim, Polonezköy), Kestane Çıkmazı, ceviz; Cevizli (Çiftlik, Yavuz Selim), Ceviz 
Çıkmazı, Ince Ceviz, Cevizlibahçe, fındık; Fındık, Fındıklı, Fındıklık Çıkmazı baş-
lıca isimlerdir. Diğer meyve türlerinden; Ahlat, Erik Çiçeği Çıkmazı, Badem, Kuş-
burnu, Kızılcık, Çilek, Vişneci, Vişne Çıkmazı, Portakal Çıkmazı, Turunç Çıkmazı, 
Kivi Çıkmazı, Kivilik Çıkmazı, Alıç Çıkmazı, Muz, Şeftali Çıkmazı ve Ananas ile 
ilgili sokak adları mevcuttur.

Yukarıda verilen meyvelerden anavatanı Çin olan kivinin ülkemizde 1980’lerde 
yetiştirilmeye başlandığı göz önüne alındığında, Beykoz sokak isimlerinde kivi-
nin yer alması oldukça önem taşımaktadır. Beykoz ilçesinin Ishaklı, Cumhuriyet, 
Anadolufeneri gibi bazı mahallelerinde kivi tarımı yapılmakta ve meyve “Beykoz 
kivisi” olarak satışa sunulmaktadır (https://beykoz.bel.tr/icerik/detay/). Gerçekten 
Kivilik Çıkmazı, Anadolufeneri Mahallesi’nin Fener Caddesi’nde Halayık Dere va-
disinin içinde olup kivi tarımının varlığını işaret etmektedir. Sokak adı ile coğrafi 
bir özelliğin örtüştüğü özgün örneklerden birini oluşturmaktadır. Mahalle muhta-
rından alınan bilgiye göre, burada bahçesi bulunan Abdürrezzak Taşçı (merhum) 
Beykoz’a kivi tarımını getiren ilk kişilerden biri olarak bilinmektedir.

Ulaşıma Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Şehir içi ulaşımda cadde ve sokaklar en temel unsurlardır. Bunlar “yol” olarak ta-
nımlanmaktadır. Beykoz’da cadde ve sokaklardan 73’ünün adında farklı şekillerde 
“yol” kelimesi yer almaktadır. Hemen her mahallede bulunan bu isimlerin genel-
likle Beykoz ve eski köy yerleşmelerini birbirine bağlayan cadde ve sokaklara veril-
diği görülmektedir. Elmalı Yolu, Zerzevatçı Yolu, Polonezköy Yolu, Çubuklu Çiftlik 
Yolu, Riva Yolu, Anadolufeneri Yolu, Poyraz Yolu, Karaağaç Yolu, Öğümce Yolu, 
Beykoz Elmalı Yolu, Kaynarca Yolu, Bozhane Yolu, Çengeldere Yolu, Kabakoz Yolu 
ve Yalı Yolu konuyla ilgili örnekler olarak verilebilir.

Yukarıda kaydedilen örneklerin dışında Beykoz’da çok farklı anlamlara gelen yol 
isimleri de vardır. Örneğin Polonezköy’de bulunan Koşuyolu Sokağı’nın adı, eski-
den at yarışlarının ve talimlerinin yapıldığı yerlere verilmekte olup ülkemizde ol-
dukça yaygın durumdadır. Bununla birlikte Polonezköy’deki Koşuyolu Sokağı’nın 
adı, böyle bir fonksiyonla ilgili olmayıp, 1994 yılında ilan edilen Tabiat Parkı içinde 
yaklaşık 4800 m uzunluğunda ve 2 m genişliğindeki yürüyüş ve koşu parkurun-
dan almıştır. Anadolufeneri Mahallesi’nde bulunan Gümüşhaneliler Yolu iç göçler-
de nüfusun geldiği yeri hatırlatmaktadır. Buna karşılık Zerzevatçı Mahallesi’nde 
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Şehit Cengiz Caddesi’ne bağlanan Demiryolu Çıkmazı ise herhangi bir gerçekliği 
yansıtmaktan çok uzak bir isimlendirme örneğini teşkil etmektedir. Ishaklı Ma-
hallesi’ndeki Kırkbaşdibi Yolu da oldukça ilginç isimlerden biridir. Hem sokağın 
uzandığı topoğrafyanın özellikleri hem de yakında önemli bir yükselti noktası olan 
Kırbaşı Tepe veya Kırkbaş Bayırı dikkate alınarak bir isimlendirmenin yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Burası, 1972’de basılan Istanbul F22-c1’de Kırbaş Tepe, 1327 yılına 
ait Istanbul Boğazı ve Civarı Haritası’nda ise tepe Demirli Taş (170 m) ve çevresi 
Kırkbaş Bayırı şeklinde işaretlenmiştir.

Deniz kıyısında bulunduğundan dolayı deniz ulaşımıyla ilgili iskele, liman, rıhtım, 
mendirek, gemi, fener ve benzerlerinin de cadde ve sokakların isimlendirilmesin-
de yararlanıldığı görülür. Paşabahçe’de Iskele Caddesi, Yalıköy’de Hünkâr Iskelesi 
Caddesi, Riva’da Rıhtım Sokak, Anadolufeneri’nde Çakallimanı Çıkmazı, Gümüş-
suyu’nda Çapa, Poyrazköy’de Mendirek Yolu, Merkez’de Sandal Çıkmazı, Riva’da 
Gemi ve Arma sokakları başlıca örnekleri oluşturmaktadır. Deniz ulaşımıyla ilgili 
fener ismi nispeten yaygındır. Fener ile ilgili; Fener, Fener Yolu, Fener Çıkmazı, 
Eski Fener Yolu, Anadolufeneri, Anadolufeneri Yolu (Anadolufeneri, Poyrazköy, 
Kaynarca), Fenerlibahçe başlıca örnekler olarak görülür. Fener, ışık yayıcı sistemler 
vasıtasıyla gemilere rehberlik için inşa edilen tesis olup eskiden beri kullanılmak-
tadır.

Mesleklere Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Cadde ve sokaklara ad vermede en çok faydalanılan unsurlardan biri de meslekler-
dir. Gerçekten toplumun sosyoekonomik yapısını yansıtan bu grup isimlerle ilgili 
zengin bir birikimin olduğu görülür. Meslekler arasında özellikle muhtarlar öne 
çıkmaktadır. Beykoz’da muhtara atfen 12 cadde ve sokak isimlendirilmiştir. Ülke-
mizde yerel yönetimlerin önemli bir parçasını teşkil eden bu meslekle ilgili; Muh-
tar, Muhtarbey, Muhtar Nazmiye Korkmazlar, Muhtar Nurettin Sarıçiçek, Muhtar 
Ilyas Çıkmazı, Muhtarlı Çıkmazı, Muhtar Refik Zengin, Muhtar Hayri Nalbantoğ-
lu, Muhtar Ibrahim Yüksel Çıkmazı, Muhtar Mustafa Bakırcı, Muhtar Ali Süer ve 
Muhtar Çilli Metin cadde ve sokakları yer almaktadır.

Beykoz’da genellikle uzun süre muhtarlık yapan kişilerin isimleri aynı mahallenin 
bir sokağına verilmiştir. Örneğin 35 yıldır Merkez Mahallesi’nin muhtarlığını yü-
rüten ve 23 Mayıs 2017 tarihinde ebediyete uğurlanan Hayri Nalbantoğlu’nun adı, 
eski ismi Pırlanta olan sokağa verilmiştir. Anadolu Hisarı’nda 40 yıl muhtarlık ya-
pan ve 27 Haziran 2014 tarihinde yaşama gözlerini yuman Nazmiye Korkmazlar’ın 
ismi, eski adı Hazan olan sokağa verilmiştir. Paşamandıra’da 25 yıl muhtarlık yapan 
ve 9 Kasım 2021 tarihinde vefat eden Ibrahim Yüksel’in ismi aynı mahallede eski 
adı Nergis olan bir çıkmaz sokağa verilmiştir. Halen Anadolukavağı’nda yaşayan 
30 yıllık muhtarlık yapan Nurettin Sarıçiçek’in ismi de eski adı Dere olan sokağa 
verilmiştir.

Diğer meslekler arasında; Çobanlar, Çoban Çıkmazı, Çobanaldatan, Öğretmen, 
Yazar, Imam Çıkmazı, Imamoğlu, Demirci, Kasap Ahmet, Kasap Çıkmazı, Avcı 
(Çamlıbahçe, Tokatköy), Keskin Müneccim, Çuvalcı, Baharatçı (Merkez, Yalıköy), 
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Riyaziyeci Çıkmazı, Motorcu, Hekimoğlu Ismail, Hekimler Sitesi, Denizciler, 
Nedim Denizci, Kaptan, Kaptanlar, Balıkçılar, Bakırcı, Kayıkçı, Korucuçeşmesi, 
Çıraklar Çıkmazı, Sütcübayırı Çıkmazı, Tütüncüler, Çavuşbaşı, Bakkal Çıkmazı, 
Lokumcu Çıkmazı, Terziler, Su Nazırı (Incirköy, Paşabahçe), Su Yolcu Ibrahim 
Bey, Su Yolcu Mehmet Efendi, Sucuoğlu, Kalaycı Çıkmazı, Çeltikçi Çıkmazı, Kâtip 
Çıkmazı, Yazıcısuyu, Bayrakçı, Kazancı Çıkmazı, Çerçi Çıkmazı, Bezirgan Çıkma-
zı, Bozacı, Vişneci, Bostancı Çıkmazı, Hancı, Boyacı, Manav Çıkmazı, Bahçıvan 
Çıkmazı, Dalgıç ve Savcı belirtilebilir.

Bu mesleklerden Beykoz’da iki mahallede iki sokağa adını veren Su Yolcu Mehmet 
Efendi (Merkez) ve Su Yolcu İbrahim Bey (Çiğdem), Osmanlı Dönemi’nde oldukça 
önemli bir mesleği günümüze taşımaktadır. Büyük ihtimalle bu sokaklarda yaşa-
dıkları için buraya adları verilen su yolcu Mehmet Efendi ile Ibrahim Bey’in haya-
tı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamamıştır. Su yolcu; Istanbul’un su yollarının ve 
bunlara ilişkin kuruluşların bakımı, onarımı ve işletme işleriyle uğraşan kimse ola-
rak açıklanmaktadır (Baykal, 1981, s. 93). Cumhuriyet Dönemi’nde Devlet Su Işle-
ri veya Istanbul özelinde ISKI, Osmanlı Dönemi’nde Su Yolu Nazırlığı olarak ku-
rumsal yapıya sahiptiler.

Istanbul Kadısı’na verilen 17.03.1582 tarihli bir hükümde: “Yüce dergâhımın ça-
vuşlarından olan Su Yolu Nazırı Davut, saadetli kapıma mektup gönderip, hazine 
bahçelerinin ve Beykoz’da olan saray bahçesinin su yolunun ve diğer Allah rızası için 
yapılmış çeşmelerin su yolları bazı kimselerin bahçesinden ve evinden geçip, zaman 
geçtikçe su yolları üstüne meyve ağaçları dikilip ve binalar yapılıp, su yollarına zarar 
gelip, çeşmeler akmaz olup, su sıkıntısı olunca tamir ve bakım için bahçeleri içine 
su yolcu girmek istediğinde kanuna aykırı olarak sahipleri mani olup, su yollarının 
önceden olageldiği üzere iki yanı üçer arşın ve su yolu üzerindeki bir arşın yer boş 

Foto 4. Anadolu Hisarı’nda adını yalı sahibinin mesleğinden alan Riyaziyeci Çıkmazı.
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bıraktırılıp bundan sonra su yolu üzerine bağ, bahçe yaptırmamak ve yapılmış olanı 
kaldırmak için Padişahlık hükmümü rica ettiğini arz ettiğinden, bu konuda eskiden 
olageldiği üzere iş yapılmasını emr edip buyurdum ki, vardıkta bu konuda olagelen 
adet ve kanun ile iş yapasın…” (Kılıç, 2004, s. 181) denilmekte ve su yolcuların 
görevleri hatırlatılmaktadır. Ayrıca Incirköy’de ve Paşabahçe’de Su Nazırı ile Incir-
köy’de Sucuoğlu sokaklarının varlığı Beykoz çevresinde su işlerinin önemini yan-
sıtmaktadır.

Ilginç sokak isimlerinden biri de Riyaziyeci Çıkmazı’dır. Matematikçi anlamında 
gelen Riyaziyeci Sokak, Anadolu Hisarı’nda surların hemen bitişiğinden denize 
doğru uzanmaktadır (Foto 4). 1934 yılında basılan Istanbul Şehri Rehberi’ne ait 
haritada sokağın bugünkü ismiyle işaretlendiği görülür. Sokağa adını veren Riya-
ziyeci Izzet Bey, 1864 yılında dünyaya gelmiş, Mustafa Nurettin (Nuri) Efendi’nin 
oğludur. Darüşşafaka Lisesi’nden 1889 yılında mezun olmuş ve aynı okulda uzun 
yıllar matematik öğretmenliği yapmıştır. Mekteb-i Mülkiye, Istanbul Lisesi, Da-
rülmuallimin (Öğretmen) ve Maliye Mektebi gibi okullarda da matematik dersleri 
vermiştir. Ancak çalıştığı öğretim kurumları içinde en çok öne çıkanlar Darülfü-
nun ve Darüşşafaka olmuştur (Kocaman, 2013, s.102). Riyaziyeci Izzet Bey, 1890 
yılında Anadolu Hisarı’nda kendi adıyla anılan yalısını yaptırmış ve sokağa da adı 
verilmiştir.

Çiftlik Mahallesi’nde Lokumcu Çıkmazı’nın eski adı Atmaca Çıkmazı, Bozhane’de 
Bakkal Çıkmazı’nın eski adı Dere Çıkmazı, Soğuksu’da Çerçi Çıkmazı’nın eski adı 
Kamer Çıkmazı, Rüzgarlıbahçe’de Bezirgan Çıkmazı’nın eski adı Lale Çıkmazı, Ör-
nekköy’de Manav Çıkmazı’nın eski adı Ezel Çıkmazı, Anadolufeneri’nde Bahçıvan 
Çıkmazı’nın eski adı Çam Çıkmazı olup 2015 yılında değiştirilmiştir. Dolayısıyla 
bu sokaklara yakın dönemde idari bir kararla mesleklerle ilgili isimler verilmiştir.

Yapı ve Tesislere Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Beykoz’da şüphesiz eğitim, kültür, sanayi, askeri, dini vb. pek çok farklı fonksiyon-
lara ait binalar ve tesisler yer almaktadır. Bazıları tarihi nitelik taşıyan ve şehir için-
de konumlandırma bakımından öne çıkan bu unsurların cadde ve sokak adlarına 
kaynaklık ettiği görülür. Beykoz’da bu tür yapıların başında cami ve mescitler gel-
mektedir. Nitekim Cami, Korubaşı Camii, Çiftehavuzlar Camii (Gümüşsuyu, In-
cirköy), Cami Aralığı, Cami Arkası Çıkmazı, Fatih Camisi, Bağüstü Cami, Asmalı 
Mescit, Mescit, Akmescit, Nurettin Tekke, Tekke Çıkmazı, Minare, Türbe, Şadır-
van Çıkmazı, Mezarlık gibi çok sayıda cadde ve sokak isimleri ayırt edilmektedir.

Genellikle rekreasyon amacıyla inşa edilen köşk ile ilgili; Köşk, Salman Köşk Çık-
mazı, Merdivenli Köşk, Köşkdere Yolu, Pembeköşk, Köşkyolu, Köşklü Çıkmazı, 
Boyalıköşk Çıkmazı, ulaşım yapısı köprü ile ilgili; Taşköprü, Köprülü Çıkmazı, 
Bayram Köprü Çıkmazı, Tahtaköprü, Köprübaşı, askeri yapılardan hisar, kale ve 
tabya ile ilgili; Hisardere Çıkmazı, Hisarüstü Çıkmazı, Serinhisar, Hisar, Inhisar 
Çıkmazı, Demirhisar, Yeşilhisar Çıkmazı, Kale, Kalecik Çıkmazı, Boğazkale Çık-
mazı, Akçakale Çıkmazı, Macartabya, Elmas Tabya, Tabya Çıkmazı, Kışla ve Ulu-
kışla Çıkmazı cadde ve sokak adları belirlenmektedir.
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Incirköy’de 4 sokak fabrika adını taşımaktadır. 18. yüzyıldan beri taşa ve toprağa 
dayalı kurulan tesislere atfen verilen sokak isimleri; Fabrika Çıkmazı, Eski Fabrika, 
Fabrika Yanı ve Tuğla Fabrikası’dır. Bu sokakların atfen isimlendirildiği tuğla ve 
kiremit fabrikası, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’nın doğu tarafına konumlanan 
Çukurçayır mevkiinde 19. yüzyılın ortalarında (1846 yılında) kurulmuş ve uzun 
yıllar faaliyet göstermiştir. Paşabahçe Çukurçayır Tuğla ve Kiremit Fabrikası adıyla 
tanınan ve günümüze enkaz halinde ulaşan tesisler (Foto 5), Beykoz’da sanayinin 
ve ekonominin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu gruptaki diğer isimler 
arasında okul, mektep, hastane ve kule sokaklar yer almaktadır.

Foto 5. Incirköy’de sokaklara adını veren tuğla fabrikasının kalıntıları.

Şahıslara Atfen Verilen Cadde ve Sokak Adları
Cadde ve sokakların önemli bir kısmına şahıs (kişi) isimleri verilmiştir. Ismi veri-
len kişilerin bir kısmının farklı zamanlarda Beykoz’la bir ilişkisinin olmasına kar-
şılık önemli bir kısmının da herhangi bir ilişkisi söz konusu değildir. Bazı şahıs 
isimleriyle birlikte bey, paşa, ağa, reis, efendi, hacı, şehit ve gazi gibi ifadeler kulla-
nılmıştır. Kurtuluş Savaşı’na katılan veya özellikle yakın dönemde terörle mücade-
lede şehit olan güvenlik güçlerinin isimleri şükran borcu olarak cadde ve sokaklara 
verilmiştir. Ayrıca bazı spor, sanat ve bilimle uğraşan kişilerin isimleri de cadde ve 
sokaklara yansımıştır.

Beykoz’da 27 cadde ve sokak adında kişi ismi ile birlikte bey ifadesi yer almakta-
dır. Bunlar arasında ünlü müzeci Osman Hamdi Bey gibi ülkemizde çok tanınmış 
olanlar varsa da büyük çoğunluğu daha yerel kişilerden oluşmaktadır. Nuri Bey, 
Kemal Bey, Rıfat Bey, Niyazi Bey, Nusret Bey, Ibrahim Bey, Hüsrev Bey, Kemal 
Bey, Sıtkı Bey, Remzi Bey, Hayri Bey, Sadık Bey Çıkmazı gibi her birinin ayrı bir 
hikâyesi olmakla birlikte kişinin tanınırlığı konusunda açık fikir vermeyen isim-
ler mevcuttur. Ayrıca Beyzade, Dayıbey, Yayabeyi ve Kocabey Çıkmazı isimleri de 
dikkati çekmektedir.
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Beykoz’da 3 mahallenin (Paşabahçe, Mahmutşevketpaşa, Paşamandıra) ve 20 cad-
de ve sokak adında paşa kelimesi yer almaktadır. Osmanlı Dönemi’nde sancakbeyi 
ve daha yüksek sivil memurlara, miralaydan (albay) yüksek rütbeli askerlere paşa 
unvanı verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde ise general rütbesi olan askerlere halk 
tarafından paşa denilmiştir. Başlıca örnekler arasında; Paşa (3 adet), Paşalı, Rıfat 
Paşa, Mahmut Paşa, Sinanpaşa Çıkmazı, Muratpaşa Çıkmazı, Süreyyapaşa, Gazi-
paşa, Mithat Paşa, Iskenderpaşa, Mahmutşevketpaşa, Fevzi Paşa, Dr. Ömer Besim 
Paşa, Eyüp Paşa Çıkmazı ve Ibrahim Paşa belirtilebilir.

Esasen her biri ayrı bir hikâyeye sahip olan bu isimlerden Gazipaşa, Cumhuriye-
timizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgilidir. Aynı şekilde Riva’da Mareşal 
Mustafa Kemal, Göztepe ve Kavacık’ta Atatürk ve Çiftlik’te Gazi Mustafa Kemal 
caddeleri vardır. Fevzi Paşa adı, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk Genelkurmay başkanı 
Fevzi Çakmak’a atfen verilmiştir. Aynı zamanda Fevzi Çakmak Beykozlu olup 12 
Ocak 1876’da Anadolu Kavağı’nda Çakmakoğulları’ndan Topçu Albayı Ali Sırrı ile 
Hesna Hanım’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Çubuklu’ya en çok emeği dokunan 
kimselerden olan Sadrazam Rıfat Paşa (Ayverdi, 1968, s.317)’nın ismi de bu ma-
hallede bir sokağa verilmiştir. Sultan Abdülmecit döneminde (1839-1861) Silist-
re kahramanı olarak anılan Rıfat Paşa (1810-1859) inşa ettirdiği yalılar, bahçeler, 
göletler, kaskadlar, havuzlar ve heykellerle Çubuklu’nun imarına büyük katkılar 
yapmıştır.

Ağa, Osmanlı devletinin idari ve askeri teşkilatında belirli aşamadaki kişilere, saray 
ve büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerinin başına verilen bir unvandır (Bay-
kal, 1981, s. 11). Ayrıca büyük toprak sahiplerine veya halkın saygı duyduğu genel-
likle yaşlıca kişilere de ağa denilmektedir. Beykoz’da 12 cadde ve sokak isminde ağa 
ifadesi yer almaktadır. Başlıca örnekleri; Caferağa, Hasan Ağa Çıkmazı, Islamağa, 
Bekir Ağa Çıkmazı, Ağaderesi, Ishakağa (Merkez, Yalıköy), Ağakızı, Mehmetağa, 
Rasim Ağa Çıkmazı, Kavak Mustafa Ağa ve Kamilağa oluşturmaktadır. Merkez ve 
Yalıköy mahallelerinde yer alan İshakağa Caddesi’ne adını veren Ishak Ağa, aynı 
zamanda 1746 yılında mimarisiyle dikkati çeken ve günümüzde Beykoz’un sem-
bollerinden olan Onçeşmeler/ Ishak Ağa Çeşmesi’ni de yaptırmıştır. Ishak Ağa 
(ö.1763), I. Mahmut devrinde başta gümrük eminliği olmak üzere çeşitli devlet 
görevlerinde bulunmuştur.

Reis, gemi kaptanı ve Osmanlı Dönemi’nde deniz kuvvetleri kaptanlarına verilen 
Türk askeri rütbelerinden biridir. Beykoz’da tekrarlar dâhil 8 sokakta Reis kelimesi 
yer almaktadır. Bunlar; Ali Reis (Çamlıbahçe, Tokatköy), Aydın Reis (Çamlıbahçe, 
Ortaçeşme), Piri Reis, Yedek Reis, Reis Çıkmazı (Mahmutşevketpaşa, Paşaman-
dıra)’dır. Aydın Reis (ö.1535), Piri Reis (ö.1554) ve Ali Reis (ö.1562) Osmanlı Dö-
nemi’nde Akdeniz egemenliğinin sağlanmasında büyük katkıları olan ünlü Türk 
denizcileridir.

Efendi, Osmanlı Dönemi’nde genellikle eğitim görmüş kişilere denilirdi. Daha 
sonraları bey veya hanım kelimeleri de ilave edilmiştir. Beykoz’da 3 sokak: Fey-
zullah Efendi, Hasanefendi Çıkmazı ve Su Yolcu Mehmet Efendi şeklinde 
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isimlendirilmiştir. Yalnızca hanım ilavesi alan sokaklar; Hacer Hanım, Pembe 
Hanım, Seniye Ismail Hanım ve Zübeyde Hanım’dır. Bir sokağa ise Hanım (Yalı-
köy’de) ismi verilmiştir.

Hacı ve hafız dini bir özelliği gösteren terimlerdendir. Beykoz’da 9 sokak adında 
hacı ve 1 sokakta hafız kelimesi yer almaktadır. Bunlar Hacılar Çıkmazı, Hacı Hü-
seyin Çıkmazı, Hacıbektaş, Hacı Osman Bey, Hacı Muhittin, Hacı Alibey, Hacıveli, 
Medineli Hacı Osman Akfırat ve Hacı Salih sokaklarıdır. Hafız ise fazla değildir. 
Yalnızca Hafızoğlu Çıkmazı adıyla bir sokak mevcuttur.

Şehit, kutsal bir amaç, din ve vatan uğruna ölen Müslüman kimselere denilir. Bey-
koz’da şehitlerle ilgili cadde ve sokak adları oldukça önemli bir sayıya ulaşmakta-
dır. Nitekim toplam 73 adet cadde ve sokak adında şehit kelimesi yer almaktadır. 
Özellikle yakın dönemde terörle mücadelede şehit olan asker, polis ve bazı sivil 
vatandaşların isimleri cadde ve sokaklara verilmiştir. Bunların bir kısmı Beykoz-
ludur. Örneğin Gümüşsuyu Mahallesi’nde ailesinin de yaşadığı sokağa Şehit Pilot 
Yüzbaşı Atilla Tapan Çıkmazı adı verilmiştir. Yüzbaşı Atilla Tapan (1948-1975) gö-
rev yaptığı Cizre’de 1975 yılı Nisan ayında şehit düşmüştür. Kavacık Mahallesi’nde 
bir sokağa adı verilen Şehit Er Cengiz Karcıoğlu (1974-1994) da 22 Haziran 1994 
tarihinde Hakkâri’de bölücü teröristlerle girişilen çatışmada şehit olmuştur.

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 darbe girişimine karşı koyan milli kahramanlarımız-
dan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir (1974-2016)’in ismi Çubuklu’da bir caddeye 
verilmiştir. Istanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarih ve 1396 nolu 
kararı ile Kireçocağı Caddesi’nin Boğaziçi Caddesi ile Anadolu Caddesi arasında 
kalan yol aksının Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi olarak isimlendirilmesi 
uygun görülmüştür. Bu şekilde ülkemizin milli kahramanları, cadde, sokak, okul, 
meydan vb. yerlere adı verilerek saygı gereği hatıraları toplum nezdinde ölümsüz 
hale getirilmekte ve bir nebzede olsa minnet borcu ödenmiş olmaktadır.

Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından bazılarının isimleri de sokaklara ve-
rilmiştir. Bu konuda başlıca örnekler arasında; Çamlıbahçe Mahallesi’nde bulunan 
Istiklal Madalyalı Asker Saime Sokak, Binbaşı Ayşe Sokak ve Gördesli Makbule So-
kak (tabela ve kayıtlara yanlışlıkla Gördeşli yazılmıştır) belirtilebilir (Foto 6). Asker 
Saime’nin tam adı Münevver Saime (ö.1951) olup, Kurtuluş Savaşı’nda farklı cep-
helerde çeşitli görevlerde bulunmuş ve savaştan sonra öğretmenlik yapmıştır. Bin-
başı Ayşe Altuntaç (ö.1942), Milli Mücadele'nin hemen bütün aşamalarına katıl-
mış ve binbaşılığa kadar yükselmiştir. Gördesli Makbule (1902-1922) ise Kurtuluş 
Savaşı’nda Akhisar yakınlarında 17 Mart 1922 tarihinde Yunanlılarla girişilen bir 
çatışmada şehit olmuştur. Şüphesiz bunlara benzer örnekler daha da artırılabilir.

Beykoz’da 17 cadde ve sokak adında gazi kelimesi geçmektedir. Bunlar, Seyit Gazi 
(Baklacı, Yeni Mahalle), Osman Gazi, Ertuğrul Gazi (Baklacı, Çiftlik), Orhan Gazi, 
Melikgazi Çıkmazı, Gazi Mustafa Kemal, Emirgazi, Ihsangazi, Gazipaşa, Battalga-
zi, Gazi Tufan Durak, Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı, Gazi Yunus, Gazi Bay-
ram Çavuş ve Gazi Hüseyin Çelebi Çıkmazı’dır. Battalgazi, Emirgazi Selçuklu, 
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Osman, Ertuğrul ve Orhan Gazi ise Osmanlı Dönemi’ni işaret etmektedir. Yakın 
dönemde terörle mücadelede gazi olan ve yaşamını Beykoz’da sürdüren bazı asker-
lerin isimleri de sokaklara verilmiştir. Örneğin Soğuksu Mahallesi’nde 2005 yılın-
da bir sokağa adı verilen Gazi Tufan Durak, Mardin ilinin Kızıltepe ilçesinde 2002 
yılında bölücü teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanarak gazi olmuştur. Gazi 
Durak aynı mahallede ikamet etmektedir. 2019 yılında Zerzavatçı Mahallesi’nin 
Kazım Karabekir Caddesi’nde isimsiz bir yola adı verilen Gazi Hüseyin Çelebi ise, 
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerindendir. Aslen Kastamonu ilinden olan Gazi 
Hüseyin Çelebi, Kazım Karabekir Caddesi’nde ikamet etmektedir.

Foto 6. Beykoz cadde ve sokak tabelalarından bir görünüm.

Beykoz’da cadde ve sokak adlarında çok sayıda Osmanlı Dönemi devlet adamı, 
yazar ve sanatçılar ayırt edilmektedir. Kanlıca Mahallesi’nde bulunan İskenderpaşa 
Sokağı adını Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşayan, bostancıbaşılıktan pa-
şalığa yükselen ve Mısır valisi olan bir devlet adamından almıştır. Iskender Paşa 
Kanlıca’da hicri 967 yılında cami, mektep, medrese ve hamam yaptırmış (Inciciyan, 
1956, s. 103) ve Kanlıca’nın imarında büyük emeği geçmiştir. Mezarı da Kanlıca 
meydanında adıyla anılan camiinin yanındadır. Gümüşsuyu Mahallesi’nde bu-
lunan Sultaniye Caddesi adını Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisinden almıştır. 
Eskiden Hançerli Sultan diye anılan bu yerin 18. yüzyılda ıssız olduğu belirtilmek-
tedir (Inciciyan, 1956, s. 102).

Tercümân-ı Hakîkat gazetesini yayınlayan Ahmet Mithat (1844-1912)’ın ismi de 
Yalıköy’de sahile paralel uzanan caddeye verilmiştir. 1934 yılında basılan Istanbul 
Şehri Rehberi’ne ekli haritada bu cadde gösterilmiştir. Tanzimat edebiyatı yazar-
larından olan Ahmet Mithat’ın Beykoz’da çiftliği ve köşkü bulunmaktadır. Ahmet 
Mithat Efendi’nin Beykoz’la ilgili olarak söylediği: “Dünyanın en güzel şehri Is-
tanbul, Istanbul’un en güzel yeri Beykoz, Beykoz’un en güzel yeri benim yalımın 
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olduğu yerdir.” sözü çok meşhurdur (Https://www.beykoz. bel.tr/ sayfa/4/63/ah-
met-mithat-efendi).

Çubuklu ve Kavacık mahallelerinde bir caddeye ismi verilen Orhan Veli Kanık 
(1914-1950), 13 Nisan 1914’te Beykoz’a bağlı Yalıköy Ishak Ağa Yokuşu’ndaki Ça-
yır Sokak’ta 9 numaralı konakta dünyaya gelmiştir. Ünlü şairin Babası Izmirli Meh-
met Veli ve annesi de Beykozlu Fatma Nigar Hanım’dır (Https://www.beykoz. bel.tr 
/sayfa/4/67/orhan-veli-kanik). Göksu Mahallesi’nde bir caddeye adı verilen Sadri 
Alışık (1925-1995) ise, 5 Mart 1925 yılında Beykoz’un Paşabahçe semtinde doğ-
muştur. Asıl ismi Sadrettin olmasına rağmen, annesi Saffet hanım ve babası Rafet 
Kaptan tarafından Sadri diye çağrılmış ve öyle anılmaya devam etmiştir (Https://
www.beykoz.bel.tr/sayfa/4/68/sadri-alisik). 18 Mart 1995 yılında vefat eden ünlü 
oyuncu Şişli ilçesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda medfundur.

Cumhuriyet Dönemi devlet adamı, yazar ve sanatçı isimleri daha fazladır. Örneğin 
Riva’da Menderes Caddesi adını ülkemizin 1950’li yıllarına damga vuran Başbakan 
Adnan Menderes (1899-1961)’ten almıştır. Anadolu Hisarı’nda ve Kanlıca’da sa-
hile paralel uzanan bir caddeye ülkemizde çok sevilen sanatçılardan Barış Manço 
(1943-1999)’nun adı verilmiştir. Manço’nun kabri adını taşıyan cadde üzerinde bu-
lunan Kanlıca Mezarlığı’ndadır. Anadolu Hisarı, Kanlıca ve Kavacık arasında uza-
nan önemli bir caddeye de ünlü gazeteci, yazar ve televizyon yapımcısı Mehmet Ali 
Birand (1941-2013) adı verilmiştir. Birand, Anadolu Hisarı Mezarlığı’na defnedil-
miştir. Ayrıca Zerzavatçı Mahallesi’nde bir sokağa 2015 yılında Nobel Kimya Ödü-
lü’nü kazanan ünlü akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar (d.1946)’ın adı verilmiştir.

Ayrıca Beykoz Merkez ve Gümüşsuyu’nda İbrahim Kelle (1897-1965), Riva’da Öz-
han Canaydın (1943-2010), Ali Sami Yen (1886-1951), Metin Oktay (1936-1991) 
sokakları yer almaktadır. Türk futboluna sporcu, teknik direktör ve yönetici olarak 
önemli katkılar sağlayan kişilerin isimleri cadde ve sokaklarda gelecek nesillere ta-
şınmaktadır. Merkez ve Gümüşsuyu’nda caddeye ismi verilen İbrahim Kelle (1897-
1965), Beykoz spor kulübünde futbolcu, çalıştırıcı ve idari olarak görevler üstlen-
miş ve Beykoz’un sembol isimlerinden biri olmuştur. 18 yıl süren futbol yaşamında 
özellikle kafa vuruşlarıyla tanınmıştır (Http://www.beykoz.bel.tr/ sayfa/4/64/ibra-
him-kelle). Aslen Trabzonlu olan ve Beykoz’daki evinde 2 Şubat 1965 yılında vefat 
eden Ibrahim Kelle, Yalıköy Gazi Yunus Mezarlığı’nda medfundur.

Göçleri Yansıtan Cadde ve Sokak Adları
Daha önce göçleri yansıtan bazı isimlendirme örneklerine temas edilmiştir. Fakat 
konunun önemli ve büyük boyutlu olması nedeniyle ayrı bir grupta daha ayrıntılı 
incelenmesi gerekli görülmüştür. Genellikle ülkemizin bir başka bölgesinde bu-
lunan il, ilçe ve şehir adlarını taşıyan cadde ve sokak adlarının göçle ilgili olduğu 
düşüncesi yaygın durumdadır. Isim üzerinden böyle bir ilişki kurmak büyük öl-
çüde mümkün olabilmektedir. Beykoz’da göç olayını yansıtan isimler kendi içinde 
il ve ilçeler olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Ayrıca yurt dışından örnekler de 
verilmiştir.
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Yakın dönemde hızlı bir şekilde nüfuslanan Beykoz’da göç olayını yansıtan illerle 
ilgili başlıca cadde ve sokak adları arasında: Trabzon, Ordu, Gümüşhaneliler Yolu, 
Tokat, Sakarya, Afyon, Kayseri, Erzincan, Karslılar, Ağrı Çıkmazı, Bingöl, Maraş, 
Kilis Çıkmazı ve Adıyaman ayırt edilmektedir. Ilçelerle ilgili örnekler; Çaykara, 
Mesudiye, Hopa Çıkmazı, Alucra Çıkmazı, Çamlıhemşin, Kelkit Çıkmazı, Türke-
li, Ikizdere, Dereli Çıkmazı, Çamoluk, Görele Çıkmazı, Alaçam, Devrek Çıkmazı, 
Çekerek, Akyazı Çıkmazı, Bandırma Çıkmazı, Gemlik Çıkmazı, Reyhanlı Çık-
mazı, Finike Çıkmazı, Korkuteli Çıkmazı, Seydişehir, Gelendost Çıkmazı, Gönen, 
Palandöken, Hınıs Çıkmazı, Tortum, Elbistan, Keban Çıkmazı, Ergani Çıkmazı, 
Beypazarı, Kurşunlu, Ürgüp, Tomarza, Çamardı, Salihli Çıkmazı, Menemen, Se-
rinhisar, Gediz, Didim, Harran, Nizip Çıkmazı ve Çelikhan’dır. Ilçelerin bölgelere 
dağılışında, Karadeniz’de bulunan ilçelerin daha fazla yer aldığı görülmektedir.

Türkiye dışında ülke, yer ve yerleşme isimleriyle ilgili örnekler de vardır. Bunlar 
arasında; Çeçenistan, Kıbrıs, Girne Çıkmazı, Midilli, Bosna, Kosava (Kosova), Ka-
tar ve Kudüs belirtilebilir. Şüphesiz bunların göçlerle ilgili değil de, daha çok siyasi 
ve kültürel etkilerle verildiğini söylemek mümkündür.

Beykoz’da Cadde ve Sokak Adlarının Değiştirilmesi
Şehir içi arazi kullanımı ve toplum yaşamında önemli bir yere sahip olan cadde ve 
sokaklara verilen adlar çeşitli nedenlerle zaman içinde değiştirilmektedir. Cum-
huriyet Dönemi’nde ülkemizin birçok şehrinde olduğu gibi Beykoz’da da cadde 
ve sokak adlarının dönemin ruhuna uygun hale getirilmesi, Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi’ne geçiş süreci, günlük hayatın vazgeçilmez parçası haline gelen na-
vigasyon sistemine uyum çalışmaları, karışıklıkları önleme bağlamında mükerrer 
olanları ortadan kaldırma olmak üzere zorunlu veya isteğe bağlı nedenlerle değiş-
tirildiği görülmektedir.

Farklı nedenlerle yapılan isim değişikliklerinin niteliği önem arz etmektedir. Bey-
koz’da genellikle bir cadde ve sokağın ismi tamamen değiştirilmiştir. Yani eski is-
minden tamamen farklı anlamda yeni bir isim verilmiştir. Beykoz’da bir harf veya 
hecenin eklenmesi ve çıkarılmasıyla yapılan kısmen ad değiştirmeler fazla değildir. 
Bunların dışında birden fazla adı değiştirilen cadde ve sokaklar, değiştirilme teklifi 
kabul edilmeyen sokak adları ve yakın dönemde ilk kez adlandırılan cadde ve so-
kaklar da yer almaktadır. Beykoz yerleşme bakımından hızlı bir gelişim sürecinde 
olduğundan yeni birçok cadde ve sokağa yeni isimler verilmektedir. Nitekim bu 
durum belediye meclis kararlarında tespit edilmektedir.

Beykoz’un cadde ve sokaklarında yapılan isim değişikliklerinin tespiti için 2011-
2021 yılları arasına ait Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları incelen-
miştir. Bu 11 yıllık dönemde Beykoz’da toplam 86 defa isim değişikliği yapılmıştır 
(Tablo 3). Bu değer yüksek olup yılda ortalama 8 değişikliğe karşılık gelmektedir. 
Aynı dönemde en az değişiklikler 2013 (3 adet) ile 2012, 2014 ve 2021 (yıl henüz 
bitmedi) yıllarında (4’er adet) gerçekleşmiştir. Buna karşılık en fazla değişiklikler 
ise 2016 (16 adet) ve 2020 (13 adet) yıllarında olmuştur.
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Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarının içeriği incelendiğinde, isim de-
ğişikliklerinde genellikle bir veya birkaç cadde ve sokak adının birlikte değiştiril-
diği belirlenmektedir. Bununla birlikte 14 Mayıs 2015 tarih ve 769 nolu kararla bir 
defada 1.202 adet yol isminin mükerrer olduğu gerekçesiyle değiştirildiği dikkati 
çekmektedir (Tablo 4). Yalnızca bu değer bile Beykoz’da bulunan toplam 3308 cad-
de ve sokağın yaklaşık % 36’sına karşılık gelmekte ve büyük boyutlu bir değişikliği 
ortaya koymaktadır. Son 11 yıllık dönemde ise cadde ve sokak isimlerinde değişik-
lik oranı yaklaşık % 40’a ulaşmaktadır.

Tablo 3. Beykoz’da Cadde ve Sokak Isim Değişikliği Sayısının Yıllara Dağılışı. 
 

Değişiklik Yılı Değişiklik Sayısı Oranı (%)
2011 9 10,5
2012 4 4,7
2013 3 3,5
2014 4 4,7
2015 9 10,5
2016 16 18,5
2017 7 8,1
2018 10 11,6
2019 7 8,1
2020 13 15,1
2021 4 4,7

Toplam 86 100

Kaynak: Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları. https://www.ibb.istanbul/Council/Decision

Beykoz’da 14 Mayıs 2015 tarih ve 769 nolu kararla ismi değiştirilen cadde ve so-
kakların mahallelere dağılışına bakıldığında, 135 adetle Riva’nın ilk sırada geldiği 
görülmektedir (Harita 3). Bunu Yeni Mahalle (79), Yavuz Selim (59), Çengeldere 
(58), Çiftlik ve Çubuklu (56) ile Baklacı (54) takip etmektedir. En az değişiklik ise 
Göllü (4)’de yapılmıştır. Bu mahalleden sonra sırasıyla Kaynarca (5), Paşabahçe 
(5), Bozhane (6), Göksu (7), Öğümce (7), Poyrazköy (8) ve Polonezköy (8) gel-
mektedir (Tablo 4).
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Tablo 4. Beykoz’da Adı Değiştirilen Cadde ve Sokak Sayısının Mahallelere Dağılışı. 
 

Mahalle Adı Adet % Mahalle Adı Adet %

Acarlar 15 10,6 Ishaklı 13 52,0

Akbaba 17 41,5 Kanlıca 10 17,9

Alibahadır 18 81,8 Kavacık 21 16,7

Anadolufeneri 14 30,2 Kaynarca 5 29,4

Anadolu Hisarı 16 42,4 Kılıçlı 12 57,1

Anadolu Kavağı 9 36.0 Mahmutşevketpaşa 21 44,7

Baklacı 54 42,2 Merkez 19 27,1

Bozhane 6 40,0 Ortaçeşme 22 28,6

Çamlıbahçe 20 33,9 Öğümce 7 41,2

Çengeldere 58 40,8 Örnekköy 34 48,6

Çiftlik 56 37,3 Paşabahçe 5 10,4

Çiğdem 28 37,3 Paşamandıra 18 56,3

Cumhuriyet 17 60,7 Polonezköy 8 40,0

Çubuklu 56 32,7 Poyrazköy 8 27,6

Dereseki 12 38,7 Riva 135 63,1

Elmalı 25 46,3 Rüzgarlıbahçe 48 49,5

Fatih 22 39,3 Soğuksu 14 24,1

Göksu 7 15,6 Tokatköy 49 40,5

Göllü 4 50,0 Yalıköy 14 18,2

Görele 14 45,2 Yavuz Selim 59 28,5

Göztepe 29 39,7 Yeni Mahalle 79 48,5

Gümüşsuyu 49 32,2 Zerzevatçı 11 44,0

Incirköy 44 27,8 Toplam 1202 -

Kaynak: Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları.

Öte yandan yapılan değişiklikler ile mahallede bulunan toplam cadde ve sokak 
sayısı mukayese edildiğinde, daha farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Nitekim 
mevcut cadde ve sokak isimlerinin Alibahadır’da % 81,8’inin ve Riva’da yaklaşık % 
63,1’inin değiştirildiği belirlenmektedir. Aynı şekilde Cumhuriyet % 60,7, Kılıçlı 
% 57,1, Paşamandıra % 56,3, Ishaklı % 52,0, Rüzgarlıbahçe % 49,5, Örnekköy % 
48,6 ve Yeni Mahalle’de % 48,5 oranında değişiklik yapılmıştır (Tablo 4). Özellikle 
Alibahadır, Riva ve Cumhuriyet gibi 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşe-
hir Kanunu ile mahalleye dönüştürülen kır yerleşmelerinde yapılan değişiklikler 
çok büyük boyutlu gerçekleşmiştir. Bazı mahallelerde ise cadde ve sokak adlarının 
değişimi nispeten sınırlı kalmıştır. En az değişiklik yapılan mahalleler % değerle; 
Acarlar (10,6), Paşabahçe (10,4), Göksu (15,6), Kavacık (16,7), Kanlıca (17,9) ve 
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Yalıköy (18,2) şeklinde sıralanmaktadır. Bu mahallelerde özellikle mükerrer isme 
sahip cadde ve sokak sayısının az olması en önemli etken olarak öne çıkmaktadır.

Cumhuriyet Dönemi’nde Beykoz’da cadde ve sokak adlarının kaç defa değiştirildi-
ği konusunda herhangi bir kayıt mevcut değildir. Bununla birlikte genelde cadde 
ve sokak isimlerinde değişiklikler birer kez yapılmıştır. Fakat bazı örneklerde isim 
değişikliğinin iki defa yapıldığı tespit edilmektedir. Örneğin Anadolu Kavağı Ma-
hallesi’nde Mirşah adını taşıyan çıkmaz sokağın adı ilk önce Emek Çıkmazı ve 
daha sonra da Haymana Çıkmazı olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla bu sokak adı 
Cumhuriyet Dönemi’nde iki kez değiştirilmiştir. Şüphesiz buna benzer başka ör-
nekler de vardır. Ancak bunların belirlemesi çok uzun süreli ve detaylı çalışmaları 
gerektirmektedir.

Daha önce verilen örneklerin dışında burada da adı değiştirilen cadde ve sokak-
larla ilgili farklı birkaç örnek üzerinde durulmuştur. Beykoz’da adı değiştirilen en 
dikkat çekici örneklerden biri hiç kuşkusuz Yarbay Yukıchı Tsumura Caddesi’dir. 
Ortaçeşme Mahallesi’nde Spor Caddesi’nin adı, 01.07.2019 tarihinde Istanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Meclisi’ne verilen bir önerge ve Dışişleri Bakanlığı’nın olur gö-
rüşü ile Yarbay Yukichi Tsumura Caddesi olarak değiştirilmiştir. Yarbay Yukichi 
Tsumura, Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslara esir düşen 1012 Türk askerinin Istan-
bul’a getirilmesi konusunda gösterdiği gayretleriyle tanınan bir Japon subayıdır. 
Doğrudan Beykoz ile bir ilgisi olmasa da Türk Japon dostluğuna verilen önemi 

Harita 3. Beykoz’da Adı Değiştirilen Cadde ve Sokak Sayısının Mahallelere Dağılışı.
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göstermesi bakımından böyle bir isim değişikliğine gidilmiştir (Https://www.aa.
com.tr/tr/turkiye/japon-yarbayin). Ayrıca isim değişikliğinin iletişimde herhangi 
bir zorluk oluşturmaması için çevresinde ikametgâhın bulunmadığı bir cadde ter-
cih edilmiştir.

Diğer bir örnek Bozhane Mahallesi’nde bulunan Kapadokya Caddesi’dir. 2015 yı-
lında Boğaziçi Caddesi’nin adı değiştirilerek Kapadokya yapılmıştır. Oysa Kapa-
dokya ülkemizde ana hatlarıyla Ürgüp-Göreme Yöresini ifade eden eski bir isim-
lendirmedir. Bu isim ile Bozhane arasında coğrafi, tarihi ve kültür bakımından 
herhangi bir ilişkisinin kurulması söz konusu değildir. Beykoz’un kimliği ve yerel 
değerlerinin korunması bağlamında buna benzer isimlendirmelerden kaçınılması 
gerekmektedir.

Son olarak bir başka örnek de Çiftlik Mahallesi’nde bulunan Şaşı Felek Çıkmazı adlı 
sokaktır. Eski adı Aksu Çıkmazı olup 2015 yılında yapılan değişiklikle TRT 1’de 
1996-2001 arasında yayınlanan Şaşı Felek televizyon dizisine atfen Şaşı Felek Çık-
mazı adı verilmiştir. Üsküdar’da Gülfem Hatun Mahallesi’nde Aziz Efendi Mektep 
Sokak’ta çekilen bu dizi adının Çiftlik Mahallesi’nde hiç ilgisi olmayan bir sokağa 
verilmesi de yer adları (toponimi) bilimi açısından doğru olmamıştır.

Sonuç ve Öneriler
Cadde ve sokaklar yalnızca ulaşımla ilgili alanlar değildir. Buraları şehrin damar-
ları gibidir. Bütün gün boyunca devam eden şehir yaşamı cadde ve sokaklarda yo-
ğunlaşır ve şekillenir. Buraları her türlü şehir fonksiyonunun icra edildiği yerlerdir. 
Cadde ve sokaklar şehirde coğrafyanın, tarihin, kültürün, üzüntülerin, sevinçlerin, 
önemli şahsiyetlerin ve her türlü ekonomik fonksiyonların izlerini adlarıyla bugü-
ne ve yeni nesillere taşır. Bu yönüyle şehirdeki yer adları her gün gözümüze ilişen 
ve geçmişi hatırlatan belgeler niteliğindedir. Beykoz da 3308 cadde ve sokağı ile 
birlikte farklı dönemleri yansıtan oldukça zengin bir arşive ve güçlü bir hafızaya 
sahiptir. Buna karşılık bugüne kadar Beykoz’da cadde ve sokak adları konusunda 
doğrudan bir çalışma yapılmamıştır. Bu bildiriyle mevcut eksikliğin giderilmesi, 
ülkemiz ve Beykoz literatürüne bir katkının yapılması amaçlanmıştır.

Beykoz’da 3308 cadde ve sokak sayısının mahallelere dağılışı incelendiğinde, Riva 
214 adetle ilk sırada yer almaktadır. Bunu Yavuz Selim (207), Çubuklu (171), Yeni 
Mahalle (163), Incirköy (158), Gümüşsuyu (152) ve Çiftlik (150) takip etmekte-
dir. En az cadde ve sokak bulunan mahalle ise Göllü (8)’dür. Sonrasında Bozhane 
(15), Kaynarca (17), Öğümce (17), Polonezköy (20), Kılıçlı (21) ve Alibahadır (22) 
gelmektedir. Cadde ve sokak sayısının mahallelere farklı dağılışını; mahallenin yü-
zölçümü, imar planı, parsel büyüklüğü, fonksiyon alanları ve yapılaşma yoğunluğu 
ile mahallelerin şehir ve kır nitelikleri etkilemektedir. Nitekim 2012 yılında çıkarı-
lan 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile birlikte köy statüsünden mahalle statüsüne 
geçen kır nitelikli mahalleler genellikle daha az cadde ve sokak sayılarına sahip 
durumdadır.

Beykoz’da cadde ve sokak yapısı değerlendirildiğinde, toplam sokakların 1033 ade-
dinin başka bir deyişle % 36.5’inin “çıkmaz” nitelikte olduğu ayırt edilmektedir. 
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Şüphesiz bu değer oldukça yüksektir. Bunun başlıca sebepleri arasında; Beykoz’da 
yerleşmenin hızlı bir şekilde genişlemeye devam etmesi ve henüz durağanlık düze-
yinden uzak bulunması, gecekondu tarzı yapılaşma, topoğrafik yapıda engebelerin 
fazlalığı, planlama sorunları ile yerleşmelerin çoğunlukla orman ve tarım alanları 
tarafından çevrelenmiş olması belirtilebilir.

Çalışmada cadde ve sokak adları coğrafya bilim sistematiğine uygun bir şekilde 
sınıflandırılmıştır. Bunda özellikle kayaç, topoğrafya, sular, bitkiler, hayvanlar ve 
rüzgârla ilgili adlar fiziki coğrafya, tarım, ulaşım, tarihi tesis, yapı, meslek, unvan 
ve göçler beşeri coğrafya kapsamında değerlendirilmiştir. Sınıflandırılan cadde ve 
sokak isimleri hakkında fazla ayrıntıya girmeden açıklayıcı bilgiler verilmiş, bazı 
örnekler üzerinde durulmuştur. Cadde ve sokak adlarından bazılarının çok özgün 
nitelikte olduğu ayırt edilmiştir. Birçok milli olayda olduğu gibi özellikle son dö-
nemde yapılan terörle mücadele cadde ve sokaklara yansımış, şehit olan güvenlik 
güçlerinin isimleri 73 cadde ve sokağa verilmiştir.

Bildiride cadde ve sokaklarda yapılan isim değişikliklerinin tespiti için 2011-2021 
yılları arasına ait Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları incelenmiştir. Bu 
11 yıllık dönemde, Beykoz’da toplam 86 defa isim değişikliğinin yapıldığı belirlen-
miştir. Değişiklikler genellikle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne geçiş süreci, 
isimlerin dönemin ruhuna uygun hale getirilmesi, günlük hayatın vazgeçilmez 
parçası haline gelen navigasyon sistemine uyum çalışmaları, karışıklıkları önleme 
bağlamında mükerrer olanları ortadan kaldırma olmak üzere zorunlu veya isteğe 
bağlı çeşitli nedenlerle yapılmıştır.

Beykoz’da, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14 Mayıs 2015 tarih ve 769 nolu kara-
rı ile bir defada 1.202 adet yol isminin mükerrer olduğu gerekçesiyle değiştirildiği 
görülmektedir. Bu değer Beykoz’da bulunan toplam 3308 cadde ve sokağın yakla-
şık % 36’sına karşılık gelmekte, çok büyük boyutlu bir değişikliği yansıtmaktadır. 
Mahalle bağlamında en fazla değişiklikte 135 adetle Riva ilk sırada gelmekte, Yeni 
Mahalle (79), Yavuz Selim (59), Çengeldere (58), Çiftlik (56), Çubuklu (56) ve Bak-
lacı (54) takip etmektedir.

Zorunlu haller dışında cadde ve sokak adlarının değiştirilmesinden kaçınılması 
gerekmektedir. Değişiklikler, burada yaşayan halkın bilgisi dâhilinde yapılmalıdır. 
Şehirde mutlaka bir ismin verilmesi isteniyorsa, bu durumda yeni yapılan ve adı 
henüz konulmayan cadde, sokak, üst geçit veya bir tesis tercih edilmelidir. Şehirde 
yeni cadde, sokak, meydan, park, durak vb. yerlere adlar verilirken de şehrin coğ-
rafyasına, tarihine ve kültürel dokusuna uygun, mutlaka anlamlı isimler seçilmeli-
dir. Yer ile ad arasında anlamlı bir ilişki bulunmalıdır. Ayrıca şehirde herhangi bir 
yere rastgele, suni, anlamsız, ilgisiz ve yabancı isimlerin verilmemesi konusunda 
da duyarlı olunmalıdır.

Katkı Belirtme
Beykoz Sempozyumu’na yer adlarıyla ilgili bir çalışma yapmam hususunda beni 
teşvik eden Değerli Hocam Prof. Dr. Süha Göney’e teşekkürlerimi arz ederim.
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Beykoz’un Üç Santurisi

Sedat ANAR1

Giriş
Santur sazının icracısı, maalesef Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de 
azdır. Öyle ki Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nde yaşadığı dönemde Istanbul’da beş 
yüz tanbur icracısının olduğu bilgisini verirken santuri (santur çalan) sayısı onu 
bile geçmez. Sadece şifahanelerdeki icracılardan bahseder. Santur hakkında edine-
bildiğim tüm ansiklopedik bilgilere Santurnâme - Geçmişten Günümüze Santurun 
Tarihi adlı kitabımda detaylı olarak yer verdim. Peki, neden santur icracısı her dö-
nemde bu kadar az olmuş? diye bir soru sorabilirsiniz.

Santurun sazendeler arasında diğer sazlara oranla çok az tercih edilmesinin temel 
sebebi zahmetli bir çalgı olmasıdır. Tel sayısı fazla olduğu için ve pirinç ile çelik tel 
kullanıldığından akort sorunu vardır. Küçücük bir hava değişiminde akort sıkıntısı 
olur. Teller sıcakta gevşer, soğukta dikleşir. Bu problem aynı zamanda santur icra-
cılarının da az olmasına bir sebeptir. Çünkü çoğu müzisyen bu zahmete katlanmak 
istemez. Uzun süre santur dersleri verdiğim için birçok öğrencim bu yüzden bir 
ya da iki ay sonra dersleri bırakırdı. Zaten Iranlı santur virtüözü Ardavan Kam-
kar “Santur çalanların müzik hayatının yüzde sekseni akort yapmakla, diğer yüzde 
yirmisi de santur çalmakla geçer.” der. Işte bu yüzden Ethem Bey Türk musikisi 
için çok önemli birisidir. Seçebileceği en zor sazı, yani santuru seçmiş ve yaşadığı 
dönemde çok az santuri olduğunu da göz önünde bulundurarak santur dersi verip 
1 Santur Sanatçısı, Yazar 
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öğrenciler yetiştirmiştir. Santur, Türk musikisi icrası açısından uygun bir çalgı 
değil. Kanundaki gibi mandallar (mandallar bir eseri icra ettiğiniz anda makam 
değiştirmenize yarar) olmadığı için pek tercih edilmemiş. Santurun Osmanlı ve 
Türk müzik kültüründe kök salamamasının ve zamanla unutulmasının en önemli 
sebeplerinden birisi budur.

Santurun, Santuri Ali Ufki Bey’den sonra tekrardan Osmanlı musikisinden ilgi ve 
alaka görmesi 19. yüzyıl sonlarında olmuştur. Tabii ilk aklımıza gelen de Santuri 
Ethem Bey’dir. Ethem Bey, bir santur virtüözü olmasının yanı sıra beş yüze yakın 
beste yapmış bir müzisyendir. Ne yazık ki Türk musikisinde birkaç bestesi dışında 
eserleri icra edilmemiştir. Hakkında sadece öğrencisi Vecdi Seyhun’un hazırlamış 
olduğu kısa bir biyografi metni vardır. Onun dışında birkaç ansiklopedik maddede 
ve hatıratlarda kısaca anılmış. (Aka Gündüz, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, 
Lemi Atlı, Hakkı Süha Gezgin ve Ibnülemin Mahmut Kemal Inal’in kaleme aldığı 
kısa yazıları da sayabiliriz.) Türk musikisine, 49 farklı makamda yapılmış 361 beste 
armağan eden ve Hicazkar Buselik ile Cihar Ağazin adlı iki makam icat etmiş olan 
böylesine önemli bir müzisyen hakkındaki bilgi ve belgelerin bu denli az olması 
oldukça üzücü bir durumdur. Zamanla Türk müziğinin renkli ve velut müzisyeni 
olan Santuri Ethem Bey ile ilgili bizim de bilmediğimiz başka kaynaklar gün yüzü-
ne çıkar da böylece yeni bilgi ve belgelere ulaşmış oluruz.

Santur, bir zamanlar Türk müziğinde önemli bir yeri olan çeng, şehrud ve miskal 
gibi tamamen unutulmamış; ilginç bir şekilde, 19. yüzyıl sonlarından itibaren mü-
zik çevrelerinde ve sarayda tekrar rağbet görmeye başlamıştır. 19. yüzyılda Osman-
lı Sarayı’nda Santuri Ismet Ağa, Santuri Hilmi Bey, Santuri Hasip Efendi ve Santuri 
Ethem Bey gibi musikişinaslar, santur icra etmekle birlikte santur hocası olarak da 
görev yapan son santurilerdir. Bununla birlikte gayriresmi mehterciler tarafından 
da icra edilmiştir.

Santuri Ethem Bey Döneminde Musiki ve Santuriler

XIX. yüzyıl hem Doğu hem de Batı dünyası için çok önemli bir zaman dilimidir. 
“Klasik Çağ” kapanmış, yeni anlayış ve geleneklere göre yeni sanat akımları ge-
lişmiştir. 19. yüzyıl, Osmanlılarda yenileşmenin her yönü ile kendisini hissettirdiği 
ve Imparatorluğun dünyaya bakışının yavaş yavaş değiştiği bir dönemdir. Bu dö-
nemdeki sanat ortamı hem bu yenileşmeden etkilenmiş hem de değişime katkıda 
bulunmuştur. Müzik de nitelik ve nicelik açısından önemli zenginlikleri içinde ba-
rındırarak yeniliklerden payını almıştır.

19 yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başları bütün dünyada imparatorlukların sona erip 
uluslaşma sürecinin başladığı bir dönemdir. Bu dönem, Osmanlı Devleti’nin eko-
nomik, siyasi, beşerî bir buhranın ve ters yönlü sosyo-kültürel girdapların içinde 
olduğu bir dönemdir. Osmanlı Imparatorluğu’nda müzik hayatını etkileyen önemli 
değişimlerin gerçekleştiği yılların hemen sonrasına rastlamaktadır. Sultan Abdül-
mecid (1839-1861) tarafından yayınlanan Tanzimat Fermanı ile güzel sanatların 
her alanında yenilikler görülmeye başlamıştır. Bu dönemde Batı müziği saray için-
de yer bulmakla birlikte saray dışında da halk içerisinde, özellikle varlıklı aileler ve 
kimselerden oluşan kesimde yer bulmaya başlamıştır.
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Santuri Ethem Bey’in yaşadığı, özellikle Sultan Abdülhamit (1876-1909) dönemin-
de Batı müziği saray ve çevresinde fazlasıyla destek görmüştür. “Sultan Abdülme-
cit’in saltanatı döneminde de Santuri Ismet Ağa sarayda bulunan santur üstatların-
dandır.”2 Osmanlı’da santurun saray musikisinde kullanıldığını da biliyoruz. Saray 
müzisyenleri arasında santurilerin önemli bir yeri vardı. Saray müzisyenleri ara-
sında santur, icra edilmesi zor ve meşakkatli bir enstrüman olduğu için en yüksek 
maaşı santuriler alırdı. Santurî Miralay Hilmi Bey de sarayda santur icra ederdi. 
Hilmi Bey aynı zamanda Türk musikisinin ilk koro şefidir. 1826’da mehterhanenin 
kapatılıp Mızıka-i Hümayun’un kurulmasıyla Türk müziğinde Batı etkisi görülme-
ye ve koro ile şef bilinci oluşmaya başladı. II. Abdülhamit döneminde Enderûn’da 
kurulan Fasl-ı Cedid topluluğunun elinde bagetle bir şef tarafından yönetildiğini 
görürüz, bu dönemde Fasl-ı Cedid topluluğunu yöneten Santurî Miralay Hilmi 
Bey’i müziğimizdeki ilk koro şefi olarak değerlendirmek mümkündür.3 Muzıka-i 
Hümayun’da Fasl-ı Cedid’i tertib eden Santuri Hilmi Bey’in torunu; besteci, or-
kestra şefi, keman virtüozu ve Istiklâl Marşı’nın bestecisi Osman Zeki Üngör’dür. 
Büyükbabası Santuri Hilmi Bey’in kurduğu Mızıka-i Hümayun Fasl-ı Cedidi’nde 
ve Saffet Atabinen’in ilk defa düzenlediği senfoni orkestrasında başkemancı olarak 
çalıştı. Yeteneğiyle II. Abdülhamid’in dikkatini çekti, Binbaşı rütbesiyle de Saray 
Orkestrası Şefi oldu.

Santuri Ethem Bey, yaşadığı dönemdeki en meşhur santuridir. Neyzen Mahmut 
Şevket Özdönmez, 1914 yılında kaleme aldığı bir makalesinde, Santuri Ethem 
Bey’in yaşadığı yıllardan bahsederken şöyle der: “Başka belli başlı santurimiz kal-
mamış gibidir.”4

Ethem Bey’in yaşadığı dönemde, kendisi dışında bilinen üç santur icracısı daha 
vardı: Seyyid Mehmet Fevzi Efendi, Santuri Küçük Ethem ve Santuri Izak. Santuri 
Küçük Ethem’in musiki ve nota bilgisi yoktu. Santuru kulaktan çalardı. Bahriye 
muhasebe kalemi memurlarındandı.5 Santuri Izak hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Sermet Muhtar Alus’un tefrika halinde yayınlanan “Anasını Gör Kızını Al” adlı 
romanında, Santuri Izak’tan “Balatlı Santuri Izak” diye bahsedilir.6 Seyyid Mehmet 
Fevzi Efendi de Bursa’da yaşayan bir Osmanlı ailesine mensuptu.7

Santuri Ethem Bey, Tanzimat’ın musiki sanatına getirdiği yeniliklere açık bir mü-
zisyendi. Batı müziği ve  klasik Osmanlı musikisi bilgisine sahip olması kendi mu-
siki tarzını oluşturmasında önemli bir etkendir. Beste üretimi açısından yaşanan 
artış, yeni tür ve biçimlerin ortaya çıkmasını teşvik etmiş ve bu durum çok canlı bir 
müzik dünyasını var etmiştir.

2 Şair Leyla (Saz) Hanım Anılar - 19. Yüzyılda Saray Haremi, İstanbul 2000,, s. 34.
3 Istanbul 2000, s. 34. Yıldırım, Faruk. 2006. “Yükseköğretim kurumlarındaki Geleneksel Türk Sanat Müziği Korola-
rının Çalışma Yöntemleri ve Genel Yapılarının incelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Kayseri: Türkiye.  
4 Özdönmez, Mahmut Şevket, “Edebiyat-ı Mûsikî 11: Mûsikî âlâtı”, Peyam-ı sabah: Edebi Nüsha, sy. 41, 
1330/1914, s. 5.
5 Vecdi Seyhun, Santuri Ethem Bey: Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1948, s. 7.
6 Kurun Gazetesi, 15.12.1936 s.5
7 Kurt, Abdurrahman, Bursa Sicillerine göre Osmanlı Ailesi (1839-1876), Bursa, 1998, s132.
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“Şehnaz Longa” bestesi Santuri Ethem Bey’in iç dünyasındaki musiki aleminin 
hangi uçlarda dolaştığını bize gösterir. Bu bestede müthiş bir ustalık vardır. Yapmış 
olduğu fonograf kayıtlarına ulaşamıyoruz, ama yapmış olduğu bestelerin bazılarını 
sadece virtüözlerin icra edebilecek seviyede olmasından ötürü Ethem Bey’in bir 
virtüöz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yirminci yüzyıl yeniliklerle gelmişti. Sinematograf, fonograf, gramafon gibi buluş-
lar insanlığın en eski hayallerini gerçekleştiriyor; görüntü ve sesin kaydedilmesini 
sağlıyordu. Geçmişte yaşayan pek çok değer, kayıt altına alınmadığından unutu-
lup gitmişti. Bu da Ethem Efendi’nin unutulma sebeplerinden biriydi. Santuri Et-
hem Bey'in her ne kadar bestelerini kendi yapmış olduğu icralarla dinleyemesek 
de yapmış olduğu bestelerin birçoğunun icrası için virtüözlük seviyesinde ustalık 
gerektirdiğini gördüğümüz için rahatlıkla kendisine virtüöz diyebiliriz. Bestelediği 
çok kıymetli eserleriyle şöhret bulmuştur.  Yine de Santuri Ethem Efendi’nin de 
icracılığının bestekârlığına göre hangi seviyede olduğunu kovan kayıtlarından biri, 
bir yerlerden çıkana kadar bilemeyeceğiz.

Gerçekten üzücü bulduğum bir konu, Ethem Bey’in yaşadığı dönemde koskoca 
Istanbul’da ve Anadolu’da santuri sayısının sadece üç kişiden ibaret olmasıdır.

Yazımızın başlığından da anlaşılacağı gibi Türkiye’nin en önemli üç santurisi Bey-
koz sınırları içinde yaşamış. Santuri Ethem Bey Göksu’da, Ziya Santur ve Vecdi 
Seyhun da Kanlıca’da yaşamıştır.

Santuri Ethem Bey
Santuri Ethem Bey 1855 yılında Istanbul’da dünyaya gelmiştir. Rüştiyeyi bitirdikten 
sonra Enderun’a girmiştir. Keman çalmayı çok istediği halde hocalarının istekle-
ri ve yönlendirmeleri doğrultusunda santur çalmaya başlamıştır. Kısa bir zaman 
içinde bu saza ilgisi artmış, muazzam bir santur icracısı olmuştur. Santurda Türk 
musikisinin tanıdığı tek virtüözdür. Şehnaz Longa’sı ile uluslararası ün kazanmış 
bir bestecidir. Eserlerinin büyük bir çoğunluğu longa ve sirto formlarındadır. Sul-
tanlara santur dersi vermiştir.

Santuri Ethem Bey’in Enderunlu Muallim Şefik Bey’den musiki öğrendiği sabit ol-
makla beraber Santuri Hasip ve Santuri Hilmi Beylerden başka Enderun’da santur 
çalan bulunmadığından ve bunlardan da en yaşlısı Santuri Hilmi Bey olduğu için 
Ethem Bey’in santur hocası çok kuvvetli bir ihtimalle Santuri Hilmi Bey (1820-
1895) diye tahmin edilir. Hilmi Bey, Enderun’da Sultan Abdülaziz ve Sultan Ab-
dülhamit’in saltanat yıllarında sarayda bulunan santur üstadıdır. Aynı zamanda 
Mızıka-yı Hümayun’dan yetişmiş ve miralaylığa (albaylık) kadar yükselmiştir.

Enderun’a girdiği sırada dönemin önemli musikişinaslarından Hacı Arif Bey ve 
Rıfat Bey Enderun’da musiki hocasıydılar. Ethem Bey Enderun’da santuru öğren-
dikten sonra Taksim’de bir müzik dershanesi açmıştır. Hem kendi dershanesinde 
hem de Şehzade Ziyaettin Efendi’nin başkanlığında açılan Darü’l-Musiki-i Osmani 
Meşkhanesi’nde birçok talebe yetiştirmiştir. Bu talebeler içinde neyzen olmakla be-
raber Ethem Bey’den aldığı derslerle büyük bir santuri olan Ziya Santur da bulunur.
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Resim 1. Şahan Demirdağ'ın çizimiyle Santuri Ethem Bey (Sedat Anar Arşivi)

Santuri Ethem Bey devrin tekmil vükela konaklarındaki musiki meclislerine de-
vam ettiği gibi Yıldız’da II. Abdülhamit tarafından huzura kabul edilmiş, hatta 
padişah çelik telli santuru dizlerinin üzerine alarak sazı yakından tetkik etmiştir. 
Birçok defalar da Şehzade Vahidettin’in Çengelköy’deki köşküne davet edilmiştir.

Ethem Bey, 1902’de Göksu’da bir yalı satın almış ve ölümüne kadar (1926) bura-
da yaşamıştır. Zaten bu sırada hep mehtap alemlerinde icracı olarak görüyoruz. 
Mehtap âlemleri adıyla anılan meşkleri de anmak gerek. Ethem Bey musiki ehli 
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arkadaşlarıyla yılın belirli zamanlarında bir kayığa ya da sandala binerek denize 
çıkarlarmış. Bu musiki zevkini tatmak isteyenler ise kayık ve sandallarla eşlik eder-
lermiş. Bu ziyafetlerin başlangıç noktası Kanlıca Körfezi imiş, Mirgün (Emirgân) 
ve Baltalimanı açıklarından tekrar Körfez’e dönülürmüş.

Yaşadığı dönemde Osmanlı hayatının en özel kesitlerinden birini oluşturan Boğa-
ziçi mehtap âlemlerinde Ethem Bey’in katıldığı geceler edebi eserlere konu olacak 
kadar etkiliydi.8 Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi mehtap âlemlerinde tertip olunan 
sazlara iştirak eden devrin tanınmış hanende ve sazendeleri arasında şu isimleri 
sayar:

Evliya Çelebi, Göksu Deresi için şöyle der: “Bir âb-ı hayât nehirdir. Alem dağla-
rından berü cereyân edüp iki cânibi dıraht-ı müntehâlarla zeyn olmuş bağlardır.”9

Ethem Bey yalnızlığı seven birisiydi. Göksu Deresi’nin kenarındaki yalısında do-
ğayla iç içeydi. Sabahları bülbül sesleri ile uyanır, besteler yapar, ziyaretine gelen 
dostları ve öğrencileri ile musiki sohbetleri yapardı.

Ethem Bey, her köşesine musiki sinen Göksu’daki yalısında eşi Sabiha Hanım’la 
hayatının en mutlu yıllarını geçirmiştir.

1911 yılının 14 Ekim günü Göksu Deresi’nin gerisinde bulunan Elmalı Bendi taşıp 
da yalısını su basınca, Ethem Bey’in o güne kadar yıllarını vererek büyük bir titiz-
likle topladığı benzeri olmayan nota koleksiyonu ve el yazması eserlerden oluşan 
kütüphanesi Göksu Deresi’nin suları tarafından yutuldu.

58 yaşında sağ tarafı felç olur. Göksu âlemlerinin parlak devri yavaş yavaş tarihe 
geçerken Ethem Bey’in hastalığına rastlayan son zamanlarda takdirkârları arasında 
mühim bir sima olan Şair Nigâr Hanım’ı da görüyoruz. Şair Nigâr Hanım Ethem 
Bey’i sık sık ziyaret etmiştir. Bazen el yazması divanlar da hediye etmiştir. Ethem 
Bey’in el yazması kitaplardan oluşan büyük bir kütüphanesi de vardır.

Ethem Bey’in vücudunun sol tarafına felç inince sol elini kullanarak, başta kendi 
eserleri olmak üzere hafızasındaki bütün besteleri yeni baştan yazmaya başladı. 
Bunlar başka kopyası olmayan bestelerdir. Ethem Bey’in nota koleksiyonu ölü-
münden sonra H. Sadettin Arel’e geçmiştir.10

Kırk senelik eşi Sabiha Hanım’ı 1924 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda kaybe-
den Ethem Bey, sonsuz bir yeis ve hüzün içinde yalnız kaldı. Hayatının son iki yılı-
nı büyük bir mahrumiyet ve yalnızlık içinde geçirdi. Serin bir eylül günü (14 Eylül 
1926 Salı), öğleden sonra odasındaki mangaldan yatağına sıçrayan bir kıvılcımla 
yorganı yanmaya başladı. Yaşadığı ağır hastalıktan ötürü yorganı üstünden atmaya 
muvaffak olamadı. Var kuvvetiyle haykırmaya başladı. Pek geç olmasına rağmen 
yalıdan çıkan dumanları görüp ilk imdada koşanlar arasında Eczacı Mehmet Ali 
Durudoğan vardı. Durudoğan, şahit olduğu feci manzarayı şöyle anlatıyor:

8 Mehmet Güntekin, “Santuri Ethem Bey”, Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, s. 393. 
9 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, İstanbul 2006, C. 1, s. 219.
10 Ayrıntılar için bkz. Ahmet Şahin Ak, Türk Musikisi Tarihi, Ankara 2014.
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Bütün hızımızla koşup odaya girdiğimiz vakit yerde yatan Ethem Bey’in üstündeki 
yorgan alev alev yanıyordu. Tüyler ürpertici bu elemli vaziyet karşısında derhal yor-
ganı üstünden aldık; duman içinde kalan odanın pencerelerini açarak hastayı sofaya 
çıkardık. Henüz yaşıyordu. Fakat göğüs, kollar ve karın kısmı yanmış, kıpkırmızı 
olmuş, vücudundaki yanıkların verdiği dayanılmaz acılarla kıvranan Ethem Bey’in 
ilk tedavilerini yapmak üzere meşgul olurken tahammülü aşan bir ıstırapla inleye in-
leye beş on dakika sonra komaya girdi. Yürekler acısını bu manzarayla karşı karşıya, 
hissiyatımız perişan olmuş, sonsuz teessürlerle tutamadığımız gözyaşları arasında 
biçare üstat kollarımızda ruhunu teslim ederek aramızdan ebediyen ayrılmıştı.

Ethem Bey’in vefatı üzerine Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi’nin yazarı Ca-
bir Vada’nın söylediği tarih beytini de yazalım:

Mevtine tarih olur eğer düşse yirmi dördü
Şu makberde metfun Santuri Ethem Bey

 
Ethem Bey 49 makam kullanarak 259 şarkı, 20 peşrev, 28 saz semaisi, 21 oyun 
havası, 5 marş, 20 beste, 9 ağır ve 9 yürük semai, 4 köçekçe bestelemiştir. Hem 
Türkiye’de hem de yurt dışında en çok bilinen bestesi Şehnaz Longa’dır. En bili-
nen ikinci bestesi ise Kürdili Hicazkar Longa’dır. Bu beste yönetmenliğini Kartal 
Tibet’in yaptığı ve başrollerinde Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Adile Naşit ve 
Ayşen Gruda’nın oynadığı Tosun Paşa filminde kullanılmıştır.

Ethem Bey bir şehit babasıdır. Büyük oğlu Mehmet Ali Bey Umumi Harp'te ordu 
ile Iran’dan dönüşte Hânikin civarında vukua gelen Diyale Muhaberesi'nde ağzın-
dan girip ensesinden çıkan bir düşman kurşunu ile şehit düşmüştür.

Ethem Bey’in oğlundan Ethem Bey’in birçok fonoğraf kovanına santur taksimle-
ri doldurduğunu, maalesef elimizde fikir edinmek için tek örneği bulunmadığını 
ve plak devri başladığında yapılan teklifler Ethem Bey’in şartlarına uymadığından 
plağa çalmaktan sarfı nazar ettiğini öğreniyoruz.

Istanbul’daki ilk yerli fonograf satış mağazası Bahçekapısı’nda bulunan Gülistan’dır. 
Mağaza, Hafız Âşir Efendi’nin ısrarı üzerine birkaç müzisyen tarafından açıldı. Udi 
Nevres ve Üsküdarlı Fuad Bey, arkadaşları Santuri Ethem Bey’in evinde toplanarak 
kovan dolduruyorlardı. Kutular içinde muhafaza edilen bu kovanlar daha sonra 
mağazaya nakledilerek satışa sunuluyordu. R. Hakan Talu, Tanburi Cemil Bey’in 
de Ethem Bey’in evinde kovan kayıtları yaptığını bildirmektedir.11

Mesut Cemil, babasının hayatını anlattığı Tanburi Cemil’in Hayatı adlı eserinde 
Sultan Hamid’in kızı Zekiye Sultan’ın kocası Nureddin Paşa’nın Boğaziçi’ndeki ya-
lısında sık sık saz cemiyetleri yaptığını ve yalıdaki saz heyetlerini Zekiye Sultan’ın 
arzusuyla mutlaka Tanburi Cemil’in tertip ettiğini söyler. Bu saz heyetlerine başta 
Cemil Bey olmak şartıyla, Santuri Ethem Bey, Kanuni Şemsi, Udi Nevres, Kemani 
Memduh ve Bülbüli Salih gibi zamanın en büyük sazendeleri davet edilirmiş.12

11 Ayrıntılar için bkz. Hüseyin Kıyak, Yüzyıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey, İstanbul 2017, s. 386.
12 Mesut Cemil, Tanburi Cemil’in Hayatı, Neşre hazırlayan: Uğur Derman, İstanbul 2012, s. 145. 
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Ethem Bey’in acıklı ölümü kadar cenazesinin kaldırılışı da yürekler acısı bir hadi-
sedir. Göksu Mezarlığı'na defnedilecek olan tabutunu musalla taşından ancak yedi 
kişi götürmüştü. Bir zamanlar gecede iki veya üç zatın davet ettiği, saygı ve takdir 
gören, Ethem Bey’in defnedilişi de ölümü gibi hazin ve yürekler acısı bir hadisedir. 
Vecdi Seyhun, hocası Ethem Bey’in cenazesini şöyle anlatır:

Teessürlerle haber aldığım hocamın cenazesinde bulunmak üzere Anadolu Hisarı’na 
gittiğimde vazife gören imam, müezzin ve iki bekçi ile hisardan iki zat bir de ben 
olmak üzere yedi kişi cenazeyi takip ettik. Kahvede oturan halkın ilgisizliği, bir üstat 
ve sanatkâra karşı gösterilmesi gereken son ufak hizmeti esirgemeleri beni ziyadesiyle 
üzmüştür.

Santuri Ethem Bey vefat ettikten sonra yalısı Münir adında bir zat tarafından, daha 
sonra da gazeteci, yazar ve araştırmacı Eser Tutel’in amcası Saim Tutel tarafından 
satın alınmıştır. Saim Tutel, Santuri Ethem Bey yalısını 1960 yılında satmak zorun-
da kalmıştır. Yalı sonraki zamanlarda kendiliğinden çökmüştür.

Eser Tutel, amcası Saim Tutel’den şunları aktarmıştır:

Amcamın anlattığına göre Ethem Bey, yalısının bahçesindeki armut ağacının altına 
oturur şarkılar besteler, çok sıkıldığı zamanlarda ise özene bezene santur yapar ve 
yaptığı santurlara hep çelik teller takarmış.

Ethem Bey’in Öğrencisi Ziya Santur
Ziya Bey, Santuri Ethem Bey’in santur öğrencisidir. Türkiye’de santur üzerine en 
dikkat çekici çalışma Ziya Santur’a aittir. Santura duyduğu sevgi ve santurun unu-
tulmasından duyduğu endişe nedeniyle, 1934 yılında bu sazın ismini kendisine 
soyadı olarak seçmiştir. 1948’de, ölümünden dört yıl önce yapılan röportajda13 “Bu 
sazı çalan olmadığı için arkadaşlarımın ısrarıyla başladım, 75 yıldır devam ediyo-
rum” diyordu.

1869 yalında Kanlıca’da doğdu. Ilkokuldan sonra Bahriye Rüşdiyesi’ni ve Menşe-i 
Küttab Mektebi’ni bitirdi. Daha sonra Bahriye Nezareti’ni katip olarak çalışmaya 
başladı. Sultan Mehmed Reşat’ın emriyle Darülelhan’da göreve başladı. Burada Ke-
nan, ud, kanun, ney, santur hocalığı yaptı. Istanbul’un işgalinden sonra kapatılan 
Darülelhan 1923’de yeniden açılınca Ziya Santur’a burada tekrar görev verildi. Is-
tanbul Radyosu’nun ilk kurulduğu zamanlarda bir süre görev yaptı. Darülelhan 
Istanbul Belediye Konservatuarı olunca bu mektebin tasnif ve tesbit heyeti icra 
bölümünde çalıştı. Ödenek darlığı sebebiyle buradaki görevinden ayrılmak zo-
runda kaldı. 1934-1935 yıllarında Bahriye Nezareti Yoklama Kalemi birinci sınıf 
mümeyyizliğinden emekli olunca Kanlıca’ya taşındı. Zamanının çoğunu müziğe 
ayırdı. 1941’de yeni düzenlemeler getirilen Istanbul Belediye Konservatuarı Icra 
Heyeti’nde çalışmak üzere tekrar davet edildi. 1946 yılına kadar bu görevinde kaldı. 
28 Haziran 1952’de öldü. Kanlıca mezarlığına gömüldü.

Ziya Bey ilkokulda ilahicibaşı olmuş, asıl müzik çalışmalarına ortaokulda başla-
mıştır. Ilk müzik hocası Kasımpaşa Meşkhanesi’ne gelen M. Ali Efendi’dir. Neyzen 
13 Türk Musikisi Dergisi, S. 12, İstanbul 1948.
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Aziz Efendi’den ney, Ethem Efendi’den santur dersleri almıştır. Bir süre Zekai De-
de’den musiki meşk etmiştir. Rauf Yekta Bey ile okul yollarında tanışmıştır. Kasım-
paşa Mevlevihane’sinde neyzenlik yapardı. Çok sayıda eseri notaya almıştır.

Santuri Ethem Bey de ilk etapta santur yerine keman çalmayı arzu etmiştir. Ancak 
Ethem Bey’in musikiye karşı yüksek kabiliyetini gören musiki hocaları Hacı Arif ve 
Rıfat Beylerin ısrarı üzerine santura başlamıştır. Hem Ziya Santur hem de Santuri 
Ethem Bey ilk zamanlar keman çalmayı çok isteseler de hocalarının tavsiyeleri ve

Resim 2. Şaban Demirdağ'ın çizimiyle Santuri Ziya Bey (Sedat Anar Arşivi)
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santur sazının hoş sedasından etkilenip santur sazını seçmişlerdir. Ikisi de kısa sü-
rede büyük ilerlemeler göstererek sazdaki üstünlüklerini ispat etmişlerdir.

Ziya Santur, 1914’te Türkiye’de ilk santur metodunu yazmıştır. Günümüze kadar 
ikinci bir santur metodu yazılmamıştır.

Santuri Ziya Bey’in ilk icra ettiği enstrüman neydir. Aynı zamanda keman da icra 
etmiştir. Santuru ilk kez 1903’te Celalettin Bey’in evinde tanıştığı, çok sevdiği, 
saydığı ve ölümüne kadar ilgisini sürdürdüğü Santuri Ethem Bey’de gördü. Kendi 
deyimiyle ahenkli sesi ve hiç kimsede bulunmaması santura ilgi duymasına sebep 
oldu. Bu ilgi Ethem Bey’i memnun etmiş, Ziya Bey’e dersler vermiş ve şöyle de-
miştir:

“Ziyacığım, bu sazı bırakma, ben ölürsem yerimi sen al, talebe yetiştir, bu saz kay-
bolmasın.”

Ziya Santur, Ethem Bey’den ders almaya başladığı sıralarda 34, Ethem Bey ise 41 
yaşındaydı. Ziya Bey, Vecdi Seyhun’un anlattığı olayı şöyle nakleder:

“Kasımpaşa Mevlevihane’sinde Istanbul’un maruf üstatlarıyla her nevi alat-ı mu-
siki mevcud olduğundan meşkler, fasıllar yapılırdı. Ara sıra Santuri Ethem Bey de 
hazirun meyanında görülürdü. Fakat santur mevcut olmadığı için sazından isti-
fade edemezdik. Bu mahrumiyete tahammül edemiyerek bir santur tedarik ettik. 
Üstat da fasıllara iştirake başladı. Böylece santur sazını çalabilmek arzusu hemen 
bende uyandı ve üstattan aldığım derslerle devam etti.”

Osmanlı Devleti’nde 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkan yenileşme ve Batılılaşma 
düşüncesi ile yapılan uygulamalar, Osmanlı kültürünün en önemli parçalarından 
biri olan musikiyi de etkilemiştir. Mızıka-yı Hümayun, 19. yüzyıl boyunca Osman-
lı musikisini etkileyecek farklı olayları tetikleyen bir kurum olmuştur. Mızıka-yı 
Hümayun’un saray ve toplumun müzik zevkini etkilemesi ve değiştirmesiyle klasik 
Osmanlı musikisi sarayda daha az yer bulmaya başlamıştır. Bu dönemde Mevlevi-
haneler, klasik Osmanlı müziği icracıları için sığınak hâline gelmiştir. Çünkü bura-
larda sanatlarını icra etme şansı yakalamışlardır. Santuri Ethem Bey de Mevleviha-
neler’de santur icra etmiştir ve böylece santur, Mevlevi musikisinde kullanılmıştır.

Mehmet Güntekin şu bilgiyi veriyor:

“Ethem Bey, uzun yıllar Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde santur icra etmiştir. Mevlevi 
musikisinde pek kullanılmayan santur sazıyla dinî musikiye eğilişi dikkat çekicidir. 
Ethem Bey santur sazını çalmaktan başka imal de ederdi.”14

Ziya Santur, santur ve ney metodunu yaş sınırına erişmesi dolayısıyla Istanbul 
Konservatuarı Heyeti’nden çekildikten sonra yazmıştır. Santur metodunu 1950 yı-
lında kendi imkânı ile bastırmaya çalışmış, fakat bu amacını gerçekleştirememesi 
unutulmaz acı bir hatıra olmuştur. Ziya Santur, I. Dünya Harbi sonunda Harbiye 
Nezareti için tasarladığı okulun geliştirilmişi olan bir santur ve ney okulu açmak 

14 Tekeli, İlhan, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1994, C. 3, s. 129.
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istese de bu çabası gerçekleşmemiştir.15

Ziya Santur, santura Türk piyanosu adını vermiştir. Kendi yaşadığı döneme kadar 
kucakta çalınan santura sehpa yapmış ve 6 adet ses eklemiştir. Ziya Bey’in santur-
larını, dönemin meşhur laterna lütiyesi Polikarpos usta yapıyordu.

Ziya Santur, 10 Ekim 1941 tarihli Vakit gazetesine vermiş olduğu röportajda, ba-
basından gizli ney üflemeye çalışırken babasına yakalandığını ve babasının “Ney, 
Mevlevihane’de öğrenilir. Orada çalınır, seni götüreyim.” diyerek Mevlevi tekke-
sindeki Aziz Dede’nin yanına götürdüğünü anlatır. Ziya Santur, beş yıl boyunca 
tekkede Neyzen Aziz Dede’den ney dersi aldığını bizzat kendisi dile getirmiştir.

Neyzen Aziz Dede 19. yüzyılın son yarısında yetişmiş ve büyük ün kazanmış saz 
eserleri bestekârı ve neyzenidir. Galata, Kasımpaşa, Yenikapı, Üsküdar ve Bahariye 
Mevlevihaneleri’nin neyzenbaşılığını yapmıştır. Neyzen Aziz Dede yalnızca Ziya 
Santur ile birlikte Türk musikisinin önemli isimlerinden Rauf Yekta Bey ve Neyzen 
Emin Yazıcı’ya musiki dersleri vermiştir.

Neyzen Aziz Dede’nin yolu, Santuri Ethem Efendi ile de kesişir.  Saz arkadaşlı-
ğı yapmışlardır. Santuri Ethem Efendi, Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde santur icra 
ediyordu. Aziz Dede, Kasımpaşa Mevlevihanesi’nin de neyzenbaşılığını yapmıştı.

Ziya Santur, sadece santur metodu yazmamıştır. Aynı zamanda ney metodu da 
yazmıştır. Yaşadığı dönemin en iyi neyzenlerinden birisi olan Aziz Dede’nin öğ-
rencisi olmuştur. Ziya Santur, Aziz Dede için şöyle demiştir: “Üstadın nasıl ney 
üflediğini yazı ile anlatmaya imkân yoktur. Devrinin cidden üstat bir neyzeniydi. 
Gerek ney üflemek, gerek saz eserleri bestelemek hususunda büyük bir muvaffaki-
yet göstermiştir’’ 16

Santuri Vecdi Seyhun
Vecdi Seyhun yüze yakın beste yapmış bir müzisyendir. Bestekâr olmasının yanı 
sıra ud, keman, piyano ve viyolonsel icracısıdır.

Santuri Ethem Bey, santur dersi vererek birçok santuri de yetiştirmiştir. Bu santu-
riler içinde en önemli isim Ziya Santur’dur. Ethem Bey vefat edince Ziya Santur, 
santurun unutulmaması için Zühtü Bardakoğlu, Sabiha Tekad, Cevdet Kozanoğlu, 
Hüsnü Tüzüner ve Vecdi Seyhun gibi santuriler yetiştirmiştir.

Santuri Ethem Bey’in Göksu’da, Ziya Santur ve Vecdi Seyhun’un da Kanlıca yaşadı-
ğını öğrendiğimde Türkiye’nin en önemli bu üç santurisinin Beykoz sınırları içinde 
yaşadığı dikkatimden kaçmadı. Üçüne de Beykozlu diyebiliriz. Son yüzyılda Türk 
musıkisinde bir avuç santurinin olduğu bir dönemde Beykoz’da santur sesinin epey 
duyulduğunu bilmek bir santuri olarak beni de ziyadesiyle mutlu etmiştir. Vecdi 
Seyhun’un santuru acaba halen duruyor mudur? diye bir araştırma içine girdim. 
Edindiğim bir bilgi vesilesiyle besteleriyle gönlümüzü mest eden Erol Sayan hoca-
da olduğunu öğrendim. Hocamın kapısını çaldım, sağolsun santuru bize gösterdi.

15 Oransay, Gültekin, Cumhuriyetin İlk Elli Yılında Geleneksel Sanat Musikimiz, Ankara 1973, s. 242.
16 Kaya, Bayram Ali, Tekke Kapısı, Yenikapı Mevlevihânesi’nin İnsanları, İstanbul, 2012, s. 218.
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Vecdi Seyhun 1915 yılında Kanlıca’da doğdu. Komşusu ve hocası Ziya Santur’dan 
nota, usûl ve keman dersleri aldı. Iki yıl süren bu derslerden sonda hocasının ısrarı 
ile santur çalmaya başladı. Yirmi dokuz yaşında Istanbul Belediye Konservatua-
rı’na giren Seyhun, Hüseyin Sadeddin Arel’in teşviki ile viyolonsel çalmasını da öğ-
rendi. Konservatuarda on altı yıl viyolonsel çaldı. Santur ve viyolonsel dışında ud 
ve keman da icra etmiştir. Mizacındaki tevazu ile tanıyanları kendisine bağlayan 
Seyhun hayatını yalnız musikiye vermiştir. Hiç evlenmemiştir. Gençliğinde bohem 
ama çok sade, dingin ve düzenli bir yaşam sürdüğü; annesine çok bağlı olduğu 
duygu dünyasını yalnızca müzik üzerine kurduğu anlaşılıyor.

Farklı ve özel kişiliğini, görgülü ve nazik bir Istanbul beyefendisi olarak bilinen 
Seyhun, kendi elinden çıkma yüzlerce sayfa renkli kalemlerle yazılmış notalar, 
müzik defterleri, kopya edilmiş fasıllar ve kendi ürettiği melodilerini yazdığı ciddi 
bir koleksiyon oluşturmuş. Bu koleksiyon Türk musiki arşivi açısından önemli bir 
yere sahiptir. Titizliği ve çalışkanlığı ile müzik camiasında bir örnek teşkil eden 

Resim 3. Vecdi Seyhun, Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi, Vecdi Seyhun Arşivi
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Seyhun, modern ve orijinal nağme buluşuyla güfte dağılımı açısından aykırı bir 
yerde durduğu ayan beyan belliyken, 80’lerin başında bile ağırlıklı olarak eski yazı 
yazması, çağdaşlarına nazaran daha edebi ve ağır bir dil kullanması da bir çelişki 
gibi görünmüyor.17

Vecdi Seyhun kendi dönemindeki çoğu müzisyen gibi piyasada çalışmadığından 
ötürü ismini kendi döneminde yaşamış diğer müzisyenler kadar duymayız. Tabii 
ki başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere bazı ses sanatkârlarının düzenlediği 
ciddi konserlere de katılmıştır. Uzun yıllar Istanbul Radyosu’nda hem icrakâr hem 
de repertuvar kurulunda görev yaptı. Aynı zamanda musiki tarihimizle ilgili araş-
tırmalar yapan Seyhun, dergi ve gazetelerde araştırma yazıları yayınladı.

Türk Musikisi sazları ve nota koleksiyonculuğu ile tanınmıştır. Saz ve sözlü eser 
planla yetmiş altı parça eser besteledi. Vecdi Seyhun kendi yalısında müzik akşam-
ları düzenlemiştir. 31 Mart 1984 yılında vefat etti. Kanlıca mezarlığında toprağa 
verildi. Vefatından sonra arşiv değeri bulunan belgeleri ve koleksiyonu Tarih Vakfı 
Bilgi Belge Merkezi’ne aile dostu Ertuğrul Kayihan tarafından bağışlanmıştır. Bu 
arşiv hakkında Gönül Paçacı hocamız ayrıntılı bir yazı kaleme almıştır.18

Maalesef ki Vecdi Seyhun ve müziği hakkında yapılmış araştırma ve çalışma çok 
sınırlı sayıda kalmış. Dilerim ki böylesine muazzam bir bestekâr, icracı ve arşivci 
olan bir müzisyen hakkında araştırma ve çalışmalar artar ve besteleri daha çok icra 
edilir.

17 Toplumsal Tarih Dergisi. Eylül 2015- sayı 261- sayfa 89
18 Ayrıntılı bilgi için. Toplumsal Tarih Dergisi. Eylül 2015- sayı 261 86. Ve 95. Sayfalar arasına bakabilirler. 
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Kanlıca’dan Kandilli’ye Yaşama 
Adabına Dair Bir Deneme

Zeynep TARIM1

Marmara Denizi’nden Karadeniz’e ulaşan iki tarafı girintili çıkıntılı koylar, burun-
lar ve üzerindeki yamaçlarla Istanbul’un en estetik coğrafyasını oluşturan Boğa-
ziçi’nde Osmanlı Dönemi’nde yerleşim, 15. yüzyılda başlamıştır. Kendisine özgü 
bir yaşama tarzını keşfedip olgunlaştırması ise zaman içinde saray ve köşklerin 
yapılmasından sonra gerçekleşmiştir.

Deniz kıyısındaki yalılar ile tepe hattındaki evler ve köşklerin sakinleri her mev-
simde başka bir yüzünü gördükleri bölgede keşfettikleri bir başka Istanbul’a göre 
günlük hayatlarını şekillendirirlerdi. Erguvan, mor salkım, gül, lodos, poyraz, lüfer 
takvimi etkileyen sadece birkaç etkendir. Boğaziçi’nin günlük ziyaretçileri de bu 
takvim içindeki leylak mevsimi, gül mevsimi gibi tenezzühe gidilen vakitleri de içi-
ne alan akışa kapılmak mecburiyetinde kalırlardı. Boğaziçi’ndeki hayat, coğrafyası, 
mimarisi, sakinleri, ziyaretçileriyle Payitaht Istanbul’un devamı gibi görünse de ta-
biatın güçlü etkisi bitkisiyle peyzajıyla yaşama alışkanlıklarını yönetir ve kendine 
özgü bir hayat tarzını getirirdi.

Boğaziçi’ndeki yalılar, köşkler, küçük ölçekli evler, bahçeler, yokuşlar ve kendili-
ğinden oluşan kıvrımlı sokaklar, yaşam tarzının en görünen yüzüyle yazılmamış 

1Prof. Dr. Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Ana Bilim Dalı  
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kuralları olan yaşama adabını göstermekteydi. Yalıda harem kısmının kara tarafı-
na veya mutfağın mümkünse bahçede ayrı inşası, evlerin, yalıların birbirinin içini 
görmeyecek mesafede yapılması bu adabın en görünür birkaç özelliğiydi. Her mi-
mari mekânın çevresindeki ağaç ve çiçeklerin seçimi de doğal olarak aynı adaba 
uygun bir tarzın devamıydı.

Çubuklu’dan Beykoz’a veya Vaniköyü’nden Beylerbeyi’ne kadar Anadolu yakasın-
da çok güzel bir sahil hattı varsa da Kanlıca ile Kandilli arasındaki mimari yoğun-
luk, birbirine eklemlenerek değişen bir yaşama tarzını göstermektedir. 20. yüzyıl 
başındaki manzarada nispeten daha yerli Kanlıca’da Batılı çizgilerin hâkim olduğu 
Hidiv Kasrı’na karşılık nispeten batılı Kandilli’de geleneksel mimariye daha yakın 
Adile Sultan Sarayı, oluşturdukları tezatla birbirlerini tamamlamaktadır.

Kültürler çeşitli yaşama şekil ve usulleriyle zenginleşirken daima farklı örnekler 
sunarlar. Boğaziçi’ndeki sakin, hatta biraz münzevi hayatı, Suriçi Istanbul’un saray 
ve çarşılarla, Eyüp’ün dini iklimiyle, Galata Avrupa kökenli veya yerli gayrimüslim 
sakinleriyle, Üsküdar’ın kervan yollarının geçiş ve bekleme yeri olmasıyla ve daha 
pek çok sebepten- hareketli hayatlarından oldukça farklıydı. Bir sayfiye yeri olarak 
Göztepe’den veya Adalar’daki canlı, herkesin birbirini ve Istanbul’dan gelenleri ta-
nıdığı ortamlardan da farklıydı. Yerleşim ne kadar yayılsa da Boğaziçi’nin sükûnet 
içindeki tenhalığı 20. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar sürmüştür. Yahya Kemal’in 
Boğaziçi’nin olduğu gibi muhafaza edilmesine dair ısrarlı tavsiyesi buradaki ruhu 
fark etmiş olmasıyla ilgilidir.

Bu çalışma, Kanlıca ve Kandilli örneğinde Osmanlı döneminde yerleşimin nasıl 
başladığı padişahların Boğaziçi’ne alakaları, insan ve muhit ilişkisi çerçevesindeki 
yaşama alışkanlıklarının Istanbul şehir kültürünün neresinde olduğunu anlamaya 
yönelik bir denemedir.

Benim muhayyilemdeki Boğaziçi, Kanlıca Çakalburnuyla, Kandilli Akıntıburnu 
arasındaki sahil şeridinin arada Anadolu Hisarı, Göksu ve Küçüksu’yu içine alarak 
kendi içinde değişerek Boğaz sularında olduğu gibi iki yöne de akan bir dünyanın 
macerasıdır. Şimdiye kadar çok kez anlatıldı ama tarihi arka planıyla birlikte yeni-
den tasvir edeceğim bu manzara umarım ki yaşama alışkanlıklarıyla ilgili birkaç 
ipucu verebilir.

Kanlıca, 16. yüzyılda Iskender Paşa külliyesiyle (1559) birlikte Osmanlı şehir haya-
tının hafızasına dâhil olmuştur. Iskender Paşa neden Kanlıca’yı seçti? Bu bir şehir 
planlaması mıydı? Boğaziçi’nin suriçi/nefs-i Istanbul’a uzak bir sahiline bir külli-
yenin yerleşmesi yeni bir mahalleyi mi işaret ediyordu? Bu tercih, Nurbanu Sultan 
Külliyesi’nin 1570’lerde kendi döneminde Üsküdar’ın en uzak ve tenha tepesini 
tercih etmesiyle benzer sebepten mi kaynaklanıyordu? Üsküdar’ın yerleşimini en 
üst noktadan şekillendiren bu külliye gibi Iskender Paşa’nın Kanlıca Iskelesi’ni ter-
cihi daha 16. yüzyılda yerleşimi Anadolu Hisarı’na kadar, hatta körfezden Akın-
tıburnu’na kadar sarmış oldu. Osmanlı dünyasında bir çeşit şehir bölge planlaması 
olduğu söylenebilir mi? Mimar Sinan’ın planlaması mıydı yoksa devletin böyle bir 
yerleşim hedefi var mıydı? Planlı yapıldıysa mimaran-ı hassanın uygulamalarını 
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ancak aylık takvimle izlemek mümkün olduğunda netleşebilir. Kanlıca’ya yapılan 
külliyenin banisi 1565 yılında yapılan hamamın kayıtlarına göre2 Bostancıbaşı Is-
kender Paşa olmalıdır.

Kanlıca, Iskender Paşa Külliyesi’nin 16. yüzyıl ortasında tamamlanmasından sonra 
sakin bir Türk köyü özelliği göstermektedir. Hamam, sıbyan mektebi, kıble istika-
metinde oluşan haziresi ise 20. yüzyıl başlarında yol çalışmaları sırasında kaldı-
rılmıştır. Hazirenin yeri bugün Kanlıca Iskele meydanının girişidir.3 1850’de Rifat 
Paşa tarafından yaptırılan muvakkıthane ise Iskender ve Ahmed Paşaların türbesi 
yanında, camiyle beraber zengin bir peyzaj oluşturmaktadır. Bu yerleşimin devamı 
iskeleden içeriye girerken sağ yamaç ve tepesindeki Mirabad Korusu tepeyi aşıp 
Bahai Körfezi’ne kadar olan sahayı kaplar. Kavacık’taki çiftliklere doğru çıkan yo-
lun üstündeki 1752 civarında yapılan Ataullah Tekkesi Kanlıca’nın özgün kimliği-
ne çok uygun bir külliyeyle 20. yüzyılın sonuna kadar pek değişmeyen köyün sı-
nırlarını çiziyor.4 Camiye dönüşen bu halveti tekkesi Kanlıcalılar tarafından Tekke 
Camisi olarak bilinmektedir.5 Tekkenin haziresi kısmen muhafaza edilmektedir.6 
Bundan sonrası çiftlikler, Kanlıca yoğurdunun kaynağı mandıralardan oluşurdu. 
Geriye bakıldığında bu iskânın ipuçları 17. yüzyılda köyün kültürel kimliğinin 
netleştiğini göstermektedir. 18. yüzyılda özellikle ulemanın Kanlıca’ya yerleşmesi 
20. yüzyıl ortalarına kadar değişse de aynı kodlarla süregiden bir devamlılığı sağ-
lamıştır.7 Kanlıcaya en farklı renk 1892 yılında Hidiv tayin edilen Ismail Paşa’nın 
iskeleden yukarıya doğru sol yamacın Çubuklu’ya kavuştuğu koruluk sahaya 1907 
yılında yaptırdığı binadır. Hidiv Kasrı, Mısır Hidivlerinin Boğaziçi’yle ilişkilerini 
gösteren en dikkate değer yapılardan birsidir. Art nouveau tarzındaki köşk ile Kan-
lıca’nın yerli Osmanlı kimliği değişecektir. Hıdiv’in kendisi için yaptırdığı kasır dö-
nemine göre modern cihannümasıyla Boğaziçi’ni geniş bir perspektiften seyretme 
imkânı vermektedir. 20. yüzyıl başlarına kadar Kanlıca’nın birbirini tamamlayan 
yapılarıyla Osmanlı kibar takımından oluşan ulema sınıfının yaşama adabı birbi-
riyle ahenkli bir tarz oluşturmaktaydı, Kanlıca’nın grubu ile mehtaplarının davet 
ettiği şair ve müzisyenler ise daha çok körfezde misafir edilirdi.

Yeniden bu bölgeyi, iki köy ve arasındaki peyzajına düşen kısmı çok seven Hi-
div ailesine dönelim. Abbas Hilmi Paşa daha önce Dürrizâde ve başka Osmanlı 
devlet adamlarının oturduğu yalının yerine annesi için bir yalı yaptırmıştır. Be-
bekteki 1902 tarihli Valide Paşa Yalısı Kandilli’deki sultan efendilerin görüş açısı 
içine girmektedir. Hidiv’in annesinin adeta bir valide sultan edasıyla Adile Sultan’ı 

2  Kanlıca’daki külliye ve parçalarını yaptıran İskender Paşa’nın kimliği üzerine çeşitli görüşler vardır, ancak doğ-
rudan Sinan üzerine yaptığı çalışmasında Gülru Necipoğlu, Bostancıbaşı İskender Paşa olduğunu hamam ile ilgili 
gördüğü kayıtlardan tespit etmiştir. Sinan Çağı, İstanbul 2013, s. 169.
3  Bugün Kanlıca Camisi’nin haziresi düzlenerek bir meydana dönüştürülmüştür ve meydanın altında yatan pek çok 
Osmanlı devlet adamı ve aydını vardır. Mesela Abdülaziz’in şehzadeliğinde maiyetinde olup, mabeyncilikten başka 
daha pek çok devlet vazifesi üstlenen “Yurdundan ayağ göçürmüş” gibi sevilen bir eserin bestekârı Nevres Paşa da 
tedavi için gittiği Avrupa’da 1872 de öldüğü zaman buraya defnedilmişti. 
4  A. Cabir Vada, Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi, hazırlayan Ali Şükrü Çoruk, İstanbul 2004, s. 75; Baha 
Tanman, Atâ Efendi Tekkesi, DİA, c. 4, İstanbul 1991, s. 36.  
5  Tekke Camisi, Kavacık’ta bir çiftliği olan Mahmud Sırrı Efendi tarafından 1905de yeniden yaptırıldı.
6  Ebubekir Ratıb Efendi (ö. 1799) Sürgün gittiği Rodos’ta idam edildikten sonra (8 Temmuz 1799) kesik başı Kan-
lıca’da Atâullah Efendi Dergâhına defnedildi.
7  Kanlıcayla ilgili tafsilatlı bilgi için bkz. Abdürrahim Cabir Vada, Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi, Bugün 
Kanlıca ile ilgili pek çok çalışmaya kaynak olmuştur.
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ziyaretinde Sultanın Hıdiv’in annesini aynı hizaya oturtmak yerine karşısında yere 
koydurduğu bir mindere buyur etmesi rivayeti gerçek olmasa da padişah kızından 
beklenen bir teşrifat hatırlatması olarak Boğaziçi anlatıları arasında yerini almıştır.

Kanlıca’dan Hisar’a giderken Boğaziçi’nin en güzel havuzlarından birisi olan Kör-
fez, 17. yüzyılda burada yaşamış Şeyhülislam Bahaî Mehmed Efendi (ö. 1654) den8 
dolayı 20. yüzyıl ortalarına kadar Bahai Körfezi olarak anılmıştır. Körfez, muhayyi-
lemizde Yahya Kemal’in tasviriyle; geçmiş sevgililerin aksinin göründüğü, mehtap 
safalarının tercih edilen en ferahfeza mekânı, su üzerinde bir saray bahçesi gibi 
hatta derya üzerinde sur-ı hümayunların yapıldığı bir meydan gibidir. Kanlıca’da 
Kasım sonlarına kadar devam eden gurub burada yerini mehtap seyrine bırakırdı. 
Körfez, seyr ü temaşa âşıklarının gerek sahilden, gerekse kayıklardan gördükleri 
manzaraya eşlik eden musiki fasıllarıyla Boğaz’ın 19. yüzyıl sonundaki en güzel 
sahalarından birisini oluştururdu. Osmanlı Devleti’nin içerden dışardan taham-
mül ve sabırla, çare arayışlarıyla uğraştığı bunalımlı günlerinde adeta başka bir 
dünyanın manzarasıydı. Körfez ile Hisar arasındaki Amcazâde Hüseyin Paşa’nın 
1700 yılı civarında yalısında yapılan toplantılar verilen ziyafet, aynı yaz Leh elçisi-
nin misafir edilmesi sırasında yapılan elçi kabulü teşrifatı ve ziyafeti ise başka bir 
çalışmanın konusu olsun9.

Anadolu Hisarı’nın bu şeritteki en eski yerleşim yeri olduğunu zaten Yıldırım Ba-
yezid’in hisarları, Fatih döneminin izleri ve hâlihazırda çoğu taşı kaybolmuş olsa 
da buradaki mezarlıktan izlemek mümkündür. Anadolu Hisarı’nın bizzat kendisi 
Boğaziçi’nin asli unsurlarından birisidir, fakat enterasan bir anlayışla bu hisarın 
içinden yol geçmektedir. Abdülaziz’in Topkapı Sarayı’nın bahçesinden geçecek de-
miryolu için “isterse sırtımdan geçsin mademki millet kullanacaktır” yaklaşımıyla 
hisarın ortasından yol geçirmek benzer bir görüşü yansıtmaktadır. Uzun süre tak-
dir edilse de Abdülaziz’in Saray bahçesindeki köşklerin yıkımına verdiği onayda 
ne kadar haklı olduğu ve bir başka açıdan sadece kendi hakkı olduğunu düşünmesi 
tartışmaya açıktır. Anadoluhisarı’nın yıkılarak içinden yol geçirilmesi ise devrin 
mühendislerinin mi idarecilerinin mi meseleyi çözümsüz görmesinden kaynak-
lanmıştır bilinmez. Nitekim Yahya Kemal’in Boğaz hattında bir sahil yolu açılma-
ması için yazdıklarının anlaşılmasının bugün bile kolay olmadığı, Boğaziçi’nin özel 
dokusunu göz önüne almadan sadece ulaşımı kolaylaştırma çabalarından anlaşıl-
maktadır. Nelerin ne sebeplerle feda edilebileceğine dair soruları en baştan yeni-
den sormalıyız belki de…

Osmanlı dönemindeki Boğaziçi’ne yeniden dönersek Anadoluhisarı’nda doğan 
Vekayiʽnâme müellifi Abdurrahman Abdi Paşa10 (ö. 1686), IV. Mehmed’in Istan-
bul’da olduğu zamanlar Boğazı ziyaret ettiğini, hatta bir defasında sadece Rumeli 
ve Anadolu Hisarlarını seyre gittiğini nakletmektedir. Anadoluhisarı’nda doğan 

8  Şeyhülislam Bahaî Mehmed Efendi, 1649 yılında IV. Mehmed zamanında şeyhülislam olmuş, Târih-i Naʻîmâ, c. 
III, hazırlayan M. İpşirli, s. 1233.  İngiliz konsolosunun çıkardığı problem yüzünden azledilmişse de 1652 yılında 
yeniden şeyhülislam olmuştur. Ailesi Hoca Sadeddin Efendi ve Ebussuud Efendi’ye dayanmaktadır.  
9 Fındıklılı Mehmed Ağa, Nusretnâme, hazırlayan Mehmet Topal, Dr. Tezi, 2001, s. 447.
10 Vekayiʽnâme müellifi Abdurrahman Abdi Paşa, Anadoluhisarı’nda doğmuştur, sonra Galatasarayı ve Enderun’da 
yetişmiş,1648’de büyük odaya terfi etmiştir. F. Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyiʽ-nâmesi, İstanbul 2008, 
s. XIII. 
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Hamse müellifi Nevʽîzâde Atâî ise (ö. 1635) doğduğu yere bir cemile yaparak tas-
virini Rumeli ve Anadolu hisarlarıyla çevrelerindeki sahili gösteren bir de minya-
türle tamamlamıştır.

Hisar’dan Üsküdar istikametine giderken önce Göksu, sonra Küçüksu ile arada 
oluşan çayırlar, buradaki toprağın, çamurun verdiği imkânla gelişen çömlekçilik 
bugüne kalan tek atölyeyle hala devam eden sürdürülebilir bir üretimi var etmiştir. 
Iki dere arasındaki münbit çayırın daha 17. yüzyıl sonunda bir mesire yerine dö-
nüşmesi Osmanlı Padişahının dolayısıyla çevresindeki pek çok memurun ilgi ala-
nına girmesini temin etmiştir. Padişahların Boğaziçi’ne biniş için gitmelerinin 17. 
yüzyılda örnekleri vardır. Göksu çayırının gözde bir mesire ve gezinti yeri olması 
da 18. yüzyıl bahçe kültürünün bir parçasıdır. Özellikle Cuma selamlıklarından 
sonra veya bayramlarda, halkın keyifle gezdiği, yiyip içtiği bu tenezzüh yerlerine 
padişahların da iltifat ettiği görülmektir. III. Selim’in Küçüksu iskelesi yanındaki 
Mihrişah Sultan çeşmesi bu ilginin bir hatırasıdır. Özellikle II. Mahmud’un Göksu 
ziyaretlerine dair çeşitli kayıtlar vardır.

III. Selim’in talep ve teşebbüslerini hayata geçiren Sultan II. Mahmud, bayramın 
üçüncü günü Eski Saray’da yapılan bayramlaşma merasimini Göksu çayırına ya-
pılan ziyaretlerle değiştirmiştir. Tek başına bu değişikliğin kendisi bir hadisedir. 
Padişahların, tahttan inmiş padişah yakını kadınların yaşadığı Saray’daki mahzun 
ve kırgın sakinleriyle bayramlaştıkları ziyaretler yerine daha neşeli, hayat dolu 
Göksu’yu tercih etmeleri hüzünlü bir vefadan, neşe ve ikbâle heves eden yeni bir 
anlayışın sonucuydu ki; bunun sadece bir başlangıç olduğunu daha sonraki uygu-
lamalar göstermiştir.

Elbette bu binişler kalabalık devlet adamı ve memur takımıyla birlikte yapıldığın-
dan ruzname kayıtları içine de girmiştir. Deniz üstünde saltanat kayıklarının arka-
sında refakatçı kayıklarla oluşturdukları alay ile Boğaziçi ziyaretleri, 18. yüzyılda 
başlamış ve devam etmiştir. Denizde seyreden alay-ı hümayun, karadakine ben-
zer bir teşrifata göre sıralanmayıp, Boğaziçi’ni yakından tanıyan bostancıbaşı ve 
maiyeti öne çıkmaktadır. Kaldırımlarda kumaş perdelerle bir sahnenin sınırlarını 
çizen görevliler yerine kürekçilerin farklı, renkli görüntüleriyle alay, temaşayı hak 
eden seyirlik bir sahne oluştururdu. 18. yüzyıl başında III. Ahmed (ö. 1736) ve 
Nevşehirli Damad Ibrahim Paşa’nın (ö. 1730) teşvikleriyle hareketlenip parıldayan 
Istanbul’un bu canlılığı Boğaziçi’ne taşmıştır hatta ilk sahilnâmelerin11 bu tarih-
lerde yazılmış olması da tesadüf değildir. Aslında gerek mesire yerlerinin gözde 
yerler olması gerek Boğaziçi’ndeki köşklerin yayılması I. Mahmud ile başlamış II. 
Mahmud döneminde artık eğlemeyi ve temaşa etmeyi seven Istanbulluların hayat-
larına girmişti. 19. yüzyılın ikinci yarısında Boğaziçi’nin daha görünür ve bilinir 
yazlıklara dönüşmesi bir yana daha çok konuşulduğu bir dönemdir.12

Göksu çayırının gözde bir eğlenme ve dinlenme sahasına dönüşmesi, Istanbullu-
ların yazlık tercihlerinin Maltepe, Göztepe veya Silivri, Edirne hattındaki yazlık 

11 Fevziye A. Tansel, “Divan Şairlerimizden Fennî’nin Boğaziçi Kıyılarını Canlandıran Mesnevisi: Sâhil-nâme”, 
Belleten, sayı 158, Ankara, 1976, s. 331-346.
12 Kemal Beydilli, “İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul”, Osmanlı İstanbulu II, İstanbul 2014, s. 47. 
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çiftliklerden Boğaziçi’ne akmasını sağlamıştır. 20. yüzyıl başlarında savaştan ve 
işgalden çıkmış fakir Istanbul için Boğaziçi’nde yazlık bir yalı kiralamanın çok im-
kânsız olmadığını sadece ferdin böyle daha tenha ve münzevi bir yaza tâlip olma-
sının kâfi geldiğini yazlıkçıların gelirleri, eğitimleri ve yaptıkları işler göstermek-
tedir. Konak sahiplerinin de, yazlık köşkleri veya yalıları olanların da hiç olmazsa 
haftada bir bu mesire yerlerine evde hazırlanan yiyecek sepetleriyle hazırlanıp git-
tikleri bilinmektedir. Istanbul’dan kayıklarla yapılan bu ziyaretler artınca Şirket-i 
Hayriye vapurlarının sefere başlaması Boğaziçi’ne Istanbul’dan gelmeyi kolaylaştır-
mıştır. Böylece bir bakıma yerleşimi de teşvik etmiştir.

Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) Beykoz tasvirleri13, Mehmed Rauf ’un Eylül 
(1898) romanında Suat ile Süreyya’nın Beykoz’da yazı geçirdikleri yalının çevre-
sinden özellikle erken sonbaharın bütün macerasını ve elbette 1890’lardaki Bo-
ğaziçi’ni resmettiği kadar insan unsurunun hem iktisadi hem kültürel dokusunu 
açıklamaktadır. Halit Ziya’nın Aşk-ı memnu (1901) romanında karşı sahilden veri-
len Kanlıca yalılarıyla birlikte 19. yüzyıl sonundaki Boğaziçi’nden renkli sahneler 
verse de Boğaziçi asıl Yahya Kemal’in şiiri ve Tanpınar’ın nesrinde bir masala dö-
nüşmüştür. Bilhassa Yahya Kemal’in yokluk ve imkânsızlıklar içindeki Istanbul’un 
ücra köşelerini tanıması, Boğaziçi’nin nasıl bir beste olduğunu anlaması estetik du-
yarlılıktaki dehasıyla ilgili olmalıdır. Abdülhak Şinasi Hisar’ın (ö. 1963) Boğaziçi 
mehtap sefalarını, yalılarını tasvir ettiği yazılarındaki romantizm ise daha sonraki 
yazılı metinleri de etkilemiştir.14

Kanlıca’nın 16. yüzyıl ortasında Iskender Paşa’nın külliyesini buraya yaptırmasıyla 
zenginleşen bir Türk köyü olmasına karşılık, Kandilli’nin bir Osmanlı mahallesi 
veya köyü hüviyeti almaya başlaması için aynı yüzyılın sonunda III. Murad’ın böl-
geye iltifat etmesini beklemek gerekir. 28 yaşında padişah olana kadar Manisa san-
cakbeyliği yapan Murad’ın civardaki yaylalarda vakit geçirmeyi sevmesi Kandil-
li’nin üst tarafındaki yayla havasını veya Üsküdar Kavak sarayı gibi tepelere ilgisini 
teşvik etmiş olmalıdır. Bugün iskeleden yukarı çıkan vadinin her iki tarafında yük-
selen yamaçlarla hem doğu hem batıya açık, kuzey rüzgârları için elverişli coğraf-
yasıyla Kandilli’de III. Murad’ın burnun üst kısmına yaptırdığı köşkle başlayan bir 
Osmanlı yerleşimi vardır. Vadinin üstündeki teraslardan birine yerleşen köşkten 
sonra, tepenin üst kısmında şimdiki Hanımoğlu yokuşundan sonra düz bir terasa 
ulaşıp devam eden diğer yokuşla yeniden genişleyen arazi bugünkü Rasathaneye 
ulaşan bahçeleri içine almıştı. III. Murad’ı bu köşkte gösteren minyatür, Boğaziçi 
ve Kandilli için önemli bir kaynaktır. III. Mehmed’in de Kandilli başta olmak üze-
re Boğaz hattıyla ilgilendiğini, babasının yaptırdığı köşk ve çevresindeki bahçeyi 
ziyaret ettiğini görüyoruz. Evliya Çelebi Boğaziçi’nden bahsederken özellikle bu 
bahçenin güzelliğini methetmektedir. Vadinin Küçüksu’ya kadar uzanan diğer ya-
macında iskân ise daha sonra başlamıştır. Özellikle 19. yüzyıl sonunda Abdülme-
cid’in (1839-1861) kızı Cemile Sultan’ın bu yamacın neredeyse tamamını içine alan 
yerleşimi iskele yanındaki sahilhânesine kadar ulaşmıştır.

13 M. Fatih Andı, “Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz”, FSM İlmi Araştırmalar, sayı 21, İstanbul 2006, 
s. 7-14. 
14 Boğaziçi Mehtabları, 1942, Boğaziçi Yalıları 1954. 
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IV. Murad (ö. 1623-1640) ve IV. Mehmed’in (1648-1687) ilgileri15 sahilden tepe-
lere kadar uzanan bahçeler içindeki birkaç köşk içindeki yapılanma III. Ahmed 
(1703-1730) ve Nevşehirli Damad Ibrahim Paşa’nın Istanbul’u güzelleştirmek için 
yaptırdıkları bahçeler ve kasırlar programına Kandilli’yi dâhil etmeleriyle daha da 
canlanmıştır. Fakat bugün tanıdığımız Kandilli’yi ihya eden I. Mahmud (1730-
1754) olup16, iskelede yaptırdığı cami, hamam, mektep ile köye çıkan yokuşun ba-
şına yaptırdığı çeşme ile Kandilli’ye yerleşmeyi teşvik etmiş ve mahalleye Nev-âbâd 
adını vermiştir. Ayrıca bir kısmı IV. Murad zamanında yapılıp, zamanla harap olan 
Kandilli Sarayı’nı da ihya etmiştir.17 Gerek sarayın gerek caminin yapılmasıyla ma-
hallenin şenlenmesini Tarihçi Izzi Efendi’nin “Yeniden şule-bâr-ı sâhil oldu köhne 
Kandilli” mısraı en güzel şekilde ifade etmektedir. Maalesef daha sonra bakımsız-
lıktan harab olan Saray’ın arsası I. Abdülhamid tarafından satılmıştır. Adile Sultan 
Sarayı’na kadar küçük köşkler yapıldıysa da sahanın tamamen kullanımı 19. yüzyı-
lın ikinci yarısıdır. III. Selim zamanında Kandilli’ye yerleşmek isteyen Fransızların 
bu teşebbüsleri hoş karşılanmasa da daha sonra 19. yüzyılda Fransız ve Ingilizlerin 
bu köyü tercih etmeleri, devlet açısından bir problem teşkil etmemiş, hatta zaten 
var olan Rum ve Ermeni nüfusu da bu tarihlerde genişlemiştir.

19. yüzyılın sonunda Kandilli’de vadinin batı tarafındaki tepeye II. Mahmud’un 
kızı Adile Sultan (ö. 1899) için yapılan kendi döneminde nispetsiz büyüklüğüy-
le bugün bile yükselen binaların arasında kaybolmayan bir saray yapıldı. Saray, 
aşağısında selamlık kısmı olan bir sahilhâneyle birinci terasa kadar olan bölgenin 
tamamını içine alır. Osmanlı padişah ailesinin sahil hattını ve bir üstünü bugünkü 
tabirle ön görünümü kaplamasıyla aynı bölgenin cazibesini fark eden gayrimüs-
limler de genel olarak bu düzlükten ikinci terasa kadar olan bahçe ve bağların ol-
duğu kısmı tercih etmişlerdir. 19. yüzyılda üstten vadinin birbirine kavuştuğu yere 
Rum Ortodoks (1810) Kilisesi, Rum Ortadoks Kilisesi Mezarlığı ile yokuşun altına 
Ermeni Kilisesi (1846) yerleşmiştir.

Vadinin yukarı çıkarken sol tarafındaki yamaç doğuda Kanlıca’ya batıda Arnavut-
köy burnuna kadar bir manzarayı içine alıp Abdülmecid’in kızı Cemile Sultan’a (ö. 
1915) verilmiştir. Hala-yeğen Müslüman ve Müslüman olmayan halkıyla vadinin 
alt tarafında kalan köye iki tepesiyle hâkim olmuşlardır. Cemile Sultan’ın tepedeki 
av köşkleri bir yana asıl yerleşimi Adile Sultan Sarayı’nın aksine sahile yayılmıştır. 
Iskelenin yanındaki harem ve selamlık kısmıyla 72 odalı Cemile Sultan Sarayı üst-
ten bir köprüyle koruya bağlanmaktaydı.18 Kandilli’ye büyük zarar veren 1916 gaz 
yangını sırasında pek çok yapıyla birlikte yanmıştır.

Kandilli bugün iki Müslüman, bir Rum mezarlığıyla, birisi Rum birisi Erme-
ni iki kilise, bir cami, iki çeşme, bir su haznesi, bir de küçük bir kuyu bileziği ve  

15 IV. Mehmed İstanbul’da olduğu zamanlarda Kavak Sarayı’ndan başka zaman zaman Kandilli bahçesine dinlenme-
ye giderdi. Naîmâ Mustafa Efendi, Târih-i Naʻîmâ, c. III, hazırlayan Mehmet İpşirli, Ankara 2007, s. 1397.
16 I. Mahmud’un Boğaziçi’yle alakasına dair bir değerlendirme için bkz. Tülay Artan, “I. Mahmud Saltanatında Bo-
ğaziçi Eğlenceleri”, Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar, hazırlayan Hatice Aynur, İstanbul 2020, s. 126.   
17  Ayvansarâyî Hüseyin Efendi-Ali Satı Efendi-Süleyman Besim Efendi, Hadîkatü’l-cevâmi, hazırlayan Ahmet Ne-
zih Galitekin, İstanbul 2001, s. 573. 
18  Cemile Sultan’ın torunu Mevhibe, yalının Cemile Sultan’ın kocası Celalettin Paşa tarafından Mısırlı Mustafa 
Kamil Paşa’dan satın alındığını, çocukluğunda haremde 125 selamlıkta 95 kişi olduğunu yazmaktadır. Sara Ertuğrul 
Korle, Geçmiş Zaman Olur ki, (Prenses Mevhibe Celalettin’in anıları), İstanbul 1987, s. 19
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yalağıyla Osmanlı Istanbul’unun pek çok özelliğini içine almaktadır. Bu tarihi doku 
içinde pek bilinmeyen taundan ölen Hisarlı Fatma Hatun’un hayratı olan kuyu ile 
yanındaki yalak, atların ve civardaki hayvanların su ihtiyacını düşünen bir anlayış 
olarak dikkat çekicidir. Nitekim bazı evlerin dış kapı üstlerinde kuşlar için yapılmış 
suluklar, bahçelerdeki küçük mermer su havuzları doğaya şefkatle bakan bir anla-
yışın sonucudur. Bu mermer yalaklar, bugün ne olduğunu bilmeyen yeni sahipleri 
tarafından çiçek tarhı olarak kullanılmaktadır. Kandilli’de bir tekke binası olmasa 
da hatıralarını okuduğumuz Mevlevi Aşçı Ibrahim Dede 1828 yılında Kandilli’de 
dünyaya gelmiş, çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra 1904 yılında emeklilik yılla-
rını geçirmek üzere yeniden Kandilli’ye dönmüştür. Kamus-ı Türkî müellifi Şem-
seddin Sami 1884 yılında Kazasker Sadeddin Efendi’nin kızı Emine Veliyye Hanım 
ile evlenerek Kandilli’ye yerleşen Osmanlı münevverlerinden biridir.19 1750 yılında 
sadrazam olan Devatdar Mehmed Emin Paşa (ö. 1753) I. Mahmud’un çok sevdiği 
Kandilli Sarayı’nı tamir ettirmiş ve Eski Küçüksu Kasrını yaptırarak padişaha he-
diye etmiştir.20

Sultan I. Abdülhamid zamanında yıkılan Kandilli Sarayı’nın yerine yapılan Adile 
Sultan Sarayı’nın büyüklüğü ve mimarisiyle alt tarafında burundaki Edip Efendi 
Yalısı arasındaki tezat Istanbul’un her semtinde görmeye alıştığımız bir sahnedir. 
Edip Efendi’nin rahat, yayvan, sade, fakat bu sadelikle birlikte zarif, güzel daha 
yerli bir zevki yansıtan yalısı21 19. yüzyılda teşrifat ve âdâb bilen bir Osmanlı yak-
laşımını simgelemektedir.

Her iki köyün oluşumuna dair bu bakıştan sonra yalılar üzerinde durmak kısmen 
tekrar olacaktır, zira Boğaziçi söz konusu olduğunda en fazla çalışma sahil şeri-
dindeki bu yalılar üzerine yapılmıştır.22 Hâlbuki yaşama alışkanlıkları bu yalıların 
mimarisinden izlense bile Boğaz köyleri sahilin alt şeridindeki yalılardan ibaret 
değildir. Boğaziçi’ndeki yaşama âdâbını yalılardan en küçük ölçekli evlere kadar 
buralarda yaşamayı tercih edip, Boğaziçi’ni coğrafyası, iklimi ve doğasıyla birlikte 
kabul eden insanlar oluşturmaktadır. Kanlıca’da 17. yüzyılın başından itibaren en 
azından şimdilik tek tek tespit edebildiklerimin pek çoğu ulema sınıfından. Buna 
karşılık Kandilli önce padişahların ilgilenmesi, daha sonra da muhtelif kesimler-
den daha renkli, daha çeşitli sakinleriyle tamamıyla başka bir özellik göstermekte-
dir. Her iki köy de farklı karakterleriyle 20. yüzyıl başına kadar aynı izlerle devam 
etmektedirler.

Boğaziçi’ndeki iskele camileri önlerinde kendiliğinden oluşan meydanlar, genel-
likle çevresindeki çeşme dükkân gibi işlevsel yapılarla köylerin merkezini oluş-
turmakta, Istanbul ve diğer iskelelerle bağlantının ana hattını oluşturan ulaşım ve  

19  Bu listeyi 20. yüzyıla kadar uzatmak ve zenginleştirmek mümkündür. Mesela Edebiyat fakültesinin meşhur 
hocalarından Prof. Dr. Cavid Baysun 1926-37 arasında Kandilli Kız lisesinde tarih öğretmeni olarak görev 
yapmıştır.
20  A. Özcan, “Mehmed Emin Paşa, Devâtdâr”, DİA, c. Ek-2, Ankara 2019, s. 222.  
21  Boğaziçi yalılarının özgün mimarisini yansıtan bu yalı 1887 yılında Edip Efendi’ye intikal etmiştir. Yalıyla ilgili 
bilgileri Edip Efendi’nin torunu Muammer Asaf Bey’den nakledilen malumat için bkz. Haluk Şehsuvaroğlu, “Kan-
dillide Edip Efendi Yalısı”, Taha Toros Arşivi 501360. 
22  Boğaziçi yalıları ve bir örnek üzerinden yapılan bir çalışma için bkz. Nurhan Atasoy, Kont Ostrorog’dan Rahmi 
Koç’a Boğaziçinde Bir Yalının Hikayesi, İstanbul 2004.  
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ticaret yapan kayıklarla en canlı kısmını oluşturmaktaydı.23 Kanlıca ve Kandilli is-
kele meydanları benzer özellikleriyle en karakteristik örneklerdir. Bu hattın geç-
mişte ziyaretçilerden dolayı en kalabalık iskelesi Göksu eski işlevini kaybetse de 
Kanlıca, Anadoluhisarı ve Kandilli iskeleleri hala köylerin ana kapıları durumun-
dadır.

Kanlıca’dan Kandilli’ye devam eden bitki örtüsü kendi içinde çok zengin başka bir 
dünyadır. Tepelerdeki özellikle bir çeşit kekik vardır ki hala el değmeyen yerlerde 
her sene yeniden filizlenir. Bahçe sevmeyen bahçıvanların bilgisizliğine kurban 
giden yaşlı akasyalar, lale modası yüzünden feda edilen bütün iri katmerli ve ko-
kulu güller, yerini sadece daha arsız olduğu için Arap yaseminine bırakan Akdeniz 
yasemini, her yeni taşınmanın arkasından çevre temizliği sırasında yok edilen mi-
mozalar ile bütün Kanlıca’yı saran ıhlamurların ortadan kaldırılması Boğaziçi’ni 
hangi açılardan daha güzel yaptı henüz bilinmiyor. Nihayetinde bölgedeki bütün 
bülbülleri çeken fıstık çamları artık sayılabiliyor, deniz manzarası için tepesi kesi-
len bîçare fıstık çamları, karlı günlerde yapılan tuzlamayla birlikte kurutulan çı-
narlar Boğaziçi’nin yaşama adabının nasıl değiştiğini sessizce fakat en iyi şekilde 
anlatmaktadır.

23  Kayıklar ve İskeleler için bkz. Nejdet Ertuğ, Osmanlı Döneminde İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar, Ankara 
1999. 





“Şeb Nedir Körfez’de?” 
Leyla Saz’a Göre Boğaziçi ve 
Mehtap Safaları

Beşir AYVAZOĞLU1

Özet
Çocukluk ve gençlik yılları saraylarda geçen ve eski Istanbul’da Boğaziçi hayatını 
bütün incelikleriyle yaşayan şair ve bestekâr Leyla Saz, son demlerine kadar hiç 
unutamadığı mehtap âlemleri ve bu âlemlerin ayrılmaz unsuru olan musiki hak-
kında kendisiyle röportaj yapan bazı gazetecilere az da olsa bilgi vermiştir. Ha-
tıralarında da harem hayatı ve Boğaziçi sahillerini bezeyen sarayların yanı sıra, 
Sultan Abdülaziz’in Avrupa’dan dönüşünde yapılan muhteşem donanmadan, ilk 
defa Fatma Sultan Sarayı’nda kullanılan projektörün yaydığı ve görenlerin mehtap 
fişeği sandığı keskin beyaz ışıktan, ayrıca Beykoz sınırları içindeki Yuşa Tepesi’ne 
yapılan gezilerden söz eder. Boğaz’da son mehtap âlemi de Fransız yazar Claude 
Farrère şerefine Leyla Saz tarafından düzenlenmiş, fakat bu teşebbüs basın yoluyla 
duyurulunca eğlenceye katılmak isteyenlerin doluştukları binlerce sandal ve kayı-
ğın Bebek önlerine yığılması yüzünden iptal edilmişti.

1Yazar, Şair 
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Hekim Ismail Paşa’nın kızı şair ve bestekâr Leyla Saz (1850-1936), Boğaziçi’ndeki 
renkli hayatı yaşamış şanslı insanlardan biridir. Dört yaşındayken Sultan Abdül-
mecid’in dördüncü kızı Münire Sultan’ın yanına kardeşi Fatma’yla birlikte nedime 
olarak verilmiş, Abdülmecid’in ölümü ve babasının Girit’e vali olarak tayini üzeri-
ne ayrılmak zorunda kalmışsa da Saray’la irtibatı hiç kesilmemiştir. 1921 yılında, 
Vakit gazetesinde “Harem ve Saray Âdât-ı Kadîmesi”, İleri gazetesinde de “Geçen 
Asırda Kadın Hayatı” başlığıyla yayımlanan hatıratında altı padişah dönemini kap-
sayan saray hatıralarını harem ağırlıklı olarak anlatır.2 Hatıratın İleri gazetesinde 
yayımlanan bölümlerinde ise Boğaziçi’nde kadın hayatına, yeni modalara, kılık 
kıyafet, pazar kayıklarıyla Sarıyer, Göksu, Küçüksu gibi mesirelere gidiş gelişlere, 
öküz arabalarıyla Yuşa Tepesi ziyaretlerine, Hıdırellez eğlencelerine dair dikkate 
değer bilgiler vermiştir. Biz bu tebliğde Leyla Saz’ın Boğaziçi hayatının en renkli 
tezahürlerinden biri olan mehtap âlemleri hakkında anlattıklarını ele alacağız.

Sadece mehtap âlemleri değil, Boğaziçi’nde çeşitli vesilelerle düzenlenen donan-
ma geceleri de Istanbul halkının dört gözle beklediği gecelerdi; herkes sokaklara 
dökülür, kandil, fener ve meş’alelerle özene bezene donatılmış binaları, Boğaz’da 
ışıl ışıl aydınlatılmış vapurları ve dört bir taraftan yükselen havai fişeklerinin gök-
yüzünde masal çiçekleri gibi renk renk açılıp saçılarak yıldız yağmuruna dönüş-
melerini seyreder, gece yarısına kadar maytaplar yakıp çarkıfelek fişekleri çevirir, 
yiyip içerlerdi.

Leyla Saz, şüphesiz birçok donanma şenliğine şahit olmuştur, ancak hatıratında 
sadece Sultan Abdülaziz’in Avrupa’dan dönüşünde yapılan benzersiz donanmayı 
anlatır. O gece Fatma Sultan Sarayı’nın davetlilerindendir. Yemekten sonra donan-
ma gecesini daha yakından görebilmek için Sultan Efendi’nin üç çifte kayığıyla Bo-
ğaz’a açılır, önce Yeniköy’e, daha sonra dönüp sahili takip ederek Ortaköy’e, oradan 
Bebek’e, Bebek’ten Kanlıca’ya kürek çekerler. Leylâ Hanım bu gezinti sırasında gör-
düklerini hâtıralarında uzun uzun anlatmaktadır: Saraylar ve yalılar binlerce vize, 
kandil ve fenerle “pek muşsa” donatılmıştır. Ağaç dallarına o kadar çok kandil ve 
fener asılmıştır ki, yamaçlar tezhipli büyük sayfalara benzemektedir. Aralarda renk 
renk kandillerle yapılmış aylar ve yıldızlar görünmekte, anlamlı beyitler okunmak-
tadır. Yusuf Kâmil Paşa’nın eşi Mısırlı Zeynep Hanımefendi’nin Bebek’teki dağında 
ise minyatür bir gökyüzü oluşturulmuştur: Yüksekte bir hilâl, karşısında büyücek 
bir yıldız, daha uzaklarda takım takım yıldızlar ve küçük küçük fenerlerle kotarıl-
mış samanuğrusu... Sultan kayığı Kanlıca açıklarındayken üzerlerine birden kuv-
vetli, beyaz bir ışık düşer. Leylâ Hanım’ın gezinti sırasında zaman zaman görüp 
mehtap fişeği sandığı bu ışık, aslında ilk defa Fatma Sultan Sarayı’ndaki donanma-
ya ilâve edilen bir projektörden akmaktadır. Irili ufaklı yüzlerce kayık ve sandalla 
donanma seyrine çıkmış Istanbullular, ışığa üşüşen çılgın pervaneler gibi, bu kes-
kin elektrik ışığına yönelmişlerdir.

2 “Harem ve Saray Âdât-ı Kadîmesi”, Vakit gazetesinde 20 Ocak-11 Haziran, “Geçen Asırda Kadın Hayatı” tefrikası 
ise İleri gazetesinde 25 Nisan-14 Haziran 1921 tarihleri arasında yayımlandı. Leyla Saz’ın oğlu tarafından Fransız-
caya, Fransızcadan da Landon Thomas tarafından Ingilizceye çevrilen bu hatıralar Sadi Borak tarafından Haremin 
Içyüzü (Milliyet Yayınları, Istanbul 1974) ismiyle kitaplaştırıldı.  
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Sonunda üç çifte kayık Baltalimanı’na iyice yaklaşır; şimdi Fatma Sultan’ın sara-
yındaki donanma bütün ayrıntılarıyla görülebilmektedir. Zemine üç sıra halinde 
büyük fanuslar dizilmiş, yalının yaklaşık dört metre yüksekliğindeki cephesinin 
alttan dörtte biri çok küçük sis fanuslarıyla kaplanmış, kalan kısımlara da zümrüt, 
yakut ve inci renklerinde büyücek fanuslar ve elmastıraşla kesilmiş billûrlar yerleş-
tirilerek zarif bir şekil verilmiştir. Rıhtım boyunca uzanan nurdan duvarın ortasın-
da loş bırakılan bölge de yeşil fenerleri ve turuncu kürecikleriyle nefis bir portakal 
bahçesi gibi görünmektedir. Belli ki Zeynep Kâmil Hanımefendi ve öteki Sultan 
Efendilerle “donanma” yarışına giren Fatma Sultan, -Leylâ Hanım’ın nedimeler-
den öğrendiğine göre- hiçbir masraftan kaçınmayarak bütün aydınlatma takımını, 
mumları bile, Avrupa’dan getirtmiştir.3

Leyla Saz, Sultan II. Abdülhamid’in cülus yıl dönümlerinde (Rumi 19 Ağustos) ya-
pılan donanmaları da seyretmiş olmalıdır. Ancak hatıratında bunlardan söz etmez. 
Donanma gecelerini pek şiirli bulan ve fenerlerden ışık değil, şiir döküldüğünü 
düşünen Abdülhak Şinasi Hisar, çocukluğunda 19 Ağustoslarda düzenlenen do-
nanmaların kendisi için özel bir anlam taşıdığını, o gecelerde mutlaka dostlarına 
veya akrabalarına davet edildiklerini, tarifesi değişmiş ve cülus yıl dönümü şerefi-
ne donatılmış Şirket-i Hayriye vapurlarına binip dağlarında ve bağlarında yüzlerce 
kandil ve fenerin yandığı yalıların önlerinden geçtiklerini, bütün Boğaziçi semtle-
rinin o gece Binbir Gece Masalları’ndaki ışıltılı şehirlere benzediğini söyler.4 Ab-
dülhamid muhaliflerinin, özellikle Servet-i Fünun şair ve yazarlarının 19 Ağustos 
donanmalarında protesto amacıyla evlerindeki bütün ışıkları kapatıp sabaha kadar 
karanlıkta oturduklarını da hatırlatmak isterim.5

Mehtap âlemleri donanma şenliklerinden farklıdır; daha çok temmuz ve ağustos 
aylarının dolunaylı (bedr-i tâm) bulutsuz gecelerinde düzenlenirdi. Bu geleneğin 
17. yüzyılda Şeyhülislâm Bahai Efendi tarafından başlatıldığı söylenir. Körfez ci-
varındaki arazinin büyük bir kısmı, Yavuz Sultan Selim’in musahibi Hasan Can’ın 
soyundan gelen Bahai Efendi’ye aitti. Kanlıca Körfezi, aynı zamanda divan sahibi 
güçlü bir şair olan Bahai Efendi’nin buradaki mükellef yalısından dolayı 19. yüzyıl 
sonlarına kadar Bahai Körfezi diye anılmıştır.

Boğaziçi’ne 19. yüzyılda yerleşen Mısırlı Abdülhalim Paşa’nın canlandırdığı meh-
tap âlemlerinde, halı ve minderlerle donatılmış bir pazar kayığına yerleşen saz he-
yeti Boğaz’a açılırmış. Neyzen Aziz Dede, Santurî Edhem, Tanburî Ahmet, Kör 
Hüsameddin ve Hânende Nedim Efendiler gibi, her biri kendi dalında bir dev olan 
musikişinaslar sessiz ve mehtaplı Boğaz gecelerini parlak nağmelerle kuşatınca 
bütün yalıların kayıkhaneleri hareketlenir, feracelerini kapan hanımlar Halim Pa-
şa’nın saz heyetini taşıyan pazar kayığının peşine takılırlarmış. Bu kafileye o kadar 
çok kayık katılırmış ki, Boğaz’da bir yakadan diğer yakaya kayıktan kayığa atlaya-
rak geçilebilirmiş. Binlerce kayık musikinin peşinde süzülerek Anadolu Hisarı ile 
Kanlıca arasındaki Bahai Körfezi’ne girermiş ve asıl musiki âlemi orada başlarmış.

3 Saz, L. age, s. 151-153.
4 Hisar, A. Ş.(1942). Boğaziçi Mehtapları, Hilmi Kitabevi, Istanbul.
5 Bu konuda bkz. Beşir Ayvazoğlu, Fikret, Everest Yayınları, Istanbul 2019, s. 302-303.
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Yahya Kemal, şarkı formunda yazdığı “Mihrâbad”6 isimli şiirinde, fasıl başladığı 
zaman Boğaziçi’nin derin bir sessizliğe gömüldüğü eski, nezih mehtap âlemlerini 
Mihrâbad’dan Kanlıca Körfezi’ni seyreden ay yüzlü bir güzelin gözüyle şöyle tasvir 
eder:

Mev’id-i mehtâba sâz açmış gümüşten şâhrâh
Şeb nedir Körfez’de Mihrâbâd’dan görmüş o mâh
Mevkib-i zevrakla gelmiş fasl-ı Sultânî Yegâh
Şeb nedir Körfez’de Mihrâbâd’dan görmüş o mâh
Kâinât-ı gaybı tel yoklayan mızrâbdan
Vehleten dervâze-i mâzî açılmış âbdan
Sebk eden mehtâblar bir uyanmış hâbdan
Şeb nedir Körfez’de Mihrâbâd’dan görmüş o mâh

“Saz, sözleşilen gece mehtaba gümüşten geniş bir yol açınca ve Sultanîyegah Fas-
lı bir kayık kafilesiyle gelince, o ay yüzlü güzel, Mihrâbad’dan, Körfez’de gece ne 
demektir, görmüş. Mızraplar gayb âlemini tel tel yoklarken, suda geçmiş gecelere 
büyük bir kapı açılmış ve bütün önceki mehtaplar uykularından bir bir uyanmış. O 
ay yüzlü güzel, Mihrâbad’dan, Körfez’de gece ne demektir, görmüş.”

Leyla Saz, Anadolu yakasında oturanların gittikleri Fenerbahçesi, Haydarpaşa, 
Bağlarbaşı, Çamlıca, Icadiye, Sultaniye, Beykoz gibi mesireleri sayarken Mihrâbad’ı 
da zikreder ve Kanlıca’dan yükselen, bütün Boğaziçi’ne hâkim tepedeki mevkie bu 
ismin bir padişah tarafından verildiğini söyler. Bağlar ve meyve bahçeleriyle çev-
rilmiş, etrafı mermer döşeli ve asırlık fıstık ağaçlarıyla süslü büyük bir set; ortasın-
da fıskiyeli, dört tarafındaki aslanların ağızlarından sular fışkıran kare formunda 
bir havuz ve ahşap bir köşk... Yalının ve arkasında yükselen tepenin önceki sahibi 
devrin padişahını davet edip bu köşkte bir ziyafet vermiş. Çok eğlenen padişah 
da memnuniyetini ifade etmek için buraya “Mihrâbad” ismini vermiş. Leyla Saz, 
yaşadığı dönemde harabeye dönmüş olan Mihrâbad’ın Vecihi Paşa’ya ait olduğunu 
ve buraya Paşa’nın Körfez’deki yalısından arka sokağa geçilip iki tarafı servili yo-
kuştan çıkıldığını söylüyor.7

Şimdi Yahya Kemal’in ay yüzlü güzelinin Mihrâbad’dan seyrettiği mehtap âlemle-
rine bakabiliriz. Abdülhak Şinasi, bu âlemleri ihya edenin Abdülhalim Paşa değil, 
Hidiv Ismail Paşa olduğunu söyler.8 Ancak Halim Paşa’nın mehtap âlemi düzenle-
meye meraklı olduğunu, bu zevkinin oğlu Said Halim Paşa’ya intikal ettiğini bili-
yoruz.

Bahai Körfezi’ndeki mehtap âlemlerini “gayet kibarane ve nezihane icra edilen bir 
eğlence” diye tarif eden A. Cabir Vada’ya göre, eğlence için daha çok temmuz ve 
ağustos ayları tercih edilir, mehtaplı gecelerde Bahai Körfezi zamanın en meşhur 

6 Bu şiir ilk defa Foto Magazin dergisinin 1 Birinciteşrin 1938 tarihli 6. sayısında yayımlanmıştır.
7 Saz, L., age, s. 248-249.
8 Abdülhak Şinasi Hisar, age, s. 
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sazendelerinin yay ve mızraplarından çıkan sesler ve hanendelerin ahenkleriyle in-
ler, Körfez’i çevreleyen tepeler bu terennümleri sazende ve hanendelere sadakatle 
iade ederdi. Bahai Körfezi’ndeki aks-i sadanın berraklığı benzersizdi.9

Abdülhak Şinasi’nin Boğaziçi Mehtapları’nda ayrıntılı bir şekilde anlattığı mehtap 
âlemlerine şahit olanlar, o gecelerin güzelliğini hiç unutamamışlardır. Leyla Saz, 
bunlardan biridir. Hatıratında nedense söz etmediği mehtap âlemleri hakkında 
kendisiyle yapılan mülakatlarda kısaca bilgi vermiştir.10 Bu mülakatlardan birinde 
mehtap âlemleri sorulunca önce bir süre eski günlere dalar, sonra “A evladım, du-
rup dururken şimdi hangi şeytana uydun da gelip bana o günleri hatırlattın?” der 
ve şöyle devam eder:

“Altmış beş-yetmiş yıl evvelki zamanlar... Ve sen şimdi bir gazeteci merakıyla zerre 
kadar heyecan duymadan ‘Boğaziçi’nin mehtap safaları?’ diye sorarken bile bilir 
misin bu sualin bana neler hatırlatır, beni nerelere götürür ve içimi nasıl sızlatır? 
(...) O âlemler, o mehtap safaları bitti, o geceler hiç görülmemiş, eşsiz gecelerdi. Bo-
ğaz suları ebediyen o günlerin hasretini çeke çeke bir gözyaşı gibi akıp gidecektir. 
Bütün benliğimi saran bu isimsiz ağrıya belki bir daüssıla dersiniz. Fakat ben de 
derim ki, Boğaziçi’nin mehtap safalarını görenler o sulara, o kıyılara içleri sızla-
madan bakamazlar. Bebek’le Emirgân arası dile gelse de söylese... Hava kararınca 
sandallar yalılardan ayrılırlardı. Şarkın en usta, en büyük musiki üstatları ay ışığı 
altında pırıl pırıl hârelenen suların üstünde birbirleriyle müsabakaya çıkmış gibi 
coşarlardı. Yüzler ve yüzlerle sandal sanki birbirine girerdi. Ve kıyılar bazen baygın 
seslerle inlerdi. Bu sesler hâlâ kulaklarımdadır.

Gördüğüm gün rûyini ey mehlikâ
Öteden başka bir ses gelirdi:
Ey sabâ esme nigârım uykuda.
Birbirinden güzel feracelere, birbirinden ince yaşmaklara bürünmüş tazeler baş-
tanbaşa şiir olan bu âlemde kendilerinden geçerlerdi.

Hele o vaktin en meşhur hanendesi Nedim Bey’in sesi duyulunca bütün Boğaz 
sanki birdenbire susar, sade onun sesi işitilirdi. Nezih bir âlemdi bu. Bazen kendi-
ni bilmezler, sarhoşlar, çapkınlar da karışmaz değildi aramıza. Fakat bunlar yine 
kendiliklerinden yavaş yavaş sıyrılır giderlerdi. Bunca yıl Boğaz’da gezdim, ne bir 
terbiyesizlik, söz atma gördük, ne de neşemizi kaçıran bir tabanca sesine, bir bıçak 
parıltısına şahit oldum. (...) Bütün geceyi sularda geçirirdik. Kalender, Küçüksu… 
Ve ortalık ağarırken, içimizde zerre kadar uyku hasreti, yorgunluk duymadan ge-
cenin bitişine üzülerek yalılarımıza dönerdik.”11

Sultan II. Abdülhamid devrinde mehtap âlemleri daha çok Abdülhalim Paşa’nın 
oğlu Said Halim Paşa tarafından düzenlenirdi. Leyla Saz’ın Kandemir’e verdiği bir 
9 A. Cabir Vada, Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi, Yedigün Neşriyatı, Istanbul [t.y.], s. 101.
10 Abdülhak Şinasi, Boğaziçi Mehtapları’nı yazarken kaynaklarını yokladığını, fakat fazla bilgi bulamadığını söyler. 
Leyla Hanım hakkında da şunları yazmıştır: “Leyla Hanım’ın –bir oğlu tarafından Fransızcaya tercüme edilen- ha-
tıratında bir şey bulamadım. Bazı muharrirler o kadar her şey hakkında yazmışlardır ki her mevzu karşısında buna 
dair de yazmış olacaktır demek hatıra geliyor.” Bkz. Age, s. 283.
11“Şair Leyla Anlatıyor”, Aydabir, sayı 3, 1 Teşrinisani 1935, s. 10-11.
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röportajda anlattıklarından Müşir Deli Fuad Paşa ve Hamdi Paşa gibi, onunla kı-
yasıya rekabet eden mehtap âlemi meraklılarının bulunduğu anlaşılıyor. Deli Fuad 
Paşa, rakiplerini gölgede bırakmak için mavnalara piyanolar, mükemmel saz ta-
kımları yerleştirir, Boğaz’ı çın çın öttürürmüş.12

Rekabet demişken, Boğaziçi mehtap âlemlerinin böyle bir rekabetten doğduğuna 
dair görüşlerin de bulunduğunu kaydetmekte fayda vardır. Hatıralarında, Boğaz’da 
kadınların doluştuğu kayıklarda musiki de icra edildiğinden söz eden Baron de 
Tott, Büyükdere Rumlarının, Fransız Sefarethanesi’nde yapılan bir musiki âlemi-
ni kıskandıklarını ve saz takımlarıyla sandallara atlayıp Sefarethane’nin karşısına 
geldiklerini anlatır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir’de, Tanzimat devrinde Bo-
ğaz’a damgasını vuran mehtap eğlencelerinin başlangıcı olabileceğini söylediği13 
bu rekabetin bir benzerini, Sahnenin Dışındakiler isimli romanında Mütareke 
devrine taşır. Romanda, Mevlevi kültürüyle yetişmiş zarif bir Osmanlı beyefendisi 
olan Tevfik Bey ve romanın belli başlı kahramanları, Kanlıca’da bir eylül gecesi 
yemekten sonra bir kayığa doluşup denize çıkarlar. “Musiki kadar güzel ve derin”, 
“insana sunduğu hayaller ve açtığı âlemler kadar imkânsız” Boğaz’da yaşadıkları 
haz ve coşkunluk çok geçmeden yabancı seslerin saldırısına uğrar. Her şeyiyle ve 
her şekilde bizim olan bu manzarada, bir süredir birbirinden farklı birkaç musiki 
aynı anda duyulmaktadır. Rumların bindikleri sandallardan kitara ve mandolin 
sesleri gelmekte, Kanlıca koyunu bir türlü terk etmeyen büyükçe bir istimbotta 
ise Amerikan neferleri kendilerine balalayka çaldırmaktadırlar. Başka zaman olsa 
pekâlâ zevkle dinlenebilecek bu sesler, Mütareke şartlarında Müslüman halkı öldü-
resiye rahatsız etmektedir. Boğaz o gece de aynı seslerin ‘işgal’indedir. Kanlıca ko-
yundan tam çıkacaklardır ki, aynı zamanda kudretli bir hanende olan Tevfik Bey, 
kürekçisine “Dön,” diye seslenir, “şu heriflere bir ders verelim!” Ve birden denizin 
ortasında aya karşı, bu toprakların asıl sesi yükselir. O anda bütün Boğaz susar ve 
tepeler Tevfik Bey’in okuduğu gazeli birbirine gönderirler. Önce kitara ve mando-
lin sesleri, sonra diğerleri, daha sonra bütün etraf susar. “Tevfik Bey’in sesi Boğaz’ı 
tek başına zaptetmiştir.”14

Leyla Saz, Boğaz’da mehtap âlemlerinin Sultan II. Abdülhamid devrinde niçin ve 
nasıl sona erdiğini de şöyle anlatır:

“Mehtap safaları Sultan Hamid devrine kadar sürdü. Bu devrin ilk zamanlarında 
yine vardı. Sonra yavaş yavaş söndü. Neden bilmiyorum. Yalnız çok iyi hatırla-
rım, Hidiv Ismail Paşa’nın yalısından bir gece Boğaz’da o güne kadar eşini duyma-
dığımız bir nağme çağlayanı sezmiştik. Bütün sandallar süzüle süzüle bu yalının 
önünde toplandı. O kadar ki bin an oldu, Boğaz sandallarla kapanacak gibi geldi 
bize. Yalının karanlık pencerelerinin ardından ud, rebab ve tef seslerine Arap ha-
nendelerinin nağmeleri karışıyordu. Kıyılar ‘Ya leyl...’lerle çınlıyordu. Ertesi akşam 
gayrı ihtiyari gene o yalının önünde toplandık. Karşı sahilde, uzaklardan bir gece 
evvelkinden daha kalabalık bir akın, soluğu Hidiv Ismail Paşa’nın yalısı önünde 
12 Kandemir, “Ömrü Sultan Saraylarında Geçen Leyla Hanım”, Yakın Tarihimiz, cilt 2, nr. 26, 23 Ağustos 1962, s. 
390. 
13 Tanpınar, A. H. (2015). Beş Şehir, Dergâh Yayınları, Istanbul, s. 192.
14 Tanpınar, A.H. (2015). Sahnenin Dışındakiler, Dergâh Yayınları, Istanbul, s. 169-171.
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almıştı. Çok geçmeden Arap sazende ve hanendeler gene başladılar. Boğaz’da bir 
mabet havası esiyordu. Sıcak diyarlardan gelen bu seste bizi ağlatan bir baygınlık 
vardı. Yazık ki bu ikinci gece, ne oldu ise oldu ve bu misli görülmemiş musiki zi-
yafeti yarıda kaldı. Bir müdahale… Bir emir, dediler. Boğaziçi’nin mehtap safaları 
son nefesini vermişti.”15

Ikinci Meşrutiyet devrinde mehtap âlemlerinin yapıldığına dair bir bilgiye sahip 
değiliz. Esasen önce Trablusgarp ve Balkan Harpleri, ardından Birinci Dünya Har-
bi ve Mütareke yılları böyle eğlencelerin yapılmasını imkânsız kılmıştı. Cabir Vada, 
Boğaz’da son mehtap âleminin 1924 yılında Bebekli bir hanım tarafından Fransız 
yazarı Claude Farrère şerefine düzenlendiğini, fakat bu âlemin bir mehtap kepa-
zeliğine döndüğünü anlatır. Bebek koyundan Tarabya’ya kadar Boğaz’ı kaplayan 
kayıklardan yükselen sarhoş naraları ve tabanca sesleriyle fındık fıstık satıcılarının 
yaygarası saz takımının yerini almıştır.16

Hikmet Feridun Es’in 1945 yılında yayımlanan “Tanımadığımız Meşhurlar” baş-
lıklı yazı dizisinin “Leyla Saz” bölümünden Farrère için mehtap âlemini Leyla 
Hanım’ın düzenlediğini, bunun için kayıkların tutulup devrin seçkin hanende ve 
sazendelerinin davet edildiğini öğreniyoruz. Bu hazırlık gazeteler tarafından ka-
muoyuna duyurulup hangi gece yapılacağı ilan edildiği için, o gece, Claude Far-
rère, diğer misafirler ve saz heyeti için hazırlanan kayıklar, meraklıların doluştuğu 
binlerce kayık ve sandalla kuşatılır. Leyla Hanım, misafirleriyle kayıklara binmek 
üzere sahile inip de Boğaz’ın sıvama kayık ve sandalla dolu olduğunu görünce deh-
şet içinde kalacaktır. Eski bir denizci olan Claude Farrère de bu müthiş kayık kala-
balığına bakıp “Bu kayıklardan denize bir adam düşse kurtarılması imkânsızdır!” 
diyerek endişesini dile getirir. Kayıklara güç bela binerler, fakat hareket etmeleri 
imkânsızdır. Misafirlerin ve saz heyetinin bindiği kayıklar iki saat kadar sonra özel 
bir istimbottan atılan iple çekilirse de bir saz gecesinden ziyade Cabir Vada’nın 
tabiriyle mehtap kepazeliğine dönüşen bu âlem, mehtap âlemlerinin sonuncusu 
olmuştur.17

15 “Şair Leyla Anlatıyor”, Aydabir, sayı 3, 1 Teşrinisani 1935, s. 10-12. Leyla Saz, Kandemir’e verdiği mülakatta ise 
“Meğer jurnalciler ‘Denizde toplanıyorlar!’ diye Sultan Hamid’e yazmışlar, o da kuşkulanmış, yasak etmiş,” diyor. 
Bkz. Kandemir, “Ömrü Sultan Saraylarında Geçen Leyla Hanım”, Yakın Tarihimiz, cilt 2, nr. 26, 23 Ağustos 1962, 
s. 390. Abdülhak Şinasi de aynı hadiseden söz eder ve Leyla Hanım’ın Aydabir’e verdiği mülakatta kendisini tekid 
ettiğini söyler. Bkz. Boğaziçi Mehtapları, s. 250.
16 A. Cabir Vada, age, s. 102-103. 
17 Hikmet Feridun Es, “Boğaziçi’nde Yapılan Son Mehtap Âlemi”, Akşam, nr. 9629, 20 Kasım 1945, s. 5.
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Boğaziçi’nin Süsleri Kürek 
Sandalları ve Kayıkhaneler

Fuat Selim RAMAZANOĞLU1

Özet
Boğaziçi kültürünün adeta ayrılmaz bir parçası olan rengârenk sandallar maale-
sef günümüzde pek ortalarda gözükmüyor. Halen balıkçılık yapan küçük tekneler 
ise klasik “sandal” kategorisinde kabul edemeyeceğimiz ve ancak motor kuvvetine 
güvenilerek hareket edebilecek şekilde inşa edilmişlerdir, edilmektedirler... Kürek 
sandalları, sessiz sedasız bir biçimde sadece ve sadece küreklerin suya girip çıkma-
sıyla oluşan seslerin oluşturduğu, o ruhu okşayan, dinlendiren, su ile barışık kültü-
rün çok farklı bir boyutudur. Öncelikle zarif ve son derece hafiftirler. Kayıkhanele-
re ve rıhtımlara kolaylıkla çekilebilmekte ve indirilebilmektedirler... Bu sandallar, 
ailenin küçük büyük her bir ferdinin kullanabileceği boyutlarda inşa edilebiliyor-
lar, dolayısı ile de bu insanları çok kolaylıkla denizle buluşturabiliyorlardı. Çok 
amaçlı olarak kullanılabiliyorlar, gezmeye, ulaşıma, ufak tefek yük taşımaya, balık 
tutmaya hatta yelken keyfini sürmeye yarıyorlar ve bunların yapılabilmesi için de 
sadece insan gücüne ihtiyaç duyuyorlardı. Işte tüm bunlara bağlı olarak, «Boğaziçi 
ve Yalı» kültürünün ayrılmaz bir parçası haline dönüşmüşlerdir. Kayıkhaneler ise, 
bu sandalların muhafazası için gerekliydiler. Bazıları yalıların içindeki kapalı deniz 

1 Yüksek Mimar 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı694

havuzlarında, bazıları bahçenin diğer bir ucundaki kayıkhanelerde, bazıları da çe-
kek yerlerinde korunuyordu. Kayıkhanelerin tipolojileri ve yalı ile ilgili olan ilişki-
leri de bu konunun dâhilinde ele alınarak olabildiğince ayrıntılarıyla işlenecektir. 
Netice itibariyle; bu sandalların sosyo-kültürel manada Boğaziçi’ne neler kattıkları 
ve bu sandalları muhafaza eden kayıkhane yapılarının tarihsel süreçte geçirdikleri 
evrim “yok olan miras” kavramı çerçevesiyle irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Boğaziçi, Sandal, Kayıkhane, Kürek, Iki çifte, Üç çifte.

Kısa Bir Özgeçmiş
Bildiğimiz formdaki kürek sandallarının kökenine bakıldığında, özellikle kendi 
denizcilik tarihimizde bazı formal değişikliklere uğramış olsa bile “kayık” formun-
da gerçekleşen bazı evrimler ile günümüze dek ulaştığını görürüz. Kayıklar, sivil 
denizciliğimizi inceleyen bazı deniz tarihçileri ve araştırmacıları tarafından tama-
men ayrı bir form olarak değerlendirilmiştir. Aslında ben de aynı kanıdayım; fa-
kat geleneksel manada kavram olarak ele alırsak, kayığın kendi içindeki formunda 
tarihsel bir evrim gözlemek pek olası değildir. Bazı küçük değişikliklerle küçüklü 
büyüklü olarak inşa edilmişler ve çok farklı amaçlar için kullanılmışlardır. Elbette 
kayık adı altında hayli farklı formlar da ortaya çıkmış ve kendi kategorilerinde bazı 
değişikliklerle yüzyıllar boyunca kullanılmışlardır. Örneğin, pazar kayıkları, ala-
mana kayıkları, balıkçı kayıkları vb.

Genel bir tanımlama yapılacak olursa, neredeyse deniz üzerinde kürekle ve hatta 
küçük ölçekli olarak kimi zaman yelkenle de hareket eden irili ufaklı her türde-
ki tekne, çoğunlukla “kayık” olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde bazı gemiler 
için bile bu mecazi tabir hala kullanılmaktadır.

Osmanlılar, deniz üzerinde her zaman işlevsel biçimde kullandıkları bu kayıkları, 
tamamen farklı bir amaca yönelik olarak da, -her türlü zevk-u safa âlemleri için- 
kullanmaktaydılar. Kayıklar ve sandallar, kısaca bu genel tanım içinde yer alan her 
türlü tekne, özellikle Boğaziçi ve Boğaziçi sahillerinden içerilere uzanan korunaklı 
durumdaki Haliç’te ve kimi derelerde hayli revaçta olan su üzerindeki “tenezzüh”2 
vasıtalarıydı.

Nedim’in şarkısının ilk dörtlüğünde olduğu gibi;
Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i naşada
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
mısralarında, kendini yüzyıllar öncesinden ortaya koyan bir yaşam tarzının sudaki 
yansımalarıydı bu sandallar…

2 Tenezzüh: Kısa süreli gezinti. Bağ, bahçe, kırlık, çayırlık gibi yerlere gidilerek, kişini gam ve kederi kendinden uzak-
laştırması. 
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Fotoğraf 1. Kağıthane 1910. Sandalların bu kalabalık hali, karadaki atlı arabalarda bulunan ve nehir 
kenarına serpilmiş olan izleyenler için kim bilir ne kadar çekiciydi.  

Bir zamanları en keyifli eğlencesiydi sandallar…

Ister sakin sularda derelerin içinde, isterse deniz üzerinde olsun, alınan, tadılan, 
hissedilen keyiflerin kökeninde ruhsal bir değişiklik olmuyordu. Aslına bakarsa-
nız, o döneme ait popüler kültürünün bir parçası halindeydiler…

Ya da Yahya Kemal Beyatlı’nın dizelerinden döküldüğü gibiydi her şey…
 
Gidelim Göksu’ya bir âlem-i ab eyleyelim
O kadehkâr güzeli yar olarak peyleyelim
Bize bu talimiz olmadı yar neyleyelim
O kadehkâr güzeli yar olarak peyleyelim
 
Ya da Arif Sami Toker’in mahur bestesindeki güftesinde yer alan sandallardı…
 
Çek küreği güzelim, uzanalım Göksu’ya.
Gün inerken dönelim, süzülerek Moda’ya.
Karşıda güzel Bebek, bakarken solgun aya.
Su üstünde sekerek, süzülerek Göksu’ya.
Mavi bir cennet gibi uzanıyor Marmara
Biz de cennetten geçip uzanalım Göksu’ya.
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Fotoğraf 2. Göksu Deresi ve yakın çevresi; bir döneme adını yazdıran, belki de Boğaziçi’nin  
en çok tercih edilen mesire yeri olarak bilinmektedir. Sandallar,  

bu defa ulu ağaçların gölgelediği Göksu’yu süslüyorlar…

Sessizlik ve adeta bir huşu ortamında, sadece küreklerin suya dalıp çıkarken çıkar-
mış oldukları sesler, içinde bulundukları doğal ortamın adeta tamamlayıcısı olarak 
önce görme ve işitme duyularına, sonra da ruhlara hitap eden bir iksire dönüşüyor-
du. Bu sandallarda nice aşklar yaşanmış, denize atılan mendiller, yemeniler, beyza-
delerin gönüllerini fethetmek için kullanılmışlardı. Şemsiyelerin altından şöylesine 
tatlı bir gülümseyiş, kimi zamanlarda müthiş aşkların başlangıcı olabiliyordu.

Tüm bunlar geçmişte kalmış olmasına rağmen yazarken bile hala gönüllerimizi 
ferahlatmaya devam ediyor. Şimdi artık ne Sadabat’taki,3 ne de Göksu’daki4 sandal 
sefalarından söz edebiliyoruz… Bu cennet gibi yerler, günümüzde adeta balçık ha-
linde! Bu güzelim yerler, irili ufaklı birçok teknenin, adeta bir su üstü mezarlığında 
yan yana ölümü beklercesine bağlanmış oldukları açık hava mekânlarına dönüş-
müş haldeler!

Kullanılabilecek halde geriye sadece Boğaziçi’nin ve yakın çevresinin mavi suları 
kaldıysa da bu defa da kürek sandalları ortadan kayboldu. Işte asıl anlatmak iste-
diğimiz süreç de budur!

Denizcilik felsefesi şunu söyler, ki burada tam da yerine oturur; teknenin cinsi-
nin, cesametinin, donanımının, bedelinin hiçbir önemi yoktur! Gerçek denizciler, 
büyük bir kotraya sahip olmak ile kürekli bir sandala sahip olmak arasında, “bu 
nesneler ile kurdukları kişisel bağ bakımından” fark görmezler… Önemli olan onu 
diğer sahip oldukları bütün nesneler gibi görmeyip, kendisine inanılmaz deneyim-
ler yaşatan, zevk veren, yaşamına değer ve anlam katan, deniz ile sıkı bir bağ kur-
masına yardımcı olan bir yol arkadaşı olarak görmesidir. Kürek sandalları bunu 
mükemmelen başarmışlardır; çünkü denize ve insanın ruhuna diğer tüm yüzen 
teknelerden daha yakındırlar…
3 18. yüzyılda Kağıthane Deresi kıyısında, Haliç sonlarına doğru uzanan düzlük mesire ve eğlence alanına Lale 
Devri’nde verilen ad. Bu bölge benzer amaçlar için 20. yüzyıl başlarında da kullanılmış, daha sonraları yavaş yavaş 
terk edilmiştir. 
4 Anadolu Hisarı’nda, kalenin hemen yanından içeri doğru uzanan dere, Beşkardeşler mevkiinde mesire alanı haline 
dönüşmekteydi. Nihayetinde Elmalı Bentleri bulunmaktadır. 
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Fotoğraf 3. Kürekli ve yelkenli bir sandal; deniz felsefesi üzerinde konuşabileceğimiz özgün, 
 yalın ve tipik bir teknedir.

Sadece kürek sandallarının değil, bu türdeki benzer deniz vasıtalarının çöküş dö-
nemi, hiç şüphesiz, 1851’de Şirket-i Hayriye işletmesinin kurulmasından hemen 
sonra başlamıştır ve git gide hızlanmıştır. Sonraki yıllarda bu vapurlar, her türdeki 
deniz vasıtalarının işlerini görmeye başlamış, özellikle ulaşım konusunda tüm ah-
şap tekneler geri plana itilmişti.

Sandalların zevk-u sefa için kullanımları, son 70-80 yıldan beridir giderek azaldı. 
Bunların çoğu, sadece deniz üzerindeki “ihtiyaç vasıtaları” haline dönüştü. Bunun 
birçok sebebi vardır; mesela Boğaziçi artık eski sakin ve huzurlu Boğaziçi değil-
dir… Bir sandal, bir yalının önünden geçerken ona duyulan hayranlığın bir göster-
gesi olarak büyük bir saygıyla ve sakinlikle usul usul kürek çırpardı! Bu durum 
yüzyıllar boyunca oluşmuş kültürel bir geleneğin tezahürü olarak karşımıza çık-
maktadır. Şimdi ne yazık ki artık böyle bir durum yok!

Fotoğraf 4. Bir sandal, bir yalının önünden geçerken, ona duyulan hayranlığın bir göstergesi olarak 
büyük bir saygıyla ve sakinlikle usul usul kürek çırpardı.
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Oysa günümüzde tonajları ve süratleri gittikçe artan gemi ve tekneler, bu sakin 
suları adeta dalgalandırmak, karıştırmak için yarışarak bu sandallar için değil sefa, 
neredeyse eza - cefa alanı haline dönüştürdüler… 1980’li yıllarda son demler ya-
şandı. Yalıların önlerinde bağlı kürek sandalları tek tük hala görülüyorlardı. Ge-
celeri sakin koylarda mehtap sefaları yapılabiliyor, lüks ışıkları altındaki lüferciler 
balık avlayabiliyorlardı. 2000’li yıllara gelindiğinde bunlar da ortadan kalktı.

Günümüzde gelinen son nokta çok daha ilginçtir; deniz üzerinde devriye gezen 
Sahil Güvenlik birimleri, artık sadece kürekle seyredebilen sandalların, can ve mal 
güvenliğini yeteri kadar sağlayamadıkları kanaatindeler… Boğaziçi’nde seyreden 
diğer büyük tekneler ve gemiler için de, ayrıca tehlike oluşturdukları gerekçesiyle 
sahilden uzaklaşmalarını da sakıncalı görerek, orta suya doğru açılan sandalların 
sahil boyunca seyretmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaktadırlar. Ne-
redeyse kürek sandalları yasaklanacak!

Şimdi günümüzdeki Boğaziçi’nden biraz uzaklaşıp, o günlerin Haliç’ine geri döne-
lim. Kimbilir, belki de Boğaziçi’nden daha çok sayıdaki kürek sandalı burada bulu-
nuyordu… Bu sandalların kökeni, “kayık” dediğimiz formdaki teknelere kadar 
uzanmaktaydı. 19 yüzyıl sonlarında çekilen fotoğraflar adeta Haliç’i süsleyen bu 
kayıkları ölümsüzleştirmişlerdir.

 Fotoğraf 5. Haliç; Kayıklar dönemi. 19. yüzyıl sonları 20. yüzyıl başları olarak tarihlendirebileceğimiz 
seneler. O yıllarda köprünün her iki tarafında da sayısız kayık, karşı sahile yürüyerek geçmek iste-

meyen müşterileri taşımak üzere beklemekteydi. Kayıkçıların bembeyaz kıyafetleri ve araya sızmaya 
çalışan tenteli birkaç sandal dikkat çekiyor.

20 yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde Haliç artık yavaş yavaş değişiyor, kayıkların 
formaları biraz daha farklılaşıyor, küpeşteler yükseltilerek, giderek sandal formu-
na dönüşen bu teknelerin kıç tarafına nispeten daha rahat oturaklar monte edili-
yordu. Yine bu dönemde Haliç karşı yakalarında bulunan iş yerleri ve konutlarda 
yaşayan insanların bu suyolunu rahatlıkla geçmeleri için neredeyse sayısız sandal, 
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her iki tarafın iskeleleri civarında adeta küpeşte küpeşteye, yan yana bekleyerek, 
hanımları beyleri kolluyorlardı… O yıllarda hala kayıkların çoğunlukta oldukları 
da aşikârdır.

Haliç’te durum böyle iken, bu son dönemde, Boğaziçi sahillerindeki tüm manzu-
meler kaybolmuş, yalı olarak bilinen yapılar da tamamıyla el değiştirmişlerdi. Yalı-
ların yeni sahiplerinin, hayli farklı türde tekneleri vardı ve çoğu da yalının önünde 
bağlanacak, akıntılı sularda yerinde muhafaza edilebilecek kadar küçük ve pratik 
yapıda değildi.

Fotoğraf 6. Haliç; üzerlerinde güneşlik tenteleri bulunan kürekli sandallar, Galata sahilinden 
karşıya geçecek müşterilerini beklemekte. Bu sandallar genellikle bir veya iki kişiyi müşteri olarak 
aldıklarından tek çifte kürekli olmaları yeterliydi. Bu ahşap iskeleden kim bilir kimler indi bindi… 
Geri planda ise o dönemde Haliç’in olmazsa olmazları arasında yer alan tekneleri olan çektirmeler 

görülmektedir.

Elbette bu dönemde kayıkhaneler de bir bir kapatılarak, çok farklı amaçlara hizmet 
edecek hale getirildiler. Mesela, yeni yapılan yalıların kendi oturum alanlarından 
azami ölçüde istifade edebilmesi için, buralar, kazan daireleri, çamaşırlıklar, tesisat 
odaları, yardımcı personelin konaklama yerleri olarak düzenlenmişlerdir. Maale-
sef bu yeni yalı sahiplerinin kayıkhane talepleri olmadığı gibi, sandal sefalarından 
ve deniz üzerinde kürekle seyretmenin insanın ruhunu okşayan hoş bir yönünün 
olduğundan da habersiz olduklarını düşünürüm… Öyle olmasa, denizde yalıların 
önünde veya rıhtımlarında birkaç tane de olsa sandal görmez miydik?

Oysa bir zamanlar, bu sandallar, yalılardaki günlük yaşamda hayli ihtiyaç duyulan, 
günlük işleyiş ve döngünün ayrılmaz bir parçası halindeydiler.

Mesela yakacak ihtiyacı olan odun kömürü ve odunlar, büyük teknelerin rıhtım-
larına yanaşamadıkları yalılara, bu sandallar tarafından temin ediliyor, bu yükler 
kolaylıkla rıhtıma boşaltılabiliyordu.
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Fotoğraf 7. Boğaziçi: yangın sonrası metruk bir alan haline dönüşmüş eski bir yalının arsası olsa 
gerek. Geri plandaki yorgun yalının berisindeki kargir duvarların, yangına karşı zafer kazanmış 

oldukları muhakkak. Şimdilik, sandallar ile taşınabilen odun kömür gibi ihtiyaç malzemeleri için açık 
bir depo hüviyetinde… Sıralı kemerlerin deniz tarafında ahşap kapılı bir kayıkhane göze çarpıyor. 

Yangın yeri de olsa sandallarla denizle iç içe bir yaşam!

Mesela sahil yerleşimlerinde ve denize açılan köy meydanlarında halkın da katıla-
bildiği her türlü aktivite, adeta bu meydanlardan bu sandallar vasıtasıyla denize 
taşıyor, deniz üzeri sanki bayram yeri havasına bürünüyordu. Halk bu sandalları 
öylesine benimsemiş ve günlük yaşamına dâhil etmişti ki, deniz üzerinde eğlence-
ler düzenlenmesinden tutun da, çeşitli yarışmaların yapıldığı büyük organizasyon-
lar bile bu sandallar sayesinde tüm halkı bir araya getirebilen, seyrine doyumsuz 
aktiviteler haline dönüşüyordu.

Fotoğraf 8: Boğaziçi’nde denize açılan bir köy meydanı; vapur iskelesi de hemen yanı başında. Halk 
sahile akın etmiş! Yalıların önlerinde deniz üzerine inşa edilmiş ahşap kazıklı iskeleler ve rıhtımlar 

belli ki bir kutlama için hınca hınç dolu… Sandallar ise aktivitenin bir parçası olarak yerlerini almış, 
vapurun uzaklaşmasını beklemekteler.
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Bu sandalların sıklıkla kullanıldığı, denizde vazgeçilemeyen mesleklerden biri de 
elbette balıkçılıktı. Kürek sandalları özellikle olta balıkçıları için biçilmiş kaftan 
gibiydiler. Oltacıların sadece ve sadece kürekle oradan oraya gidebilmelerine, ba-
lık kovalamalarına imkân tanıyordu bu sandallar. Ağcılık, dalyancılıkta da kulla-
nılmışlardır. Kimi zaman geceleri lüks lambaları ile lüfer avcılığında, kimi zaman 
gündüzleri ağ atıp kaldırmada, kimi zaman da çaparicilik yapan oltacılar için hiz-
metkâr oldular… Boğaziçi ve Haliç, bir zamanlar lüfer torik palamut avcılığı için 
müstesna bir avlanma alanı oluşturmaktaydı. Deniz üzerindeki sayısız sandallar 
karadan izleyenler için de harikulade görüntüler oluşturmaktaydılar. Bu sandallar 
için boşuna “Boğaziçi’nin süsleri,” denilmemiştir!

Fotoğraf 9. Boğaziçi: Rumelihisarı-Bebek arası. Lüfer avlayan olta balıkçıları; 
1960’lar olarak tahmin edilebilir.

Sadece Boğaziçi mi? Haliç ise bir başka âlemdi. Burada eskiden daha çok torik–pa-
lamut balıklarının tutulduğu anlatılmaktadır. Haliç’teki inanılmaz balıkçılık, adeta 
bir çekim merkezi haline dönüşüyor, özellikle torik balığının tutulmaya başlandığı 
haberi yayılır yayılmaz, neredeyse Istanbul’un tüm sandalları buraya üşüşüyor, bu-
rası tam bir hengâme yerine dönüşüyordu. Eskilerin balıkçılık tabiri olarak kullan-
dıkları “balığın çıngırağı vardır” söylentisi burada tam da yerli yerine yerine otu-
rur. Kimi eski ustaların anlatılarına göre sandal batmasın diye balıklar karaya 
dönülerek boşaltılıyor, sonra tekrar denize dönülerek balık tutmaya devam edili-
yordu. Haliç’teki bu balıkçılık dillere destan olarak birçok gezgin tarafından da fo-
toğraflanmıştır.

Fotoğraf 10. Haliç: torik-palamut avlayan olta balıkçıları; adeta sonsuz sayıdalar. 
1940-1950 yıllarına ait olduğu tahmin edilmektedir.
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Diğer bir aktivite, denizde ve sandal üzerinde olmak; yani denize girmek, çıkmak, 
güneşlenmek, arkadaşlar ile sohbet etmekti. Bu hâlâ yapılabiliyor ama eski o şaşalı 
neşeli günlerin hatıraları çok gerilerde kaldı. Boğaz’daki, Kadıköy-Pendik arasın-
daki, Adalar’daki plajların önünde biriken, yazın sefasını süren sandallar nerede-
ler?

Fotoğraf 11. Yaz mevsimleri, sandalların belki de en keyifli dönemleridir. Denizi seven tüm 
insanlar, bu basit sandallar sayesinde deniz ile kucaklaşabilmekte, deniz üzerinde özgürce 

dolaşabilmekteydiler… Aileler, çocuklarına deniz sevgisini en kolay biçimde bu sandallar vasıtasıyla 
aşılayabilmekteydiler. Balık tutmayı, yüzmeyi, kürek çekmeyi eğlence haline dönüştüren, son derece 

zararsız oyuncaklardı bu sandallar…

Boğazda kürekle sahilleri dolaşan, lacivert suları süsleyen sandallar neredeler? Ya-
zın kıyı kıyı giden vapurların yollarını kesen, Şehir Hattı vapurlarının dağıtamadı-
ğı kadar kalabalık gruplar halinde denizi süsleyen sandallar neredeler?

Fotoğraf 12. Kürekli sandallar, özellikle yaz mevsimlerinde, gençlerin deniz üzerindeki en keyifli, en 
çok tercih ettikleri eğlence vasıtalarıydı. Içlerinde motor olmadığı için problemsizdiler! Batırmaya, su 
doldurmaya ve kolaylıkla tekrar yüzdürülmeye elverişli yapıda olmaları gençleri kolaylıkla deniz ile 

buluşturuyor, onların deniz ile iç içe olabilmelerine imkân tanıyordu.
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Şimdilerde ancak Beykoz/Paşabahçe koylarının sahillerinde, Kadıköy-Pendik sa-
hili arasında bazı yerlerde kiralık sandalları görüyorum. Bunlar her ne kadar deniz 
üzerinde yüzen “deniz vasıtaları” olsalar da, zarafetten adeta arınmış, maalesef bir 
zamanların estetik kaygısı ile inşa edilen kayıklarından ve kürek sandallarından 
çok çok farklıdırlar…

Kürek sandalları Boğaziçi’ni sadece deniz üzerinde süslemekle kalmaz; halkın en 
çok vakit geçirdiği köy meydanlarında, çekek yerlerinde, rıhtımlarda, sokaklarda, 
hatta caddelerde, onunla birliktedir… Eskiden sahil kahvehanelerinin yanı başla-
rında sıklıkla görülmekteydiler. Başlarını denizden karaya doğru yükselterek uzat-
mış, sanki “ben de buradayım” dermişçesine aramızdaydılar. Cesametleri çok bü-
yük olmadıkları için her köşe başında, denize yakın olan her yerde karşımıza 
çıkıveriyorlardı; ne de hoş oluyordu! Deniz ile iç içe olduğumuzu anımsatır gibiy-
diler…
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Fotoğraf 13. Boğaziçi’nin denize açılan köy meydanları, sandalları kış mevsimlerinde geçici de olsa 
misafir ederler. Kimi zaman bu sandalların kıç üzerlerinde kurulan çilingir sofraları,  
güneşli havalarda ağlarının mantar yakalarını bu sandalların ıskarmaozlarına takarak  

meramet eden balıkçıları bir araya getirmektedir. Daha ziyade deniz ve balıkçılık üzerine  
açılan bu sohbetler, bu taife için sıradan kabul edilse de, bizler açısından durum farklıdır!  

Karada olsalar bile görülmektedir ki, bu sandallar, Boğaziçi sahillerinde sıralanmış  
küçüklü büyüklü köylerdeki sosyo kültürel devamlılığın sağlanmasında ve genel manada  

Boğaziçi’ne atfedilen kültür mirasının yaşatılması ve muhafazası yönüyle çok kıymetliydiler.

Sanki bir mahalle arkadaşı gibiydi bu sandallar; sessizce paylaşıyorlardı açık hava 
mekânlarımızı. Beyaz, lacivert, al, yeşil renkleriyle daima bulundukları yere neşe 
katan bir havaları oluyordu. Nice ressamlar karadaki bu sandalların başına otu-
rup, tuvallerine aktarmışlardı onları... Kimi zaman bir ulu çınarın gölgesindeydiler, 
kimi zaman bir yalının gölgesinde, kimi kez ahşap kazıkların üzerindeki derme 
çatma feleklere bağlanmış, kimi zaman iki gaz tenekesinin üzerine konulmuş, kimi 
zaman da kırılmış dökülmüş, perişan can çekişir halde yerlerde yatmaktaydı-
lar…1940’lı 50’li yıllarda doğanlar için bu görüntüler son derece olağandı. Onlar 
hayatımızın bir parçası halindeydiler. Bir gün yok olup gidecekleri kimsenin aklına 
gelmedi; aslına bakarsanız sorun da bu idi.

Kürek Sandalı Boğaziçi’nin Süsüdür; Narin ve Zarif Yapıdadır
Beyaz renk denize çok yakışır… Dışarıdan bakıldığında göze hoş gözüken her 
büyüklükteki teknelere, “kuğu” gibi veya “martı” gibi yakıştırması da bundandır. 
Mavi gökyüzü altındaki lacivert suların üzerinde yüzen bu beyaz renkli sandalların 
seyrine doyum olmaz. Su üzerinde sakince akıp geçişleri kuğuları, küreklerinin 
suya dalıp çıkmaları ise adeta martıların kanat çırpmalarını andırır.
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Değişik renklere boyansalar bile genellikle bu sandalların, bordalarındaki beyaz 
renk, asalet ve temizliğin sembolü olarak sıkça kullanılmıştır. Eskiden sandalların 
tamamı beyaz boyalı iken, son 25-30 sene içinde geliştirilen zehirli boyalar ile su 
kesiminin altında kalan karina bölümü daha ziyade lacivert, nefti yeşil, koyu kır-
mızı yahut da toprak renkleri gibi hayli koyu renkler tercih edilerek boyanmaya 
başlandı.

Iki arkadaşın veya iki sevgilinin, bu sandallar ile sabahın erken saatlerindeki sa-
kinlik ve huzur ortamında veya gün batımlarındaki kızıla çalan renklerin sulardaki 
oynaşmaları üzerinde dolaşmaları, küreklerin ve denizin birbirlerine karışan sesle-
rini dinlemeleri, gerçekten ayrıcalıklı bir olgudur.

Güzellik kavramına bir bütün olarak baktığımızda içinde zarafet olgusunun da 
varlığını hissederiz. Kürek sandalları ince uzun, adeta suyu yaracak gibi tasarlan-
mışlardır. Elbette ki yarış fıtaları kadar olmasalar bile, en ve boy oranlarına bakıldı-
ğında diğer tüm teknelere göre çok daha narindirler. Örneğin 5 m’lik bir kürek san-
dalının eni 1.10 - 1.20 m arasında kalan ölçülerdedir. Boyu uzadıkça doğal olarak 
eni de genişlemekte ancak oransal değişimde çok büyük farklılıklar görülmemek-
tedir. Bununla beraber tek çifte, iki çifte hatta üç çifte kürekli sandalların oturak ve 
ıskarmoz arası genişlikleri “insan ölçeği” esas alınarak tespit edildiğinden, büyük 
farklılıklar yaratılması söz konusu değildir. Örneğin 2.00 - 2.50 m genişliğindeki 
bir sandaldan pek “kürek sandalı” olarak bahsedilemez. Bu nedenle kendi dene-
yimlerime göre ideal kürek sandallarının ıskarmozlar arasındaki genişlikleri 0.90 
cm ile 1.40 -1.50 m arasında değişmektedir.

Fotoğraf 14. Anadolu Hisarı: Göksu Deresi. Ahşap kazıkların sahile çakılarak arkasının 
doldurulmasıyla basit bir rıhtım inşa ediliyor. Iki çifte olduğu anlaşılan sandal, karşıya geçirmek için 
belki de müşterisini beklemekte… Sandalın kıç tarafındaki minderli oturak ve sırtlığı dikkat çekici 

bir detay. Bir zamanlar Boğaz’ın iki yaka arasında kürek sandalları ile hayli sıklıkla yolcu taşımacılığı 
yapıldığı bilinmektedir.

Bu kriterler göz önüne alındığında, en boy oranlarını kıyaslayacak olursak, kürek 
sandallarında yaklaşık 1/5 ya da 1/5,5 oranı ile karşılaşırız. Örneklemelerle açıkla-
mak gerekirse, 5 m boyu olan bir sandalın genişliği yaklaşık 1 m, boyu 6 m olan bir 
sandalın genişliği 1.20 m, boyu 7 m olan bir sandalın genişliği ise 1.40 m civarında 
olmaktadır.
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Kürek Sandalı Hafiftir
Bu sandallar ister düz kaplama, ister bindirme tekniğinde (basma tirizli) yapılmış 
olsunlar gayet naif malzeme ile fakat sağlam yapılı olarak inşa edilmişlerdir. Bin-
dirme tekniği ile inşa edilen sandallar, aynı boyut ve karina yapısındaki düz kapla-
malı sandallara göre daha az yalpaya düşerler ve nispeten biraz daha fazla yük taşı-
yabilirler, bunun nedeni; suyun kaldırma kuvvetine mukavemet edecek daha çok 
yüzeylere sahip olmalarıdır.

Fotoğraf 15. “Bindirme” olarak tabir edilen sandalların iç iskeletleri de itinalı bir el emeği 
gerektirmektedir. Narin kesitlerdeki bir çok ahşap parçanın, kusursuz biçimde bir araya 

 getirilerek hafif, rijit ve aynı zamanda sağlam bir konstrüksüyon oluşturmaları  
deneyim ve ustalık gerektiren bir durumdur.
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Zarif görünümleri ise hafifliklerinin adeta dışa vurulması gibidir. Birçoğu iki kişi-
nin kaldırabileceği hafifliktedir. Mesela ben 4,5-5 m’lik birçok sandalın 100 kg’dan 
daha hafif olarak inşa edildiğinin ve uzun yıllarca kullanılmış olduğunun şahidi-
yim.

Eğrilere sarılan kaplamaların kalınlıkları 1 cm civarında ve hatta daha da ince ol-
duklarından önemli bir hafiflik sağlarlar. Sandalın tabanındaki farş tahtaları5 da 
bitişik değil, ızgaralı olarak çakılır, böylelikle ağırlık yine bir miktar daha azaltılmış 
olurdu. Baş ve kıç üzerlerinin güverte kaplamaları da yine bu nedenle ızgaralı ola-
rak yapılmaktaydı.

Buna mukabil, sağlamlığın ve rijitliğin sağlanması da önemliydi elbette. Bu genel 
rijitlik, baş üzerini ve kıç üzerini destekleyen kemereler ile oturak tahtası/tahtaları 
ile sağlanmaktaydı. Birbirlerine dik açı ile bağlanan bazı bölümlerdeki ahşapların 
birleşim yerlerinin iç köşelerine yerleştirilen zarif praçollar6 ise hem süsleme hem 
de sağlamlık açısından önemliydiler.

Bu hafiflik birçok avantajı da be-
raberinde getirmekteydi. Örneğin, 
kayıkhanelere çekilmiş olanların 
bazıları, kış mevsimlerinin en so-
ğuk aylarında tavandaki ahşap veya 
metal kirişlemelere asılır, böylelikle 
sandalın karina7 bölümü havalanır, 
su ile teması kesilir, ahşabın çürü-
mesi çok daha uzun bir zaman dili-
mine yayılırdı. Boğaz’da birçok ya-
lıda insan ömrünü aşan sandalların 
varlığını duyuyoruz.

Kürek sandalı deyip geçmeyin… 
Kimileri o kadar mükemmel ta-
sarlanmıştı ki, geçici olarak takılıp 
sökülebilen direkleri ile de içinde-
kilere yelken keyfini yaşatabiliyor-
du. Baş üstünün hemen önündeki 
oturağın ortasına açılmış bir yuva-
ya tatlı-sıkı geçen direk, tabanda 
omurga üzerine oturuyor, direk 
üzerinde önceden rapt edilmiş 
olan 3 adet çarmık8 ile de, sandalın 
baş bodoslamasıyla iskele sancak 

5 Sandal içindeki kavisli taban zemin bölümü üzerine yerleştirilen, düz satıhlı tahtalar.
6 Sandalda enlemesine yerleştirilen kemere ve oturak tahtalarının, küpeşte veya taraklamalar ile birleştikleri yerlere 
monte edilen içte kalan bölümü kavisli, olan ahşap parçalar. Bunlar sandalın bir bütün halde rijit olarak kalmasını 
sağlayan, yandan gelebilecek darbeler için mukavemeti arttıran önemli detay parçalarıdır. 
7 Sandalın suya indiği zaman su içinde kalan bölümü
8 Sandal içinde dikilen direğin dik halde durabilmesi için bu direğin üst bölümlerinden küpeşteler ve baş bodoslaması 
arasına gerilen ince halatlar. 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı708

küpeştelerine dik olarak sabitleniyordu. Kullanılacak yelken elbette sandala göre 
gayet hafif ve narin oluyordu. Böylelikle, kürek sandalları basit yelkenlilere dönü-
şüyor, Boğaziçi’nin tatlı kıvırcık poyrazlarında veya hafif hafif üfleyen lodoslarında 
keyfine doyum olmayacak seyirler yapılmasına imkân tanıyordu.

Fotoğraf 16. Son derece kolaylıkla monte edilebilen yelkenler, kürek sandallarını daha da ilginç, çekici 
ve eğlenceli kılmaktadır. Solda, Boğaziçi (Fuat Selim Ramazanoğlu arşivi); sağda, Kadıköy sahili. 

Denizin keyfini rüzgârla da sürecek olan tek dümenli/dümencili sandallar.

Kürekler
Kürek tam boyları, pala genişlikleri, kayış boğum yerleri ve topaç ağırlıkları da yine 
bu sandalların büyüklüklerine ve küpeşte yüksekliklerine göre hesaplanmaktaydı. 
Mesela sandal ustaları kürek yapmaz, kürek ustası da sandal yapımına girişmekten 
imtina ederdi. Kürekler, sağlam ve bir miktar da esnek ağaçlardan imâl edilmek-
teydiler. Keresteciler arasında kayın/gürgen olarak bilinen ağaçlar bu iş için ideal-
dirler. Yapıldıktan sonra kuruma dönemleri çok önemli bir süreçtir. Kürek ustaları, 
ham haldeki küreğin dönme eğilimlerini göz önüne alarak, bu süreci neredeyse her 
gün takip ederler, kürekleri çok kısa sürelerle ara ara güneşlendirerek olabildiğince 
dik konumda gölgede ve rüzgârlı bir alanda kuruturlardı. Düzgün kurutulmuş bir 
kürek bir daha asla çarpılmazdı.

Küreklerin tutamaç yerlerinde fazlaca bir değişiklik olmamakta, her yetişkin kişi-
nin avuçlarının rahatlıkla kavrayabileceği bir çapta olmaktaydı. Kürek topaçlarının 
tutamaçtan boğuma kadar olan her yeri, kimi sandalcılar arasında “pazı” olarak 
adlandırılır ve dairesel kesitli olarak yapılırdı. Oval kesitli tutamaçlar makbul kabul 
edilmeyip “ucuz işçilik” olarak kabul görmekteydi. Boğumdan pala9 ucuna kadar 
olan mesafe ise, dairesel kesitten gittikçe yassılan bir oluşum göstermekteydi. Kimi 
palaların bitimleri düz, kimileri dışbükey/yelpaze, kimileri de içbükey/kelebek 
tabir olunan biçimde nihayetlenirdi.

9 Pala, küreğin, boğum bölümünden sonra, sandalın dışında kalan, denize dalıp çıkan kısmıdır. 
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Kürekler, rahatlıkla hareket edebilecekleri ancak yerlerinden de çıkmayacak kadar 
sıkılıkta bağlanmış kayışlar vasıtasıyla ıskarmozlara10 takılmaktaydılar. Kayışlar, 
kürek boğumlarına bağlanmadan önce yeterince uzamalarına imkân tanımak için 
uçlarına ağır bir paket taşı vb. malzeme bağlanarak uzunca bir müddet sallandırı-
lır, sonradan kürek bağı yapılırdı. Iyi bir kürek sandalında asla ip ya da ince halat-
lardan yapılmış kürek bağları kullanılmamaktaydı.

Ve Kayıkhaneler...
Kayıkhaneler, Boğaziçi ve yalı kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu kadar, aslın-
da kimi balıkçı ve tekneci esnafı için de çok önemli mekânlar olarak karşımıza çık-
maktadırlar. Bu iki yönleriyle hem hali vakti yerinde olan yalı sahiplerinin hem de 
ekmeğini denizden çıkaran tekneci ve balıkçı esnafının iç içe oldukları yapılardır.

Kayıkhaneleri, uzun yıllar, hatta yüzyıllar içinde belli bir sistematik ile gelişen, son-
rasında işlevsel kullanımları da yavaş yavaş azalan, bizlerin de tanıklık ettiği son 
yarım asırlık dönemde ise adeta hoyratça yok edilen “yitik miras” olarak tanımla-
mak mümkündür. Günümüzde ise bu kavramın neler ifade ettiğini bilenlerin sayı-
sı bile son derece azalmıştır.

Yalı kültürü ile bütünleşen mekân organizasyonu göz önünde bulundurularak bir 
tipoloji denemesi yapılacak olursa, şu başlıklar altında inceleme yapılabilir ve sınıf-
landırma düşünülebilir. Aslına bakarsanız belki de bunları gerçek manada sınıflan-
dırmak neredeyse imkânsız gibidir. Nedeni de şu olsa gerek, ne kadar yalı varsa o 
kadar da kayıkhane çeşidi ile karşılaşılmaktadır. Biz yine de deneyelim…

Kayıkhane yalının ana yapısından bağımsız; (i). Üzeri kapalı: (a). Kapalı alan ko-
nut vb., (b). Kapalı alan limonluk – sera vb., (ii). Üzeri açık: (a). Önünde havuzu 
olanlar, (b). Önünde havuz bulunmayanlar, (iii). Kayıkhane yalının ana yapısının 
altında: (a). Bağımsız girişi olanlar, (b). Yalının iç mekânlarından birisi ile irtibatlı 
olanlar.

Yukarıda verilen sınıflama dışında bir de denizle direkt ilişkisi olmayan, rıhtımın 
gerisinde konumlanmış yalılar ve bunlara ait deniz havuzlarının varlığından söz 
edilebilir. Bu havuzlara ulaşılabilmesi için kemerli, hatta sonradan tonoz11 hali-
ne dönüşen geçitler inşa edilmiştir. Bu tür yapıların üzerinden zamanla ana yolun 
geçtiği durumlar bile söz konusu olmuştur. Bu nedenle bu geçitler, denizden faz-
laca yüksek tutulamamış, altından ancak bir sandalın geçebileceği kadar yaklaşık 
1 - 1,5 m yüksekliğinde ve 2 m genişliğinde inşa edilmişlerdir.

Değişik birkaç yaklaşım ile de, mesela tekne büyüklüklerine göre, ya da kayıkha-
nelerin denize açılan girişleri göz önüne alınarak tipolojiler üretmek mümkündür. 
Bütün bunlar, bir zamanlar deniz ile iç içe geçen yaşam biçiminin bugünkü bakış 
açımız ile değerlendirilmesine yöneliktir. Deniz ve teknenin bu kültürün bir par-
çası olması nedeniyle kayıkhanelerin kuruluşlarında bazı değişmeyen ve tamamen 
fonksiyonel ilkeler, hâlâ apaçık karşımızda durmaktadır.

10 Iskarmoz, sandalın sancak ve iskele küpeştelerine açılmış yuvalara dikey olarak sıkı sıkıya giren gayet sert ağaç-
lardan tornalı olarak yapılan ahşap çubuklardır. Küpeşteden yukarıda kalan kısımları 1 karış yüksekliğini geçmez. 
11 Tonoz, kemerlerin mütemadi olarak yan yana kullanılmaları ile oluşturulmuş yığma örtü sistemi genellikle tuğla-
dan yapılmaktaydılar. 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı710

Iyi bir kayıkhanenin özellikleri sıralanacak olursa:

Kayıkhane içinde teknenin karina kısmının daima nemli kalabilmesi, denize in-
dirildiğinde su yapmaması bakımından çok önemlidir. Bu nedenle kayıkhane ze-
minlerinin çok dik rampalı olması istenmez. Bu özellik sayesinde dalgalar, tekne 
karada iken altına rahatlıkla girebilir ve su kesiminin altında kalan kısımlarını ya-
layabilirler. Bu durumun tam tersi olarak da teknenin üst yapısının daima kuru 
kalması arzu edilmektedir.

Kayıkhanenin üzeri eğer kapalı ise deniz ağzının tam tersi yönde, mutlak surette 
havalandırma menfezleri açılarak, az da olsa bir miktar hava akımı yaratılmak is-
tenir.

Önünde küçük de olsa bir havuzluğu bulunan kayıkhaneler, olmayanlara göre 
kuşkusuz daha kullanışlıdır. Bu havuzlar sayesinde, hem denize çıkarken hem de 
denizden gelindiğinde yaşanan hazırlık aşamasında, son derece fonksiyonel bir 
kullanım alanı yaratılmış olur.

Üzeri tamamen açık olan kayık çekek yerleri veya kayıkhaneler -ki bunların ka-
yıkhane olarak adlandırılması yanlıştır-tekneler açısından sağlıklı değildir. Açık 
hava şartları, ahşap tekneleri çok çabuk yıpratır. Özellikle direkt güneş ışığı altında 
kavrulan teknelerin üst yapıları çarçabuk bozulur. Armuzları açar, macunları kav-
rulur, vernikli bölümler katmanlar halinde kabarmaya başlar. Bu nedenle en basit 
önlem, teknenin üzerine bir tente örtmek veya daha iyisi tenteyi bağımsız olarak 
tekne üzerine germektir. Bu işlem yapılırken asla ve asla hava almayan naylonlar 
kullanılmamalı, hatta mümkünse sadece sandalın üst yapısı muhafaza edilmelidir.

Her bir kayıkhanenin yalı ve deniz kültürü içinde apayrı bir yeri vardır; ve her yalı 
kayıkhanesi kendine özel, ayrı bir hikâyeye sahiptir. Belki de yüzyılı aşan zamana 
yayılan, acısıyla tatlısıyla yaşanmış bu anılar, yalıların tarihleri ile bütünleşir ve 
Boğaziçi kültürünü yaratan zenginlikler olarak karşımıza çıkar.

Kızak ve Irgatlar
Asıl konumuza dönersek; söz konusu bu sandalların, bazı teknik gereçlerden fay-
dalanılarak çok daha kolaylıkla karaya alınabildiği yöntemlerden de söz edilebilir. 
Bu yöntemler, insan gücü ya da mekânik bir sistem yardımı ile kullanılabildikleri 
gibi, aynı sistemler günümüzde elektrikli motorlar yardımıyla daha da kolay kul-
lanılır hale getirilmişlerdir. Kayıkhanelere basitçe monte edilen insan gücü veya 
elektik motorlarından güç alarak kullanılan ırgat12 sistemleri elbette sandalların 
kayıkhanelere alınmalarında kolaylıklar sağlamaktadırlar; ancak konumuz hafif ve 
narin yapıda kürek sandalları ile ilgili olduğu için bu konunun ayrıntılarına girmek 
istemiyorum.

Iyi cins ve itina ile yapılmış kürek sandalları o kadar narin yapıdaydılar ki, sahip-
leri ve kullananlar bunları adeta birer biblo gibi muhafaza etmekteydiler… Deniz 
12 Irgat, bir sandalın veya teknenin denizden karaya çekilebilmesi için oluşturulmuş düzenek. Bu sistem küçük tekne 
ve sandalların çekilmesi için basit bir dişli çark sistemi olarak metal veya ahşaptan oluşturulmuştur. Sarf edilen gücün, 
küçükten büyüğe doğru aktarılan dişliler ve basit bir kol ile yükseltilmesi nedeniyle, çoğu kez tek bir kişinin gücü 
sandalın karaya alınması için yeterli olmaktaydı. 
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üzerinde sorunsuz seyir yapılması ve keyifle kürek çekilebilmesi için sandalın göv-
desinin oynamaması, dolayısıyla da sandalın su yapmaması çok önemli bir kriter-
di. Bu nedenle sandalın kayıkhaneye çekilmesi ve indirilmesi sırasında, meraklı-
ları, omurgasının altına basit de olsa bir kızak13 yerleştirmeyi ihmal etmezlerdi. 
Böylelikle sandalın rijitliği bozulmamış oluyordu.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, bazı sandallar o kadar hafif yapıdaydılar ki, belki 
de iki kişi kolaylıkla havalandırıp, kayıkhane içinde istedikleri yere kadar götü-
rüyorlar ve sabitliyorlardı. Sandallar, tavan kirişlemelerine asma veya “sıpa” diye 
tabir olunan yükseltici ahşap/metal çatkılar yardımıyla gelen dalgalardan muha-
faza edilmeliydi. Karinasının arada sırada ıslanması aslında armuz açmaması ba-
kımından önemliydi; ancak bağlanmadıkları takdirde bu sandallar o kadar hafif 
yapıdaydılar ki, kayıkhane içerisine giren dalgaların üzerinde yüzer vaziyete gelip, 
dalgaların kayıkhaneyi boşaltmaları sırasındaki geri hareketiyle beraber alınıp de-
nize taşınmaktaydılar. Boğaziçi yalılarında nice sandal bu şekildeki basit bir ihmal 
neticesinde kaybolup gitmiştir.

Yakın geçmişte, bizlerin yaşamında var olan, hafızalarımızda yer eden bu sandalla-
rın tipolojisine göz atacak olursak, iç tasarım olarak pek çok çeşit ile karşılaşmak-
tayız.

Bu tip sandallarda baş üstüne -genellikle- yaklaşık 1 m civarında yer ayrılmaktaydı. 
Sonrasında bir, iki, üç ya da daha fazla kürekçi için oturaklar ve nihayetinde yolcu 
olarak kabul edilebilecek kişiler için ayrılmış bulunan kıç taraf. Kıç tarafta daha 
çok bir veya iki sıra yüzü baş tarafa yönelik rahat oturma bölümleri yapılmaktaydı. 
Bazı sandallarda bunun karşılıklı olarak planlandığı görülmekte ise de hem ra-
hatlık hem de temaşa bakımından elbette gidilecek yöne doğru oturulması tercih 
edilmekteydi. Ancak asıl olarak, kürekçilerin sayısına göre yapılacak bir sınıflama 
daha doğrudur.

Tek Çifte Sandallar14

Daha çok kürek çekme zevkinin tatmin edilmesi ve amatör balıkçılık için kulla-
nılmaktaydı. Bazılarının “başı kıçı bir” olmakta, bazılarında ise kıç taraflarında 
küçük bir ayna bırakılarak dıştan takma bir motorun monte edilmesine imkân 
sağlanmaktaydı. Sandalın kıç tarafının üst bitimi bu şekilde olsa bile, karinası, sıya 
sıya kürekle seyirde su tutmayacak biçimde baş tarafı gibi inşa edilmiştir. Bu san-
dallar ister pruva yönünde olsun, ister pupa yönünde olsun, tamamıyla kürekle 
seyretmek için tasarlanmışlardır. Fazla büyük değillerdir. Boyları en fazla 5-5,5 m 
civarındadır. 

13 Kızak, bir sandalın karaya alınması sırasında omurgasının zemin ile temas etmesini engelleyen, çekilecek yerdeki 
felekler üzerinde rahatlıkla kayabilmesini sağlayan, boylamasına iki ana ağaçtan ve bu ağaçlara monte edilmiş haldeki 
sandalın karinasına göre özel tasarlanmış desteklerden meydana gelen bir çeşit ahşap iskelet. Sandal önce bu iskeletin 
üzerine sıkıca bağlanır, sonra bu iskelet üzerinde sandal olduğu halde karaya çekilirdi. 
14 Denizcilikte yaygın kullanım diliyle kürek sandalları, yarış amaçlı kullanılmıyorsa, her iki küreği de tek bir kişi 
çekiyor ise “tek çifte” olarak adlandırılırlar. Yarış amaçlı fıtalarda ise farklı bir adlandırma yapılır. Her iki küreği de tek 
bir kişi çekiyor ise yine tek çifte-iki çifte-üç çifte, kürekleri ayrı ayrı kişiler çekiyor ise, iki tek-üç tek olarak adlandırılır.
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Fotoğraf 17. Tek çifte sandal Boğaziçi’nde Rumeli yakasına geçiyor; Dolmabahçe-Tophane arasında. 
Yolcunun oturduğu oturağın kollukları ve sırtlığı dönemin zarafetini yansıtıyor… Sandal geri plandaki 

tarihi dokuya hiçbir şekilde yabancılık göstermiyor.

Tek çifte sandalları klasik anlamda tariflemek gerekirse; formasının çizgileri ve si-
lueti ile denize yakışan, harikulade bir biçimde küreğe gelen, son derece zarif ve 
narin yapılı tekneler olarak tanımlayabiliriz. Bu tip sandallar o kadar hafif yapı-
daydılar ki, bir insan kayıkhaneye tek başına çekip indirebiliyordu. Güçlü kuvvetli 
birisi eğer kürek başındaysa ve iyi de bir kürekçi ise, hantal yapılı motorlu balıkçı 
teknelerine, kürekle seyrederken kafa tutabiliyordu. Kısa mesafelerde yapılan bu 
kapışmalar izleyenler için renkli gösterilere dönüşmüşlerdir.

Bu tip sandalların geçmişte çok zarif örnekleri bulunmaktadır. Eskilerin deyimi 
ve anlamıyla “tenezzüh” amaçlı olarak tasarlanmakta ve yapılmaktaydılar. Kimi-
lerinde, oturak tahtalarının sırtlarında, ahşap oymalı işlemeli motifler de yer al-
maktaydı. Hatta baş taraflarında bodoslamaya bağlanan kısımlarda da işlemeler 
bulunmaktaydı.

Bu tip sandallar 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında Haliç’te çok kulla-
nılmışlardır. Iki sahil arasında karşıya geçmek isteyen hanımlar ve beyler için son 
derece keyifli, 8-10 dakikalık kısa bir yolculuk anlamına gelen bu ihtiyaç, yine böy-
lesine zarif, üzeri tenteli sandallar ile gerçekleştirilmekteydi. O dönemin fotoğraf-
larına bakıldığında bu sandallar için söylenecek çok şey olduğu kanısına varıyoruz.

Baş tarafta bir çift veya iki çift kürekçi için yer ayrılmış, kıç tarafa ise gayet rahat, 
sırtlığı olan bir oturak yerleştirilmişti. Donanım olarak da incelenecek olursa, ki-
milerinde yelkenle seyir yapılabilmesine olanak sağlayabilecek direk yuvaları bu-
lunmakta, son derece basit ve pratik olan tek parçalı bir yelken kullanılmaktaydı. 
Bunun yanı sıra, yaz mevsimlerinde aslında yelkenden daha çok ihtiyaç duyulan, 
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gölge sağlayacak tentelerin kurulması öncelikli hale geliyordu. Bunun için hem baş 
tarafta, hem de kıç tarafta sandalın tam orta aksında bulunan iki ayrı direk yuvası 
yer almaktaydı. Buralara ahşaptan veya pirinç malzemeden imal edilmiş borular 
dikilmekte, üzerine de basit fakat son derece güzel görünümlü bir tente sistemi 
gerilmekteydi.

Fotoğraf 18. Zarif görünümlü, güneşlik vazifesi gören işlemeli tentesiyle  
iki çifte dümenli/dümencili sandal

Bu tip sandalların mazisini neredeyeyse yüz yıl hatta daha da gerilere kadar götü-
rebiliriz. O dönemlerde, bu sandallara sadece mayo ile binilmesi söz konusu ol-
madığından, giysiler ile binenler için bu tip gölgelik yaratacak tente sistemleri çok 
önemliydi. 1940’lı yıllara, hatta biraz daha sonrasına kadar sadece bu amaçla ve 
bu formda çok sayıda sandal yapılmış, daha sonra bu tip sandal yapımları git gide 
azalmış ve nihayetinde terk edilmiştir.

Büyükçe Kürek Sandalları; 2 – 3 Çifte Sandallar, Fıtalar
Bunlar normal sayılabilecek 5-5,5 m’lik sandallardan daha büyük, biraz daha geniş 
ve oturaklı teknelerdir... Iki üç çifte kürekçili olarak tasarlanmışlardır. 6-7 m bo-
yunda olanları mevcuttur. Bir zamanlar Boğaziçi’ndeki bir çok yalıda bu ölçekte 
ve benzer özelliklere sahip sandallar (fıtalar) bulunmaktaydı. Bu ve benzer fıta-
ların bazılarının, dıştan takma bir motorun monte edilebileceği gibi kıç tarafında 
bir ayna15 kısmı bulunmaktaydı. Uzun mesafelere gidildiğinde, kimilerine zorunlu 
olarak motor takılmaktaydı. Bu fıtaların 3-4 sıra oturma yeri ve her birisi için sey-
yar sırtlıkları oluyordu. Ayrıca bunlara ek olarak, baş tarafta ve motor kumandası 
için de kıç tarafta birer kişilik oturma yerleri bulunmaktaydı. Bazı fıtalar, rahatlıkla 
7-8 kişi taşıyabiliyordu.

15 Kıç aynası, bazı sandalların kıç tarafında dıştan takma bir motorun monte edilebileceği büyüklükte oluşturulmuş, 
sandalın omurga istikametine dik konumda yapılan düz kaplamalı alan. Aynalar sandalların kıç tarafının karakteristi-
ğini oluşturan öğelerdir. Kürek sandallarında su kesiminden yukarıda kalmaları tercih edilmekteydi. 
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Örnekler:
Bu şekilde tanımladığımız fıtaların son örneklerinden birisi, Kanlıca’da Ethem Per-
tev Yalısı’nda oturan Adnan Bey’e ait olan fıta olup, kış mevsimlerinde yalı kayık-
hanesinde bulunmaktaydı. 1980’li yılların başlarında, yaz mevsimlerinde, bu yalı-
nın önünde tonoz ve şamandıraya bağlı olarak görülmekteyse de daha sonraları 
denize hasret bir biçimde, yalının kayıkhanesinde çürüyüp gitmiştir.

Fotoğraf 19. Kanlıca; 1980’li yıllarda, yaz mevsimlerinde çoğu zaman Saraylı Fatma Hanım Yalısı’nın 
(Eczacı Ethem Pertev Yalısı) önünde bağlı olan tek çifte sandal. Dönemin ruhuna uygun olarak sadece 

beyaz renkte boyanmıştır. (Ramazanoğlu, 2017, s. 1074)

Bunlardan diğer bir tanesi, yine bir zamanlar Kanlıca Körfez’de yaşamış olan dua-
yen denizci ve yelken üstadı Süleyman Dirvana’ya aittir. Körfez adındaki bu fıtanın 
neredeyse bir asrı aşan bir mazisi bulunmaktaydı. Küpeştesi ile omurgası arasında 
7 adet kaplama tahtası, harikulade bir işçilik ile tekneye sarılmıştı. Bu tahtalar, baş 
ve kıç taraflarda daralarak bodoslamalara birleşiyor, karinasının en geniş yerinde 
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ise oransal olarak genişleyerek kaplama sayısının aynı kalmasını sağlıyordu. Bin-
dirme tekniği ile yaratılmış olan bu şekildeki çizgisel görünüm, sandalı çok daha 
zarif ve mükemmel tasarlanmış hissi ile ortaya çıkarıyordu.

Fotoğraf 20. Süleyman Dirvana’nın KÖRFEZ adını verdiği bindirme tekniğinde yapılmış sandalı 
(Kademoğlu, 2000, s. 23).

Bu sandallar yeri ve zamanı geldiğinde 3 çifte olarak da kullanılabilmekteydi. 6-7-8 
metrelik boyları ile zarif ve narin görünümdedirler. Boylarına göre enleri oldukça 
dar tutulmuştur, bu nedenle de 2 ya da 3 çifte olarak uyumlu kürekçilerle kürek çe-
kildiği zaman 5-6 mil ve hatta daha da üzerinde bir süratle seyredebilmekteydiler.

Nitekim eskiden Boğaziçi ve Haliç’teki bazı spor kulüpleri tarafından düzenlenen 
yarışlar ve bu yarışlar öncesindeki antrenmanlar görülmeye değer güzellikte olay-
lardı. Kimi fıtalar 4 çifte, 5 çifte hatta kimi zamanlarda 6 çifte olarak yarışıyorlar, 
yukarıda sözünü ettiğimiz gibi küreklerin suya dalıp çıkmaları ile köpüklenen de-
niz, tıpkı su üzerinde hızlıca yüzen bir martının çırpınışlarını andırıyordu.

Fotoğraf 21. Üsküdar Anadolu Spor Kulubü’nün fıtaları (Üsküdar-Beykoz antrenmanı dönüşünde). 
Solda üç tek dümencili, sağ tarafta ise beş tek dümencili fitalar.
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Yavuz Kocabalkan, “Bu sandallar yaklaşık 1950’li yıllara kadar bu formda yapıl-
mışlardır; enleri 1,6 m’yi geçmez, boyları da 7.00 m’yi bulmaz, her daim iki çifte 
baş oturakta mutlaka sarı pirinçten bir yelken için direk yeri olup, rüzgârın müsait 
olduğu zamanlarda küçük veya orta büyüklükte bir ayıbacağı yelken kullanılırdı” 
demektedir. (Yavuz Kocabalkan, kişisel yazışma, Eylül 2021)

Her ne kadar bindirme tekniğinde inşa edilmemiş olsa da, yine bu tipteki gayet 
güzel bir örnekleme için Kanlıca’daki Ilhan ve Zahit Alpay kardeşlerin çoğunlukla 
balıkçılık için kullandıkları sandalını gösterebiliriz. Zahit Bey, önceleri “başı kıçı 
bir”16 olan bu sandalın, kıç tarafını kestirerek, küçük bir yarım ayna monte ettirmiş 
ve böylece dıştan takma bir motor kullanabilme olanağı yaratmıştı. Alpay kardeş-
lerin, burada anlatılan ve 7 m boyundaki ikinci sandallarını Zahit Bey, 1956 yılında 
yaptırdıklarını söyleyerek şunları açıklamaktadır:

Fotoğraf 22. Ilhan ve Zahit Alpay kardeşlerin 7 m boyundaki, gerektiğinde 3 tek olarak  
kullandıkları sandal. Bu sandal ile mevsiminde Kanlıca’dan Adalar’a kürekle  

Uskumru çaparisine gittikleri bilinmektedir.

Ayvansaray yapısı başı-kıçı bir olan bu sandalların büyük olanına 4,5 beygir bir 
16 Başı kıçı bir; denizcilikte kullanılan tabirlerden birisidir. Baş bodoslaması ve kıç bodoslamasının su kesiminden yu-
karı uzatılmış hali ile ortaya çıkan tekne formu. Kıç tarafında ayna kısmı olmayan tekneler ve sandallar için kullanılır.
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Penta motor alınınca, sandalın kıç tarafı bir miktar kesilerek küçük bir ayna yapıl-
dı. Sandalın ilk yapımı livarsızdı, ancak sonradan olta balıkçılığı yöntemleri deği-
şince, içine bir de livar yaptırdık. Fazlı Usta’nın yapısı olan bu tekneyi tam 45 sene 
kullandık. Yalı satılınca, sandal bir süre Yağcı Şefik Bey Yalısı’nın kayıkhanesinde, 
daha sonra da Dr. Şükrü Emin Cangör Yalısı’nın bahçesindeki açık çekek yerinde 
muhafaza edildi ise de, ne yazık ki birkaç yıl içinde bakımsızlıktan dağıldı. (Zahit 
Alpay, kişisel görüşme, 1982)

Roberto Calich’in sahip olduğu iki çifte sandal, belki de ülkemizde -özel bir tasa-
rım olarak- en son yaptırılan sandallardan birisidir. 2003 senesinde Pamuk Us-
ta’nın torunu Ismail Özdemir tarafından Tuzla’da inşa edilmiştir. Boyu 6.3 m, eni 
1,40 m’dir. Iskelet (eğriler), omurga, küpeşte meşe ağacı, kaplamaları ise çam ağa-
cıdır. Yelken donanımına sahip olarak da fevkalade keyifli bir seyir imkânına sahip 
olduğu anlaşılıyor…

Bu konudaki yazımızı halen varlığını sürdüren 70 yıllık bir emektardan bahsede-
rek sonlandıralım…

1932 yapımı bir kürek sandalı, günümüzde hala özenle ve büyük bir itina ile muha-
faza edilmektedir. Bazı özel günlerde denize indirilip yüzdürülmekte, sonra tekrar 
karaya alınmaktadır. Orijinal yapısı ile günümüze kadar ulaşan bu nadide örneği, 
Bahaddin Reşid’in kendi anlatıları ile sizlere tanıtmak isterim;

Fotoğraf 23. Roberto Calich’in Türkiye’de yaptırarak Yunanistan’a götürdüğü ve orada kullandığı  
iki çifte kürek-yelken sandalı

Münevver, üç çifte kürekli bir piyade sandalıdır. Yapım tarihi 1932’dir. Boy: 8 m 
En: 1.80 m Anadolu Feneri Tahlisiye Istasyonu (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü) 
bünyesinde hizmet sandalı olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra kayıkhanenin 
çatısında 25 yıl ters vaziyette kendi haline terk edilmiştir. Haberdar olunca büyük 
bir törenle alıp Şile’ye götürdük.

Fotoğraf 24. Yangın geçirmeden önce kayıkhaneden alınarak restore edilen ve tekrar deniz ile 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı718

buluşturulan “Münevver” adındaki 3 çifte sandal. Uzun yıllar boyunca gerçek anlamda Tahlisiye 
çalışmalarının her safhasında kullanılmış tarihi bir teknedir.

Tüm bakımlarını gönüllüleri de katarak, geleneksel usullerle yapıp, 1 Temmuz De-
nizcilik ve Kabotaj Bayramlarında, emekli ve genç kürekçilerle beraber kürek çe-
kiyoruz. Amacımız Münevver’i çok çok iyi koruyarak yaşayan, kullanılan, eksiksiz 
bir geleneksel sandal olarak gelecek nesillere taşımaktır. Isim babası olduğum san-
dalımız Münevver, “aydın” demektir, hep birlikte aydınlık ufuklar için “viya böyle”! 
(Bahaddin Reşid, kişisel yazışma, 8 Kasım 2021)

Bu sandal sadece 70 yıla yakın bir süredir varlığını muhafaza etmekle kıymet ka-
zanmamış, ülkemizdeki denizcilik ve özellikle can kurtarma faaliyetlerinde de iş-
levsel bakımdan çok önemli bir rol üstlenmiştir. Sandalın kullanıldığı dönemlere 
bizzat tanıklık eden Sabri Trabzonlu, deneyimli bir tahlisiye personeliydi. O da bu 
sandalı çok yakından tanıyanlardan birisi olarak bu nadide örnek için şu bilgileri 
vermektedir;

Tahlisiye iş sandalı olarak 1932 yılında Camialtı /Haliç tersanesinde inşa edilmiştir. 
Anadolu Tahlisiye bölgesinde; Şile, Alacalı, A.Karaburun, Adacıklar, Rıva ve Yon-
burnu Merkez Tahlisiye Istasyonlarının kayıkhanelerinde konuşlanmış, karadan 
yolu olmayıp araçlarla gidilemeyen bu istasyonlara iyi havalarda denizden ulaşımı 
sağlayan, malzeme ve personel desteği veren 6 kürekçi ve bir dümencili “hafif piya-
de iş sandalı” olarak tanımlanabilir. Bu sandal, söz konusu bu istasyonlarda, olası 
vukuatlarda karaya giden17 deniz unsurlarında, (Yelkenli Sefine, Gemi, Çektirme 
ve Takalar) görevli mürettebatın salimen karaya alınması için “vukuat takımını” 
olay mahalline taşıyan, ayrıca istasyonlar arasında hafif malzeme ve personelin 
intikalinde hizmet veren, her istasyonun ahırlarında bulunan katana atların yem 
ve samanlarının taşınmasında da kullanılmıştır… Bu sandallar, kara yollarının 
yapımı sonrasında, motorlu kara araçlarının ulaşım ve taşıma hizmeti vermeye 
başlamalarıyla, 60’lı yılların sonu itibariyle kayıkhanelerde atıl halde beklemişler 
ve bazıları bakım ve onarımı yapılmayınca kaderlerine boyun eğmişlerdir... 2013 
yılında Şile Su Sporları Derneği Başkanı Bahaddin Reşid ve Mare Nostrum Grup 

17  Karaya gitmek; bir denizcilik tabiridir. Birtakım olumsuzluklar neticesinde (makine arızası, fırtına neticesinde 
yelken donanımının kullanılamaz hale gelmesi veya denizcilik bilgisinin yetersizliği) sahile bindiren her türlü tekne 
ve gemi için kullanılmaktadır. 
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yöneticileri, Anadolu Feneri Tahlisiye Kayıkhanesinde üst katta kupas18 vaziyette 
korunan 3 ve 4 çifte iş sandallarını yerinde izleyip almaya karar verdiler. K.E.G.M. 
ve Şile Belediye Başkanlığı ile irtibata geçerek gerekli izin ve çalışmaların ardından 
her iki sandal 18.12.2018 tarihinde kamyonlarla Kabakoz Kayıkhanesi’nden alınıp, 
gayet kalabalık bir grup eşliğinde Şile Tahlisiye Kayıkhanesi’ne nakledilirler. Ba-
haddin Bey’in, orijinal inşa tekniğine uygun olarak gerçekleştirdiği başarılı bakım 
ve onarımların ardından adı “Münevver” olarak değiştirilmiştir. 1 Temmuz 2019 
da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda, deniz şehitleri için denize yeşil bir çelenk 
bırakan sandal da bu olmuştur. (Sabri Trabzonlu, kişisel yazışma, 9 Kasım 2021)

Sonuç
Günümüzde Boğaziçi sahillerinde yalı olarak adlandırılan yapılar, geçmiş yüzyıl-
larda çok daha kapsamlı olarak inşa edilmiş, benim “manzume” olarak adlandırdı-
ğım yapılardı. Gitgide parçalanarak küçülmeleri, korularından, kayıkhanelerinden 
vb. diğer unsurlarından koparak bağımsız münferit bir yapı haline dönüşmeleri, 
yayılma ve kullanım alanlarını da olumsuz etkilemiştir. En önce vazgeçilenler, 
-eğer yalının bünyesinde değil ise- bağımsız halde bulunan kayıkhaneler olmuştur. 
Bu gerçeğin devamı olarak, Boğaz’ın su üstünde kalan yatay düzleminin kültür ve 
sefa yaşamımızdan dışlanması ve sadece ihtiyaçlara yönelik olarak kullanılmaya 
başlanması da aslında tartışılması gereken ayrı bir olumsuzluktur.

Bu durumda bu zarif ve narin yapılı sandalların da barınma ortamı adeta ortadan 
kaldırılmış oldu. Daha sonra, sakinlikten uzaklaşan, deniz üzerindeki sükût orta-
mının çekiciliğini reddeden bir anlayış ağır bastı ve sandallar da bir bir kayboldu-
lar.

Nadir örnekler çok az ve çok kıymetli.

Deniz kültürü ile yoğrulmuş beden ve ruhların, bu durumu içine sindirmeleri çok 
zordur; Oysa bu tarz bir yaşam biçiminin de varlığını ortaya koyacak örnekleri 
hayata geçirmek mümkün değil mi? sorusu geliyor aklıma…

Kayıkhaneler bu tür teknelerin hayatını devam ettirdiği yerlerdir. Sahil kesimine 
sahip bulunan yerel yönetimler, gençlere yönelik olarak bu sandalların bakım ve 
onarımlarının yapılabileceği, muhafaza edileceği mekânları günlük yaşama kazan-
dırarak, genç kuşakları bu faaliyet ve keyif ortamına dâhil edemezler mi? Genç-
lerin bu konudaki el becerilerinin de geliştirilebileceği küçük birer atölye haline 
dönüşen kayıkhanelerdeki sandallar, bu gençlerin hem tamirini, hem boya işlerini 
yaptıkları, nihayetinde de keyfini sürdükleri gönül bağı olan tekneler haline gele-
bilirler…

Yaz mevsimlerinde Beykoz, Paşabahçe, Büyükdere Koylarında dolaşan yüzlerce 
kürek sandalı hayal ediyorum… Insan hayal ettiği müddetçe yaşar; dilerim öyle 
olur.

18 Kupas: Ters yüz, ters dönük, yüzükoyun anlamındadır.
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İstanbul Boğaziçi Erguvan 
Kültürü: Beykoz Burunbahçe 
Örneği

Salim AYDIN1

Giriş
Istanbul tarih boyunca konumu ve tarihiyle dünyanın dikkatini çekmektedir. He-
redot Mısır için “Nil nehri olmasaydı Mısır olmazdı” cümlesini kullanır. Aynı sözü 
Istanbul için de kullanabiliriz. Istanbul Boğazı olmasaydı Istanbul olur muydu? 
Boğaz, Istanbul’un jeostratejik ve jeopolitik değerini daha da artırmıştır. Bunun 
en iyi örneklerden birisi Napolyon’un “Dünya’da tek ülke olsa başkenti Istanbul 
olurdu” sözüdür.

Istanbul Boğazı’nda, Bizans ve Doğu Roma Imparatorlukları zamanında küçük ba-
lıkçı köyleri bulunurken Osmanlı Devleti döneminde özellikle de Lale Devri (1718-
1730) ve sonrasında Boğaziçi kültürü oluşmaya başlamıştır. Boğaziçi kültürü yeni 
yeni oluşmaya başladığı dönemde erguvanlar (Cercissiliquastrum) kendini göster-
mekteydi. Bunun en iyi örneği Çatalca’da köşk yaptıran Kanuni Sultan Süleyman’ın 
vezirlerinden Siyavuş Paşa köşkünün etrafında erguvan korusu oluşturmasıydı 

1 Doç. Dr., Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, saydin4@msu.edu.tr, (ORCID ID: 
0000-0002-2717-4938)
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(Koçak-Gürçay, 2015, s.37). Ahmet Refik Altınay da I. Mahmud (1730-1754) daha 
sonrasında III. Selim’in (1789-1807) erguvan zamanı Boğaziçi’ne sandal sefalarına 
çıktığını aktarır (Ergüder, 2000).

Her ne kadar Çatalca gibi Istanbul’un farklı yerlerinde erguvanlar olsa da erguvan-
ların en güzel seyredildiği yer Boğaziçi’dir. Boğaz’ın iki yakasındaki eğimlerden 
dolayı koruların içerisindeki erguvanlar köprülerden geçen ve Boğaz gezisi yapan 
Istanbullular için renk cümbüşü oluşturur. Istanbul Boğazı coğrafi bir durumu ifa-
de ederken Boğaziçi ise bir kültürü ifade etmektedir. Bu kültürün içerisinde sanat, 
musiki, mehtap, mesire vb. unsurlar bulunmaktadır. Lale Devri’yle Boğaziçi kül-
türü yalı ve köşk mimarisiyle kendini hissettirmeye başlamış, zamanla bu kültüre 
musiki de eklenmiştir.

Bu kültür Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar devam etmiş, devletin yı-
kılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, başkentin Ankara’ya taşınmasıyla Bo-
ğaziçi kültürünün etkisi azalmıştır. Özellikle 1980 yılı ve sonrasında, Türkiye’nin 
refah seviyesinin yükselmesiyle, Boğaziçi’ndeki yalılar tekrar önem kazanmaya 
başlamıştır. Bu yalıların daha çok olduğu ve korunduğu yer Anadolu yakasında 
Üsküdar ve Beykoz ilçeleridir. Bu kültüre ek olarak flora ve fauna eşlik etmektedir.

Cemrelerin düşmeye başladığı şubat ayında, Beykoz’daki bir yalının ya da köşkün 
bahçesinde açmış mimoza ile ilkbaharı beklemek, morsalkımlarla kaplı kameri-
yenin altında otururken Mihrabat Körfezi’ne bakarak erguvan seyrine dalmak bir 
hayal değil, floranın Beykoz’a kattığı güzelliklerden sadece birisidir.

Mihrabat Korusu’ndaki gümüşi serviler, Burunbahçe’deki çam ağacı, yaza doğru 
evlerin bahçesinde veya sokaklarda buram buram ıhlamur, taflan, hanımeli ko-
kusu, Istanbul’un en büyük kestane ağacı, On çeşmelerin karşısındaki dişbudak 
ağacı, yazın korularda açan katırtırnakları Beykoz’u Beykoz yapan güzelliklerden 
birkaçı…

Bunların içerisinde en belirgin olan, güzelliğini göstermek isteyen ve kendini fark 
ettiren erguvandır. Istanbullular baharda erguvanı, sonbaharda ise lüferi beklerler. 
Yine Istanbullular, “Istanbul’un kokusu ıhlamur, rengi erguvandır” tabirini kulla-
nırlar…

İstanbul ve Erguvan
Istanbul’daki erguvanlar, Bizans, Roma ve Osmanlı imparatorluklarından günü-
müze tevarüs etmiş iki canlıdan birisidir. Diğeri ise yunus balıklarıdır. Istanbul’da 
erguvanlarla ilgili bilgiler daha çok Roma Imparatorluğu dönemindendir. MS. 323 
yılında Istanbul, Constantinus tarafından alınmış, daha sonra şehrin resmi açılı-
şı erguvanların en güzel açtığı 11 Mayıs 330 tarihinde yapılmıştır (Dursun, 2000, 
s.107).

Erguvan Hristiyan dünyasında “Yahuda Ağacı” olarak bilinmiş, Ingiliz diline de 
aynı şekilde geçmiştir. Rivayete göre: Yahuda Iskoryot, Hz. Isa’nın on üçüncü ha-
varisidir. Bu havariler Hz. Isa ile birlikte, Hristiyanlık dinini anlatan öğrencilerdir. 
Hz. Isa havarileriyle son akşam yemeğini yemiştir.Ancak bunlardan on üçüncü 
havari olan Yahuda Iskoryot, Hz. Isa’nın yerini Romalı askerlere söylemiştir.
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Hz. Isa bu toplantıdan sonra Romalı askerlerce yakalanmış ve çarmıha gerilmiştir. 
Hristiyanların inancına göre, Yahuda Iskoryot yaptığı bu işten çok utanç duymuş, 
kendisini erguvan ağacına asmıştır. Bu ağacın çiçekleri, Yahuda Iskoryot intihar 
etmeden önce beyazdır. Yahuda’nın utancına dayanamayan ağacın çiçekleri sabaha 
kadar kızarmış, erguvanî bir renk almıştır. Bu rivayet tarihi süreç içerisinde resim 
ve sanatta da kendine yer bulmuştur. Mel Gibson’ın yönetmeni olduğu 2004 ya-
pımı, Hz. Isa’nın hayatının son on iki saatini anlatan “Tutku” adlı filmde, Yahuda 
Iskoryot utancından dolayı kendisini bir ağaca asar. Ancak, astığı ağacın çiçeği ve 
yaprağı yoktur. Yine XV. yüzyılda Rönesans döneminde Italya’nın Milano şehrin-
de, Leonardo da Vinci tarafından Santa Maria Dele Grazie Kilisesi’nin duvarına 
Hz. Isa’nın tutuklanmadan bir gün önce öğrencileriyle yediği yemeğin anısına “Son 
Akşam Yemeği” tablosu çizilmiştir. Ancak bu resimde on iki tane havari bulun-
maktadır.

Fotoğraf 1. Beyaz Erguvan Çiçeği

Istanbul’un erguvanları çiçekleriyle baharda yaklaşık bir ay gülümser. Açtığı dö-
nemde, erguvanlarla yalıların raksı başlar. Özellikle de Boğaz’ın en eski gözdesi 
Beykoz’daki Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı ile…

Ahmet Hamdi Tanpınar “Beş Şehir” adlı eserinde “Gülden sonra bayramı yapıla-
cak bir çiçek varsa o da erguvandır” der. Yine Süheyl Ünver Mayıs 1966’da Sabah 
gazetesindeki yazısında erguvanlara dikkat çekmiş, Istanbullulara bu güzelliğin 
farkına varılmasına tavsiye etmişti.
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Tanpınar, erguvana övgü yapsa da, Istanbul’da erguvanı ilk gündeme getirenlerden 
birisi Süheyl Ünver olmuş, Türkiye Turing ve Otomobil Genel Müdürü Çelik Gü-
lersoy döneminde Boğaziçi’nde erguvan zamanı, erguvan gezileri düzenlenmeye 
başlamış, ancak “Erguvan” ismi, Istanbul’da hakkıyla Prof. Dr. Haluk Dursun ile 
bilinir olmuştur. Haluk Dursun erguvan gezilerine 1987 yılında öğrencileriyle baş-
lamış, gelenek haline gelen bu durum vefat ettiği 2019 yılına kadar devam etmiştir. 
Hoca nisan ayının son haftası, mayıs ayının ilk haftasında Boğaziçi erguvan gezisi 
yapardı. Bu ağacın çiçekleri, Istanbul’da yaşayan Anadolu insanı tabiriyle pembe 
renkliydi. Lakin Istanbullulara göre bu ağacın bir rengi vardı: Erguvanî.

Fotoğraf 2. Istanbul’da özellikle de Boğaziçi korularında 15 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde açan 
Boğaziçi’nin rengi erguvan çiçeği…

Erguvanlar açmaya başladığı dönemde erguvan şöleni için Hoca ve ekibi karadan 
Boğaziçi korularını tarar, karadan ve denizden kabataslak erguvan sayımı dahi ya-
pılırdı. 2000 yılı öncesi Rumeli yakasında yaklaşık 500, Anadolu yakasında 700’ün 
üzerinde olmak üzere yaklaşık 1200 erguvan tespit edilmiş (Dursun, 2000, s.110).

Erguvanların en güzel açtığı dönemde “Boğaziçi Erguvan Bayramı” gezisi yapılırdı. 
Tekne Kadıköy’den açılır, Boğaz’a akar, Rumeli tarafından sahile 50 metre uzaklık-
tan yoluna devam eder, Kavaklara doğru ilerlerdi. Boğaziçi’nin renkleri, güzellik-
leri, özellikleri tek tek anlatılırken yalılarda yaşayanların hayata, şarkılara, şiirlere 
değen hikâyeleri dile gelirdi. Anadolukavağı’nda mola verilir, Yoros Kalesi’ne doğ-
ru yürürken soldaki erguvan ağacı ve tarihi çam ağacı muhakkak gösterilirdi.
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Fotoğraf 3. Anadolukavağı,Yoros Kalesi yolu, solda kafeterya içerisinde erguvan.

Dönüşte Anadolukavağı’ndan hareketle Anadolu yakasından tekne yoluna devam 
eder, Istanbul’da en son açan ve öbek halinde bulunan Paşabahçe ile Çubuklu ara-
sındaki Burunbahçe sahilinde açmış erguvan ağaçları gösterilir, Çubuklu-Anado-
luhisarı arasındaki erguvanlar seyredilirdi. Hoca erguvan üzerinden Istanbul kül-
türünü anlatırdı.

Fotoğraf 4-5. Burunbahçe erguvanları

Yakın dönemde birçok yazar erguvanlar konusunda yazılar yazmakla birlikte, 
erguvanlar hakkında en çok yazı 1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başında 
yazılmıştır. Bu dönemde erguvan isminin geçtiği kitaplar da basılmaya başlandı. 
Bunlardan ilki 2001’de William Steams Davis’ın “Erguvan Güzeli”dir. Ikincisi ise 
Oya Baydar’ın “Erguvan Kapısı” adlı romanı erguvanın Istanbullular tarafından 
biraz daha tanınmasına katkıda bulunmuştur (Öztop, 2004, s.22-27). Baydar’dan 
önce de Iskoç asıllı, Birinci Dünya Savaşı’nda Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nde dok-
tor olan Archibald Joseph Cronin “Erguvan Ağacı” adlı romanı yazmıştır (Ergü-
der, 2003). Yine bu dönemde Prof. Dr. A. Haluk Dursun Hoca ile tanışan Hüseyin 
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Emiroğlu “Erguvan Istanbul Derneği’ni” kurdu. Dernek, 2002 yılında Birinci Ergu-
van Şenliği’ni düzenledi. 2003’te derneğin erguvan etkinliğine Istanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna sahip çıktı. Kocaeli fidanlığından erguvan 
getirilerek Boğaziçi’nde yeşil alanlara ve korulara erguvan dikildi (Yedig, 2005). 
Erguvan dikilen yerlerden birisi de Beykoz Burunbahçe sırtlarıydı. Günümüzde, 
2003’te dikilen erguvanlar nisan ve mayıs aylarında Burunbahçe’de güzelliklerini 
sergilemeye başladılar.

Istanbul Erguvan Derneği büyük erguvanları tespit etmeye başladı. Dernek ça-
lışanları, Üsküdar Burhan Felek Lisesi avlusunda gövdesi çürümüş büyük “dede 
erguvanı” kurtarmak için çalıştılar. 2 Haziran 2006 tarihinde Müdür Yardımcısı 
Mehmet Can Küçük ile görüşülerek okul bahçesindeki “dede erguvan’ın” toprak se-
viyesinden 3.20 ve 1,30’dan 2.60 metre olarak çevre ölçümleri tarafımızdan yapıldı. 
Emekli memur Erol Aykut “dede erguvan” ağacının en güzel 1954-1955 yıllarında 
Burhan Felek Lisesi’nin ortaokul olduğu dönemde açtığını söyledi.

Fotoğraf 6. Üsküdar Burhan Felek Lisesi avlusunda “dede erguvan” ağacı kurumadan önce tahminen 
1980-1990 yılları arasında okul öğretmenlerinin fotoğrafı.

Yine dernek, Altunuzade’deki Validebağ Korusu içerisinde bulunan Av Köşkü ya-
nındaki “baba erguvan”la ve Yerebatan Sarnıcı’nın üzerinde bulunan Halide Edip 
Adıvar heykelinin olduğu alandaki iki erguvanla tanıştılar (Soykun, 2005).

Erguvan, sadece gezilerin ve temaşanın bir öğesi olarak kalmamış, divan edebi-
yatında da yerini almış, birçok şair erguvan kelimesinin geçtiği şiirler yazmıştır. 
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Bunların en çok bilinenlerinden birisi Baki’nin:

“Dürr ü yâkût ile bir nahl-i murassa sandum
Erguvan üzre dökülmüş katerât-ı emtâr” beyitidir (Doğruyol, 2005, s.77).
Cumhuriyet devri edebi akımlardan Garip akımının kurucularından olan Orhan 
Veli “Ave Maria” şiirinde erguvanla ilgili şu düzelere yer verir:
“Ve gemisinde Cleopatra?
Neden yine kaynaştı havalar?
Saadet mi getiriyor rüzgâr
Dolarak erguvan atlaslara? (Doğruyol, 2005, s.77).
Yakın dönemde ise Hilmi Yavuz da “Erguvan Sözler” şiirinde
“Kim bilir ki dün’dür ölgündür
Yollarsa her zaman biraz küskündür
Yokuşlarda ve inişlerde
Zamandır seni sardığım kumaş
Bekledin örtünsün ki yavaş yavaş
Erguvandın, kayboldun dile gelişlerde…”
erguvan muhabbetini dile getirir.

Fotoğraf 7. Burunbahçe’de erguvan ve fıstıkçamı muhabbeti… Bu alanda daha çok erguvan dikilerek, 
erguvan parkı yapılması Bursa’da Emir Sultan ile başlayan Istanbul’da devam eden imparatorluk 

kültürünü devam ettirmek adına iyi bir örnek olacaktır.

Avrupa yakasında, Beşiktaş Yıldız Korusu, Ortaköy-Kuruçeşme arasındaki Naci-
ye Sultan Korusu, Bebek Korusu, Aşiyan Mezarlığı ve Rumelihisarı, Emirgan Ko-
rusu, Anadolu yakasında Beykoz Burunbahçe, Mihriabat Korusu, Anadoluhisarı 
Otağtepe, Kandilli Sevda Tepesi ve Cemile Sultan Korusu, Vaniköyü Papaz Korusu 
ve Üsküdar Fethi Ahmet Paşa Korusu’nda erguvanlar Tanpınar’ın sözünü ettiği 
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bayram için çoktan hazırdırlar. Erguvanlarla ilgili hem görsel hem de en kapsamlı 
çalışma, Istanbul Ticaret Odası tarafından 2012 yılında “Istanbul’un Rengi Ergu-
van” adı altında bir kitap olarak yapıldı.

Fotoğraf 8. Çubuklu-Anadoluhisarı arasındaki servilerle erguvanların uyumu2

Gelgelelim Erguvan Sadece İstanbul’da Açmazmış…
Erguvan araştırmaları Istanbul ve Anadolu’da yıllar geçtikçe artarak devam etti. Er-
guvanların sadece Istanbul’a ait olmadığı Bursa’da da erguvan şölenlerinin yapıldı-
ğını (Dara, 2005, s.9). Marmara ve Ege Denizi kıyılarında hatta az da olsa Antalya 
ve Adana civarında bulunduğunu Faik Yaltırık’ın kitapları yazıyordu.

Bursa’da erguvan etkinliklerinin ilk defa XV. yüzyılda 1429 yılında vefat eden Emir 
Sultan döneminde “Erguvan Cemiyeti, Erguvan Faslı, Erguvan Bayramı” adı altın-
da yapıldığı ifade edilmektedir. Bahar döneminde Emir Sultan’ın dergâhına gelen 
insanların, şehre bolluk, bereket getirdiğini, şehirde sosyal bir ortamın oluştuğunu, 
Evliya Çelebi de dile getirmiş, “böyle bir cemiyetin ancak Emir Sultan sevgisiyle 
olabileceğini” söylemiştir. Bu etkinliklerin ismini erguvan çiçeklerinden aldığı de-
ğerlendirilmektedir. Erguvan faslı ya da erguvan bayramı Emir Sultan’ın vefatın-
dan sonra bir asır daha devam etmiştir (Şen, 2005, s. 45).

Bursa’dan devam edildiğinde erguvanlar, nisan ayında Balıkesir’den Edremit’e gi-
derken Kazdağları’nın eteklerinde yol kenarlarında da vardır. Maalesef Edremit’in 
tatil beldesi Akçay’daki erguvanlar yol yapımı esnasında söküldü. Neyse ki Kazdağ-
ları’nın eteklerinde, süslenmiş gelin gibi kendini göstermeye çalışan, Homeros’un 
Troya’sını, Aristo’nun Assos’unu hayat kılan erguvanlar hâlâ var. Hatta Homeros 
“Ilyada” adlı eserinin son yirmi iki mısrasında Hektor’un defnedilirken erguvan 
renkli bir kumaşa sarıldığını şu dizeyle dile getirir.
2 Fotoğrafların bir kısmı erguvanların tanıtımı ve yaşatılması için “Erguvan Istanbul Derneği”ni kuran ve başkanlığını 
yapan Hüseyin Emiroğlu Beyefendi’den temin edilmiştir. Kendisine paylaşımı için teşekkür ederiz.
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“Kemikleri alıp koydular bir altın kutuya
Erguvan renkli yumuşak örtülerle sardılar kutuya
Ve indirdiler onu o derin çukura” (Doğruyol, 2005, s.76).
 
Kazdağları güzergâhının devamında Çanakkale’ye 1994 yılının Mayıs ayında daha 
çok tarih öğrencilerinin katılımıyla yapılan gezi esnasında Hristiyan mezarlığın-
da görülen erguvan ağaçları öğrencilerin dikkatini çekti. Büyük erguvan, mezarlık 
anıtının arkasına, yeni dikilmiş erguvanlar ise anıtın önünde iki sıra halinde, si-
metrik olarak dikilmişti.

Nihayet 23 Nisan 2005’te 1994 yılında tespit edilen erguvanları incelemek üzere 
tekrar Çanakkale’ye gidildi. Hemen hemen bütün Hristiyan mezarlıklarına bakıldı. 
Anafartalar’daki LoPene Mezarlığı’ndaki erguvanlardan sadece bir tanesi kalmış, 
diğerleri on yıl içerisinde ya kesilmiş ya da kurumuştu. Mezarlıkta erguvanların 
yerine Anzakların yedi bin kişilik stat kurduklarına şahit olundu. Stadın kurulma-
sının nedeni nisan ayının son haftasında Anzakların anma törenleri yapmasıydı.

Erguvanlar hakkında bilgi almak için Seddülbahir köyünde Ingiliz mezarlıklarıyla 
ilgilenen bahçıvan Erol Baycan ile görüşüldü. Erol Bey, Ingiliz mezarlıklarından 
Skew Bridge içindeki erguvanların söküldüğünü, bu kararı Ingiliz Harp Mezarlık-
ları Müdürlüğü’nün verdiğini söyledi. Sadece Skew Bridge Mezarlığı’ndan değil, V. 
Beac Mezarlığı’ndan sekiz, Langasır Landınk Mezarlığı’ndan on beş tane erguvan 
sökülmüştü.

Fotoğraf 9. Bahar Istanbul’unda erguvan ve gelincikler.
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Erguvanların en güzel açtığı Istanbul, Bursa ve Çanakkale’den sonra dördüncü 
şehir Ankara’dır. Bahçelievler civarında, daha sonra Fen Fakültesi’nin içinde ve 
Emek Mahallesi’nde de erguvan ağaçları var. Gerçekten erguvanlar Ankara’nın 
bozkır havasına bir renk katmıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki erguvan-
lar çok güzeldi. Erguvanlarla ilgilenildiğini gören Prof. Dr. Cahit Hiçyılmaz, kendi 
odasının erguvanları en güzel şekilde gördüğünü, kendisine daha büyük oda teklif 
edilmesine rağmen mayıs ayında odasından erguvan seyretmek için küçük odaya 
razı olduğunu anlattı. Bu durum Istanbul kültüründeki “aklıselim ile kalbiselim”in 
birleşmesinin bir yansımasıydı. Imparatorluk kültürü Ankara’da da tevarüs etmişti. 
Bu erguvanlar Ankara’da görülenlerin en güzelleriydi. Daha sonra Jeoloji Mühen-
disliğinin yan tarafında, kantin karşısında iki otopark arasında dört kollu muhte-
şem açmış erguvanlar hemen fotoğraflandı.

Ankara’daki erguvanlar, Istanbul’dakiler gibi hüdâyinabit değildi. Erguvanlar, An-
kara başkent olduktan sonra bu şehre getirilmişti. Fakat erguvanlar Ankara’yı sev-
miş, şimdi bu sevgilerinin karşılığını görmek isteyen bir halleri vardı.

Erguvanların beyaz çiçekli olanları da var. Bu beyaz erguvanlar 1995 yılında Is-
tanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Istanbul’a bir milyon ağaç kampanyası 
esnasında daha da arttı ve Istanbul’da kendilerini göstermeye başladılar. Bunlardan 
bir tanesi Istanbul surlarının hemen dışında Edirnekapı ile Eğrikapı arasındadır. 
Ancak insanlar ona, çiçeği beyaz olduğundan akasya deyip geçmekteler…

Kim bilir belki bu beyaz çiçekli erguvanların hikâyesi başkadır. Yahuda, Hz. Isa’ya 
ihanet etmemiş, kendini bir erguvan ağacına asmamıştır… Belki de bu yüzden be-
yazdır bütün erguvanlar?

Sonuç
Erguvanlar Bizans’tan, Roma’dan, Osmanlı’dan, Cumhuriyet’e tevarüs etmiş, im-
paratorluk kültürünün devamı olarak Ankara’da dahi yer bulmuştur. Erguvan bir 
imparatorluk nefesidir. Imparatorluklar kendilerini tarihe, sadece savaşlarla, za-
ferlerle anlatmaz elbet… Çoğu zaman bir şahıs, bir çiçek, bir ağaç, bir aşk, son-
suzluğun dili, bilgisi oluverir. Şehir ve ağaç, kültür ve ağaç denklemi insanı şehre 
bağlayan, insanı insan, şehri şehir yapan kudrettir, bakiyyedir. Bu düşünceleri dile 
getiren erguvanların Boğaziçi’nde mayıs ayında en son ve güzel açtığı yerlerden 
birisi Beykoz Burunbahçe’dir. Bu alandaki erguvanların sayısının artırılması ve bu-
rada erguvan şenliklerinin yapılması, Bursa’dan Emir Sultan ile Istanbul’a akan im-
paratorluk kültürünün yaşatılması açısından önemlidir. Bu kültürün yaşatılması ve 
gelecek nesillere aktarılmasının Beykoz Belediyesi’nin katkılarıyla daha da anlamlı 
olacağı kanısındayız.
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Feyhaman Duran’ın Gözünden 
Anadoluhisarı

Füsun Deniz ÖZDEN1

Özet
1914 Çallı Kuşağı ressamlarından Feyhaman Duran (1886-1970), Türk Resim Sa-
natı’nda portre sanatının ilk ve en önemli temsilcisi sayılmaktadır. Sanatçı bir ai-
leden gelen Feyhaman Duran’ın 1895 yılında Galata Sarayı Humayun Mektebi’nde 
başlayan resimle ilişkisi, öğrencisi olduğu Ressam Şevket Dağ’ın etkisiyle gelişmiş-
tir. 1911-1913 yıllarında Paris’te sanat eğitimi gören Feyhaman Duran, Fransa’da 
“Izlenimcilik” akımıyla ilgilenmiştir.

l. Dünya Savaşı başlayınca yurda dönen Feyhaman Duran, 1916’dan itibaren Ga-
latasaray Sergileri’ne her yıl düzenli olarak katılmıştır. Bunun yanında Osmanlı 
Ressamlar Cemiyeti’nin sergilerinde de yer alan Feyhaman, aynı zamanda hattattır. 
Feyhaman Duran’ı Imparatorluk ve Cumhuriyet dönemini yaşayan bir aydın ola-
rak değerlendirebiliriz; o hem Doğu hem de Batı’nın kültür ve sanatını iyi tanımak-
tadır. Güzel Sanatlar Akademisi-Sanayi-i Nefise, Inas-Kız kısmında ders verirken 
tanıdığı Güzin Hanım’la evlenmiş ve onun dedesi Hattat Yahya Hilmi Efendi’nin 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Beykoz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Iletişim ve Tasarımı Bölümü,
fusundenizozden@beykoz.edu.tr
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Süleymaniye semtinde bulunan evinde yaşamışlardır. 1951 yılında emekli olduk-
tan sonra çalışmalarını sürdürdüğü evini ve resimlerini Istanbul Üniversitesi’ne 
bağışlamıştır.

Yurt gezileri projesi kapsamında, Feyhaman Duran, 1938 yılında Gaziantep’e 
gönderilmiştir. Ressam, Istanbul’da yaşadığı yerler olan Süleymaniye ve çevresi 
ile Anadoluhisarı peyzajlarını da yapmıştır. Anadoluhisarı peyzajlarını izlenimci 
tarzda gerçekleştirmiştir. Bu çalışma Beykoz kültür hayatına varlığıyla bir dönem 
katkısı olan bir insanın-sanatçının, yaşamını ve somut kültür ve sanat varlığı olarak 
Anadoluhisarı peyzajlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Anadoluhisarı, Nâmazgâh, Mekân, Izlenimcilik, Art 
Nouveau.

Feyhaman Duran (1886-1970), 1914 Çallı Kuşağı ressamlarındandır. Babası şair 
olduğu için sanata yatkın olan Feyhaman Duran, resim konusunda ilk eğitimini 
Galatasaray Lisesi’nde güzel yazı öğretmeni olan Şevket Dağ’dan almıştır. Türk Re-
sim Sanatı’nda portre sanatının ilk önemli temsilcisidir ve ilk ödülünü de bir portre 
sayesinde almıştır. Feyhaman Duran’ın, “Moskova önünde Napolyon” konulu bir 
karakalem çalışması Sırp bir ressamın dikkatini çekmiştir. Habeşistan krallığının 
armasını tasarlayan ve armayı karakalem ve taramayla yaptıracak birini araken Be-
yoğlu’nda gördüğü ve etkilendiği desenin sahibi Feyhaman Duran’a bu işi vermiştir. 
Habeşistan heyeti Istanbul’a geldiğinde armayı beğenir ve genç ressamı ülkelerine 
davet eder, daveti kabul etmese de, kendisine armağan verilen Habeşistan işi kadife 
kaplı pirinç kalkan, Feyhaman’ın kendi atölyesinin duvarında hep asılı olarak kal-
mıştır. Feyhaman’ın, Abbas Halim Paşa’nın çocuklarından birinin portresini yap-
ması ise ona Paris kapılarını açmıştır. Abbas Halim Paşa’nın desteğiyle, 1911-1913 
yıllarında Paris’te sanat eğitimi gören Feyhaman’ın Academie Julian’da atölyesinde 
çalıştığı portre konusunda güçlü bir ressam olan Jean-Paul Laurens’ın, o devrin 
önde gelen akademik ressamlarından biri olması da, Feyhaman’ın şansı olmuştur.  
Feyhaman, çalışmalarında her zaman portreye daha çok önem vermiştir. (Irepoğ-
lu, 2016: 20) Feyhaman Duran’ın yapıtlarında, peysajlar söz konusu olduğunda 
daha çok empresyonizmin “izlenimcilik” etkileri görülmektedir. Paris’te eserlerini 
yakından tanıma fırsatı bulduğu ressamlardan etkilendiğini resim sanatı hakkın-
daki görüşlerinde belirten Feyhaman, kendi beğeni ve yeteneğiyle kendine özgü 
bir üslup yaratmayı başarmıştır. Rubens, Gaugin, etkilendiği ressamlardandır ve 
onların resimlerinden kopyalar yapmıştır. Feyhaman, muhtemelen Van Gogh’dan 
da etkilenmiş olmalıdır; imzasını -tıpkı onun resimlerinde sadece ismini kullan-
dığı “Vincent” gibi- çoğunlukla “Feyhaman” olarak atmıştır. l. Dünya Savaşı baş-
layınca yurda dönen Feyhaman Duran, 1916’dan itibaren Galatasaray Sergileri’ne 
her yıl düzenli olarak katılmıştır. Bunun yanında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin 
sergilerinde de yer almıştır. Güzel Sanatlar Akademisi-Sanayi i Nefise, Inas-Kız 
kısmında ders verirken tanıdığı Güzin hanımla evlenmiş ve Süleymaniye’de Taş 
Odaları sok. No 22’de yaşamışlardır. Feyhaman Duran’ın kışları yaşadığı yer olan 
Süleymaniye dışında yazlarını geçirdiği yer Anadoluhisarı’dır. Feyhaman Duran’ın 
eşi Güzin Duran Üsküdarlı bir aileden ünlü müzikolog Rauf Yekta Bey’in yeğenidir 
ve Boğaziçi kültürüne aşinadır.
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Paris yıllarında Art Nouveau ve Japon Sanatından da etkilenen Feyhaman Duran, 
“Arts and Crafts”ve “Art Nouveau”2 ruhunu, yaşadığı mekânda, marangoz atölye-
sinde ve yaptığı işlerde yansıtmaktadır.

Art Nouveau
Art Nouveau akımı, mimari yanında iç mekânlarda yeni biçimler olarak da tanım-
lanabilir. Eski ve yeniyi uzlaştırma amacında olan bu akımda, geometrik detay-
lar yanında, kıvrımlı dalgalar ve uçuşan -akıcı hareketler, stilize bitkisel motifler, 
kısaca her türlü doğal figürün kullanılması, ortak özellikler olarak mimarlık, iç 
mimarlık ve mobilya tasarımında da görülmektedir. Geleneksel Osmanlı Sanatı-
nın stilize etme konusunda yetkinliği nedeniyle Feyhaman, Paris’te alışkın olduğu 
formlarla karşılaşmıştır; aslında Japon kültürünün Art Nouveau’nun başlamasında 
etkili olduğu bilinmektedir. Batı Avrupa ülkeleri, özellikle- Fransa Ingiltere Bel-
çika- Uzakdoğu ile ticaret ilişkileri geliştikçe onların sanatını başta Japon sanatı 
aracılığıyla daha iyi tanımakla, Uzakdoğu’nun biçimlerindeki ustalık ve malzeme 
zenginliğine hayran olmuşlardır. Akım, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra güçlenen 
ve 20. yüzyıl boyunca gelişmeye devam eden modern tasarımın ilk örneğiydi. Art 
Nouveau sanatçıları, sanayileşmeyi eleştirseler de onun sağladığı kolaylıklardan da 
faydalanmışlardır. William Morris’in “Arts and Crafts”akımı ile Ingiltere’de başlat-
tığı, sanatın her kesimin evinde varolması anlayışı, ev ve evdeki nesneler; kapı kol-
larından başlayarak tasarım ürünleri olmalıdır şeklinde Belçika, Fransa’dan başla-
yarak gelişmiş ve Almanca tam bir sanat eseri anlamına gelen “Gesamskuntswerk” 
anlayışı ile de sürdürülmüştür.3

Mekân-Yer-Genius Loci
Feyhaman Duran’ın yaşadığı ev, zaman içinde biriktirilmiş bir çok eşyayı barındır-
dığı için mobilyalar bakımından eklektik olarak değerlendirilse de eski ve yeniyi 
uzlaştırma çabasını da yansıtması dolayısıyla Art Nouveau ruhunu da açıklıkla his-
settiren bir yerdir, tanımlanmış bir mekândır. Mekân ve yer, gündelik yaşamdaki 
kullanımıyla varlık gösteren ancak anlamsal farklılıkları sorgulanmayan sözcük-
lerdir. Mekân ve yerin betimlenmek için birbirlerine gereksinimleri vardır. Mekân, 
yerden daha soyuttur. (Adiloğlu 2005: 19) Yer kimlik ve aidiyetle ilişkilidir. Belli 
bir karakteri olan mekân yerdir ve onun bir ruhu vardır (genius loci). Yer duygular 
barındıran, şiirsel ve ruhu olan bir olgudur. (Adiloğlu 2005: 20)

Gaston Bachelard ve Heidegger; her iki düşünür de fiziksel mekâna şiirsel ve fel-
sefi açıdan bakma gerekliliğini öngörmektedir. Heidegger bu anlamda öncelikli 
olarak insanın dünya üzerinde varoluşu ile ilişkilendirdiği barınma eyleminden 
hareket etmektedir. Mekân ve mimarlığın temel hedefi olan yer tasarımı, fiziksel 
boyutun ötesinde duygular, deneyimler ve kişisel bağlamlar doğrultusunda ele 

2 Art Nouveau, mimari ağırlıklı bir sanat akımı olarak tanımlanmakla birlikte mimari bir süsleme sanatı olarak görü-
lür. En parlak dönemini 1890-1914 yılları arasında yaşamış ve Avrupa’nın önemli kentlerinde eserler bırakan bu yeni 
akım öncelikle sanayileşmiş ülkelerde görülmüştür. Akımın en önemli özelliği farklı isimlerle anıldığı ülkelerde farklı 
özellikler göstermesidir. Örneğin; Fransa’daki örneklerde Fransız Rokoko üslubunun özellikleri görülmektedir. Cam, 
demir ve vitray Fransa’daki örneklerde oldukça fazla görülür. Ingiltere’de daha çok “Arts and Crafts” hareketi ile anılan 
akım ahşap malzemenin ve baskı tekniklerinin kullanıldığı eşsiz duvar kâğıdı örnekleri ile ön plandadır. Doç. Dr. 
Deniz Demirarslan, “Jugendstil Iç Mekânlar”, https://yapidergisi.com/jugendstil-ic-mekânlar/ 
3 Doç. Dr. Deniz Demirarslan, “Jugendstil Iç Mekânlar”, https://yapidergisi.com/jugendstil-ic-mekânlar/
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alınmalıdır. Buna bağlı olarak coğrafi ve sosyo-kültürel bağlam da göz ardı edil-
memelidir. Gaston Bachelard, mekânın esas olarak edilgen bir öğe değil sadece 
toplumun değil bireyin de kurucu bir öğesi olduğunu öne sürmüştür. (Bachelard 
1996: 225) Christian Norberg-Schulz ise Heidegger’in düşüncesinden yola çıkarak 
mimarlığı varoluşcu mekân tasarımıyla bağdaştırmıştır. Piaget’in insan ve mimari 
ilişkisi, bağlamında değerlendirdiği beş etki alanı; elle tutulabilir objeler, mobilya, 
ev, sokak ve peyzajdır.

Bundan hareketle evde yaşayanların -barınan- kimliği eve yansır; evdeki eşyaların 
konumu ve yerleşim düzeni, yaşayanların ekonomik durumunu, düşünce biçimini 
göstermektedir ve çevreye kendileri hakkında bildiriler iletir. Bunun yanında ait 
oldukları toplumun değerlerini de yansıtmaktadırlar. Mimari ve yaşam ürünleriyle 
yakından ilgilenen göstergebilim için, “tüm kültürel olguları yani toplumsal uz-
laşmalara dayanarak birbirleriyle ilişki kuran insanların söz konusu olduğu du-
rumları iletişim süreçlerini sayar ve inceler” diyen Eco, göstergebilimin değerler ve 
bildirileri çözümlemede katkısını da ortaya koymaktadır.4

Peysaj – Manzara’nın Kısa Tarihi
Manzara, kır ve doğa betimlerine genel olarak peysaj adı verilmektedir. En erken 
manzara resmi olarak, Antik Roma Sanatında “Odysseus Peysajları” diye adlandı-
rılan bir grup duvar resmini, örnek olarak gösterebiliriz. (Resim.1)

Resim.1

Roma, Via Graziosa’da5 bir domus- ev kazısında ortaya çıkarılan fresk, sekiz panele 
bölünmüş ve çiftler halinde yeniden birleştirilmiş, dört dikdörtgen panelden 
oluşmuştur. “Odysseus Peysajları” olarak bilinen, Odysseia’dan sahneler içeren 
manzaralar, ilk peysaj resimleri için yetkin olarak değerlendirilmektedir.6

4 https://docplayer.biz.tr/197473883-Gostergebilime-giris.html s.33
5 Günümüzde Via Cavour (7 Nisan 1848) MÖ 1. yüzyılın ortalarına (MÖ 46’dan önce) tarihlenen freskin ölçüleri; 
çerçeve: yükseklik 142 cm, genişlik 292 cm; yükseklik 142 cm, genişlik 292 cm; yükseklik 146 cm, genişlik 292 cm; 
yükseklik 146 cm, genişlik 292 cm. Kat. 41013, 41016, 41024, 41026
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/sala-delle-nozze-aldobrandine/cic-
lo-con-scene-dell-odissea-da-via-graziosa.html
6https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/sala-delle-nozze-aldobrandine/cic-
lo-con-scene-dell-odissea-da-via-graziosa.html
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Antik Roma resmi konusunda çalışmalar yapan Nathaniel B. Jones’a göre, resim 
genel olarak tek bir şey değil; hem fiziksel nesne hem de nesnel olmayan- geçmiş-
ten mesajlar barındıran-, şimdiki zaman için de okunması için göstergebilimsel bir 
metindir.7

Avrupa Resminde başlı başına manzara resmi ise, ancak Kuzey Rönesans’ında  
Albrecht Altdorfer (1480-1538) tarafından gerçekleştirilmiştir ve 1514 yılında ya-
pılan “Aziz George Ormanda” resmi, Avrupa resminde ilk manzara resmi olarak 
kabul edilmektedir. (Resim.2)

Resim.2

7  Resimlerin giderek yorumlanması, karşıt değerler arasında seçim yapma süreci değildir. Resimler ayırıcı değil 
birleştiricidir. Antik Roma resimleri incelendiğinde, kendi görüntülerini gizleyen bir dizi anlatı, resmi derinlemesine 
araştıran anlatı içeriği, resim alanında tamamen sabit, durağan görüntüler, zaman zaman canlı ve hareketli bir kaliteye 
ulaşıyormuş gibi görünür.
 Nathaniel B.Jones, “Starting from Places:  Continuous Narration and  Discontinuous Perspectives in Roman Art” 
 https://www.academia.edu/38894544/Starting_from_Places_Continuous_Narration_and_Discontinuous_
Perspectives_in_Roman_Art 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı738

Osmanlı Devleti’nde tasvir yasağı nedeniyle portre yapılmamasının, manzara gibi 
diğer bir resim türünde de geçerli olduğunu görmekteyiz. Dolmabahçe Saray’ın-
da tavanda yer alan manzara resimlerinde bile insan figürü göstermemeye özen 
gösterilmiştir. Bu nedenle Istanbul ve Anadolu’nun manzaraları yabancı gezginler 
ve ressamlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Batılılaşma etkisiyle saray tarafından 
Paris’e eğitime gönderilen ressamlar, asker ressamlar natüralist anlayışla gerçekçi 
manzara resimleri yapmışlardır.

Osmanlı-Türk Ressamı Şeker Ahmet Paşa (1841–1907), Paris’te resim eğitimi al-
mış, bir süre Paris’te çalışmıştır. Coubet ile Barbizon okulundan etkilenen ressa-
mın, Istanbul’a döndüğünde, Osman Hamdi Bey ile Türk sanatına Avrupalı bir 
bakış açısı getirdiği bilinmektedir.

Şeker Ahmet Paşa’nın “Ormanda Oduncu” resmi, (Resim 3.) 138 x l77 cm boyutla-
rıyla büyük bir resim olarak dikkat çekicidir.8 Berger’e göre, ilk bakınca, izlenimci-
lik öncesi bir Avrupa manzara resmi; renkler, boya dokusu, ton değişiklikleri Rous-
seau‘yu, Courbet‘yi, Diaz’ı anımsatan bir orman manzarası olarak değerlendirilse 
de acele bir yargıda bulunmaması için seyirciyi uyaran resmin oldukça ağırbaşlı 
niteliği daha sonra bir özelliğe dönüşüyor. Bana göre Pavel Florenski’nin tersten 
perspektifini hatırlatan resim için, John Berger’in yorumu: “Heidegger’e göre, şim-
diki zaman ölçülebilen bir zaman birimi değil, var olmanın, var olanın kendisini 
etkin olarak ortaya koymasının bir sonucudur. Bunu betimlemek için dili, zorlar-
ken Heidegger var olma sözcüğünü daha çok bir fiil gibi kullanıyor. Novalis de 
“Sezgi bir çeşit dikkattir,” derken böyle bir tanımın habercisiydi.
8 John Berger bunu “Resmin perspektifinde, oduncu ve katırıyla resmin sağ üst köşesindeki ormanın sınır çizgisi, 
arasında var olan ilişkide kendini hissettiren oldukça belirgin ve ince bir özellik bu. Sınır çizgisinin hem ortanın en 
uzak köşesi olduğunu, hem de uzaktaki ağacın, (bir kayın ağacı belki) resimde bize en yakın görünen nesne olduğunu 
görüyorsunuz. Aynı zamanda bizden uzaklaşan ve bize yaklaşan bir ağaç bu.”diye açıklamıştır. http://www.sanatatak.
com/view/seker-ahmet-pasanin-bir-resmi-ustune-john-berger

Resim 3.
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Oduncu ile katırı ormanda ilerliyorlar. Oysa resim onları nerdeyse hareketsiz bir 
hale getiriyor. Sanki hiç kımıldamıyorlar. Kımıldayan bir şey varsa o da orman. Işin 
şaşırtıcı yanı da insanın bunu önceden farkına varmadan sezmesi. Orman bütün 
varlığı ile oduncunun tersi doğrultusunda hareket ediyor, yani bize doğru ve sola 
doğru. “Var olmanın anlamı: sürekli olarak olduğu yerde durup da insana yakla-
şan, ona ulaşan ve uzanan varlık.” 

Resim 4. Manzara-Gaziantep, Feyhaman 19389              Resim 5. Manzara-Süleymaniye, Feyhaman 194510 
 
Burada, Heidegger’in çağdaş düşünceye katkısının ne kadar karanlık ya da 
anlamlı olduğu konusunda ne düşündüğümüz önemli değil. Çünkü resim 
konusunda Heidegger’in sözleri oldukça yerinde ve saydam. Bu sözler resmi 
ve resmin neden insanın aklından çıkmayışını açıklıyor. Resim de bu sözleri 
doğruluyor. 
Paris’te öğrenim görmüş bir 19. yüzyıl Türk ressamının resmi ile bazılarına 
göre 20. yüzyılın en önemli Avrupa düşünürü olan bir Alman profesörünün 
düşünceleri arasındaki bu benzerlik, dünya tarihinin bu aşamasında, ancak 
kültürler ve çağlar arasındaki değişik katların açığa çıkarılması, ya da 
Heidegger’in deyimiyle, gizinin açıklanmasıyla ortaya çıkabilecek doğrular 
olduğunun bir örneğidir.11

Cumhuriyet Dönemi’nde ise peysaj resimleri “Yurt Gezileri Projesi”12 kapsamın-
daki bu projeyle Anadolu’nun peyzajı ilk kez Türk ressamların gözünden yapıl-
mıştır. II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı dönemin Türkiye’sini anlatan birer belge 

9 Kontrplak, Yağlıboya, 55x46 cm. Demirbaş No: 47a/2000
10 Çuval, Yağlıboya, 66x85 cm. Demirbaş No: 85/2000
11 http://www.sanatatak.com/view/seker-ahmet-pasanin-bir-resmi-ustune-john-berger
12 Yurdu gezen ressamların eserlerinin sayıları, her kaynakta farklı gösterilmekle beraber tahmin edilen yaklaşık 
700 eser vardır. Ancak günümüzde bu eserlerin birçoğunun nerede olduğu bilinmemektedir. Zehra Canan Bayer, 
“Bellek Taşıyıcıları: Yurt Gezileri Resimleri/Antalya”, ASEAD cilt 5 Sayı 11 Yıl 2018, S 169178
 https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41390/500184
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niteliği taşımaktadırlar. Feyhaman Duran, proje kapsamında 1938 yılında Gazian-
tep’e gönderilmiştir. Gaziantep’ten bölgenin özelliklerini yansıtan ona yakın çeşitli 
kent manzaraları gerçekleştirmiştir. (Resim. 4, 5)

Ressam, Istanbul’da yaşadığı yerler olan Süleymaniye ve çevresi ile Anadoluhisarı 
peyzajlarını da yapmıştır. Anadoluhisarı peyzajlarını izlenimci tarzda gerçekleştir-
miştir.

Anadoluhisarı Peysajları
Feyhaman Duran’ın, askeri mimarlığın örneği Anadoluhisarı başta olmak üzere 
çevredeki önemli yapılar, yalılar, denizde kayıklar, yelkenliler ve vapurlar Anado-
luhisarında yaşadığı zamanlarda gerçekleştirdiği resimlerin konusunu oluştur-
muştur. Hisar’ın resimlerini gerçekleştirirken benzetmeci yaklaşım yanında izle-
nimci-empresyonist tarzda da çalışmıştır. Empresyonist resmin özellikleri olarak 
bilinen, resimde figür ve nesnelerin kontursuz olarak resmedilmesi empresyonist-
lerin doğada kontur olmadığını düşündüklerindendir. Feyhaman Duran’ın manza-
ra resimlerinde de aynı yönelişte olduğunu göstermektedir. Çizgiler ve desenlerin 
tanınırlığını yitirdiği gözlemlenen resimlerinde ışığın etkisiyle renklerin değişmesi 
ve nesnelerin nasıl hareket kazandığı özellikle deniz manzaralarında dikkat çeki-
cidir. Feyhaman Duran’ın Anadoluhisarı’nda yaptığı manzara resimleri içinde en 
önemli yapı olan Anadoluhisarı resimleri yanında, daha önceki yüzyıllarda Avru-
palı sanatçılar tarafından yapılmış gravürler, konunun anlatımına katkısı olacağı 
için eklenmiştir. Anadoluhisarı, Istanbul Boğazı’nın en dar yerinde, o zaman Os-
manlı Beyliği’nin kontrolü altında olan Asya tarafında, 797’de (1394-95) Yıldırım 
Bayezid (1389-1402), tarafından yaptırılmıştır.13 Yıldırım Bayezid’in inşa ettirdiği 
hisarın ortadaki yüksek kitleden ibaret olduğu bilinmektedir. Âşıkpaşazâde’nin bil-
dirdiğine göre, hisarın inşası bittiğinde Yıldırım Bayezid, Bizans Imparatoru’na bir 
elçi göndererek şehrin teslim edilmesini istemiş, fakat Bizans hükümdarı Türklere 
yıllık vergi vermek, Türklerin bir mahalle tesis ederek burada mescit yapmaları ve 
bir de kadı bulundurma haklarını tanımak suretiyle durumunu kurtarmıştır. Sul-
tan II. Mehmed, 1452’de Avrupa yakasında Rumelihisarı’nı inşa ederken, Anado-
luhisarı’nın kıyısını hisarpeçe ile çevreleyerek bu kaleyi daha da güçlendirdi. Evliya 
Çelebi’ye göre XVII. yüzyılda kalede bir dizdar ve Kocaeli Sancağı’ndan 200 timar 
askeri bulunuyordu. Topları Rumelihisarı ve Akıntıburnu yönüne ateş edecek şe-
kilde yerleştirildi. Kalenin dışında bir mescit dışında, güneydeki düz alan kalenin 
muhafızları için düzenlenmiş ve Fatih Sultan Mehmed’in vakfı tarafından buraya 
bir namazgâh yapılmıştır. Gabriel’e göre namazgâhın inşası XVII. yüzyıldan fazla 
geriye gitmez.

Anadoluhisarı’nın asıl görevi Istanbul’un fethi ile sona ermişti. XVII. ve XVIII. yüz-
yıllarda Karadeniz’den gelen Kazak akınlarının durdurulmasında etkili olsa da 19. 
yüzyılda Istanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine yakın kısımlarında yeni surların 
yapılmasıyla işlevini tamamen yitirmiştir. Bu nedenle kale, Kalebend’e mahkûm 
13 Bir “köprübaşı” olarak düşünülen kalenin yapımı için bir taraftan Göksu Deresi ağzı, bir taraftan ise Boğaz ile 
sınırlanan kayalık bir topuk seçilmişti. Anadoluhisarı Karadeniz boğazından geçişi kontrol altına alabildiği gibi, kar-
şıya Rumeli yakasına yapılması tasarlanan çıkarmanın da destekleneceği bir yerdi. Fakat aynı zamanda Boğaz’ın 
Anadolu kıyılarına kadar inmiş olan Türklere karşı Bizanslıların Göksu Deresi vadisinden yapacakları bir akını da 
engelleyecekti. https://islamansiklopedisi.org.tr/anadoluhisari
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edilen suçlular için hapishane olarak kullanılmıştır. Anadoluhisarı XIX. yüzyılın 
ilk yarısının ortalarına kadar mimari bütünlüğünü korumuştur.14

1825 yılına kadar kalenin tüm kulelerinin tepesinde kurşun kaplı külahlar vardı. 
G. Sandys, J. Melling ve Ch. Pertusier’nin seyahatnâmelerinin gravürlerinde bu 
külâhlar gösterilmiştir.

Th. Allom’un (Resim.6)15 1830’a, W. Bartlett’in 1840’a doğru yaptıkları gravürlerde 
ise külâhlar yoktur. Anadoluhisarı’nın J. Laurens tarafından yapılmış güzel bir yağ-
lı boya tablosu 1957’de Istanbul’da bir antikacının elindeyken Türkiye’de bir alıcı 
bulamadığından II. Faysal’a satılarak Bağdat’a gönderilmiştir. Ancak bu tabloya 
1958 ihtilâlinden sonra ne olduğu bilinmemektedir.

Feyhaman Duran Anadoluhisarı manzaralarını Kirazlıtepe olarak bilinen mahalle-
deki evinden yapmıştır. 1950’li yıllarda henüz yapılanma olmadığı için bulunduğu 

14 Yapının bütünlüğü konusunda sonraları çok yanlış bir iş yapılmış, hisarpeçenin dışa açılan iki kapısı yıkılıp 
genişletilerek bu iki gedik arasından avludan geçen yol, Anadolu yakasının ana sahil caddesi haline getirilmiştir. 
1928’de hisarın bazı kısımları tamir görmüş, bu arada avludaki evlerin bazıları yıkılmış, çimento ile bilgisizce yapılan 
takviyeler esere zarar vermiştir. Fakat daha kötü olan durum, hisarın içinden geçen caddenin genişletilmesi ve hisarın 
dışından yeni bir cadde açılması için gerekli istimlâk imkânlarının zorlaştırılmasıdır. Beykoz Belediyesi tarafından 
namazgâh düzene sokularak eksik kısımları tamamlanmıştır. Anadoluhisarı’nın bütünü ile restorasyonu da devam 
etmektedir.
15 https://islamansiklopedisi.org.tr/anadoluhisari

Resim 6. Allom’un XIX. yüzyılın ilk yarısında Anadoluhisarı’nı  gösteren bir gravürü 
(Constantinople and the Scenery of  the Seven Churches of Asia Minor, London 1940, I, 76)
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noktadan kolaylıkla manzaralarını gerçekleştirebilmiştir. Bunun yanında Feyha-
man Duran, arazi şövalesi ile açık arazide de resim yapmayı seven bir ressam ola-
rak, belgeleyici yaklaşımıyla çevresini, yaşadığı çevreyi sürekli betimleme isteğini 
hiç kaybetmemiştir. Hisar resmini bir triptik gibi gerçekleştirmiş ve Hisar’ın her 
yönden görünümünü vermeye çalışmıştır. (Resim 7.)

Eugene Napoleon Flandin’in yaptığı Anadolu Hisarı gravüründe, (Resim 8.) Kale-
nin yanından Göksu çayı geçmektedir. Göksu çayı, Evliya Çelebi’nin tariflerinde 
nehir olarak geçer, aşıkların gözdesi ve çömlek ustalarının yerleştiği bir yerdir. Bu 
nedenle Bartlett’in gravüründe bu alana daha fazla vurgu yapılmıştır. Flandin ise 
bu bilgiyi görmezden gelerek kalenin kendisine odaklanmış ve kaleyi mekânsal bir 
bağlamda ele almıştır. Kentin bir görüntüsü olarak kalenin tarihi özelliğini arka 
plana atarak, yeniden günlük yaşamda hayat ve anlam bulmaya odaklanmıştır.16

Resim. 8

16 Özlem Vargün, Lütfü Kaplanoğlu, İstanbul Kent Gravürlerine Farklı Bakışlar ve Kentsel Göstergelerin Yorumu, 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/45079/563026

Resim 7. Feyhaman1955, Anadoluhisarı, Duralit, Yağlıboya, 64x155cm. Demirbaş No: 116/2000
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Feyhaman Duran, Anadoluhisarı’nı kara tarafından betimlediği resimlerinde, gü-
nün farklı zaman dilimlerinde Hisar’ın Yıldırım Beyazıd döneminde yapılmış ana 
yapısının görkemini resim diliyle vurgulamaya çalışmıştır.

Resim.9.Feyhaman1965,  Resim.10. Feyhaman1955,  Resim.11. Feyhaman1953 
Anadoluhisarı17 Anadoluhisarı18  Anadoluhisarı19

Günümüzde Yıldırım Beyazıd döneminde yapılmış olan ana yapı hala görkemli bir 
şekilde ayaktadır. (Resim 12.) Fatih Sultan Mehmet’in 1452’de inşa ettirdiği hisar-
peçenin  denizden görünüşü de kalenin temellerinin sağlam olduğunun gösterge-
sidir. (Resim 13.)

             Resim 12.                                                                                            Resim 13.

Feyhaman Duran’ın, 1952 yılında yaptığı Rumelihisarı manzarası, (Resim 14.) Ki-
razlıtepe’den Boğaz’ın Karadenize açılan yönüne bakan perspektiften gerçekleşti-
rilmiştir. Denizin üstünde hafif dalgaların güneşin ışınlarıyla renk değişimleri res-
min izlenimci yanını güçlendirmiştir.

17 Duralit, Yağlıboya, 86x116cm. Demirbaş No: 102/2000
18 Duralit, Yağlıboya, 95x75cm. Demirbaş No: 87/ 2000
19 Duralit, Yağlıboya, 41x32.5cm. Demirbaş No: 1705/2000
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Resim.14. Feyhaman1952, Rumelihisarı20

William Henry Bartlett’in, Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı gravürü, (Resim 15.) 
Anadolu Hisarı arkasındaki bir tepeden yapılmış, tarihi yarımadayı da içeren Bo-
ğaz’a hakim bir manzarayı göstermektedir.

Resim 15.

20 Duralit, Yağlıboya, 104x150cm., Demirbaş No: 115/2000
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 “Sanatçının gravürde Anadolu yakasından bakışı tercih etmesinin bir nedenini de 
Rumeli Hisarı’nın büyük ve görkemli yapısı karşısında Anadolu Hisarı’nın küçük 
ve mütevazı yapısını dengelemek için olabileceğini düşündürmektedir. Boğaz’ın 
girintili çıkıntılı yapısı ve her koy ve kıvrımda yerleşimlerin küçük köylerin varlığı 
gravüre ayrı bir güzellik olarak yansır. Boğaz’da kara yolu ile ulaşım zor olduğu için 
deniz yolunun kullanılması gravürdeki kayık ve yelken imgelerinden anlaşılmakta-
dır. Anadolu Hisarı’nın yanında bulunan Göksu Deresi’nin Boğaz’a dökülen suları 
ve oluşturduğu akıntıyı da sanatçı farklı bir anlatım dili kullanarak anlatmıştır. An-
cak gravürde en dikkat çekici olan yapı Anadolu Hisarı’nın önündeki yuvarlak sü-
tunumsu yapıdır. Diğer gravürlere baktığımızda bu yapının varlığı görülmemiştir. 
Bu nedenle sanatçının tarihi bilgilere dayanılarak bu yapıyı eklendiğini düşündür-
mektedir.”21 

      Resim 16. Feyhaman1953, Anadoluhisarı22                      Resim 17. Beykoz Namazgâhı

Beykoz Namazgâhı
Feyhaman Duran’ın Anadoluhisarı’nda resmini yaptığı diğer tarihi yapı Namaz-
gâhdır. Anadoluhisarı Kalesi bitişiğinde yer alan yapıyı Istanbul’un fetih hazırlık-
ları kapsamında Fatih Sultan Mehmet tarafından askerlerin ibadeti için yaptırdığı 
bilinmektedir.23 Namazgâh resmi onun belgeci titizliğini ortaya koymaktadır. Mih-
rap ve minberi aynen korunmuştur.

Feyhaman Duran Anadoluhisarı günlerinde, denizde kayıkları, yelkenliler ve 
vapurları, Boğaziçi’nin deniz trafiğini; özellikle Boğaz için tasarlanan eski adı 
Şirket-i Hayriye olan Türkiye Denizcilik Işletmeleri’nin Şehir Hatları vapurlarını 
özenle resmetmiştir. (Resim 18.) (Resim 19.) Feyhaman Duran, yaşadığı çevredeki 
önemli yapıları, yalıları (Resim 20.) ve penceresinden Boğaz’ı resimlemiştir.

21 Özlem Vargün, Lütfü Kaplanoğlu, İstanbul Kent Gravürlerine Farklı Bakışlar ve Kentsel Göstergelerin Yorumu, 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/45079/563026
22 (Duralit, Yağlıboya, 48.5x60cm. Demirbaş No: 53/2000)
23 Açık havada namaz kılmak amacıyla yapılmış ibadet yerine namazgah adı verilmektedir. Namazgahlar şehirlerde 
ve yakın çevredeki mesire yerlerinde daha çok yaz mevsiminde hizmet vermek amacıyla kurulurdu. Buralarda cuma 
ve bayram namazlarıyla ramazanda teravih namazları kılınırdı. Şehir namazgahlar ise yolculuk sırasında ibadet ve 
dinlenme ihtiyacını gidermek amacıyla menzil yerlerinde inşa edilirdi. Namazgahlarda abdest almak için bir çeşme 
ya da kuyu, kıble yönünü gösteren ve aynı zamanda namaz kılanla önünden geçen arasında bir tür perde vazifesi 
gören mihrap taşı ve ibadet edenlerin rahatını sağlamak için gölge veren çınar ya da çitlenbik gibi ağaçlar bulunurdu. 
Zemini çimen veya toprak olabileceği gibi taş döşeli olanları da vardı. Bazı namazgahların mihrap taşının diğer yüzü 
çeşme şeklinde düzenlenmiştir. https://islamansiklopedisi.org.tr/namazgah#2-mimari
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(Resim.21-22) Pencereyi bir çerçeve olarak kullandığı, çerçeve içinde çerçeve olarak 
bilinen anlayışla gerçekleştirilen, hem iç mekanı hem manzarayı duyumsadığımız 
iki resmini, metaresim olarak değerlendirebiliriz.

Resim 18. Feyhaman1960, Anadoluhisarı24

24 Duralit, Yağlıboya, 61x73cm. Demirbaş No: 88/2000
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Resim 19. Feyhaman1966, Anadoluhisarı25

Resim 20. Feyhaman1967, Anadoluhisarı26

25 Duralit, Yağlıboya, 75x64cm. Demirbaş No: 79/2000)
26 Duralit, Yağlıboya, 71x89cm. Demirbaş No: 32/2000
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Resim 21. Feyhaman 958, Anadoluhisarı Karton27 

Resim 22. Feyhaman1959, Anadoluhisarı Karton28

27 Yağlıboya, 19x27cm. Demirbaş No: 865/2000
28 Yağlıboya, 19x27cm. Demirbaş No: 1114/2000
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Ahmet Rasim’in Beykoz 
Seyirleri

Çilem TERCÜMAN1

Özet
Ahmet Rasim, ilk gençlik yıllarından ölümüne değin aralıksız hemen her konu-
da ve türde kalem oynatmış velût ve çok cepheli bir şahsiyet; Türk basın tarihine 
“Şehir Mektupçusu” adıyla geçmiş önemli bir muharrirdir. Doğduğu, yaşadığı ve 
vefat ettiği şehri ömrü boyunca neredeyse adım adım gezen ve hemen her adımını 
kâğıda döken Ahmet Rasim’in yekûnu binlerce sayfayı bulan eserlerinin ana mekâ-
nı/konusu ise Istanbul’dur. Bu bildiride, Ahmet Rasim’in öne çıkan eserlerinden 
hareketle mesirelerinden sularına, seyirliklerinden ulaşımına kadar geniş bir pers-
pektifle Beykoz panoraması çizilecek; ayrıca yine buralarda tespit edilen Beykoz 
yolculuğu, Beykoz’da yeme içme tavsiyeleri yahut Beykoz’la ilgili beledî şikayetler 
gibi bilgilerle söz konusu panorama detaylandırılacaktır. Böylece Beykoz’u Ahmet 
Rasim’in dikkat ve değerlendirmeleriyle birlikte okuma imkânı sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Rasim, Istanbul, Beykoz, Göksu, Şehir Mektupları, Se-
yir, Mesire yerleri.

1  Dr. Öğr. Üyesi, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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Osmanlı’nın son kalem erbaplarından biri olan Ahmet Rasim, Darüşşafaka’dan 
birincilikle mezun olduğu sene küçük bir manzume tercümesi ile başladığı yazı 
hayatını vefatına kadar sürdürmüştür. Neredeyse yarım asır süren yazı hayatına 
bakıldığında tarih ve okul kitaplarından romanlara, hatıra ve şiirlerden köşe yazı-
larına hemen hemen her türde ve konuda binlerce sayfalık zengin bir kaynak gö-
rülür. Ancak onun edipliğin, tarihçiliğin ve musikişinaslığın çok üstünde taşıdığı 
asıl kimliği gazeteciliktir ve bu yönüyle Türk basın tarihine damgasını vurmuş bir 
şahsiyettir. Bu anlamda ondan bahsedilirken sıkça kullanılan “Şehir Mektupçusu” 
adını hakkıyla taşıyan devrinin tek kalemi, hatta “Şehir Mektupçusu” dendiğinde 
bu alanla ilgili olanların aklına gelen ilk isim Ahmet Rasim’dir, denilebilir.

Ahmet Rasim; okuyan, dinleyen, daha önemlisi sürekli gezen bir yazardır. Bir baş-
ka deyişle onun Istanbul ve Istanbul hayatına dair yazıları, masa başında veya kendi 
çevresinde edindiği izlenimlerinden ibaret değildir. Üstelik yanından hiç ayırma-
dığını söylediği not defterine keskin bir zekâ ve ender bulunan bir gözlem yeteneği 
ile tesadüf ettiği hemen her şeyi kaydetmiş; yazılarını kaleme alırken hafızasının 
yanı sıra yaşarken veya gözlemlerken tuttuğu notlarından da faydalanmıştır. Böy-
lece dönemin şartları itibariyle en güvenilir şahitlerden biri olarak kayda geçmiştir.

Ahmet Rasim’in bahsi geçen hususiyetlerinin ve eserlerinin bu anlamdaki çok yön-
lülüğü ve zenginliği adının geçtiği her yerde ısrarla vurgulanmış; bunların, bilhassa 
imparatorluk yıllarının toplumsal hayatını (Ortaylı, 2002, s. 133) ve eski Istanbul’u 
(Tanpınar, 2001, s. 160-161) tanımak noktasında son derece önemli kaynaklar ol-
duğunun sürekli altı çizilmiştir. Bu yüzden Cumhuriyet gazetesinin 500. Fetih Yıl-
dönümü ilâvesinde kendisine geniş yer ayrılan ve “eserlerini sıkarsak Istanbul’un 
kokusu, esansı damlar” (1953) sözleriyle anılan Ahmet Rasim’in farklı semtleriyle 
Beykoz seyirlerine geniş bir açıdan dahi olsa bakabilmek, yazarın bölgeye dair ka-
naatlerini öğrenmek ve buna bağlı olarak Beykoz mesirelerinin tarihine Ahmet 
Rasim’in tespit ve değerlendirmeleriyle katkıda bulunmak bakımından önem taşır. 
Ve bu bahse, “Ahmet Rasim’in Beykoz Seyirleri” başlığından da anlaşılacağı üzere, 
yazarın yaşadığı yıllarda, Beykoz’un -bir parçası olduğu Boğaziçi’nin diğer bölge-
leri gibi- Istanbul halkı tarafından genellikle sayfiye veya mesire mekânı olarak 
kullanıldığı söylenerek başlanmalıdır.

Hâl böyle olunca Istanbul halkının büyük bir çoğunluğu gibi Beykoz, yazarın ak-
lına “eyyâm-ı safâ” diye andığı ilkbahar sonu yaz başlangıcı günlerde düşer. Bu 
günleri, “Bakıye-i bahar, evâil-i sayf ile birleşerek ne pek terletici, ne de üşütücü 
nesîmlerle o medhal-i zarîfin kenar u tilâlini taravetyâb eylediğinden insan derhal 
bir kayığa veya sandala atlayarak gurûbda tepeden tepeye akseden mülâabe-i elvâ-
nı, sahilden sahile vuran renkli dalgaları temâşâya hevesleniyor.” (Ahmet Rasim, 
1316, s. 6) sözleriyle tarif eden yazar, bir başka yazısında ise bu hevesin fiile dökü-
lüşünden bahseder:

“Pazar. Hava ne kadar güzel. Güneş bütün şaşaasıyla parlıyor. Yürümeli gezmeli. 
Yarın Haziran’ın, Temmuz’un sıcak günleri hulûl etti mi ne gezilir, ne de yürünür. 
Daha şimdiden ter içindeyim. Acaba nereye gitsem? Adaya mı? Yo... k. Vapurların 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 755

meşy ü hareketinden gözüm yıldı. Nereye gitsem? Haydi bugün de Beykoz’a gide-
yim. Belki yüzüm gözüm açılır.” (Ahmet Rasim, 1316, s. 422)

Her iki alıntıdan da genel olarak mesirelerin en cazip yönünün doğal güzellikleri 
olduğu anlaşılır. Sayfiye ve mesire mekânları söz konusu olduğunda bu, bugün için 
de geçerlidir. Ancak yazarın gözünde Kanlıca, Kavacık, hatta “Boğaz’ın en latif ” 
yerlerinden biri diye andığı Paşabahçe veya “dil-nişin” sıfatıyla nitelediği Çubuklu 
(Ahmet Rasim, 1325, s. 40-41) bir yanda Göksu başka bir yandadır. Nitekim yu-
karıda “eyyâm-ı safâ[yı]” tarif ettiği kısmı alıntılanan yazısının devamında Göksu 
deresinin daracık alanına biriken tabiatın emsalsiz güzelliğinin yarattığı hayranlık-
tan bahisle “Nazar etrafa initâf edip durdukça, o daracık yerde teraküm eden letâ-
fet-i bî-misâl-i tabiiye hayran kaldıkça zevk ü şatâretin bu yerleri terk edeceğine 
inanamıyor. Itikadımca Haliç yalnız bir Sa’dâbâd ile buralara karşı iddia-yı tefâhür 
edemez.” der ve sorar: “Göksu manzaraca ondan aşağı kalır mı?” (Ahmet Rasim, 
1316, s. 6)

Ahmet Rasim’in Göksu’ya olan düşkünlüğü, Göksu’dan bahsettiği yazıların niceliği 
ve niteliğinden de rahatça anlaşılabilir. Yazar, “Kaç defa, kaç gece buralarda kalarak 
sabah etmişimdir.” dediği Göksu’ya farklı yazılarında genişçe yer ayırmış; nere-
deyse günün her saatinde güneşin yüksekliğine bağlı olarak değişen görüntüleri 
ve bu görüntülerin hissettirdiği duygular ile düşündürdüklerini kaleme almıştır. 
Mesela güneşin batışıyla gölgelenen bitkilerin ve suyun büründüğü manzara ayrı 
bir güzellik husule getirirken zayıf bir sese dönüşen hatıralar ile farklı duyguların 
yokladığı yazar, “Göksu’nun manzara-i uhrâ-yı şairânesi[ni]” şu sözlerle anlatır:

“Göksu, sâyeler içinde kaldığı zaman ufûl eden güneşin son şuaı, o tiregî-i hafif 
içinde ayrı bir bediâ-i inikas husule getiriyor. Suya doğru eğilen yaprakların uçları, 
zemine teveccüh eden dalların her yanı karararak tezad-ı televvün âşikâr oluyor. 
O zaman ta içerilerden ağır ağır gelen, gittikçe hafifleşen bir velvele-i baîde bir va-
kit oralarda aksedip kalan âvâz-ı meserretin avdetini ihtar ediyor. Güya hâtıra bir 
sada-yı zaife tebeddül etmiş gibi muttasıl tekerrür ederek gönül âlemlerine has bir 
hüzn-i garibâne hissediliyor. Insan bahane-cûy-i bükâ olurken seviniyor. Sandal 
ilerledikçe sâye koyulaşıyor. Bir yere geliniyor ki ondan öteye geçilmiyor. Uzun, 
karanlık, mühtez, derin bir koridoru andıran bir boşluk, bir tenhâ-i rikkat-güzin 
azîmete mâni oluyor. Işte Göksu’nun manzara-i uhrâ-yı şairânesi.” (Ahmet Rasim, 
1316, s. 7)

Gece çökünce manzaraya kuşlar da eklenir. Ayın doğuşu, mehtap, yıldızların yağ-
dırdığı gölgeler yazarın mevsimi orada geçirmesine vesiledir ve “Göksu’daki ih-
tisâsâtı[nı]” okurlarına şöyle aktarır:

“Gece oradan çıkılmaya gelmez. Âşiyân-perverdegân-ı tuyûr güya huzûr-ı beşer-
den mahzûz imişler gibi ara sıra o semâ-yı necm-âlûde, o âb-ı câri-yi pür-sükûna 
baka baka ötüşüyorlar. Pervâz yok. Yalnız ilahi bir lahn-i tabiî havalarda uçuşuyor. 
Karar edemeyip yine âşiyâna dönüyor. Âyin-i tulû, resm-i mehtap ayrı ayrı zemze-
melerle icra ediliyor. Nücûm-i zâhire kesik, tesirsiz ziyalarla oralara esmer gölgeler 
yağdırıyor.
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Ben bu temâşâlara tesadüf edeceğimi bildiğim için bu mevsimi oralarda geçiririm. 
Dün yine orada idim, gece kenarında meşgul-i tefekkür olmakla intihâ buldu.

Işte Göksu’daki ihtisâsâtımı size yazdım.” (Ahmet Rasim, 1316, s. 7-8)

Ahmet Rasim, geceyi kenarında düşünerek geçirdiği Göksu’ya bir başka yazısında 
ise daha geniş bir perspektifle yaklaşarak dereyi gündüz ve gece hâlleriyle tasvir 
eder:

“Ufak bir dere, küçük bir cûy-bar-ı sakin, etrafı ağaçlar, serpme, perişan dallı ko-
puk, düşük, suya mâil, daima taze yapraklı nebatât ile mahsur aka aka bir eser-i âb-
dâr bırakmış denilecek bir seyl-i hurûşan bakıyyesinden mâada bir şey olmayan, 
gündüzün şemsin bütün hararetini bel ederek, dalgaları, sessiz yalnız sımâh-ı vakti 
gizli bir enînle müteessir eden bütün ukûs-ı velvelesi hazaret-i nâmiyenin gökle-
rinde gizlenen Göksu, akşama doğru sâyeli bir tarâvet-i ruh-nevâz içinde kalır. O 
eşcâr-ı mütemâyilenin, o nebatât-ı sebz-agînin bütün gölgeleri sular üzerine yayı-
larak, gurûbda inikasât-ı şuayı yol yol, parlak, göz alıcı güzergâhlarla tezyin ederek 
sadegi-i letâfetini artırır. Bana öyle gelir ki etrafındaki tilâl-i uryan üzerine hücum 
eden sâye-i leyâl ağır ağır kayarak bu sarımtırak sular içinde gark oluncaya kadar 
bir nev’i hiss-i keder onun sevahilinde çırpınır, bir ivicâc-ı nazar-firib ile bükülerek 
dâmân-ı cibâle kadar sürüne sürüne varan veya kaid-i zî-ihtişâm-ı kûhsârdan sü-
zülen katarat-ı bî-nihayeden toplanan her mevce tabiatın tereşşuhât-ı letafetinden 
nişane imiş gibi ufak ufak, çizgi çizgi olduğu halde hulûl-i harici veya hulûl-i dâhili 
menâzırı gibi enzâr-ı dikkate görünür, (…)” (Ahmet Rasim, 1316, s. 766-767)

Etraftan kopup gelen rüzgârın verdiği zindeliği hatıralarında yarattığı hisse ben-
zeten Ahmet Rasim, ihtimal ki bir önceki yazısında dere kenarında “meşgul-i te-
fekkür” ile sabahlamasına sebep olan mutluluk, kırgınlık, coşkunluk, nefret, keder 
gibi birbirine zıt ve güçlü duyguların ve mahrem yaşantıların hatırlarını da okur-
larına anlatır:

“Evet. Hatırat-ı muakkibe! Zaman bu sahil-i nemnâk-ı mevcedâra düşen gözyaş-
larıyla ta şevâhik-i manzuresine kadar irtika eden feryatları, handeleri, âvâz-ı şevk 
ü meserreti yan taraflarındaki hufrelerinde muhtefi durur gibi zannedilen enin-i 
muztaribâneyi, intizarlarından, tevehhümât-ı kalbiyeden, o şeylerden, o şeylerden 
ki his ve hakikat veya fikir ve hayalin ruh ile bir nev’i mücadelesinden, itilaf ve teta-
bukundan sudûr eder, işte o şeylerden biriyle anlaşılmayan, anlatılmak istenilme-
yen mücazebât-ı batınîyeyi; en ufak bir teveccühün bahşettiği mesudiyetleri, yalnız 
çeşm-i manidâr-ı muhabbetten dökülen tebessümleri, iğbirârları, infialleri, arada 
başka bir hasbihal-ı ruhani gibi tesir eden cümbüş-i enzârı, birinin dudaklarından 
süzülüp ancak ona münkeşif olan esrar-ı mektûmeyi, müsahharât-ı derûnu tasvir 
eden tevkifleri, etvâr-ı müstehziyâneyi, şöylece bir gezinip çekilmek istenildiği hal-
de saatlerce ârâm edilişleri, firarları, (…)” (Ahmet Rasim, 1316, s. 768)

Suyun ağaçlar ve bitkiler ile buluşması, günbatımıyla başlayan gölge oyunları, 
kaçınılmaz netice gibi bir bir canlanan hatıralarıyla Ahmet Rasim’e bu satırları 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 757

yazdıran Göksu, yazarın Mihnet-i Kalp gibi kurgu eserlerinde de sıkça âşıkların 
tanışma veya buluşma mekânı olarak yerini alır.

Bütün bunlarla birlikte Göksu ve diğer Beykoz mesirelerinde saatler, elbette sadece 
tabiatı temaşa ve hatıraların etkisinde geçmez. Yine yukarıdaki alıntılardan da an-
laşılacağı üzere günübirlik ziyaretçilerinin geceleme imkânının da bulunduğu Bey-
koz mesirelerinde piknikten seyirlik oyunlara pek çok eğlenceli faaliyet ile meşgul 
olmak mümkündür. Buna bir örnek olarak Ahmet Rasim’in yine Göksu’yu öven 
sözleriyle başladığı bir mektubunda yaptığı haftalık program verilebilir:

“Göksu, hele o latif derecik bir iki sene sonra en muntazam, en latif bir medhal ile 
ziynet-yâb olacaktır. Zaten dere Boğaziçi’nin Sa’dâbâd’ı olduğu için fasl-ı baharân 
mürûr eder etmez eyyâm-ı sayf u hazânı orada geçirmek isteyenler hemen her gün 
için orada bir sermaye-i neşât bulmaktadırlar. Mesela Çarşamba, Cuma, Pazar ti-
yatro var. Pazartesi, Perşembe Zuhuri Kolu oynuyor. Arada bir Cumartesi ile Salı 
mı kaldı ona da dinlenmek, evde oturmak gibi lezzet kifayet eder.” (Ahmet Rasim, 
1316, s. 163-164)

Ayrıca denizin henüz kirlenmediği yıllarda “ (…) bir bakıma deniz banyoluğuna 
tamamen elverişli bir şehir” olan Istanbul’un diğer pek çok kıyısında olduğu gibi 
Beykoz’un Paşabahçe gibi semtlerinde deniz hamamları da bulunmaktadır. (Ah-
met Rasim, 1926, s. 2)

Bu şekilde semtin doğal zenginliklerinin şehrin sakinlerine cömertçe sundukları 
arasında yiyecek ve içecekler de vardır. Bunların arasında Ahmet Rasim’in “Beykoz 
dalyanı meşhurdur değil mi? Bahusus şu zamanda çıkardığı kıvırcık kalkanlar ne 
lezizdir!” (Ahmet Rasim, 1325, s. 33) sözleriyle andığı kalkan balığı, Beykoz cevizi 
ve paçası belki de ilk akla gelenlerdir ve yazar, söz düştükçe bunlardan da bahse-
der. Hatta yazar, Külliyat-ı Say u Tahrir adlı eserindeki bir yazısında Beykoz’dan 
bahsederken:

“Kütüb-i kadîmemizin bazılarında (Bey koz) bazılarında (Bin koz), muttasıl olarak 
(Beykoz) yazılıdır. Kendi istihracımıza ve taze cevizcilerin:

- Beykoz’undur,

diye ehemmiyet vere vere sattıklarına göre burası vaktiyle ceviz ağaçlarıyla şöhret 
bulmuş bir mahal olacaktır.” (Ahmet Rasim, 1325, s. 38)

değerlendirmesini yapar. Ayrıca yine buradan Beykoz’da yetişen, çıkan veya yapı-
lan ürünlerin Istanbul’un diğer bölgelerinde de satıldığı anlaşılır. Hakikaten Tak-
sim’deki bir meyhanede bile Beykoz paçası yenilebilir (Ahmet Rasim, 1316, s. 731). 
Ama elbette bu ürünlerin keyfi, esas olarak kaynağında çıkmaktadır. Özellikle söz 
konusu Karakulak suyu olduğunda Ahmet Rasim, başka yerlerde “hilelisini” iç-
mekten şikayetle şunları söyler:

“Elhâsıl Karakulak’a vardık…
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Burası bir yardan müfrez, âdeta oyuk, ağaçlıklı bir mahal… Suyun geldiği künkler 
geçen sene bozulduğu için bu sene demir borular tefrîş etmişler... Su değil. Âb-ı 
hayat! Şişeye girer girmez terliyor. Ufacık bir kahvesi de var. Bir kahve ısmarladık. 
Serin de. Iç bre iç! Bize su kâr eder mi?” (Ahmet Rasim, 1316, s. 426)

Yeme içme ile ilgili olarak, burada, her ne kadar Beykoz’a has olmasa da mesire-
lerinin atmosferini yahut oralarda neler yapılabileceğini belirlemek için yazarın 
“Muhsin Bey’i tanır mısınız?” sorusuyla başladığı bir yazısından da bahsetmek ge-
rekir. Bütün yazısını Muhsin Bey’i okuruna tanıtmaya ayıran yazarın  “Kavak’ta  
çakar, Incirköyü’nde küfeye biner. Bî-tâb Göksu’ya düşer, artık Kandilli karargâhı-
dır.”(Ahmet Rasim, 1316, s. 634) cümlelerinden anlaşılacağı üzere, Beykoz mesire-
lerinde işret meclisleri de kurulmaktadır.

Beykoz’da üretilip Istanbul’a dağılan ürünler, sadece yeme içme ile ilgili değildir. 
Ahmet Rasim’in çok sevdiği Göksu’nun “Teressübât-ı türabiyyesinden destiler, 
saksılar imal olunur” (Ahmet Rasim, 1325, s. 217-218) ve bunlar da Beykoz cevizi 
veya Karakulak suyu gibi şehre taşınırdı.

Bütün bu tabii güzellikleri ile kaynaklarının; eğlenme, dinlenme, yeme, içme im-
kânlarının yanı sıra Ahmet Rasim’in “Eyyâm-ı Tenezzüh: Boğaz’ın Anadolu Kıyı-
sında” başlıklı üç bölümden oluşan geniş makalesinde derli toplu bir şekilde an-
lattığı üzere Beykoz mesirelerinin mimarî eserlerle donanmış olduğu da burada 
mutlaka söylenmelidir. Ayrıca imar faaliyetleri devam etmektedir ve yazar okurla-
rına bu konuda bazı müjdeler vermektedir:

“Göksu, hele o latif derecik bir iki sene sonra en muntazam, en latif bir medhal ile 
ziynet-yâb olacaktır. (…)

Dereye girerken sağ tarafındaki beyaz duvarları gördünüz mü? Bunlar dört bina 
için hazırlanmıştır.

Bu dört binadan biri en muntazam bir gazino, ikincisi fevkalade bir tiyatrohane, 
üçüncüsü son derecede zarif bir belediye dairesi, dördüncüsü de en rahat, en âsûde 
bir kayıkhane olacaktır.

Bu yerlerin sahibi olan zat bir mukavele-i mahsusa tahtında olmak üzere binaları 
inşa etmek için müracaat edeceklerle de itilâfa rûy-i muvafakat gösterecek ve bir 
müddet-i muayyene için hakk-ı icardan vazgeçerek ihaleye razı olacakmış! Ne ka-
dar âlâ! Ne kadar güzel! Göksu’muz bu binalarla da pirâyedâr olursa Boğaz’ımız 
için gönül alıcı bir mesire hâline girer. Nasıl müjdem!” (Ahmet Rasim, 1326, s. 
163-164)

Ancak şehrin diğer bölgelerinde olduğu gibi -hatta, belki de merkezden uzak oldu-
ğu için diğer bölgelerinden daha fazla- Beykoz’un da sakinlerini ve ziyaretçilerini 
rahatsız eden  kaldırım ve yolların bakımsızlığı gibi sorunları vardır ve seyirleri 
esnasında bunlar da yazarın dikkatinden kaçmaz. Beykoz çarşısı için “Kaldırımlar 
ya bozuk veyahut yapılmaya müheyyâ bir hâlde” diyen Ahmet Rasim, aynı yazının 
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ilerleyen kısımlarında Karakulak’a çıkışından “Toz pâ-bercâ-yı kıyam. Kaldırımlar 
sökük... Bir sarsılma, bir hoplama bütün yemeklere tebdil-i mahal ettiriyor.” (Ah-
met Rasim, 1316, s. 425-426) sözleriyle beledî hizmetlerden şikayet eder.

Ahmet Rasim’in midesindeki yemeklerin yerini değiştirtecek güçte sarsıntılara se-
bep olan bu tarz sorunlar, yazar yaşarken çözüldü mü bilinmez ama onun zihninde 
kalan eğlence hayatına dair hatıralarında, en azında kaybettiğini söylediklerinin 
yasını tutarken söz konusu edilmez:

“Ne baharın yaz ile telakkisine vasıta olan günlerdeki Bağlarbaşı piyasaları kaldı, 
ne Çamlıca sefaları, mehtapları var, ne Kayışdağı, Karaman Çiftliği âlemleri, ne 
Alemdağı, Göksu, Sultaniye, Beykoz, Hünkârsuyu, bendler teferrüçleri, ne Yuşa 
Tepesi’ne suud merakı, ne Polonez Köyü gecelemeleri, ne Adaların eski kibar te-
nezzühleri, ne de çadırlar, yataklar, ağlar, aşçı takımlarıyla gidilen, günlerce açıkta 
yatılan Pavli Adası eğlentileri yapılıyor.” (Ahmet Rasim, 1924, s. 2)

Istanbul eğlence hayatından eksilenlerin sıralandığı 2 Haziran 1924 tarihli bu yazı-
da, Beykoz mesireleri de anılmaktadır. Ancak bu durum, daha ziyade yeni nesille-
rin eğlence anlayışı ile ilgilidir. Nitekim yazar da “Mâhâzâ bu esbab-ı zevk ü tarabı 
ihya edenler de göçtüler.” diyerek yazısına devam eder.

***
Yazının girişinde ifade edildiği üzere Ahmet Rasim sürekli okur, gezer ve yazar. 
Bu yüzden onun farklı türlerdeki yazılarında ele aldığı bütün konularla ilgili hem 
kendi gözlem ve değerlendirmelerini hem okuduklarını bulmak mümkündür ve 
bu hüküm, Beykoz seyirleri için de geçerlidir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın söyledi-
ği gibi bütün duyuları ile çevresini algılayan ve algıladıklarını eksiksiz kaydeden 
Ahmet Rasim’in Beykoz seyrine niyet edişinden başlayarak gidiş yolunda geçtiği 
bütün semtleri tek tek anlattığı yazısı dahi vardır. Bu gezilerinden zihninde birik-
tirdiklerini ise daha sonra -mesela şıklarla alay ederken yaptığı “Göksu Avrupalısı” 
yakıştırmasında olduğu gibi- kullanmaktadır. Üstelik o sadece günü veya şahit ol-
dukları ile ilgilenmez. Bazı yazılarında da seyirleri vesilesiyle mekânın tarihinden 
bahseder. Mesela II. Beyazıd’ın şehzadesi I. Selim’e bir kızılcık çubuğu vererek yere 
diktirdiğini, I. Selim’in ağacın meyve verip meyvesiyle meşhur olmasını dilediğini 
ve Çubuklu’nun kızılcık ağaçları ve meyvesiyle şöhret kazandığını, bir aralık bura-
ya Rıfat Paşa Mahallesi de dendiğini, anlatır. Yahut tarih kitaplarında Beykoz’un 
seyir mekânlarına dair bilgilere tesadüf etmek mümkündür. Mesela Selim-i Sânî, “ 
(…) Şems Paşa, Celâl Bey şâir-i şehîr Bâki Efendi merhum ile Boğaziçi’nde Çubuk-
lu ve Sultaniye mesirelerinde imrâr-ı eyyâm-ı neşât eylemiş(…)” (Ahmet Rasim, 
1326-1327, s. 318) cümlesinden hareketle Beykoz’un eskiden de seyir için hem de 
padişah tarafından tercih edildiği anlaşılabilir.

Öyleyse bu yazının sonuç kısmında belki de ilk söylenmesi gereken Ahmet Ra-
sim’in eserlerinde Beykoz seyirlerine dair tespit edilen malzemelerin tamamının 
ele alınıp değerlendirilmesi hâlinde bir yazıdan çok daha geniş bir çalışmaya im-
kân verecek nicelik ve nitelikte olduğudur. Ikinci olarak ise Beykoz mesirelerinin 
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tabiat temaşası, çeşitli kara ve deniz vasıtalarıyla yapılan tenezzühleri, deniz ban-
yoları, şöhreti ve satışı şehir merkezine dek ulaşmış semte has yiyecek ve içecek-
leri, seyirlikleri, piyasaları, işret ve korte imkânı, tarihî yapıları, geniş çayırlıkları 
ve düzlükleri, kuşbakışı seyre müsait tepeleri vb. ile her yaşta ve meşrepte insanın 
ilkbahardan başlayarak sonbahara dek haftanın hemen her günü ve gecesi, ama 
bilhassa tatil günlerinde ve rûz-ı Hızır gibi özel günlerde tercih ettikleri mekânlar 
olduğu ifade edilmelidir. Bu da Ahmet Rasim’in Göksu’ya olan düşkünlüğü gibi 
şahsî bağları bir kenara bırakılacak olsa bile Beykoz mesirelerinin bütün bu sıra-
lananlar ile dönemin insanının bir seyir yerinden bekleyebileceği hemen her şeyi 
ziyaretçilerine sunduğunu göstermektedir.
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Küçüksu’da “Kör Kazma”: 
Tarihî Bir Karakolun İzinde

Ali Şükrü ÇORUK1

Yahya Kemal Beyatlı 1921 yılında yazdığı “Kör Kazma” adlı gazete yazısında, Kü-
çüksu’da bulunan bir karakolun yıkılışı etrafında Tanzimat sonrasında başlayan ve 
eski eserler aleyhine işleyen şehircilik faaliyetleri üzerine düşüncelerini dile geti-
rir. Istanbul’daki Osmanlı mirası karşısında oldukça duyarlı olan Yahya Kemal’in 
yazısına başlık olarak koyduğu “kör kazma” tabiri, tarihî miras karşısında kayıtsız 
kalan bilinçsiz imar hareketleri söz konusu olduğunda ilgili yazıya ve şaire atıf-
la, bir metafor olarak günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Peki Yahya 
Kemal’in de yazısına konu olan ve 1921 yılında yıkılan, artık dilimize iyiden iyiye 
yerleşmiş olan “kör kazma” tabiriyle birlikte düşünülen bu karakol nerede, kim 
tarafından inşa edilmiştir? Yahya Kemal’in yazdığı gibi bu karakol gerçekten III. 
Selim döneminden kalma mıdır? Etrafında hangi yapılar vardır? Bu yapıların gü-
nümüzdeki durumları nelerdir? Karakola ait görseller ve fotoğraflar var mıdır? Bu 
yazıda başta Yahya Kemal’in yazısı olmak üzere, tarih metinlerinden, haritalardan, 
gravürlerden ve özellikle fotoğraflardan hareketle yukarıda sıraladığımız soruların 
cevabı aranacaktır.

Anahtar kelimeler: Beykoz, Küçüksu Karakolu, III. Selim, II. Mahmud, Osmanlı.

1  Prof. Dr., Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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Görsel 1. Ilk Küçüksu Kasrı’nı gösteren bir gravür (Pertusier Atlası, 1817- Preault-Piringer)

Fransızcada bulunan “PiocheAveugle” (Kör Kazma) tabiri 19. yüzyılda gerçekleşen 
ve tarihî mirası dikkate almayan şehircilik hareketlerini tanımlamak için kullanıl-
mıştır. Bu tabiri Türkçeye birebir aktararak dilimize kazandırdığını düşündüğü-
müz Yahya Kemal Beyatlı, 26 Ocak 1921 tarihinde Payitaht gazetesinde yayınlanan 
meşhur “Kör Kazma” yazısında Küçüksu’da yıkılan bir karakol binasından bahisle 
modernleşme döneminde tarihî yapıların aleyhine işleyen bir sürece vurgu yapa-
rak Tanzimat ile başlayan şehircilik ölçeğindeki Batılılaşma serüveninin eski kar-
şısındaki tutumunu sert bir dille eleştirir. Istanbul’un tarihî mirası konusunda ol-
dukça duyarlı olan Yahya Kemal’in neşrettiği yazının başlangıç kısmını teşkil eden 
ilk iki paragraf şöyledir:

‘’Dün Küçüksu’’da Selîm-i Sâlis hatıralarından olan karakolu, enkazından kim bilir 
ne deposu yapmak için, yıkıyorlardı. Kör kazma Türk Istanbul’un bir uzvunu daha 
kırıyor, pencereleri çapraz demir kafesli, sarı badanalı Nizâm-ı Cedîd neferlerinin 
ilk karargâhı olan bu binâlardan köşede bucakta birkaç tane daha var.

Bu binâlar ki Üsküdar’da Selimiye Kışlası’nın yavrularıdır; bize bir asır evvel yeni 
bir hayata girdiğimizi hatırlatır; zaten ekseriya şehir dışında oldukları için yıkılma-
salar da olurdu değil mi? Bu binaları yıkmadan hasıl olacak kâr bir arsa bile değil, 
ancak biraz enkazdır. Lâkin biz son devrin Türkleri müceddit kafalı insanlarız. Bu 
şehri harap görmektense dümdüz görmekten daha çok zevk alırız. Bunun için de 
bir asırdan beri gücümüz, ancak harabeleri yıkmaya yetti.’’

Yahya Kemal’in yıkılmasına teessüf ettiği, ortadan kaldırılmasından müteessir ol-
duğu karakol Küçüksu Kasrı’nın doğu yönünde, derenin hemen kenarında, Mihri-
şah Valide Sultan Camii’nin hemen yanında bulunmaktaydı. Biraz geriye gidersek 
Osmanlı padişahlarının, hanedan üyelerinin oldukça rağbet ettiği Küçüksu Kasrı 
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ilk olarak 1751 yılında Sadrazam Devatdar Mehmet Emin Paşa tarafından Sultan I. 
Mahmud için ahşap olarak yaptırılmıştır. Küçüksu ve Göksu’nun imarı açısından 
önemli bir yere sahip olan kasrın su ihtiyacını karşılamak için su yolları açılmış, 
bahçesine fıskiyeler, büyük havuzlar ve sebiller inşa edilmiştir.2 Küçüksu Kasrı’nın 
hemen yanına burasının ve genel anlamda çayırın muhafazası ve güvenliği için 
bostancılar görevlendirilmişve bostancıların ikamet etmesi için ileride yıkılıp yeri-
ne bir karakolun inşa edileceği bir bostancı ocağı yapılmıştır. Nitekim 1815 tarihli 
bir Bostancıbaşı Defteri’nde Göksu Kasrı olarak adlandırılan Küçüksu Kasrı’nın 
yakınında bir bostancı ocağı bulunduğu “[Kasrın] kurbündebostaniyan kulları 
ocağı” ibaresinden anlaşılmaktadır.3 Ayrıca kasrın hemen karşısına Sultan III. Se-
lim’in annesi Mihrişah Valide Sultan tarafından bir cami inşa edilmiştir. Caminin 
inşa tarihi belli değildir.4 Sultan III. Selim zamanla yıpranan kasrı tamir ettirmiş, 
buna ilaveten 1806 yılında kasrın yanında annesinin adına bugün de ayakta duran 
meşhur çeşmeyi yaptırmıştır.5 Kaynaklar bu tamir ve inşa faaliyetleri hakkında bil-
gi verirken III. Selim’in burada bir karakol inşa ettirdiğine dair bir bilgiye rastla-
madığımızı söyleyelim. Dolayısıyla Yahya Kemal’in Küçüksu’da yıkılan karakolun 
III. Selim tarafından Nizam-ı Cedid askerleri için yaptırıldığını söylemesi oldukça 
şüpheli gözüküyor. Bu karakolun aşağıda paylaşacağımız bilgiler ışığında Sultan 
Abdülmecid tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Abdülmecid’in yap-
tırdığı karakolun Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılan karakolun yerine inşa 
edildiğini de ayrıca belirtelim.

Küçüksu ve Göksu mesiresine büyük önem veren, yaz aylarında sık sık burasını 
ziyaret eden ve Küçüksu Kasrı’nı tamir ettiren II. Mahmud, aynı tarihte harap olan 
Mihrişah Valide Camii’ni de yıktırıp yeniden yaptırmıştır.6 Ayrıca padişahın ilgisi 
dolayısıyla halkın ve ileri gelenlerin de Küçüksu ve Göksu’ya rağbet etmesi söz 
konusudur. Bu rağbet güvenlik endişesini de arttırmış olmalı ki II. Mahmud kasra 
yakın yerde bulunan bostancı ocağı yerine “cesim” (büyük) bir karakol inşa ettirir. 
Küçüksu Karakolu’nun büyük olması sadece Küçüksu ve Göksu’nun değil, çev-
re semtlerin ve köylerin güvenliğinden de burasının sorumlu olduğunu gösterir.
Mehmed Raif Bey’in verdiği bilgiye göre bu karakol 1251 (1835-36) tarihinde yani 
Mihrişah Valide Sultan Camii’nin yıkılıp yeniden yapıldığı tarihte inşa edilmiştir.7 
Yaklaşık altı sene sonra ise 1842-43 yılında bu karakolun Abdülmecid devrinde 
yıkılıp yerine kâgir tarzda yeni bir karakol inşa edildiğini görüyoruz. Karakolun 
devrin şairlerinden Lebîb Efendi tarafından yazılan 1258 (1842-43) tarihli kitabe 
metni şöyledir:
2  Ibrahim Hakkı Konyalı, Üsküdar Tarihi II, Istanbul 1977, s. 224.
3  Cahit Kayra- Erol Üyepazarcı, Ikinci Mahmut’un Istanbul’u-Bostancıbaşı Sicilleri, Istanbul 1992, s. 147 
4 Cem Eriş,“Küçüksu Mihrişah Vâlide Sultan MescidiRekonstrüksiyonu”, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları 
Dergisi, nr. 12, yıl 2014, s. 29
5  Konyalı, age., s. 64
6  II. Mahmud tarafından yeniden yaptırıldıktan sonra mescidin giriş kapısının üstüne, içinde padişahın adının geçtiği 
bir de tarih manzumesi havi kitabe asılmıştır. Bu yüzden bazı kaynaklarda adı II. Mahmud Camii olarak geçmek-
tedir (bkz. Konyalı, Üsküdar Tarihi I, Istanbul 1976, s. 207). Bu cami Cumhuriyet Dönemi’nde çeşitli amaçlar için 
kullanıldıktan sonra yıkılmış, 2013 yılında ise II. Mahmud döneminde yapılan cami esas alınarak ihya edilmiştir.  II. 
Mahmud’un o dönemde adı “Küçük Göksu” olarak geçen Küçüksu’da “cesim bir karakolhane ve cami-i şerif tesis” 
ettiğini Tayyarzade Ata Bey yazdığı Tarih-i Enderun adlı eserinde zikretmektedir. (Tarih-i Enderun, c. III, 1876, haz. 
Mehmet Arslan, Istanbul 2010, s. 183). 
7 Mehmed Raif, Mir’at-ı İstanbul, Istanbul, 1898, s. 218
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Şehinşah-ı kerem-ver hazret-i Abdülmecid Hân’ın
Cihânı eyledi lütf u atâsı ser-te-ser ihyâ
Bütün dünyayı etti sâye-i şâhânesiimâr
Hususa bu eserle oldu Göksu nâhiyesi bâlâ
Sezâdırçeşm-i hurşîde nâr eylerse sengi
Küçüksu’ya büyük bir fahr olur bu câ-yı müstesnâ
Hisab ettim Lebîbâbî-bedel târih-i dil-cûsun
Yapıldı Göksu’da vâlâ karagolhâne-i zîbâ
(1258)8

Buna göre 1856’da bugünkü Küçüksu Kasrı’nı yaptıracak olan Sultan Abdülme-
cid’in kasırdan önce Küçüksu Karakolu’nu inşa ettirdiği anlaşılmaktadır.

Küçüksu Karakolu’nun yukarıda metnini verdiğimiz kitabesi günümüze ulaşma-
mıştır.9 Muhtemelen Yahya Kemal’in sözünü ettiği yıkım sırasında karakol ile bir-
likte tarihe karışmıştır.

Karakol ile ilgili görsellere gelince; 1845 tarihli Küçüksu’yu da içine alan bir Istan-
bul haritasında Küçüksu Kasrı, Mihrişah Valide Sultan Camii (Sultan Mahmud 
Camii) ile birlikte karakol binasına da yer verildiğini görüyoruz (Bkz. Görsel 2.).10

1860’lara tarihlenmiş bir fotoğrafta T şeklinde inşa edilmiş karakolun Küçüksu de-
resi yönünden görünüşü yer almaktadır. Karakolun önünde, giriş kapısının yanın-
da bulunan nöbetçi kulübesi ile Yahya Kemal’in yazısında sözünü ettiği “çapraz 
demir kafesli” pencereler dikkat çekmektedir. Karakolun ilerisinde ise ağaçların 
kapadığı Küçüksu Kasrı belli belirsiz şekilde seçilmektedir (Görsel 3.).

Görsel 2. 1845 tarihli Istanbul haritasında Küçüksu Karakolu ve çevresi (Mimar Seda Özen Bilgili’den)

8  Kitabe metnini Ibrahim Hakkı Konyalı’nın eserinden (Üsküdar Tarihi, c. II, s. 397) aldık.
9  Ahmed Nezih Galitekin, Beykoz Kitabeleri, c. 1, Beykoz Belediyesi Yayınları, Istanbul 2008, s. 170
10 Mühendishane talebeleri tarafından hazırlanan ve Istanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde IU-
NEK92761 numarada kayıtlı bulunan bu haritadan beni haberdar eden Mimar Seda Özen Bilgili’ye teşekkür ederim.
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Görsel 3. 1860’larda Küçüksu Karakolu’nun dere kenarından görünüşü (Pierre Gigord Koleksiyonu)

Görsel 4. 1856’da Abdülmecid tarafından inşa ettirilen yeni Küçüksu Kasrı
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19. yüzyılın son çeyreğinde çekildiğini düşündüğümüz bir fotoğrafta ise karakol ile 
cami arasında iki katlı bir yapı yer almaktadır. Resmî olduğu anlaşılan bu yapının 
ne zaman ve ne amaçla inşa edildiğini şimdilik bilmiyoruz. Fotoğrafta (D) harfi ile 
işaretlediğimiz bu bina karakolun ek binası olabileceği gibi ondan bağımsız bir 
yapı olması da ihtimal dâhilindedir (Görsel 5.).

Görsel 5. 19. yüzyılın son çeyreğinde çekilmiş bir fotoğrafta Küçüksu Karakolu (D)

Yine yukarıda sözünü ettiğimiz fotoğrafın bir devamı olarak düşünebileceğimiz 
başka bir fotoğrafta ise (A) harfi ile işaretlediğimiz karakolun deniz yönünde giriş 
kısmı yer almaktadır. Fotoğrafa dikkatle bakıldığında karakolun giriş kısmında yer 
alan mermer sütunlardan birisi görülecektir (Görsel 6).

Son fotoğraf ise karakol yıkıldıktan yedi sene sonra 1928 yılında çekilmiştir. Kü-
çüksu Köprüsü’nün inşası dolayısıyla çekilen fotoğrafta Mihrişah Valide Sultan 
Camii’nin yanında karakol ile cami arasına daha önce yapılan ve ne amaçla ya-
pıldığını bilmediğimiz iki katlı bina da yer almaktadır. Fotoğrafta 1921’de yıkılan 
karakolun (X) harfi ile işaretlediğimiz arsası boş durmaktadır. Diğer iki yapı ise 
daha sonra yıkılacaktır (Görsel 7).

Sonuç olarak Tanzimat’tan sonra işlemeye başlayan “Kör Kazma”nın sonraki sene-
lerde de hız kesmeden çalıştığını hatta günümüzde de yer yer faaliyetine devam 
ettiğini söylemek mümkündür. Yahya Kemal’in “Kör Kazma”11 başlıklı yazısında 
sözünü ettiği karakolun ise III. Selim döneminde değil Abdülmecid döneminde 

11  Bu yazıdan yaklaşık bir buçuk sene sonra Dergâh mecmuasında (nr. 34, 5 eylül 1922) “Kör Kazmanın Son Eseri” 
başlıklı bir yazı yayınlanmıştır. Imzasız olarak yayınlanan bu yazının da üslubundan ve “Kör Kazma” yazısıyla arasın-
daki benzerliğinden hareketle Yahya Kemal tarafından yazıldığını düşünüyoruz. Mütareke döneminde Istanbul’daki 
tarihî eser yıkımları karşısında oldukça tepkili olduğunu gördüğümüz Yahya Kemal bu yazısında Topkapı Sarayı’na 
yakın bir yerde, Arkeoloji Müzesi ve Darphane civarında yapılan tarihî eser yıkımını konu edinmiştir. Ilginçtir Yahya 
Kemal bu yazıda da yıkılan tarihî eserin III. Selim dönemine ait olduğunu söylemektedir. Konu hakkında fikir vermek 
için ilgili yazının başlangıç kısmını buraya alıyoruz:
“Müze-i Hümayun’dan Eski Saray’a giden yokuşun sağında Darphane’ye bitişik yola nâzır iki eski bina vardı. Bu eski 
binaya bakan bir Türk, Selim-i Sâlis devrini bir resimde olduğundan fazla canlı görürdü. Eski pencereler, o pencerele-
rin eski ve paslı demirleri, eski mimarîmizi hatırlatan saçaklar, kocamış ve sararmış duvarlar, hâsılı bu türlü millî hatlar 
ve millî renklerden mürekkep bir manzara, gören gözleri düşündürürdü, duyan kalpleri dondururdu. Dün geçerken 
baktık ki tahrip ustaları o iki binayı yıkıyorlar. “Kör Kazma”yı bir daha kalbimiz üstünde hissettik.”. 
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inşa edildiği anlaşılmaktadır. Elbette bu yazıda öncelikli amacımız Yahya Kemal’in 
bir zühul neticesinde yaptığı küçük bir hatayı düzeltmek ve bu konuda bir tartışma 
açmak değil, aksine “Kör Kazma”yı okuduktan sonra “Acaba bu karakol tam olarak 
neredeydi, bir fotoğrafına ulaşmak mümkün müdür?” tarzında kendimize sordu-
ğumuz soruların cevaplarını bulma çabasıdır. Neticede yaptığımız iş, Istanbul’da 
eskinin aleyhine işleyen modernleşme çabalarının simgesi hâline gelen bir karako-
lun fotoğraflarına ulaşmak ve bunları yayınlamak suretiyle Yahya Kemal’in “Kör 
Kazma” yazısına bir dipnot eklemekten ibarettir.

Görsel 6. 1928 yılına ait bir fotoğrafta yıkılan karakolun boş arsası (X) harfiyle işaretlenmiştir. 
(SALT Araştırma)
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Mekân, Kültür ve Kimlik 
Ekseninde Halide Edib 
Adıvar’ın Tatarcık Romanı

Koray ÜSTÜN1

Halide Edib Adıvar ve Tatarcık Üzerine

Halide Edib Adıvar, II. Meşrutiyet Dönemi’nden vefat ettiği 1963’e dek Türkiye’nin 
hem edebiyat hem de fikir hayatını etkilemiş önemli bir yazardır. Çağının gerçe-
ğini aktarırken gözlemlerini ve düşüncelerini paylaşmaktan çekinmeyen, yazdığı 
eserlerle pek çok kuşağın okuma serüvenini belirleyen yazar, eleştirel bir perspek-
tifle tanıklıklarını romanlaştırmıştır. Adıvar, kendi yaşamında da izleri takip edil-
mesi mümkün görünen Doğu-Batı aksine yerleştirdiği kahramanlar üzerinden bu 
medeniyet çatışmasını somutlaştırmaktadır. Toplumun en küçük çekirdeğinden 
en geniş görünümünü yakalamak isteyen ve bu nedenle belirli tipler çevresinde 
eserlerini kurgulayan yazar, devrin koşullarına paralel olarak gerçeğin birbirinden 
farklı görünümlerine eserlerinde yer vermiştir. Adıvar’ın gözlemci ve eleştirel bir 
üslupla kaleme aldığı eserlerden biri de Tatarcık’tır.

Cumhuriyet’in ilk kuşağını merkeze alarak bu gençlerin kendi aralarındaki ve 
kendilerinden önceki kuşakla aralarında süren çatışmaya odaklanan Tatarcık, 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
korayustun@hacettepe.edu.tr
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toplumsal düzlemde yaşanan değişim ve dönüşümlerin birey üzerindeki yansı-
malarını göstermektedir. Hayatı anlama ve anlamlandırma noktasında farklılaşan 
bakış açısını somutlaştırmak için kimi zaman örtük değerlere kimi zaman da açık 
şekilde anlatıcı cümlelerine yer verilen eserin “dönemin simgesel düzeyde panora-
ması niteliğinde” (Şahin, 2010, s. 441) olduğu söylenebilir.

1938 ve 1939 yıllarında Yedigün dergisinde tefrika edilmesinin ardından kitaplaş-
tırılan eserdeki sosyal değişimlerden hareketle anlatılan olayların 1930’larda ger-
çekleştiği görülmektedir (Şahin, 2010, s. 447). Buradan çağına tanıklık eden bir ya-
zarın, bu tanıklıklarını roman formuna getirdiği anlaşılmaktadır. Bu çaba, romanı 
teknik açıdan zayıflatmakla birlikte Adıvar’ın yurt dışında bulunduğu yıllar göz 
önünde bulundurulduğunda doğrudan bir izlenime dayanmamasından dolayı ger-
çekçi ögeleri zayıflatmaktadır. Teknik aksamalara rağmen, birbirinden farklı yetiş-
me koşulları ve dünya görüşleri olan kuşakların ortak bir zeminde denk gelmeleri 
durumunda yaşananları aktarmasıyla Tatarcık’ın çağının kültürel değişimlerini ve 
bireylerin kimlik edinimlerindeki temel motivasyonlarına değindiğini söylemek 
mümkündür.

Adıvar, romanda anlatıcıya eleştirel ve didaktik söz söyleme hakkı vermekte ve 
anlatıcı da karakterler arasında tarafını açıkça belli etmektedir. Yazar, kurguyu ku-
tuplu bir yapı üzerine inşa etmiş; gençleri -özellikle idealizmin en saf hâli Lâle’yi- 
merkeze yerleştirerek dönemin sosyo-kültürel ve ekonomik çatışmalarını belirli 
tipolojiler çevresinde aktarmıştır. Poyrazköy de bu noktada yazarın aktarmayı he-
deflediği çatışmaya olanak sunması bakımından tercih edilmiştir. “Romanın iler-
leyen sayfalarında vuku bulacak hâdiselere elverişli zemini sağlayacak olan köy, 
aynı zamanda kahramanların sosyoekonomik durumlarını verebilmek açısından 
da yazara geniş imkânlar temin eder; nitekim bu minvalde, bu amaçlara uygun 
olarak tanıtılır” (Tercüman, 2010, s. 153).

Anlatılan kişi ve olayların kurmaca olduğunu ifade eden bir paragrafla başlayan ro-
manda anlatıcı, kişi kadrosu ve mekânın “uydurma” olduğunu söylerken öte yan-
dan betimleme ve açıklamalar yaparak metnin kendi içinde mantıksal bir bütün-
lük kurmak ve metni gerçekçi bir zemine yaslamak düşüncesindedir. Her bölümü, 
klasik betimsel bir girişle başlatılmış romanın giriş paragrafları ise okura anlatılan 
dünyanın panoramasını vermek üzere kaleme alınmış gibidir. Bu satırlarda “Ka-
radeniz’e bakan ve modası geçmiş bir kıyı köyü” olan Poyrazköy’de yaşayan farklı 
yapılardaki bireyler değerlendirilmektedir:

Önce başka yerde yaşamaya kudretleri yoktur. Sonra burada zamanın gereği dans, 
kokteyl, çay davetleri gibi sosyal zorunluluklar ya yoktur, yahut azdır. Kısacası 
masraf edecek yer yoktur. Sonra burada oturanların hepsi rahatsız köhne yalılarını 
Aksaray’da Fatih’te üç odalı dar; fakat her rahatı yerinde ve işi az bir apartmana yeğ 
görürler. Çünkü hepsi, öldükten sonra gözü süprüntülükte kalan atasözü horozuna 
benzer. Allah kimseyi gördüğünden ayrı düşürmesin.
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Bu saltanat düşkünü zavallılar sırf “falan yahut filan paşa yalısı” diye adres vermek-
le hâlâ kendilerini dünyanın tepesinde, herkese burunlarının ucundan bakacak bir 
durumda hayal ederler ve bu düşkünlük yuvalarında, medrese kovuklarına sığınan 
eski yangın görmüş, yahut Balkan Savaşı kalıntısı göçmenlerden farksız yaşadıkları 
hâlde hâlâ herkesten başka, sosyal hayatın tâ tepesinde olduklarına dair zihinlerin-
de bir kanı vardır. Ve hepsi başkalarına sırf züğürt tesellisi gibi gelen, fakat onla-
rın içtenlikle inandıkları birtakım şairâne laflarla vaziyetlerini süsler, hayatlarının 
seçkinliklerini açıklar. ‘Eski kibar, elbette kenara çekilmiş olarak yaşar, çünkü on-
lar fikir sahibidir, kalabalığa uymaz... Hem nedir o efendim pencerelerinde çocuk 
bezi asılı, merdivenleri soğan sarımsak kokan izbe apartmanlar! Nedir o efendim 
bakkalın, çakkalın, kasabın bile tutabildiği kümes gibi dar, bayağı, pis yerler! Eski 
de olsa bizim yalıların bir üslûbu var, adı sanı var, şahaneliği var. Camii yıkılsa da 
mihrabı yerinde kalıyor... (s.11-12).’

Anlatıcının kuru kütük olarak gördüğü Poyrazköy’ü anlatılmaya değerli kılan un-
sur, burada yetişen gençlerdir. Eski neslin kuşatılmışlığı içinde geçmişi yaşayan ve 
bir yönü de geleceğe bakan Poyrazköy, “eskiliği elden bırakmamak için var gücüy-
le direnir (Şahin, 2010, s. 449).” Bu çatışma, roman boyunca sesini kahramanlara 
devretmeyen anlatıcının mekân ve insan arasında kurduğu bağı somutlaştırmakta, 
Poyrazköy’e dair yapılan her betimleme ile kişi tahlillerine zemin oluşturulmakta-
dır.

Poyrazköy Betimlemeleri
Tatarcık’ta mekân, simgesel bir özellik gösterir. Mekânın yaşanılan olaylara tanıklık 
ederek bir dönemin aynası olması, içinde yaşayan kişilerin kimlikleriyle bütünlük 
kurmasından kaynaklanır (Şahin, 2010, s.448). Bu nedenle anlatı boyunca yapılan 
betimlemeler yalnız mekânı somutlaştırma ve olayların aktarımı esnasında bir fon 
kurma işlevi ile sınırlı kalmaz; kültürel bir kod olarak anlatı ögelerinin bir parçası 
olarak da yer tutar. Romanda, karakterlerin ait oldukları dünyaları belirginleştirme 
işlevi taşıyan kapalı mekânlar dışında Poyrazköy’ün genel manzarası da betimlen-
miş; anlatıcı her bölümde geniş açıdan köyü resmetmesinin ardından yavaş yavaş 
anlatacağı kişi ya da olaya odaklanmıştır:

Karadeniz’le yüz yüze olduğunu söylemiştik. Hani Boğaz’ın mavi ve nazlı suları, 
dolambaçlı, zarif yeşil kıyıları arasından kıvrıla kıvrıla akar geçer de birdenbire 
darca bir geçide varır. Iki yanı şahane yüksek kayalı, kendi öbür yanında karanlık 
boş bir su yüzeyi görülen açık bir kapı. Işte Poyraz köyü bu geçitle karşı karşıyadır. 
Onun için manzarasının eşi yoktur. O kadar ki vaktiyle parasının hesabını bilme-
yen Istanbullular orada birer arsa edinmiş, üstüne eski biçim, fakat koskoca yalılar 
kurmuşlardır (s. 11).

Görüldüğü üzere betimleme yalnızca bir fon olarak kalmamış; Poyrazköy’ün 
konumu ve manzarasının yerleşim yeri olarak belirlenmesindeki etkisinden söz 
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edilmiştir2. Roman boyunca Poyrazköy’ün doğal güzelliklerinin altı çizilmekte an-
cak betimlemelerin hiçbirinde köyün güzelliğini aktarma ile sınırlı kalınmamış, 
tasviri yapılan mekânların kitlesel hareketlilikteki rolüne yer verilmiştir. Aşağıdaki 
alıntıda ise köydeki sosyo-kültürel farklılıkların mekâna yansımasını bir rota üze-
rinden okura sunulduğu görülmektedir:

Onun bir de iç yüzü vardır ki, o deniz üzerinde değildir, görmek için bu sıra yalıla-
rın arkasındaki yolu geçmeli, deniz üstündeki geniş, yıkık rıhtımlı caddeye varmalı 
ve yüzünü karaya çevirip yeşil yamacın dibine sığınan küçük mahalleyi incelemeli. 
Yamaç, Feridun Paşa’nın korusudur. Fakat onun yarısı öteki kıyı köyündür. Poyraz 
köyünün dış yüzü, halkının sınıfından olduğu için şimdilik oradan söz etmeyece-
ğiz. (…) Sokağın bir taraf evleri Feridun Paşa korusu duvarının altında, öteki tarafı 
karşısındadır. Sokak boyunca otuz-kırk yapı vardır. Karşı yapıların arka pencere-
leri rıhtıma ve denize bakar. Duvar dibindekiler yalnız karşı evleri görür. Burada 
oturanlar çoğunlukla tek atlı araba sürücüleri, birkaç emekli fukara memur, eski 
biçim bir iki ihtiyar aydın, birkaç tane şeyh eskisi, bir de esnaf takımıdır. Bakkal 
aynı zamanda kasaptır da. Çünkü ahali seyrek et yer ve bir kasabı geçindirecek 
kadar alışveriş yoktur (s. 14).

Birbirine uzak sosyal ve kültürel çevrelerin küçük bir köyde nasıl konumlandıkla-
rını anlatmak amacıyla, köyün iki yakasını betimleyen ve bu betimlemenin içine 
köy sakinlerini yerleştiren yazar, objektifini daha da daraltarak yoksulluklarını ön 
plana çıkardığı halkla devrin türedi zenginleri ve devirleri geçen güngörmüşlerini 
ayrı ayrı bir manzara içinde aktarır. Bu bağlamda Poyrazköy’ün romandaki rolü-
nün kişi kadrosunun taşıdığı kültürel ögeleri somutlaştırmak olduğu söylenebilir. 
Çevre-insan etkileşimi içinde bir kimlik mekân tasarımı amacıyla roman kah-
ramanları, statülerini belirginleştirecek bir mekân içerisine yerleştirilmiş; sosyal 
aktiviteler ve etkileşimler de bu mekânlarda gerçekleşmiştir. Anlatı boyunca bu 
etkileşimi sağlayan kimlik mekânlar; Feridun Paşa Korusu ve köy meydanındaki 
kahvedir. Kamusal alan olarak nitelendirilebilecek bu alanların dışında özel alanlar 
olmakla birlikte kültürel karşılaşmalara olanak sağlayan Sungur Balta Yalısı ve Lâ-
le’nin evi de yalnızca sakinlerinin dünyalarını tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda 
o dünyaya dâhil olmayan ‘öteki’ kişileri de tanımamıza imkân tanır.

Mekânlar ve Kimlikler
Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlerin izdüşümü ‘eski’ kabuller ile bireyin 
devir zihniyetinin etkisiyle bizzat edindiği ‘yeni’ kimlikler arasındaki kutupluluğu 
mekân aracılığıyla somutlaştıran Tatarcık’ta fiziksel çevre; içinde yaşayan kişilerin 
değerlerini, yargılarını, hayat görüşlerini ileten bir ortam olarak tasarlanmıştır. Bu 

2  Romanda bölüm başında mekânsal bağlamı vermek ya da olaylar arasında geçişi sağlamak amacıyla da betimleme-
lere yer verilmiştir. Kimlik-mekân ilişkisi bağlamında bir işlevi olmayan bu satırlarda romantik duyarlılıklar dikkat 
çekmektedir. Şu paragraflar bu duruma örnek teşkil etmektedir: “Böcekler, kurbağalar yorulmuş gibi sustu.  Güneş 
erimiş, hava erimiş, dünya gevşemiş… Ağaçların arasına açık kırmızı rengi, üzüntü taşan bir akşam inmiş… Kuşlar 
yer yer dem çekiyor… Adeta kalbi kırık, gözyaşıyla dolu akşam, içini çekiyor gibi. Yaprakların arasından, üstüne 
menekşe moru, çilek rengi gölgeler dolaşan firuze renginde yorgun, dalgın bir deniz uzanıyor” (s. 89). “Hava, gök, 
süt mavisi, sular saydam ve uykuda. Karadeniz ağzındaki kayalı, heybetli geçidin üstüne beyaz bir duman iniyor. Yaz, 
Boğaz’ın üstüne ılık ve yumuşak bir perde gibi serilmiş; yaz Boğaz’ın içinde yavaş yavaş atan hummalı bir nabız 
gibi. Yalılarda çıt yok, denizin yüzünde zaman zaman sıçrayıp gümüş kuyruğu alanın ak ışığında pırıldatıp suya dalan 
birkaç küçük balıktan başka bir şey kımıldamıyor” (s. 121). 
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durum, Poyrazköy’ün zihniyet açısından bir değişiklik yaşadığını göstermektedir. 
Yeni devir, mesafe açısından merkeze hayli uzakta olan bu köyü, -nüfus, yerleşme, 
olanaklar vb. unsurları göz önünde tutmaksızın- zihnen şehirleştirmeye başlamış-
tır. “Birbirleriyle ilişkili, aynı parçalardan oluşmayan tamamlanmış bir bütün” (Er-
dönmez, Akı, 2005, s. 69) olarak tanımlanan çağdaş şehir tanımı, Poyrazköy için 
de geçerli hale gelmiştir. Köyde sahip olunan değerler bakımından üç grup ve bu 
grupların kültürel uzantısı sayılabilecek üç ayrı mekân düzeni vardır. Mekânlar, 
içinde barındırdıkları kişilerin ait oldukları kültür dairelerinin simgelerini taşı-
makta, kişiler de bu mekânlar aracılığıyla kendi dünyalarını somutlaştırmaktadır. 
Romanda kimlik mekân olarak tasarlanmış dört mekân bulunmaktadır. ‘Türedi 
zengin’ Sungur Balta’nın Kübik Palas’ı, Lale’nin orta halli mütevazı evi, Feridun 
Paşa Korusu, koru içindeki köşk, köy meydanı ve kahvesi.

Sungur Balta ve onun ikonik evi Kübik Palas, romanda dikkat çekilen ilk mekân-
dır. Anlatıcı, bu evin mimarisindeki tuhaflık ile sahibi arasında bir bağ kurmakta; 
yeni hayatın gösteriş düşkünü ve zevksiz “yeni zengin tipi”ni bu mekân aracılığıyla 
aktarmaktadır:

Üslubu adından da anlaşılacağı gibi kübiktir. Acı sarı, acı mor, acı yeşil boyalar sıra 
sıra evin yüzünü kaplar. Ilgili ilgisiz kuleler, girintiler, çıkıntılar ve hiç beklenme-
yen yerinde üstü camla kaplı tuhaf balkonlar vardır. Bakınca insan, mimarın bu-
rasını bir sıtma nöbeti sırasında düşündüğünü sanır. Fakat bahçe güzeldir. Yaşları 
yüzü geçen çam, meşe ve salkımlar arasında binanın üslubuna uygun yeni bir bah-
çe meydana çıkmıştır. Mor menekşe kümeleri, sarı papatyalar, kırmızı sardunyalar, 
her renk çiçek var (s.13-14).

“Tenha ve modası geçmiş cehennemin bucağında olmasa, belki büyük Savaş yılla-
rında “Bulgur Palas”ın yaptığı dedikoduyu yapardı” diyerek Sungur Balta’nın fır-
satçı, harp zenginlerinin bir devamı olduğunu söyleyen anlatıcı, yalı sahibi ile yalı 
arasındaki bağı realite ile de örmektedir. Sungur Balta, savaşta kendi parmağını 
yaralayarak gazilik almış, adını değiştirmiş, ilk mecliste vekillik yapmıştır. “Çıma-
cı çocuğu” olan sonradan zengin bu bey, önceleri öğretmen olan eşinin maaşıyla 
hayatını sürdürürken bugün, yazları Poyrazköy’deki yalısında geçiren bir zengine 
dönüşmüştür. Yapay davranışları ve içselleştirmediği çağdaşlığıyla köksüz bir ye-
niliği temsil eden Sungur Balta’nın inşa ettiği ev ile karakteri arasındaki bağı Şahin 
şöyle değerlendirmektedir:

Batı’nın medenileşmek için ön görülen yozlaşmış değerlerini sürü halinde kabul 
eden yeni Türk burjuvazisi, kendilik değerinden uzak bir yalıyla kendini mekânsal 
düzleminde var etmeye çalışır. Üslup olarak bize ait olmayan Kübik Palas, Avrupa 
mimarisinden izler taşır. Içinde bulunan Amerikan barı, düzenlenen eğlenceler, 
mekân-insan diyalektiğinin bize ait olmayan yüzünü simgeler. Yalının sahibi Sun-
gur Balta, sonradan görme bir zengin olarak kendini modern ve Batılı göstermek 
için böyle gösterişli mimari üslubu bize ait olamayan bir yalı yaptırmıştır (449).

Sungur Balta’nın yaşamı, ekonomik çıkarlar üzerine ilerlemektedir. Roman boyunca 
onun medenileşme çabalarının yüzeyselliği kaba davranışlarıyla gösterilmektedir. 
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Bir yandan halkçı ve çağdaş görünürken öte yandan halk ile arasında büyük bir 
kopukluk vardır, o herkese tepeden bakmakta kendi çevresinde her davranışını 
onaylayacak tipleri toplamaktadır. Rüşvet ve yolsuzlukla işlerini yürütürken ken-
dini halk için çalışır gibi göstermektedir. Poyrazköy’e dair sahil planı, bu duruma 
bir örnektir:

Sungur Bey gelecek yıla varmadan burada plaj mı nedir, yeni çıkma bir deniz ha-
mamı yapacağını söyledi. Sarı şemsiye şuraya, kırmızı şemsiye buraya… Kahvenin 
kendisi mor yeşil… Yerlerin de üstüne kum dökeriz, diye hanımına anlattı durdu. 
Sonunda fakiri de gördü. Iltifat buyurdu. “Sence köy halkının en çok neye ihtiyacı 
var baba?” dedi. Ben de: “Efendim, köy yalınayak başıkabak. Sarı kırmızı şemsiye 
için kel başa şimşir tarak olur” dedi. O: “Senin aklın ermez. Buraya plaj yaparsam 
akın akın paralı müşteri gelir, ahali para kazanır, gözleri dünya görür” dedi. Ben: 
“Size âlem efendim, bu yeni şeylere bizim gibi köhnelerin aklı ermez” dedim. “Afe-
rin baba, dedi, her ihtiyar senin gibi düşünse, işi aklı erenlere bıraksa biz dünyanın 
en medeni milleti oluruz” dedi. (s. 104).

Eski zihniyetin değer yargılarını somutlaştıran bir diğer mekân, Feridun Paşa 
Korusu ve korudaki köşklerdir. Üç ayrı kuşağa ev sahipliği yapan bu koru, Poy-
razköy’ün kimlik mekânlarındandır. Bu korunun sakinleri ise romanın başında, 
“neden burada yaşarlar?” sorusunun yanıtında anlatılan kimselerdir. Eski dünya-
nın debdebesinden kopamayan ancak ekonomik açıdan o günleri yeniden yaşama 
imkânı olmayanlar, burada her yıl tadilat görmesi gereken köşklerinde günlerini 
geçirirler. Anlatıda koru, konum bakımından da merkezi bir rol taşımaktadır. Ko-
runun bittiği yerde köy başlar, dolayısıyla köy halkı için de bu korunun bir değeri 
vardır. Anlatıcı, köy halkının da gururunu okşayan bu koruyu şöyle betimlemek-
tedir:

Koru köyün sırtındaki yamacı tümüyle kapladığı gibi iki yanından da yakın köy-
lere doğru taşar. Tatlı bir eğimli tepeden kıyıya doğru yayılan renkli bir Anadolu 
halısına benzer. Tabanı en koyu neftiden en açık neftiye kadar birbirine karışmış 
bir yeşildir. Üstü, baharlarda beyaz salkımlar, mor atkestaneleri, açık pembe gül 
ibrişimli, alev gibi yanan erguvanlar ve zakkum çiçekleri ile işlenir, burası Boğazi-
çi’nin sayılı güzelliklerinden biridir.

En tepede yüz yıllık fıstık ağaçlarının çepeçevre sardığı doğal bir terası vardı. Bu-
rası asıl ana binanın olduğu yerdir. Etrafı balkonlu, iki kat, yayvan bir ahşap köşk. 
Iki tarafında biri biraz uzakta bir kestanelik içinde, biri yemişlik içinde iki küçük 
köşk daha vardır. Ailenin başlıca kişileri bu üç bina içine dağılmıştır. Bunun dışın-
da şurada burada bir iki odalı boş yahut dolu birkaç bina daha varsa da onlarda 
oturanlar hizmetçi korucu gibi kimselerdir (s.38).

Korudaki köşk, üç kuşağı barındırmakta, birbirinden farklı dünyaları temsil eden 
bu üç kuşağın günlük yaşamına da ev sahipliği yapmaktadır. Köşkün en yaşlısı, 
herkesin ‘Paşa Baba’ olarak andığı, Feridun Paşa’dır. Savaşta sekiz evladını da farklı 
cephelerde kaybeden bu ihtiyar adam, akli melekelerini yavaş yavaş yitirmektedir. 
Anlatıcı için o, Osmanlı’nın vadesi dolmuş son kuşağıdır. Kişilerin dâhil oldukları 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 777

medeniyet dairesi ile fiziksel portreleri arasında kurulan bağ, Feridun Paşa için 
de görülmektedir. “Suratı, vakti geçmiş bir muşmuladır. Parmağınızı dokunsanız 
buruşukları arasına batacak sanırsınız. Küçük siyah gözleri kuyuya batmış gibi 
derin, göz evlerinin içine gömülüdür” (s. 39). Anlatıcı, Feridun Paşa ve taşıdığı 
değer sisteminin köhneliğini yalnızca fiziksel betimleme ile aktarmakla kalmamış, 
“Istanbul semti için Sultanahmet sebili, Yenicami; Rumeli kıyısı için Hisarlar neyse 
Anadolu kıyıları için de “Paşa Baba” öyle canlı bir antika eserdir” (s.39) diyerek 
onu atıl bir noktaya yerleştirmiştir. Paşa Baba’nın kadınlara bakışındaki eski zih-
niyetin aktarımıyla anlatıcının Paşa Baba ile onun dâhil olduğu dünyanın tarihe 
gömüldüğünü -ya da bu zihniyeti savunanların Paşa Baba gibi tarihin diplerinde 
yer tutacağını- söylemeye çalıştığı görülmektedir. Ikinci kuşağın temsilcisi ise Fe-
ridun Paşa’nın damadı Albay Nihat Bey’dir. Kayınpederi gibi asker olan Nihat Bey; 
dünyayı akıl ile idrak etmekte, “doğruluğu, düşünce namusu, inançlarını hayatına 
uygulamaktaki direnişi” ile ne kendinden öncekilere ne de kendinden sonrakilere 
yaranabilmiştir. “O, on dokuzuncu yüzyıl sonlarında açıkça kurulmuş görülen ma-
teryalist felsefenin ürünüdür. Akıl ve mantık sahibi insan dünyaya egemendir. Tev-
fik Fikret’in, insanın akılla dünyayı cennet yapacağını söyleyen mısraı, onun hayat 
düsturudur. Aynı şairin “Tarih-i Kadim” şiirini kendi kendisine baştan sonuna ka-
dar hemen her gün tekrarlar. Dinsizdir… Daha doğrusu dinsizliği kendine büyük 
bir inançla din edinmiş bir örnektir” (s. 43). Paşa Baba’nın ‘Frenk bozması’ olarak 
gördüğü damadı, çevresiyle uyumsuz, günlerini okuyup yazarak geçirmekte, Fran-
sız Devrimi üzerine hazırladığı kitabıyla meşgul olmaktadır. Albay Nihat da tıpkı 
diğer kahramanlar gibi bir devrin zihniyetini temsilen romanda yer tutmaktadır. 
Korunun üçüncü ve son kuşağının temsilcisi ise Albay Nihat’ın oğlu Haşim’dir. Ha-
şim, anlatıcının son kuşak gençlerine dair yaptığı tipolojide kadının toplumsal ha-
yatta erkeğe biçilen rolleri üstlenmesine karşı çıkma düşüncesini benimsemesiyle 
yer tutmaktadır. Romandaki pek çok mesele gibi yüzeysel bir tanımlama ile sınırlı 
kalan bu profilin anlatıdaki varlık nedeninin gençleri Poyrazköy’e çekmek oldu-
ğu söylenebilir. Haşim ve arkadaşlarının koruda kamp yapmak için Poyrazköy’e 
gelmeleri, romandaki kırılma noktalarındandır. Hem anlatıcının vurguladığı yeni 
dünya düzeninde gençlere biçilen rol ve değer temsilini ifade etmek hem kuşaklar 
arasında yaşanan çatışmayı somutlaştırmak hem de romanın akışı için gerekli gö-
rülen gönül ilişkilerini başlatmak için bu gençlere ihtiyaç duyulmuştur. Haşim’in 
de aralarında bulunduğu, Koru’da kamp yapmaya gelen her biri ayrı bir özelliği ile 
ön plana çıkan yedi genç ile romanın ana kahramanı Lale, anlatıda genç kuşağın 
temsilcileridir.

Romanın baş kahramanı Lale, Poyrazköy’de doğmuş, burada büyümüş ve yetiş-
miştir. Buna rağmen, anne ve babasının köylü tarafından sahiplenilmeyişinden 
ötürü o da ötekileştirilmiştir. Babası mesleğinden dolayı köyle aidiyet bağı kura-
mamış, “köye demir atmasının ardından” da halk ile ilişkisi sıradanlaşmamıştır. 
“Tipik, orta halli, mütevazı bir ev” (Enginün, 1978, s.302) olan yalısının inşasıyla 
vakit geçiren Osman Kaptan; önce küçük yalısının ikinci katına birinci derecede 
marangoz olduğunu ispat eden geniş ve denize doğru çıkan bir balkon eklemiş, 
bu bitince yalının arkasında, yani sokağa bakan küçük bahçesinde sebze yetiştir-
meye başlamıştır. Bu mekân tasarımı, Lale’nin içinde yetiştiği düzeni göstermesi 
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açısından dikkate değerdir. Osman Kaptan’ın ölümünün ardından yalının düzenini 
koruma görevini Lale üstlenmiştir. Bir yanıyla geleneksel yaşam biçiminin izleri-
ni taşırken öte yandan çağın gereksinimleriyle modernleştirilen bu evin dış kapı-
sından görünümü romanda şöyle betimlenmektedir: “Gerçekten sofanın sonunda 
açık duran kapının çerçevelediği görünüş pek güzeldi. Karşı yaka sırtını yamaca 
dayamış birkaç aşı boyası yayvan yalı örneklerindeki mavi sulara gölge salmış, bu 
yandan Boğaz suları güneşle oynayarak akıp gidiyor” (s.61). Gücünü ve etkisini 
doğal alandan alan bu ev, anlatıda Lale’nin ideal genç kız tipini görünür kılmak 
adına aynı ölçülülük içinde tasvir edilmektedir: “Lale’nin evi, bu sofaya açılan dört 
oda, arkasında kiracılarla ortaklaşa kullandığı, mutfak vesaireden ibaretti. Sofa on-
ların hem yemek, hem de yaşadıkları ve misafir kabul ettikleri bir çeşit salondu. Bu 
kendi halinde yurt Amerikalı kıza birden bire bir yanı sert bir “riyazet” öbür yanı 
güzelliğin en sade en olgun biçimlerini yaratabilecek insanların eseri gibi göründü” 
(s.61). Lale’nin Amerikalı misafirinin aktardığı görüşle onaylanan ancak “sade ve 
olgun insanların elinden çıkabilecek” bu evin eşya ve dekorasyon betimlemeleri 
de Lale’nin dâhil olduğu idealist dünya düzenine ‘yakışan’ mütevazılığın izlerini 
taşımaktadır.

Deniz yönünde karşılıklı iki alçak minderin üstü yaylalarda bahar günleri açan bin 
bir çeşit renkli, yerli kilimlerle örtülüydü. Pencerede Şile bezinden mavi perdeler 
vardı. Krem muşamba örtülü yuvarlak masanın üstünde yeşil bir kavanozun içine 
bir kucak kır çiçeği konulmuştu. Duvarlar yeni badanalı, tahtalar siline siline pa-
muk gibi beyaz… Boğaz’ın ferah aydınlığı içinde gözü gönlü okşayan bir köşe… 
(s. 62).

Romanda Lale’nin taşıdığı değer sisteminin kökleri sağlam olduğu düşüncesi 
mekân üzerinden somutlaştırılırken şehrin karşı kıyısıyla da mukayeseye girilmiş; 
Bebek’teki yeni zengin evleri ile bu ev Amerikalı Helen’in düşüncelerinde karşılaş-
tırılmıştır:

Bebek’te gördüğü yeni zengin Türk evleri bazen zevkli, çoğu zevksiz, taklitçi ruhlu 
adamların yurdu hissini vermişti. Hatta orta halli kolej öğrencilerinden iki gencin 
evi de bu düşüncesini pekiştirmişti. Bir taraftan ucuz ve stüdyo, öbür tarafta otları 
fırlamış eski minderler ve döşemeler… Ne eskisi geçmiş bir medeniyet ve güzellik 
hissi veriyor, ne de yenisi ölü bir geçmişin üstüne aşılanan zavallı bir Avrupalılık-
tan ileri gidiyor (s. 63).

Yetiştiği ortamın mütevazı değerlerini taşıyan, bu mekânı kendi kültürel kodlarıy-
la yaşatmayı sürdüren Lâle, hem kendinden önceki kuşakla hem de aynı kuşak-
tan sayıldığı diğer gençlerle bir uyumsuzluk içindedir. Çünkü o, medenileşmenin 
kaçınılmaz olduğunu ancak şekli bir hamle ile istenilen noktaya varılamayacağını 
anlamıştır. “Tatarcık diye anılan Lale, babası ve annesinin vazife ve sorumluluk 
duygusuna sahip olarak yetiştirdikleri bir genç kızdır. Küçük yaşta babasını kay-
betmiş, ama kimseye muhtaç olmadan okulunu bitirmiş, Ingilizce öğrenmiş, evi-
nin geçimini sağlamayı başarmıştır. Öğretmenlik yapar, özel dersler verir, Albay 
Nihat gibi isteyenlere tercümeler yapar. Sporcudur, yüzer, yürür ve bisiklete biner. 
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O babasının kızıdır” (Enginün, 1978, s. 303).  Flörtleşmek için vakti yoktur çünkü 
“gençlerin bugünkü işi kurulan yeni toplumu temelleştirmek, eski düşünceler ve 
geleneklerle savaşmaktır” (s. 61). Kendine özgü bir medenileşme programını ta-
kip ederek kendini yabancılaştığı ve ötekileştirildiği Poyrazköy halkının gelişimine 
adayan Lale; namuslu, ahlaklı, disiplinli ve idealist bir genç kız tipi olarak karşımı-
za çıkmaktadır. O, Poyrazköy’deki farklı sosyo-kültürel kümelerin kesişimindeki 
bir noktadadır. Bir yandan aldığı eğitim ve evrensel görüşleriyle yeni dünyanın 
temsilcisi iken diğer taraftan yaşayışıyla geleneksel düzenin içindedir. Bu durum, 
her iki uçtan da eleştirilmesine yol açmış; köylüler onu “gündelik görenekleri teh-
dit eden bir tehlike” olarak görürken Haşim “erkek düşmanı” olarak nitelemek-
tedir. Ancak Lale, -anlatıcının kimi zaman açıkça kimi zaman da sezgisel olarak 
ondan yana olduğunu göstermesiyle- kendini eleştirenleri haksız çıkarmıştır. O, 
köy halkına ve onların taşıdıkları değerlere ne kadar yabancı olmasa da hayatını 
yalnızca Poyrazköy’ün medenileşmesine harcamayı düşünecek kadar da mekânla 
bir bağ kurmaktadır.

Feridun Paşa Korusu’ndaki kamp alanı, genç kuşağın kimlik değerlerine işaret 
eden bir diğer mekândır. “Korunun sağ tarafında alçak ve yer yer yıkık bir duvara 
bitişik bir düzlükteki bu alanın önü alabildiğince açıktır, duvarın üstündeki ya-
maç, mezarlık ve kır denize uzanmaktadır. Deniz tabak gibidir” (s.65)  Dört çadır 
kurulu olan düzlükteki seyrek fıstık ağaçlarının aralarında, güneş ışığıyla gölgeler 
birbirine karışarak alaca bir aydınlık oluşturmaktadır. Kamp alanı, mekânı somut-
laştırmak amacıyla yapılan bu tasvirlerin dışında simgesel göndermelere olanak 
taşıyacak düzeyde detaylı olarak betimlenmemiş olmakla birlikte gençlerin doğal 
ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirme planları yapmış olması, onların dünyaları-
nı somutlaştırma noktasında dikkate değer bir yorum alanı sunmaktadır. Her biri 
farklı sosyo-kültürel bakımından farklı ailelerde yetişmiş olmakla birlikte aldıkları 
Batılı eğitimle aynı noktaya yaklaşan gençler; ülkeyi, toplumu, dünyayı anlamlan-
dırma noktasında birbirlerinden ayrılmaktadır. Olay akışındaki davranışlarının 
yanı sıra olaylar karşısında ifade ettikleri fikirleriyle ortaya çıkan kimliklerinin 
oluşumunda mekânsal göndermeler dikkat çekmektedir. Örneğin Recep, Sinekli 
Bakkal’da yetişmiş, Doğu-Batı sentezini bünyesinde harmanlayabilmiş bir genç-
tir; Hasan, çocukluğunu Diyarbakır’da geçirmiş Anadolu’nun duyarlılığını içsel-
leştirmiştir. Salim, Sorbonne’da felsefe eğitimi almış, bu süreçte Batı medeniyetini 
kavramıştır. Öte yandan kimi gençler de içinde yetiştikleri ortamla bir hesaplaşma 
içine girerek kendi kimliklerini tasarlamıştır. Örneğin, Aksaray’da yetişen ve bir 
müezzin oğlu olan Safa; başkaldırıyı kendine şiar edinirken, Emirgan civarındaki 
ünlü Nizamizade Korusu’nda yaşayan, dini değerler ile moderniteyi harmanlayan 
‘Mister Nazmi Bey’in oğlu olan Şinasi, elçi olup kısa yoldan bir statüye ulaşma 
arzusundadır. Şinasi’nin kişiliğinde de ailesinin ve içinde yetiştiği ortamın arada 
kalmış görünümünün etkisi vardır. Kayserili bir aileye mensup olan Ahmet ise ha-
yatının merkezine parayı koymuştur.

Hem kendilerinden önceki kuşakla hem de kendi aralarında sürdürdükleri fi-
kir tartışmalarının sonucunda erkek ve kadının toplumsal rolleri, güzellik, para, 
halkçılık, eğitim gibi konularda algısal farklılıklara sahip bu gençler, gelenek ile 
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modernite arasındaki çatışmanın taraflarındandır. Onlar, Batılı bir eğitim almış-
lar, günlük yaşamlarını da bu anlayış doğrultusunda şekillendirmişlerdir. Bununla 
birlikte onların korudaki bir kamp alanında bir arada bulunmaları, anlatının dü-
şünsel zemininde yeni kuşağın nerede ve nasıl bir arada olmaları gerektiğine ilişkin 
bir önerinin inşa edildiğini göstermektedir. Gençler; birbirlerinden farklı dünya 
görüşlerine rağmen yan yana; hayatla ve doğayla iç içedir. Romanda yer bulan bir 
diğer genç tip ise şeklen Batılı, zihni dış görünüşle meşgul, bencil ve hesapçı genç 
kızlardır. Dürdane ve Çelebizade Yalısı’ndan Zehra ile vücut bulan bu tip, anlatı-
da Lale’yi ve onun temsil ettiği değer sistemini daha görünür kılıp yüceltmek için 
vardır.

Tatarcık’ta mekânların ruhu ile özdeşleştirilen diğer kitle ise köy halkıdır. Kendi 
kurdukları düzenin değişmesinden korkarak hem türedi zenginleri hem de yeni 
gençleri izleyen ihtiyar halk için “memlekete baştanbaşa yeni şekil veren, yeni dü-
şünceler salan devrim dönemi uzun süre kuru bir laftan ileri geçmemiştir” (s.35). 
Devrimin gerçekleştiğini, devrimin ardından yetişen kuşağın varlığıyla fark eden 
ihtiyarlar, olanı biteni anlamaya çalışmaktadır:

Çevrelerinde gelenekleri kıran, yarı uyku halinde geçen sessiz hayatlarını bozan bir 
hava esiyor. Bu havayı küçük evlere, şimdi yavaş yavaş egemen olmaya başlayan ço-
luk çocuk getiriyor.  Analar, babalar çocuklarının elinde oyuncak, hizmetçi, büyük 
baba, büyük ana birer sığıntı. Eskiden bir mahallede ramazanlarda iftar vaktine 
yakın tiryakilerle eğlenmek için sadece bir iki haşarı, teneke çalardı. Şimdi en fu-
kara mahallede birkaç radyo var. En yıkık semtte birkaç evde tahtaları çökerterek 
gençler hora tepiyor. Haddin varsa karşı çık! “Efendi baba, sizleri ancak radyo ile 
medeni yapacağız” diye torunlar yüzlerine haykırıyor (s. 35-36).

Medeniliği sembolik düzeyde algılayabilen bu kuşağın yeni kuşaktan karşılaştık-
ları ilk kişi Lale olmuş, bu nedenle Lale’nin davranışlarını sıklıkla eleştirmişlerdir. 
Bu kuşağın romandaki iki temsilcisi, Kör Ismail ile Abdülgaffar Ağa’dır. Kör Is-
mail, Lale’nin bisikletle köy sokaklarında gezerken yolun ortasından yürüyenlerin 
üzerine “medenileştirme programı çerçevesinde” bisikletini sürdüğünü anlatırken 
bundan rahatsızlığını dile getirerek ona karşı duymayı köylü ihtiyarlara telkin et-
mektedir. Abdülgaffar Ağa ise köy halkının eski zihniyeti sahiplenişinde aktif bir 
role sahiptir. Osman Kaptan’ın köylü tarafından ötekileştirilmesinde onun el yazısı 
kitaplardan aktardığı, Tatar’ın Allah’ın gazabı ve bastığı yerde ot bitmeyen bir mil-
let olduğu fikri etkili olmuştur. Sungur Balta’nın yalısındaki garsonları gördüğünde 
onları modern zaman sakileri olarak görmesi ve gençliğini anımsamasıyla anlatıcı-
nın onun taşıdığı değerlerin çürümüşlüğünü ve ait olduğu dünyanın ikiyüzlülüğü-
nü göstermek istediği anlaşılmaktadır.

Köy kahvesi, ihtiyar halkın birbiriyle etkileşime girdikleri başlıca mekândır. Ken-
dilerinin dışındaki meselelere dair görüşleri, burada masaya yatırılır. Lale’nin me-
denileşme girişimleri gibi Poyrazköy’ün yeni zenginleri de burada sohbet konusu 
olmuştur. Ancak onlar hakkındaki konuşmalar, Lale ve kuşağı kadar etkilememiş-
tir. Anlatıcı, bu durumun nedenini yine toplumsal bir tespitle şöyle aktarmaktadır:
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Kör Ismail’in birinci konusu Bay Balta idi. Halkı o fazla ilgilendirmedi. Oradaki 
ihtiyarları, o cinsten türedi zenginlerden, onların sözlerinden, davranışlarından, 
kadın dedikodularından artık bıkmış usanmışlardır. Onlar da Abdülhamit dev-
rinden beri makineden çıkmış, seri halinde, birbirini izleyen bir sürü gölgeydi. 
Onlarla ilgili adeta klişe halinde deyimler meydana çıkmıştı. En çok dilde dola-
şanlar, banknotla sigara yakar, metresine şampanya banyosu yaptırır, han, hamam, 
apartman sahibi ve benzerleridir. Bunların, hatta eski padişahlar devrinde benzeri 
olduğunu Abdülgaffar Efendi, eski tarihlerden çıkarıp anlatmıyor muydu? Yalnız 
deyim değişiyor, han hamam yerine kapı kulları deniliyor (s. 35)

Medeniyetin algılanışındaki yüzeyselliği de gösteren bu alıntının devamında an-
latıcı, halkın yeni zengin kadrosuna dair duyarsızlığını; bu kişilerin hastane, okul 
gibi hayırlı bir iş için çalışmamalarına bağlarken Abdulgaffar Efendi ve Kör Isma-
il’in türedi zengin temsilcisi Sungur Balta ile diyaloglarındaki ezik tavır, kendi-
lerini bu ilişkide konumlandırdıkları rolü de göstermektedir. Onlar, para ve güç 
karşısında boynu bükük durmayı içselleştirmişlerdir.

Sonuç
Halide Edib Adıvar, 1930’lu yılların Türkiye’sinde farklı sosyo-kültürel koşullarda 
yetişmiş ve dolayısıyla dünyayı anlamlandırma ve kendini tanımlama noktasın-
da farklı tercihleri benimsemiş grupları Tatarcık’ta bir araya getirmiş; Poyrazköy 
de birbirleriyle zihnen kutup oluşturan bu kişilerin birbirlerini görme, duyma ve 
tanıma mekânı olarak kurgulanmıştır. Romandaki betimlemeler yalnızca mekâ-
nın tasviri değil kişileri ve onların dâhil oldukları dünyayı da somutlaştırmaktadır. 
Aktarılan her mekân, orada bulunan kişilerin değerlerini taşımakta bu nedenle bu 
mekânlar toplumsal algıyı yansıtan pek çok anlamı simgelemektedir. Betimlenen 
fiziksel çevre, mimari yapılar ve kamusal alanlar; romanda dört grubun değer yar-
gılarını, hayat görüşlerini ve kültürel durumlarını aktaran göstergelerdir. Poyraz-
köy panoramasına yerleştirilen bu mekânların bir kısmı kuşaktan kuşağa aktarılan 
bir kültürün taşıyıcısı iken bazıları sahiplerince edinilmiş kimlikleri somutlaştır-
maktadır.
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Abdülhak Şinasi Hisar ve 
Boğaziçi Medeniyeti

Abdullah UÇMAN1

Istanbul’un, özellikle Boğaziçi’nin tabiî ve tarihî güzelliklerini anlattığı eserleriyle 
tanınan Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1888 tarihinde, anne tarafından büyükba-
bası Tophâne-i Âmire kâtiplerinden Muhtar Bey’in Rumelihisarı’ndaki yalısında 
dünyaya gelir. Babası, Türk basın tarihinde önemli bir yeri olan Hazîne-i Evrak 
(1881-1882), İnsaniyet (1882), Mürüvvet (1887) ve Cerîde (1908-1909) dergilerini 
yayımlayan Mahmud Celâleddin Bey, annesi son Belgrat muhafızı Selim Paşa’nın 
torunu Neyyir Hanım’dır. Devrin tanınmış simalarından biri olan babası, Tanzi-
mat sonrası şair ve yazarlarından Ibrahim Şinasi ile Şâir-i âzam Abdülhak Hâmid’e 
duyduğu hayranlık dolayısıyla, ilk çocuğuna Abdülhak Şinasi adını verir. Daha çok 
Türk matbaacılığı ve basın tarihiyle ilgili neşriyatıyla tanınan Selim Nüzhet Gerçek 
de Abdülhak Şinasi’nin kardeşidir.

Çocukluğu, kültürlü bir aile ortamı içinde bütün örf ve âdetleriyle canlı bir şekil-
de yaşamakta olan Boğaziçi yalılarıyla Büyükada ve Çamlıca köşklerinde geçen 
Abdülhak Şinasi, bu sırada âdeta bir masal dünyasında yaşar. Rumelihisarı’ndaki 
yalıda Mevlevî muhibbi büyükanne Nâzperver Hanım, büyükbaba Muhtar Bey, 

1Prof. Dr., Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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kızları Neyyir Hanım, damat Mahmud Celâleddin Bey, torunları Abdülhak Şinasi 
ve Selim Nüzhet ile hizmetçiler, uşaklar, mürebbiyeler, kalfalar ve aşçılardan mey-
dana gelen kalabalık bir aile oturmaktadır.

Yayın faaliyetlerinden dolayı devrin idaresi tarafından sürekli olarak gözaltında tu-
tulan Mahmud Celâleddin Bey, bir ara önce Cezâyir-i Bahrı Sefîd (Akdeniz Adala-
rı), daha sonra Beyrut Maarif müdürlüğüne tayin edilerek Istanbul’dan uzaklaştırı-
lır. Kocası Beyrut’a nakledildiğinde, Neyyir Hanım da büyük oğlu Abdülhak Şinasi 
ile birlikte bir süre kocasının yanında kalır. Burada özel olarak tutulan bir Fransız 
mürebbiye küçük çocuğa ilk dersleri vermeğe başlar. Bir süre sonra aile, mürebbi-
yeyi de yanına alarak, hep birlikte Istanbul’a döner. Fransız mürebbiyeden Fran-
sızca, Rumelihisarı’nda komşuları olan Tevfik Fikret’ten de Türkçe dersleri alan 
Abdülhak Şinasi, 1898 yılında, yani on yaşlarında yatılı olarak Mekteb-i Sultânî’ye 
gönderilince, Boğaziçi’ndeki masal âlemi bir bakıma sona erer.

Buradaki hocaları arasında Hacı Zihni Efendi, Recâizâde Mahmud Ekrem, Acem 
Feyzi Efendi, Nâfi Efendi, Tevfik Fikret, Müftüoğlu Ahmed Hikmet ve Abdur-
rahman Şeref gibi devrin tanınmış simaları arasında dikkati çeken şahsiyetler de 
bulunmaktadır. Kendisine aile içinde yeteri kadar ilgi ve ihtimam gösterilmesine 
rağmen vücutça pek gelişemeyen zayıf yapılı çocuk, okulun daha ilk sınıfından 
itibaren edebiyatla ve özellikle şiirle meşgul olmaya başlar. Abdülhak Şinasi’nin 
burada en yakın arkadaşları arasında, daha sonra edebiyat dünyasında isim yapa-
cak olan Ahmed Hâşim, Hamdullah Subhi (Tanrıöver), Müfit Râtip, Emin Bülend 
(Serdaroğlu), Ahmed Samim, Refik Halid (Karay), Izzet Melih (Devrim) ve Tahsin 
Nâhid de vardır. Edebiyatla ilgili Fransızca ve Türkçe çeşitli dergileri yakından ta-
kip eden bu arkadaş grubu içinde o da, sürekli olarak okumakta ve arada sırada, ilk 
şiir denemeleri olduğu tahmin edilen bir şeyler yazmaktadır.

Abdülhak Şinasi 1905 yılında, biraz devrin genel havası, biraz adları gençler ara-
sında bir efsane gibi dolaşan Jön Türkler’in, biraz da okul arkadaşlarının tesiriyle, 
kendisinden beklenmeyen büyük bir cesaretle, hattâ ailesine bile haber vermeden 
Paris’e kaçar. Burada önce École Libre des Sciences Politique’e kaydolur; arkasından 
Paris’te faaliyet gösteren Jön Türklerle tanışır ve onların bir kısım siyasî faaliyet-
lerine katılır. Paris’te sık sık görüştüğü şahsiyetler arasında Jön Türk hareketinin 
lideri Ahmed Rıza Bey ve Prens Sabahattin ile kendisi gibi Istanbul’dan gelmiş bir 
öğrenci olan Yahya Kemal ile kardeşi Nihat Reşat da (Belger) bulunmaktadır.

Onun Jön Türklerle münasebeti, 27 Aralık 1907’de Paris’te toplanan II. Jön Türk 
Kongresi’ne katılacak kadar ileri seviyede olmasına rağmen, mizaç itibariyle po-
litikaya yatkın olmaması dolayısıyla onun Paris’te devam ettiği asıl çevre, devrin 
sanatçı, şair ve edebiyatçılarının mekânı olan Quartier Latin olur. Abdülhak Şinasi, 
uzun süre etkisi altında kalacağı Maurice Barrès, Jean Moréas, Emil Fauget, Henri 
de Régnier ve Jean Cocteau ile burada tanışır ve sık sık düzenlenen sanat toplantı-
larına katılır. Paris’teki hayatının önemli bir kısmını bu şekilde bir kültür ve sanat 
muhiti içinde geçiren Abdülhak Şinasi, bir ara Paris Öğrenciler Birliği’nin hazır-
ladığı L’A dergisine yardım eder, hattâ dergiye yazı almak üzere Anatole France’ı 
ziyaret eder.
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Abdülhak Şinasi’nin Paris’te daha çok sanat ve edebiyat çevrelerinde geçen hayatı 
1908 yılına kadar devam eder; II. Meşrutiyet’in ilânını takip eden günlerde belli bir 
sanat zevkine sahip, Batı kültürünü bizâtihi yerinde tanımış genç bir Türk aydını 
hüviyetiyle Istanbul’a geri döner. Paris’ten yeni gelmiş genç bir edebiyat heveslisi 
olarak Istanbul’daki kültür ve edebiyat çevrelerinde büyük bir heyecan ve ilgiyle 
karşılanan Abdülhak Şinasi, o sırada henüz hayatta bulunan önceki nesilden he-
men hemen bütün Osmanlı edebiyatçılarıyla tanışır ve kısa zamanda kendisini ge-
niş bir edebiyatçı topluluğunun ortasında bulur.

Paris’ten Istanbul’a döndükten ancak on yıl kadar sonra, yani 1918 yılından itibaren 
devrin çeşitli dergilerinde biraz Yahya Kemal, biraz da Ahmet Haşim tesiri altında 
“Saatler ve Mevsimler” başlığıyla ilk şiir denemelerini yayımlayan Abdülhak Şina-
si’nin asıl yazı faaliyeti Mütareke yıllarında başlar. 1921 yılında, önce, Yahya Ke-
mal’in idaresi altında çıkan Dergâh mecmuasında “Kitaplar ve Muharrirler” başlığı 
altında ilk edebî tenkitlerini neşreden Abdülhak Şinasi, aynı yıl Yarın mecmuasıyla 
İleri ve Medeniyet gazetelerinde edebiyat üzerine yazılar ve şiirler yayımlar. Anka-
ra’da Balkan Birliği’nde kâtip olarak çalıştığı yıllarda Ülkü mecmuasında Balkan 
ülkelerine dair yazılar yazar. Yine Ankara’da Dışişleri’nde çalışırken Varlık (1933) 
dergisinde başladığı mensur şiir ve edebî denemelerle eski edebiyatçılar ve geçmiş 
zamanla ilgili hâtıra tarzındaki yazılarını Ağaç (1936), Istanbul’a döndükten sonra 
yine Varlık (1946-1958), Türk Yurdu (1955-1957) ve İstanbul (1955) dergileri ile 
Yeni İstanbul (1949) gazetesinde yayımlamayı sürdürür.

Abdülhak Şinasi, Paris’ten Istanbul’a döndüğü günlerde kendisini bir anda Ahmet 
Haşim, Refik Halit, Hamdullah Suphi, Izzet Melih, Yahya Kemal, Yakup Kadri ve 
Süleyman Nazif gibi edebiyatçıların yer aldığı oldukça geniş bir edebiyatçılar top-
luluğunun arasında bulmasına rağmen, onlardan farklı olarak, ne siyasî faaliyetlere 
katılır, ne de uzun süre herhangi bir eser yayımlar. Onun eser yayımlamakta acele 
etmemesi konusunda, üstat kabul ettiği bazı Fransız yazarlarının mükemmeliyeti 
ön plana çıkarmalarının rol oynadığı üzerinde de durulmuştur.

Babası Mahmud Celâleddin Bey’in, II. Abdülhamid rejimine muhalif bazı hareket-
lerinden dolayı bir süre onunla birlikte Cezâyir-i Bahr-ı Sefîd ile Beyrut’ta sürgün 
hayatı yaşaması dışında, Abdülhak Şinasi’nin bütün çocukluk ve ilk gençlik yılları 
müreffeh bir şekilde aristokrat bir muhit içinde geçer. Abdülhak Şinasi, Paris’e gi-
dip de orada Maurice Barrès’le tanıştıktan ve özellikle Geçmiş Zaman Peşinde’nin 
yazarı Marcel Proust’un eserlerini dikkatle okumaya başladıktan sonra, hayata ve 
büyük değişim süreci yaşamakta olan Türk toplumuna farklı bir şekilde bakmaya 
başlar. Önceleri, biraz da “Bu memlekette yaşanmaz!” sloganıyla soluğu Avrupa’da 
alan Jön Türkler’in etkisiyle, Türk toplumunun hayat tarzını beğenmez, hattâ ipti-
dai bulduğu eski çevresinden uzaklaşmak isterken, daha sonra âniden uyanan bir 
mâzi şuuru ile, bu sefer çocukluk günlerinin kayıp cennetini hâtıralarda aramaya 
koyulur.

Çocukluk günlerini, herkese nasip olmayacak bir bahtiyarlıkla, XIX. yüzyılın son-
larına doğru Boğaziçi’nde geçiren Abdülhak Şinasi’nin edebî şahsiyetinin ağırlık 
noktasını doğrudan doğruya mâzinin hikâyesi meydana getirmektedir. Çağdaşı 
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olan Cumhuriyet dönemi yazarlarının birçoğu memlekette gerçekleşmekte olan 
modernleşme macerasını büyük bir heyecanla hikâye ederken, o tam tersine 
geçmiş zaman peşinde koşmaktadır. Mâziyi anlatırken, hem Türk milletinin Bo-
ğaziçi’nde asırlar boyu süren hayat maceraları sonunda teşekkül eden Boğaziçi 
medeniyetinin güzelliklerini ilk kez keşfeder, hem de içinde yaşadığı zamandan 
uzaklaşarak daha güzel ve anlamlı bulduğu geçmiş zamana sığınır. Cumhuriyet 
devrinde edebiyat ve kültür hayatımızda Boğaziçi medeniyetinin keşfedilmesiyle 
bunun çeşitli makale ve eserlerle anlatılması ilk defa Abdülhak Şinasi ile başlamış, 
onun arkasından bu süreç Yahya Kemal, Ruşen Eşref (Ünaydın) ve Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın makale ve kitaplarıyla devam etmiştir.

Abdülhak Şinasi, uzun sayılabilecek bir hazırlık devresinden sonra, ancak 1941 
yılında Fahim Bey ve Biz adlı ilk romanını yayımlar. Gerek kurgusu, gerekse anla-
tımıyla devrin okuyucuları tarafından da ilgiyle karşılanan eser, ertesi yıl C. H. P. 
Hikâye ve Roman Mükâfatı’nda üçüncü seçilince, yazarın adı daha geniş bir oku-
yucu kitlesi tarafından duyulur. Ertesi yıl, Boğaziçi serisinin ilk cildi olan Boğa-
ziçi Mehtapları (1942), iki yıl sonra da ikinci romanı olan Çamlıca’daki Eniştemiz 
(1944) yayımlanır.

Yaşı ilerledikçe hassasiyeti ve titizliği giderek artan, hattâ bir ara evden dışarıya 
çıkamayacak duruma gelen Abdülhak Şinasi, sıhhat bakımından oldukça zor şart-
lar altında 1952’de Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği adlı üçüncü romanı-
nı, 1954’te Boğaziçi Yalıları’nı, 1955’te Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde adlı mısra ve 
beyitlerden meydana gelen aşk şiirleri antolojisini yayımlar. Hastalığının ve aşırı 
hassasiyetinin her geçen gün artmasına rağmen, yayım faaliyetine ara vermeden 
devam eder. 1956’da Geçmiş Zaman Köşkleri, 1957’de Geçmiş Zaman Fıkraları ile 
İstanbul ve Pierre Loti, 1959’da Yahya Kemal’e Veda, ölümünden kısa bir süre önce 
de Ahmet Haşim (1963) adlı eseri yayımlanır. 3 Mayıs 1963 günü ebediyete intikal 
eden Abdülhak Şinasi, ertesi gün, sevenlerinin omuzlarında Merkezefendi Kabris-
tanı’na defnedilir.2

*

Edebiyatın değişik türlerinde faaliyet gösteren Abdülhak Şinasi’nin eserlerini baş-
lıca dört grupta ele almak mümkündür. Ilk grupta Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi 
Yalıları ve Geçmiş Zaman Köşkleri’nin meydana getirdiği, daha çok çocukluk hâtı-
ralarına dayanan yarı hâtıra-yarı deneme tarzındaki eserleri; ikinci grupta Fahim 
Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz ile Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği’den 
meydana gelen, kendisinin “hikâye” dediği roman türündeki eserleri; üçüncü 
grupta Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve Pierre Loti ile ilgili biyografik eserleri; son 
grupta ise Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde ve Geçmiş Zaman Fıkraları adlarını taşıyan 
bir nevi antoloji tarzındaki eserleri yer almaktadır.

Edebî şahsiyetinin odak noktasını doğrudan doğruya mâzinin hikâye edilmesi teş-
kil eden Abdülhak Şinasi’ye göre, Osmanlı Türkleri Istanbul’un fethini müteakip, 

2  Abdülhak Şinasi Hisar’ın hayatı ve edebî şahsiyeti hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu kaynaklara bakılabilir Uysal 
(1961), Kudret (1967), Alangu (1974), Turinay (1988), Oğuzertem (1992), Oktay (1993), Toros (1998).
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yeryüzünün en güzel köşelerinden biri olan Boğaziçi’ni keşfeder ve iki sahil bo-
yunca başladıkları imar faaliyeti beş asır boyunca devam eder. Istanbul’un ilk fâtihi 
olan atalarımız, fethi müteakip, yer adlarından başlayarak Türkleştirmeye başla-
dıkları şehrin iki sahili boyunca, beş yüzyıl zarfında “Boğaziçi medeniyeti” denilen 
ve Osmanlı medeniyetinin en zarif çehresini oluşturan yeni bir medeniyet kurarlar. 
Işte bu medeniyet dairesi içinde yer alan Boğaziçi’ndeki yalılar, kasırlar, sahil-sa-
raylar ve lebiderya evlerle bunları korularda tamamlayan köşkler, saray yavrusu 
binalar, hep Türk mimarî dehasının ortaya koyduğu eşsiz güzellikte şaheserlerdir.

Abdülhak Şinasi’nin ancak son zamanlarına yetiştiği ve Boğaziçi Mehtapları’nda 
en ince ayrıntısına kadar anlattığı Boğaziçi’nin asıl güzelliği, Temmuz, Ağustos ve 
Eylül aylarının on iki, on üç, tercihen on dört veya on beşine rastlayan gecelerinde 
bazen sayısı iki yüz elliyi bulan sandallarla çıkılan ve âdeta bir şehrâyini andıran 
mehtap sefalarıdır. Boğaziçi’nde bayram sevincine benzeyen bir heyecanla bekle-
nen mehtaplı gecelerde, burada yaşayanların daha ziyade his, hayal ve zevk avına 
çıkarak ruhlarını teskin ettikleri görülür. Gecenin ne zaman ve kimin tarafından 
tertip edileceği haberi çok önceden bütün Boğaziçi’ne fısıldandıktan sonra, mevki 
ve servetine göre birçok aile günlerce süren hazırlıklara başlar. Yazarın çocukluk 
cennetini süsleyen ve asırlar boyu dilden dile nakledilen mehtap sefalarının asıl 
büyüsü, musiki fasıllarındadır. Ay ışığı altında, saz topluluğunun sandalı ortada, 
şehrâyine katılan kafile onun arkasında olduğu halde harekete başlayınca, bütün 
geceyi ve Boğaz’ı kaplayan sessizlik arasından önce kesik kesik bazı sesler gelir, 
çalgılar akort edilir, arkasından birtakım mırıldanmalar ve iç geçirmeler duyulur, 
hemen arkasından da muhteşem fasıl başlar. Sazlar bir fasıldan diğerine geçtikçe, 
sandal ve kayıklardaki insan kafilesi de sanki bir rüyaya dalar. Bütün Boğaziçi’ni 
inleten saz sesleri insan ruhunun en gizli köşelerindeki sırları terennüm ederken 
tarifi imkânsız bir mânevî hava oluşur. Boğaz’da iki sahil boyunca aşağı yukarı 
dört saat kadar süren ve tabiat, musiki ve insan ruhunun âdeta sarmaş-dolaş ol-
duğu bu rüya âleminde bir an için de olsa bütün maddî kaygılar unutulur. Bütün 
ruhların âdeta bir rüya ikliminde yüzdüğü mehtap sefalarında insanın iliklerine 
kadar işleyen musiki fasılları, şiir ve hayalin yoğunluğuyla kafileyi büyülü bir âle-
me sürükler. Saatler gece yarısına yaklaşınca sazlar susar, hemen arkasından saz 
heyetinin bulunduğu sandalla birlikte bütün kafile küreklerini hafifçe kıpırdatarak, 
Kalender’den ağır ağır geri dönmeğe başlar. Akıntısı pek fazla olmayan bir mevkie 
varılınca, yeni bir fasıl için tekrar mola verilir. Fasıl burada sessizce dinlendikten 
sonra, yine topluca hareket başlar. Kimi harap, kimi muhteşem, kimi yıkılacakmış 
gibi bel vermiş yalıların önünden geçilerek Bebek koyuna varıldığında, mâzinin 
bir nevi sembolü olan “Sükût faslı” başlar ve şehrâyine katılan herkes burada susar. 
Sessizlik başlar başlamaz, mânevî güzelliğe kanmak üzere olan ruhlar bu kez için-
de yüzdükleri maddî âlemin güzelliklerini, suları, gökyüzünü, ay ışığını, etraftaki 
tepeleri, mezarlıkları, servileri ve tabiatın bütün güzelliklerini sükût içinde sey-
retmeye koyulur. Bu fasılda özellikle hanımlar parlayan gözlerle birbirini süzer ve 
hayal âlemindeki sevgililerini düşünmeğe dalar. Kafiledeki hiç kimsenin uyanmak 
istemediği ve ebediyete kadar devam etmesini arzu ettiği rüyanın artık bu nok-
tasında yazar, fânilik duygusunun iyiden iyiye hissedildiğini belirterek “Dağılış 
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faslı”nı haber verir. Ezanî saat beşi veya beş buçuğu bulunca, saz takımı, içine gire-
ceği yalıya varıncaya kadar çalmaya devam ederek kafileden ayrılır. Böylece, Boğa-
ziçi halkının asil zevklerinden biri olan mehtap sefası da sona ermiş olur.

Saz kafilesi daha ziyade, ya Kanlıca’daki Suphi Paşazâde Sami Bey’in yalısına gider; 
kafile de birer ikişer Istinye ile Yeniköy arasında dağılır; ya da Yeniköy’de Sait Ha-
lim Paşa’nın yalısına misafir olur.

Abdülhak Şinasi’ye göre, mezarlıklar, serviler ve mezar taşlarıyla çevrili, öbür 
âlemdekilerle âdeta aynı havayı teneffüs eden Boğaziçi halkının bu ulvî ve ruhânî 
havada sadece iki his ruhlarını doyurmaya kâfi gelir. Bunların biri, o gün henüz 
yok olmamış tabiat sevgisi, diğeri ise musiki zevkidir. Farklı bir yaşama üslûbu, 
değişik bir edebiyat ve musiki zevki ile şehrin diğer semtlerinde yaşayan insanlar-
dan ayrılan Boğaziçi halkı, Boğaz’ın esrarlı güzelliklerini yudumlarken, kendileri-
ne sunulan nimetlerin de farkında, bu nimetlerden en güzel şekilde faydalanmaya 
çalışmaktadır.

Bu mütevekkil insanların meydana getirdiği ve Abdülhak Şinasi’nin onları bü-
tün ayrıntılarıyla anlattığı Boğaziçi medeniyeti, aslında içine kapalı ve son derece 
âhenkli bir medeniyettir. Sokak satıcılarından yalıların hizmetkârlarına kadar her-
kes musiki fasıllarının ritmine benzeyen bu medeniyet dairesindeki kurulu düzene 
ayak uydurmak zorundadır. Yoğurtçular yoğurtlarını, helvacılar helvalarını, zerze-
vatçılar sebzelerini satarken seslerini belli bir âhenge uydurur. Kıyafetleri önceden 
belirlenmiş olan kayıkçılar bile küreklerini belli bir ritme uydurarak çeker. Hattâ 
dilenciler dahi haftanın belli bir günü dua yahut ilâhi okumak suretiyle dilenir.

Yer yer benzer duygu ve hâtıraların tekrarlandığı Boğaziçi Mehtapları, bir bakıma 
bütünüyle, Boğaziçi’nde yaşanan hayatın, tabiatla uyum içindeki medeniyetin ve 
tarihin aynası gibidir. Eserinde, tabiatla tarih duygusunun her tarafına sinmiş ol-
duğunu gördüğümüz Abdülhak Şinasi, yılların ardından mâzi cennetinde kalan o 
eşsiz güzellikleri anlatırken, o kaybolmuş âlemde âdeta yeniden yaşar. Kandiller 
sönüp de herkes dağıldıktan, bir medeniyet ve hususi bir âlem kaybolup yok olduk-
tan sonra ona düşen de, o âlemde geçirdiği mutlu zamanları hatırlamak, onların 
canlı kalması için de, Boğaziçi Mehtapları’nda olduğu gibi, onları sergilemektir.

Abdülhak Şinasi, Boğaziçi Mehtapları’nın bir nevi devamı olan Boğaziçi Yalıları’n-
da ise, yine çocukluk hâtıralarının aynasından bu defa içinde doğup büyüdüğü Ru-
melihisarı’ndaki yalı ile, sık sık gittikleri yengelerinin Kanlıca’daki yalısı çevresinde 
II. Abdülhamid devri yalılarının iç dünyasından ve burada yaşayan insanlardan 
bahsedecektir.

Boğaziçi Yalıları’nda, Boğaz’ın iki yakasını süsleyen yalılara tarihî ve estetik bir 
gözle bakmaktan ziyade, onları çocukluk hâtıralarının ışığı altında ele alan Ab-
dülhak Şinasi, daha çok, yalıların içini dolduran geçmiş zaman eşyalarıyla mânevî 
çehrelerini meydana getiren insanlar ve özellikle kadınlar üzerinde durur. Ona 
göre, Boğaziçi’nde teneffüs edilen mânevî hava, insan ruhunu saran bütün kirleri 
temizlemeye kâfidir. Burada şehrin dağdağasından uzak, sessiz ve sâkin bir hayat 
yaşandığı için, akşamla birlikte çöken hüzün saatleri dışında, zamanın âdeta hiç de 
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farkına varılmaz. Abdülhak Şinasi’nin çocukluk dünyasını büyüleyen Kanlıca’da-
ki yalı ve bu yalıda yaşayan insanlar, aslında Boğaziçi’nde yaşanan tarihin de bir 
belgesi gibidir. Aile fertlerinin hemen hepsini yaşlı kadınların oluşturduğu söz ko-
nusu yalı halkını hayata bağlayan yegâne bağ, dinî disiplin, âhiret inancı ve içinde 
yetişmiş oldukları medenî üslûptur. Konuşmaları, susmaları, hal ve hareketleriyle 
âdeta devamlı şekilde şiir söyleyen bu ümmî kadınlar, Boğaziçi’nin derin ve ruhları 
olgunlaştıran ikliminde büyümüşlerdir. Yaz geceleri bütün Boğaziçi halkıyla bera-
ber onlar da içki içer gibi kadeh kadeh mehtabı yudumlar.

Boğaziçi’nde mevcut müesses düzen hayatın hemen her safhasına öylesine sinmiş-
tir ki, gayrimüslim kadınların sandal gezmelerine çarşaf giyerek; Pierre Loti gibi 
yabancı erkeklerin ise şehirde başlarına fes geçirerek dolaştıkları görülür.

Kanlıca’daki yalıda küçük çocuğu büyüleyen, masala benzeyen bir eski zaman oda-
sı vardır. Küçük çocuk, geçmiş zamanla ilgili hülyalara dalmak, kaybolan zamanın 
içinde dolaşmak istedikçe, tek başına bu havuzlu odaya kapanır. Eski zamanları 
düşünmek, kaybolan hâtıraların rüyasını yaşamak için bu sık sık tekrarlanan bir 
usuldür.

Kitabın sayfaları ilerledikçe, yazarın zaman zaman müthiş bir “fânîlik” duygusuna 
kapıldığı da olur. Onun, ebediyeti maddî âlemde ve eşyalarda araması, yokluk duy-
gusu üzerinde uzun uzadıya düşünmesi, bedbaht olmasına sebep olur. Onda ken-
disini derinden derine hissettiren fânîlik duygusuyla, yalılarda yaşayan kadınların 
özellikle akşam saatlerinde aynalar karşısında duygulanmaları tam bir bütünlük 
oluşturur. Akşam saatlerinde bilhassa gurup vakti ona, günün sona ermesiyle bir-
likte bir bakıma insan ömrünün de sona erişini hatırlatır. Yazar, kitabın “Yıkılan 
Yalı” bölümüyle, yalılarla birlikte hiçbir acıma hissi uyanmadan yok edilen, satılan 
ve dağılan bir medeniyete âdeta bir ağıt yakar. Arada sırada: “Acaba onlar sahiden 
var mıydı? O insanlar hakikaten yaşamışlar mıydı?” diye kendi kendine şüpheyle 
bazı sorular yöneltirken, bu yıkılışı sessiz şeylerin bozgununa benzetir.

Çocukluğu herkese nasip olmayan bir çevre içinde geçen Abdülhak Şinasi, Boğa-
ziçi ve geçmiş zaman serisinin üçüncü kitabı olan Geçmiş Zaman Köşkleri’nde ise, 
içinde büyüdüğü ve hâfızasında canlı hâtıralar bırakan büyükbabasının Büyüka-
da’daki köşkü ile Çamlıca’daki Deli Enişte’nin köşkleri etrafında masala benzeyen 
yine kaybolmuş bir dünyayı hikâye eder.

Içi mûnis, merhametli, çevresine şefkat ve merhamet dağıtan insanların oturduğu 
Geçmiş Zaman Köşkleri de, yalılarda olduğu gibi, eski zamanın, yazarın kaybolmuş 
çocukluk cennetinin hâtıralarıyla doludur. Apartman dairelerine benzemeyen bu 
köşklerde, ağızlarından dökülen her cümlenin arkasından dua okuyan ve “niyâza 
inanan” insanlar yaşamaktadır. Bizzat yazarın kendisinin bile, “Şimdi ben kendimi 
cennetten düşmüş bir adam gibi hissediyorum!” diyerek anlattığı mekân, büyük-
babasının Büyükada’daki köşküdür. Bu köşklerde, o gün yaşanmakta olan haya-
tın felsefesini iliklerine kadar sindirmiş saygıdeğer insanlar oturmaktadır. Meselâ, 
yere düşen bir çöpü alıp maşa ile faraşa atmak için hizmetçi tutan bir Mihricemal 
Hanım, marpuç yutmak suretiyle midesini temizlemeye kalkan başka bir temiz-
lik hastası Râkım Bey ve hayatı boyunca Ada’dan çıkıp Istanbul’u görme arzusu 
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duymamış bir Hani vardır. Bütün bu insanları günümüz ölçüleriyle anlayabilme-
nin çok güç olduğunu belirten yazar, bazen, modern romancıların yaptığı gibi, eski 
zaman eşyalarına ruh vermekten de hoşlanır. Onun diğer eserlerinde olduğu gibi, 
bu eserinde de, bir medeniyeti ve bir dönemi yansıtan geçmiş zaman eşyaları ol-
dukça önemli bir yer tutar.

Rumelihisarı’ndaki yalıdan sonra Ada’daki köşk, Abdülhak Şinasi’nin ikinci masal 
dünyasını oluşturur. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra bu köşkte geçirdiği çocuk-
luk günlerini hatırlayan yazar, geceleri çamlıkta ağaçların uğuldayarak tuhaf sesler 
çıkarmasını farklı duygularla açıklar. Yıllar sonra, “Sabahleyin bahçede ve bahçe-
nin setlerinde ve balkonlarda, saksılarda veya vazolarda tabiatın mücevherlerine 
benzeyen, fakat bir kalp rikkati ve bir yüz güzelliği gösteren çiçekleri bulurum. Ve 
bütün gün birinden ötekine koştuğum bu çiçeklerle âdeta sarhoş olurdum.” diye-
rek, yalılarda olduğu gibi, bu masal dünyasının üzerindeki tesiri, özellikle köşkün 
bahçesinde geçirdiği saatleri bir ömür boyu unutamaz. Burada da kaybolan birçok 
şeyin arkasından gözyaşı döken yazar, geçmiş zamanla ilgili olarak köşklerde gör-
düğü hemen her şeyi anlatmaktan geri kalmaz; hattâ onlara değişik ve yeni anlam-
lar kazandırmaktan zevk duyar.

Fânilik duygusunun hissedildiği yerde, kendiliğinden bir ironi başlar. Köşklerde, 
altmış sekiz yaşın arkasından geçmiş zamana bakan Abdülhak Şinasi, kaybolmuş 
mutlu çocukluk günlerini anlattığı köşklerle birlikte kaybolan zamanın arkasından 
birtakım fâni tesellilerle avunmaya çalışır. Edebiyatla meşgul olmayı da bu teselli-
lerden biri sayarak, insanların yaşlandıkça daha pahalı oyuncaklara muhtaç olduk-
larını söyler.

*

Bir makalesinde “Benim hikâyelerim, sadece hâtıralarımı canlı kılan eserlerdir.”3 
diyen Abdülhak Şinasi Hisar’ın kitap hâlindeki ilk eseri olan Fahim Bey ve Biz, 
1941 yılında yayımlanır.4 Elli üç yaşın bütün tecrübe ve olgunluğunu da yansıtan 
romanın yayımlanışı üzerinden seksen yıl geçmiş olduğu halde hâlâ ilgiyle okunan 
ve üzerinde farklı yorumlar yapılan bu eserin Türk edebiyat tarihi kadar, Türk kül-
tür ve medeniyet tarihi bakımından da önem taşıdığını belirtmek gerekir.

Fahim Bey ve Biz de dâhil olmak üzere, yazarın kendisinin “hikâye” adını verdiği, 
şekil bakımından klasik hikâye ve romandan tamamen farklı biçimdeki eserleri-
nin ağırlık noktasını, Batılı eleştirmenlerin “plot” adını verdikleri “olay örgüsü”n-
den çok, içinde çocukluk günlerini geçirdiği köşk ve yalılara ait son derece zengin 
mekân tasvirleri meydana getirmektedir.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, eserin yayımlandığı günlerde yazdığı bir makalede de 
belirttiği gibi, romanın daha ilk sayfalarında, eseri tasnif hususunda bir güçlük-
le karşılaşırız (Tanpınar, 1969, s. 441-442). Tanpınar’dan yıllar sonra Murat Belge 

3  Edebiyat tarihimizde başlangıcından itibaren uzun süre “roman” karşılığı olarak “hikâye” tabiri kullanıldığı için 
Abdülhak Şinasi de kendi romanları için “hikâye” ifadesini kullanmayı tercih etmiştir.  
4  1942 yılı C.H.P. Hikâye ve Roman Mükâfatı’nda üçüncülük derecesi alan ve bugüne kadar altı baskı (1941, 1955, 
1966, 1978, 2000, 2005) yapan Fahim Bey ve Biz, 1954’te Almanca’ya, 1961’de de Fransızca’ya çevrilmiştir.
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de, “Fahim Bey ve Biz’e benzer bir roman okuduğumu hatırlamıyorum.” diyerek, 
aynı problem üzerinde durur (Belge, 1968; 1994, s. 313-322). Batılı edebiyat eleştir-
menleri bir romanın: 1) Hikâye (narration, yani bir olayın anlatılması); 2) Roman 
kahramanları; 3) Olay örgüsü (plot) ve 4) Üslûp, yani anlatım biçimi olmak üzere 
başlıca dört unsura sahip olması gerektiği görüşündedir.5 40’lı yılların Türk hikâye 
ve roman geleneği içinde alışılmış biçimde bir hikâyeden daha büyük, yapı bakı-
mından bir romandan çok farklı olan eserin üslûbu dışında, bir roman için gerekli 
olan diğer özellikleri taşımadığı görülür.

Fahim Bey ve Biz’de yer yer, birbirine bağlı gibi görünen bir kısım olaylarla, çoğu 
zaman müstakil denebilecek bazı küçük hikâyeler yer almakta, hattâ romanın kah-
ramanı Fahim Bey merkeze alınmak suretiyle onun çevresinde bir kısım insanlar 
bulunmaktadır; ancak bütün bunlar bir “olay örgüsü” için yeterli olmadığı gibi, 
eserin tam anlamıyla bir roman şeklini kazanmasını da sağlayamaz. Eserde Fa-
him Bey’e bağlı olarak nakledilen ve bizim “olaylar zinciri”6 diyebileceğimiz, zaman 
içinde gelişen küçük hikâyeleri şöyle sıralayabiliriz:

Eserdeki anlatıcı konumundaki kişinin babasının arkadaşı olan Fahim Bey, tahsi-
lini Galatasaray Sultanîsi’nde tamamladıktan sonra bir süre Bâbıâli’de maaşsız ola-
rak çalışan, Bursa eşrâfından birinin oğludur.7 Biraz aile itibarını korumak, biraz 
da yaşlılık günlerinde babasının gönlünü hoş tutmak için bütün odaları bomboş, 
eşyaları, hattâ perdeleri dahi bulunmayan bir konak kiralayan Fahim Bey, bütün 
vaktini burada keman çalarak geçirir. Fahim Bey, kaderin sevkiyle günün birinde 
Londra elçiliğine üçüncü kâtip olarak tayin edilir. Gözünde çok büyüttüğü bu işe 
başlarken, ömrü boyunca giymek mecburiyetinde kalacağı bir sandık dolusu el-
bise ısmarlar. Gençlik yıllarında kendisini damat edinmek isteyen bazı muteber 
ailelerin tekliflerini reddeder, buna karşılık orta halli bir ailenin kızı olan Saffet 
Hanım’la evlenir. II. Meşrutiyet’in ilânını izleyen yıllarda memlekette “Teşebbüs-i 
Şahsî” modası başlayınca, Fahim Bey de Hariciye Nezareti’ndeki görevinden ayrılır 
ve Bursa ovasında pamuk ziraatı yapmak için bir sermayedar aramaya koyulur. 
Romanda, Fahim Bey’in okuyucuya yansıtılan hayatının büyük bir kısmı, işte bu 
hayalî ziraat ve ticaret işini gerçekleştirmek için yaptığı planlarla geçer.

Fahim Bey, bir yandan kendisinin tuhaf davranışlarına bir anlam vermeğe çalışan 
karısıyla birlikte küçük bir evde sıkıntılı bir hayat yaşarken, diğer yandan onun 
gazetelerden okuduğu haberler doğrultusunda memleket ve dünya meseleleri hak-
kında büyük sözler sarf etmekten hoşlandığı görülür. Uzun bir süre etrafındakileri 
inandırdığı bu büyük yalana ve hayalî projeye kendisini öylesine kaptırır ki, bü-
tün imkânsızlıklara rağmen, Galata’da Arslan Hanı’nda bir yazıhane bile kiralar. 
Hiç kimsenin kapısını bile açmadığı bu yazıhaneye o her gün muntazaman gelir, 
hayalî şirket adına hayalî alış-verişlere ve karşılıklı yazışmalara girişir, mektuplar 

5  E. M. Forster, Türkçe’ye Roman Sanatı (çev. Ünal Aytür, Istanbul 1982) adıyla çevrilen Aspects of the Novel’da, klasik 
tarzda yazılmış bütün Batılı romanları bu şekilde bir tasnife tâbi tutarak inceler.
6  Necmettin Turinay, Fahim Bey Biz’deki anlatım tekniği meselesini yukarıda adı geçen çalışmasında ayrıntılı olarak 
ele alıp incelemiştir (a. g. e., s. 220-239).
7  Abdülhak Şinasi Hisar, “Romancının, Kahramanına Dair Mehmet Kaplan’a Mektubu” adıyla yayımladığı bir yazı-
sında, hikâyede “ben” diye konuşan şahsın, yani anlatıcının, romancının bizzat kendisi olduğunu açıkça söylemektedir 
(bk. İstanbul, sayı 10, Ekim 1955, s. 8).
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gönderir; kendi mektuplarına yine kendisi cevaplar yazar, hattâ birtakım defterler 
ve dosyalar tutar, hayalî bir idare meclisi oluşturur, buraya âzâlar tayin eder. Fahim 
Bey, işsiz güçsüz geçen bu yazıhanedeki hayatının son günlerine doğru hayallerinin 
yanına bir de rüya ilâve eder. Onun adı geçen rüyası da uzun süre çevresindekileri 
meşgul eder. Sonunda bir gün gelir yazıhanenin kirasını ödeyemeyecek duruma 
gelince, buradan taşınmak mecburiyetinde kalır. Işte tam bu taşınma sırasında, yıl-
lardır bu yazıhanede yaşanan gerçek dışı olaylar anlaşılır. Böylece, çevresindekiler 
tarafından “delirdiği” ilân edilen Fahim Bey’in hayatı bir türlü gerçekleştiremediği 
hayalleri arasında sona erer.

Romanında, az ya da çok bütün insanları biraz Fahim Bey gibi görme eğiliminde 
olan Abdülhak Şinasi, Türk romanının ölümsüz kahramanlarından biri olan Fa-
him Bey’in kişiliğinde onun gençlik yıllarından başlayarak bütün bir ömür boyu 
kendi kendisinden, insanlardan, hayatın acı gerçeklerinden, çeşitli olaylardan ve 
hemen her şeyden kaçan; zihnindeki muhayyel dünyada yaşarken de herhangi bir 
ârızaya meydan vermeyen tuhaf bir insanın hayat macerasını hikâye etmiştir.

Hayatın gerçekleriyle bütün bağlarını koparan, bu yüzden de tam anlamıyla “Şark-
lı” bir tip olarak değerlendirilen Fahim Bey, görünüşte gerçek tarihî olaylar iti-
bariyle memleketin kaderini değiştiren 1897 Türk-Yunan Muharebesi, Balkan, 
I. Dünya Savaşı ile Millî Mücadele dönemine rastlayan yıllarda Istanbul’da yaşa-
maktadır; karısı, evi ve hayalî de olsa bir işi yani meşgalesi vardır, fakat gerçekte 
bütün bu olayların tamamen dışında, hattâ onlardan habersiz, farklı bir dünyada 
yaşar. Onun bütün hayatı, toplumdan, sorumluluklardan, içinde yaşadığı ve her 
an yüz yüze geldiği gerçeklerden kaçmakla geçer. Aslında Fahim Bey’in, başkaları 
tarafından bilinen kişiliğiyle büyük bir maharetle başkalarından gizlediği birbirine 
zıt iki kişiliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bütün çarpıklıkları ve başkalarından 
ayrılan tarafıyla o, yaşadığı hayatı pek de ciddiye almayan, farklı karakterde bir 
roman kahramanıdır. Romanda, bir tarafıyla, insanın biraz da saflık kılıfına bürü-
nerek bütün saplantılarını, hayattan kaçan yanlarını, dış görünüşünün arkasında 
gizlemeyi başardığı gerçek çehresini sergilemeye çalışan yazar, Fahim Bey tipiyle, 
insanın içindeki gizli “ben”i ile arasında yaşamak zorunda kaldığı diğer insanlar 
için âdeta bir maske gibi takındığı dış yüzü arasındaki çatışma ve traji-komiği an-
latmaktadır.

Yayımlandığı tarihten başlayarak büyük bir ilgiyle karşılanan roman hakkında çe-
şitli yazarlar farklı değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bunlardan meselâ Meh-
met Kaplan, kahramanı, çökmekte olduğu halde hâlâ azametli görünmeye çalışan 
Osmanlı Devleti’nin bir temsilcisi olarak ele alırken (Kaplan, 1955; 1979, s. 164), 
Rauf Mutluay “toplumsal sorumluluklardan kaçan, hayatı dümdüz bir kişi” oluşu 
yüzünden eleştirmektedir (Mutluay, 1973, s. 584-585). Aynı şekilde Murat Belge 
de kahramanı, “ülküleriyle gerçeklik arasındaki uçurum” bakımından Don Kişot’a 
benzetir (Mutluay, 1973, s. 321).

Abdülhak Şinasi Hisar’ın ikinci romanı Çamlıca’daki Eniştemiz ise, yer yer yine 
Fahim Bey’i hatırlatan ve “Deli enişte” adıyla tanınan Hacı Vamık Beyefendi’nin 
hayatı etrafında kurulmuş, yine bir romandan ziyade parça parça hâtıralardan 
meydana gelen bir eser olarak görünmektedir.
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Romanın daha ilk sayfalarında “kadri bilinmeyen ve nice akıllı geçinenden daha 
akıllı” bir insan olarak tanıtılan Hacı Vamık Beyefendi, sık sık memuriyetle gittiği 
Arabistan vilâyetlerinde nice hülya ve tasarılardan sonra satın aldığı, uzun tered-
dütlerden sonra her tarafını yeşil renge boyattığı Çamlıca’daki köşkünde, içerisi 
âdeta bir antikacı dükkânını andıran eski zaman odasında yaşar. Memuriyetle git-
tiği vilâyetlerde pek de rahat durmadığı, rüşvet alıp halk zulüm yaptığı iddiasıy-
la sık sık azledilen “Deli enişte”, bazen aylarca süren uzun yolculuklardan sonra 
Çamlıca’daki köşküne dönebilir. Köşkte kısa bir müddet kalır; bu sefer babasının 
tavassutuyla elde edilen yeni bir memuriyet için oldukça uzak bir Arabistan vilâ-
yetine gitmek üzere tekrar yola çıkar. Bunun için, köşke getirilmiş eşyalar hiçbir 
zaman fırsat bulunup da açılamaz. Hayatının büyük bir kısmını uzak Arabistan 
vilâyetleriyle Istanbul arasında gidip gelerek geçiren “Deli enişte”nin son olarak 
gittiği vilâyetten azledildiği sırada babası ölünce, kendisine bir daha memuriyet 
verilmez; böylece artık o da bir daha ayrılmamak üzere, öteden beri rüyalarına 
giren köşküne kavuşmuş olur.

Yazarın, zaman zaman birçok akıllı insandan daha akıllı olarak gösterdiği, bazen 
de dengesiz bir tip olarak karşımıza çıkardığı “Deli enişte”, başlangıçta çocukluk 
günlerinin hâtıraları arasında hikâye edilirken, onun şahsiyetinden çok, içinde ya-
şadığı çevre üzerinde durulduğu dikkatimizi çeker. Abdülhak Şinasi eserinde, eniş-
teden çok, Çamlıca’daki köşk etrafında, her bakımdan insicamlı bir şekil gösteren 
eski Türk toplumunun bütün âdet ve geleneklerini, gündelik hayatını, dünya hayatı 
ile âhiret arasında sadece farazî bir çizginin bulunduğu iman dolu evlerin mânevî 
havasını ve bunları hazırlayan şartları uzun uzadıya bütün ayrıntılarıyla anlatır.

Zaman itibariyle Sultan II. Abdülhamid devrinin sonları ile I. Dünya Savaşı’nın ilk 
yıllarını içine alan eserde, Vamık Beyefendi’nin hayat hikâyesiyle birlikte, kaybolan 
bir medeniyet dairesi içinde yer alan adım başı türbelerden, cami ve tekkelerden, 
gökyüzünden nur yağdığına inanılan Ramazan gecelerine, adaklardan muska ve 
büyülere; nazar, uğur ve sadakadan cinlere ve perilere kadar gündelik hayatımı-
zın içine giren ve bugün adına folklor denilen birçok olay ve âdetlerin de bütün 
ayrıntılarıyla anlatılmış olduğunu görürüz. Bütün bunları hikâye etmekle yazarın, 
okuyucuyu âdeta, Osmanlı toplumunun aile hayatının en mahrem sayılabilecek 
köşelerine kadar nüfuz etmeye çalışmış olduğunu söyleyebiliriz.

Abdülhak Şinasi Hisar, üçüncü romanı Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyh-
liği’nde ise, önceki romanlarında olduğu gibi, yine çocukluk hâtıralarından yola 
çıkmak suretiyle, uzak akrabalarından bir kadının tuhaf bir adam olan oğlu Ali 
Nizamî Bey’in hayatını hikâye eder. Romanın esas konusunu, ailesinden kalan mi-
rası alafranga hayat uğrunda zevk ve safa içinde tükettikten sonra Çamlıca’da harap 
bir evde açtığı tekkede fakir Bektaşî şeyhi rolü oynarken çıldırarak ölen Ali Nizamî 
Bey’in birbirinden tamamen farklı iki dünyaya ait hayat hikâyesi meydana getirir. 
Çamlıca’daki Eniştemiz gibi hem şekil, hem de muhtevayla ilgili roman özellikleri 
taşımayan eserde Ali Nizamî Bey, önce Büyükada’da Nizam Caddesi’nde babasının 
köşkünde oturan, Avrupaî bir kimlikle kumar oynamaktan kuş ve çiçek yetiştirme-
ye, avlanmaya, alafranga musikiden deniz avcılığına, atlara, arabalara ve kadınlara 
kadar bin bir çeşit zevk ve eğlence uğrunda elindeki serveti son kuruşuna kadar 
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harcayıp tüketen “alafranga” ve mirasyedi bir tip olarak hikâye edilir. Annesiyle 
babası ölünce, geriye kadar mirası kardeşiyle paylaşır ve kendi hissesine düşeni 
de kısa zamanda tüketince, dünyadan elini eteğini çeker ve daha önceki hayatının 
tam aksine Bektaşî babalığına özenir. Çamlıca’da tekkeyi andıran viran bir evde 
tek mürîdi, eski lalası Hüseyin Ağa ile birlikte bir müddet münzevî şekilde yaşar, 
sonunda o da çıldırarak ölür.

Abdülhak Şinasi, Fahim Bey’de olduğu gibi, hikâye boyunca Ali Nizamî Bey’i de 
kendi gözlemlerinden çok, çevresindeki insanların dedikodu ve söylentilerinden 
yola çıkarak anlatmıştır. Esas yapısını, Ali Nizamî Bey’in birbirinden farklı ve bir-
birine zıt iki hayat tarzının meydana getirdiği hikâyede, kahramanın tuhaf kişili-
ğiyle yazarın ona bakışını ve onu ele alış biçimini birbirinden ayırt etmek oldukça 
güç görünmektedir. Yazarın kahramanına bakış tarzında daha ziyade alaycı ve kü-
çümseyici bir tavır dikkati çeker. Ali Nizamî Bey, alafranga hayatın zenginlikleri 
içinde âdeta yüzerken normal insanlardan nasıl ayrılır ve onlar tarafından nasıl gü-
lünç karşılanırsa, dünyadan el çekip Bektaşî babalığına soyunduktan sonra da aynı 
şekilde yadırganacak bir duruma düşer. Yazar ayrıca, Ali Nizamî Bey’in alafranga-
lıktan alaturkalığa geçişine yol açan ferdî veya sosyal sebepler üzerinde, arka arka-
ya gelen ölümler ve mâlî güçlükler gibi oldukça sıradan sebepler dışında, hemen 
hemen hiç durmaz. Bütün bunların dışında, yazarın Ali Nizamî Bey tiplemesiyle 
hikâyenin ilk bölümünde Istanbul’un “alafranga” hayatını, ikinci bölümünde ise 
“alaturka” hayatını sergilemeye çalıştığı; Türk toplumunda Tanzimat’tan sonraki 
yıllarda sık sık karşılaşılan “alafranga” hayat tarzının zaman zaman yol açtığı ferdî 
ve sosyal planda iflâsı vurgulamak istediği de düşünülebilir.8

*
Abdülhak Şinasi Hisar’ın, bütün bunlardan sonra, kısaca da olsa biyografik mahi-
yetteki üç eserinden söz etmek gerekir. Bunlar sırayla İstanbul ve Pierre Loti, Yahya 
Kemal’e Vedâ ve Ahmet Haşim adlarını taşımaktadır.

İstanbul ve Pierre Loti’de, bir Türk dostu ve Osmanlı hayranı; ayrıca I. Dünya Savaşı 
sırasında bütün Batı dünyasına karşı Türk milletinin haklarını ve Türk medeni-
yetini tek başına müdafaa eden Pierre Loti’nin Uzakdoğu ve Istanbul seyahatleri 
hakkında bilgi verir.

Fransız yazarın değişik zamanlarda Istanbul’u ziyaretlerinde ikamet ettiği evle-
ri, büyük bir hayranlık duygusu içinde gezip dolaştığı semtleri, Istanbul halkının 
kendisine gösterdiği yakın ilgiyi ve onu bize bağlayan şeylerin neler olduğunu ele 
alan Abdülhak Şinasi, eserinde daha çok, Loti’nin Istanbul’la ilgili Suprémes Visi-
ons d’Orient adıyla yayımladığı hâtıralarına ve Istanbul’da onun etrafında oluşan 
anekdotlara bağlı kalır.

Aynı zamanda, o sırada Istanbul’da kurulan “Pierre Loti Muhibleri Cemiyeti”nin 
kurucuları arasında da yer alan Abdülhak Şinasi, bir Türk kadar Osmanlı ve Is-
tanbullu saydığı Pierre Loti’nin, özellikle, bütün Hristiyan Avrupa’nın aleyhimize 

8  Alafrangalığın Türk toplumunda yol açtığı olumsuz sonuçları ele alan Tanzimat devri romanları hakkında bk. 
Mardin, 1971, s. 411-458; 1991, s. 23-81; Naci, 1981, s. 28-55; Kudret, 1984, s. 27-31; Moran, 1985, s. 413-414.
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ayaklandığı I. Dünya Savaşı yıllarında yayımladığı Müdafaalar adlı kitabıyla tek 
başına Türk milletini savunmuş olmasını da büyük bir kadirşinaslık olarak zikre-
der.

Fransız Bahriyesi’ndeki resmî görevi dolayısıyla Japonya’dan Çin’e, Mısır’dan Iran’a, 
Arabistan’a, Afrika ve Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada seyahat eden 
Loti, ilki 1876’da olmak üzere 1877, 1903, 1910 ve 1913 yıllarında tam beş defa 
Istanbul’a gelmiş; üçüncü gelişinde iki yıl, sonuncusunda da bir yıl süreyle kalmak 
suretiyle şehrin en ücrâ köşelerini dahi dolaşıp tanıma fırsatı bulmuştur.

Gezip dolaştığı ülkeler hakkında yazmış oldukları Fransa’da büyük bir ilgiyle izle-
nen Loti, elli cilde yaklaşan külliyatıyla. I. Dünya Savaşı’ndan önce ülkesinin en çok 
okunan yazarlarından biridir. Eserlerinden bazılarının konusunu, hayranı olduğu 
ve bütün Osmanlı tarih ve medeniyetinin sembolü olarak gördüğü Istanbul’dan 
alan Loti, özellikle Suprémes Visions d’Orient’ta Istanbul’da ikamet ettiği mekânla-
rı, şehri son ziyareti sırasında Saray tarafından özel olarak kendisi için hazırlanan 
resmî karşılama merasimini; bir Kadir gecesi Yenikapı Mevlevîhânesi’nde semâ 
merasimi ile Mevlevî âyîn-i şerîfine katılmasını, Topkapı Sarayı’nda adına tertiple-
nen ziyafeti ve karşılaştığı daha birçok önemli hadiseyi uzun uzadıya anlatır.

Pierre Loti’nin, bir millet ve medeniyet olarak Türkiye’ye ve Türklere duyduğu sev-
gi ve hayranlığa mukabil, bir nevi kadirşinaslık kabilinden, bir yandan “Pierre Loti 
Muhibleri Cemiyeti”nin kurulmasına yardım ederken, diğer yandan da İstanbul 
ve Pierre Loti’yi hazırladığını belirten Abdülhak Şinasi, kitabında, bilhassa onun, 
Türkiye’nin ve Türk milletinin geçmişte kalan mefahirine duyduğu hayranlık üze-
rinde durur.

Biyografi dizisinin ikincisi olan Yahya Kemal’e Vedâ, Abdülhak Şinasi’nin, Yahya 
Kemal’i tanıdığı Paris’teki hayatını anlatmakla başlar, yurda dönüşünde Türk Oca-
ğı’nda Osmanlı tarih ve medeniyeti üzerine verdiği konferanslar, kendisine gön-
derdiği birkaç mektup, Istanbul’a dair anlattıkları ve çok bilinen bazı şiirlerinin 
genel bir değerlendirmesiyle son bulur.

Yahya Kemal’i 1905 yılında Paris’te tanıyan Abdülhak Şinasi, onunla kurmuş ol-
duğu sıkı dostluğu daha sonra Istanbul, Paris, tekrar Istanbul ve Ankara’da olmak 
üzere elli yıldan daha uzun bir süre devam ettirir. Yarım asrı aşan bu dostluğun 
canlı hâtıraları arasına birkaç mektupla, büyük şairin sohbetleri sırasında tuttuğu 
manzum nükte ve bir kısım lâtifeleri de ilâve eden yazar, onun 65. doğum günü 
dolayısıyla yayımladığı bir yazısını da kitabına dâhil eder.

Yahya Kemal’in Paris’te, birçok arkadaşından farklı şekilde çoğu zaman Quartier 
Latin çevresinde geçen hayatı, burada Jean Moreas ile tanışması; orada özellikle Al-
bert Sorel’in üniversitedeki derslerinden belli bir tarih şuuru kazanması, genç bir 
şair olarak Istanbul’a dönünce çevresinde oluşan kültür ve sanat halkası üzerinde 
de durulan eserde, onda daha Paris’te başlayan az, fakat özlü yazmanın sırlarından 
da söz edilmektedir.
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Âdeta bir kuyumcu titizliğiyle yıllarca uğraşarak yazabildiği şiirlerini, rubailerini 
ve Hayyam’dan tercüme ettiği rubaileriyle makalelerini kitap hâline getirme ha-
zırlığı içindeyken hayata gözlerini yuman Yahya Kemal, Abdülhak Şinasi’ye göre, 
hayatının meyvesini tatma mutluluğuna erememiştir.

Kitap boyunca Abdülhak Şinasi’nin, Yahya Kemal’in edebiyat tarihimiz açısından 
son derece kıymetli olan ve bilinmeyen ilginç bazı yanlarını ele alırken, ciddi bir-
takım gözlem ve eleştiriden çok, tamamen dostluk duygusuyla hareket ettiği dik-
katimizi çeker.

Biyografilerin üçüncüsü olan Ahmet Haşim ise, Abdülhak Şinasi’nin büyük ölçüde 
Ahmet Haşim ile otuz yıla yaklaşan dostluklarını aksettirmesi ve bu konuda yapı-
lan başka incelemelerde yer almayan gözlemlerle karşımıza farklı bir Ahmet Haşim 
portresi çizmesi bakımından ayrı bir önem taşır.

Kendisiyle kurulan dostluğu uzun süre devam ettirmenin oldukça zor olduğu Ah-
met Haşim’le Abdülhak Şinasi’nin Galatasaray Sultanîsi’nde başlayan arkadaşlıkla-
rı, Yahya Kemal’le olduğu gibi, şairin ölümüne kadar devam eder. Bu uzun müddet 
içinde Ahmet Haşim’in sanatçı kişiliğiyle olduğu kadar zevkleri, birtakım alışkan-
lıkları, fizikî ve ruhî özellikleriyle de ilgilenen Abdülhak Şinasi, yeri geldikçe onun 
bütün hususiyetlerini söz konusu eder. Eserin son kısmına eklenen oldukça ilginç 
beş mektup ise, kitabın değerini bir kat daha arttırmaktadır.

Abdülhak Şinasi’nin gençlik yıllarından başlayarak yıllarca süren bir dikkatle oku-
duğu şiirler arasında beğendiği aşk ve sevda üzerine yazılmış mısra ve beyitlerden 
meydana gelen Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde adını taşıyan antolojisinde seçilen ör-
nekler, onun zevk anlayışına göre bir sıra takip eder. “Hüsn ü Ân”, “Hevâ vü Heves”, 
“Aşk u Garam”, “Kâm u Vuslat” gibi bazı bölümlere ayrılan bu küçük hacimli eser, 
bir yandan divan ve Tanzimat sonrası şairlerinin aşka yaklaşımlarını sergilerken, 
bir yandan da bir kısım şairlerin divanlarına adım atmak için bir kapı açar.

Kitabın başında yer alan kısa değerlendirmesinde divan şiirini edebiyatımızın “Has 
bahçesi” olarak niteleyen Abdülhak Şinasi, divan şairlerinin de dikkat ve itina ile 
okunmak istendiğini; bu şairlerin, beşerî ve dünyevî duygularla birlikte aşk ve sev-
dayı da derinden derine hissettiklerini belirterek, onların “hayatın gündelik icap-
larının değil, bütün zamanlara ait beşerî hislerin ve aşkların kâtipleri” olduğunu; 
beyit ve mısralarının da “birer darbımesel gibi nesilden nesle geçerek” yaşayacağını 
belirtir.

Abdülhak Şinasi’nin Geçmiş Zaman Fıkraları adlı diğer eserinde bir araya getirdiği 
fıkraları da “Evvel Zaman Içinde”, “Sultan Hamid Zamanları” ve “Meşrutiyet Za-
manları” gibi bölümlere ayrılmıştır. Tarih itibariyle III. Selim devrinden başlayarak 
II. Meşrutiyet’e kadar uzanan bir döneme ait fıkraların yer aldığı bu eserde, yer yer 
yazarın şahsî hâtıralarıyla zenginleşen yüzden fazla fıkra bulunmaktadır. Eserine 
aldığı örneklerle başlangıçta önceki âlemin, daha sonra yaşadığı devrin portresini 
çizen yazar, bir taraftan da geçmiş zamanlarda yaşanan hayatın âhengini ve tadını 
duyurmaya çalışır.
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Abdülhak Şinasi Hisar’ın, büyük ölçüde geçmiş zamanla ilgili duygu, düşünce ve 
olayların nakledilmesine önem verdiği roman, hâtıra ve biyografilerinde kullandı-
ğı dil ve üslûbun, klasik nesir cümlesinden çok şiir diline daha yakın olduğu, onun 
derhal dikkati çeken başlıca özelliğidir. Günlük konuşma dilinden çok farklı olan 
ve daha ziyade tasvire dayanan süslü üslûbuyla o, gerçekçi temayüllerin hâkim ol-
duğu bir Cumhuriyet devri yazarından ziyade, bir eski zaman adamının sohbet üs-
lûbunu hatırlatmaktadır. Cümleleri üzerinde bir kuyumcu titizliğiyle çalışan ve bu 
özelliğiyle devrinin bir “üslûp virtüözü” kabul edilen Abdülhak Şinasi’yi yakından 
tanıyanlar, bir kısım Fransız ve Latin kökenli yazarların ona en güzel, fakat en çileli 
hediye olan bu sanatkârane üslûbu elde edebilmesi için bir cümle üzerinde bazen 
günlerce meşgul olduğunu naklederler.

Sanatı ve sanatkârane duyarlığı zaman zaman asaletleştirmek suretiyle bir nevi 
tabu hâline getirmeye çalışan Abdülhak Şinasi, bir kısım eserlerinde, dinin verdiği 
teselli ve imanı, kendisinin sanatta bulduğunu da itiraf etmekten geri durmaz.

Yenileşme dönemi Türk edebiyatı içinde Abdülhak Şinasi Hisar’ı, ülkemizde özel-
likle XIX. yüzyıldan itibaren dikkati çekecek şekilde görülmeye başlayan sığ ger-
çekçilik ve materyalizm gibi kaynağı dışarıda bulunan bazı cereyanlara karşı, insan 
ruhuna, geçmişin hâtıralarına, özellikle tarihe, toplumumuzun millî ve manevî 
değerlerine ön planda yer veren bir grup yazar arasında ele alıp değerlendirmenin 
daha isabetli olacağı kanaatindeyim.

*

Abdülhak Şinasi’nin hayattayken kitap hâlinde yayımlanan on bir eseri dışında ga-
zete ve dergi sayfalarında kalmış yazılarının bir kısmı Kitaplar ve Muharrirler genel 
başlığı altında I) Mütareke Dönemi Edebiyatı (2008), II) Edebiyat Üzerine Maka-
leler 1928-1936 (2009), III) Romana Dair Bazı Hakikatler 1943-1963 (2009), IV) 
Türk Müzeciliği (2010) isimleriyle Necmettin Turinay tarafından dört cilt halinde 
yayımlanmıştır.
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Refik Halid’in Kaleminden 
Boğaziçi’nin Görünmeyen 
Manzaraları

Halil SOLAK1

Özet
Eserlerinde Istanbul’u, şehir hayatını ve insanlarını hemen hemen tüm yönleriyle 
yansıtmış bir şahsiyet olan Refik Halid Karay Istanbul’a dair yazdığı yazılarının bir 
kısmında, inşa edilen “Boğaziçi edebiyatı”na itiraz eder. Boğaziçi’nin “tılsımlı bir 
ülke” olmadığını söyleyen Karay’a göre Boğaziçi daima saltanatlı çağları ve eğlence 
âlemleriyle zikredilir, böylece adeta bir efsaneye dönüşür. Oysa Boğaziçi edebiyatta 
realist bir şekilde ele alınmalı ve asıl Boğaziçililerin kahraman olduğu eserler kale-
me alınmalıdır. Bu bildiride Karay’ın 1940’lı ve 1950’li yıllarda gazete yazılarından 
hareketle Boğaziçi edebiyatına dair görüşlerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Refik Halid Karay, Istanbul, Boğaziçi, Boğaziçi Medeniyeti.

Refik Halid Karay, 19. yüzyılın son çeyreğinde Beylerbeyi’nde doğmuş ve sürgün 
dönemleri dışında hayatının tamamını Istanbul’da geçirmiş; eserlerinde şehri, şe-
hir hayatını ve insanlarını hemen hemen tüm yönleriyle yansıtmış bir şahsiyettir 

1 Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
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(Birinci, 2007, s. 44). Orhan Okay’a göre Karay’ın hikâye ve romanlarının yanı sıra 
“hayatını ve önemli olayları şahsi yorumlarıyla dile getirdiği hatıraları ve çok defa 
günlük olaylardan hareket ederek hayat tecrübelerini ve düşüncelerini yansıttığı 
kronikleri de yakın dönem tarihine ışık tutması bakımından” da mühimdir (Okay, 
2001, s. 481). Dahası onu Istanbul’da doğup ömrünü burada geçiren ve eserlerinde 
bu şehirden bahseden yazarlardan ayıran farklı bir dikkate sahiptir.

Karay, “nazik iş”, “ince sanat” şeklinde nitelendirdiği Istanbul’u gezmenin belli şart-
ları olduğunu belirtir. Buna göre gezintilerde esas şart ana caddelerden ayrılmak, 
dar sokaklara ve yollara sapmak, bilmediğin mahallelerde kararsız dolaşmaktır 
(Karay, 2016, s. 324). Bu gezinti yerleri arasında çok sevdiği Boğaziçi de vardır: 
“Resmi tatil günlerine rastlamamak şartile ikindiden sonra Boğaziçi gezintisine 
çıkmağı pek severim. Seçtiğim vapur Anadolu kıyısı giderek sonunda Rumeli ya-
kasında mola verendir.” (Karay, 2016, s. 333). Öyle ki Karay, seyrine doyamadığı 
için, evindeki yazı odasının duvarlarında koleksiyonunda bulunan biri köşk diğeri 
yalı iki Boğaziçi resmi asılıdır. (Karay, 2016, s. 80). Ayrıca Karay, 1913’te, Cemil 
(Topuzlu) Paşa’nın şehreminliği zamanında Beyoğlu Belediyesi Başkâtibi olarak 
çalışmış, Istanbul’a bir çalışan olarak da fiilen emek vermiştir. O yıllara dair hatıra-
larını neredeyse yarım asır sonra bile yazısında zikreder:

“Şimdi Harbiye-Taksim arasındaki geniş caddenin çınarları da o sırada dikilmişti. 
Başkâtiptim ama paşa masabaşı tenbellikleri sevmezdi, beni –müdürümüz Serveti 
Fünuncu Ahmet Ihsan Bey’in de isteğiyle- şehir işlerinde de çalıştırırdı; seve seve 
çalışırdım.” (Karay, 2016, s. 510-511)

“Boğaziçi”ni inşa etmek
17. yüzyılın sonundan itibaren şenlenen Boğaziçi Sultan III. Ahmed döneminde 
kendine has yapısını oluşturmuştur (Kuban, 2010, s. 254-255). Osmanlı dönemin-
de başlayan Boğaziçi anlatıları, Cumhuriyet döneminde de başta Abdülhak Şinasi 
Hisar olmak üzere Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazarların 
eserlerinde yalılar, kasırlar, köşkler, mehtap safaları, musiki fasılları gibi unsurla-
rıyla devam etmiş, “Boğaziçi medeniyeti” olarak adlandırılmıştır. (Koç, 2005).

Tülay Artan’a göre Boğaziçi’nin masalsı bir dünyaya dönüşmesinin süreci şu şekil-
de gelişmiştir:

“Osmanlı başkentinin Avrupalı ziyaretçileri, özellikle on sekizinci yüzyıl sonu ve 
on dokuzuncu yüzyıl başında Boğaziçi’ni yer yer kesif ağaçlıklar, bağlar ve meyve 
bahçeleriyle örtülü dik yamaçların çevrelediği, yekpare bir antik amfitiyatro, bir 
gösteri mekânı olarak tarif ederken, Zeus ve Io’nun aşkından Argonotlar’ın peşinde 
olduğu Altın Post’a bir dizi efsane ile ilişkilendirilen coğrafî ve mimarî mekân ne-
redeyse tarihsizleştirilmişti. Yirminci  yüzyıla gelindiğinde, hızla değişmekte olan 
yaşam tarzı karşısında giderek hüzünlenen Istanbullular ise, geçmişte karşılıklı 
sahillerin kıyı şeritlerinde birbirine eklenen yalılar ve sahilsaraylar ile vadi ağız-
larına yerleşen küçük köylerde yaşayan Osmanlı hanedan üyeleri, ricâl, balıkçı ve 
bahçıvanların aynı gündelik gerçekliği paylaştığı masalımsı, egalitaryen bir dünya 
tasvir etmişlerdi. Günümüz literatüründe ağırlık kazanmış bulunan ayrışmamış ve 
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kesintisiz, bir başka deyişle yekpare ‘on sekizinci yüzyıl Istanbul ve Boğaziçi’ tarihi 
yazımında da bu teatral doğa parçası, gene yekpare bir dönemde, kabaca 1700-
1800 yılları arasında, planlanmış ve inşa edilmiş bir saray projesi olarak tasavvur 
ve tahayyül edilmiştir. Söz konusu algı ve kurgular, imparatorluğun dağılmaya 
başlamasının hemen öncesinde yaşanan politik, ekonomik, sosyal ve kültürel ge-
lişmelerin, kısa ya da uzun ‘Lâle Devri’, ‘gerileme’ ve ‘zevk ü sefâ’, ‘modernizasyon’ 
ve ‘Batılılaşma’ paradigmaları çerçevesinde yorumlanarak hem akademik hem de 
popülist çevrelerde rahatlıkla (yani ampirik bulgular ışığında titizlikle sorgulan-
madan) kabul edilmiş olmaları ile örtüşmektedir.” (Artan, 2020, s. 94-95)

Hangi Boğaziçi?
Refik Halid (eski) Istanbul’a dair kaleme aldığı yazılarında Boğaziçi’nin sadece “tıl-
sımlı bir ülke” olmadığını söyleyerek bu yaklaşıma itiraz eder:

“Zaten çoktan beri, artık yaşıyan bir Boğaziçi hemen hemen yok gibidir. Hâtta 
daha ileriye vararak diyeceğim ki nice zamandır biz Boğaziçi’nden eski tarihin 
izsiz, esersiz, hayatsız kalmış bir şehri ve bir bölgesiymiş gibi hep “mazi”sile bah-
sederiz; sönen saltanatlı çağlarını anar, eğlence âlemlerini över, şiirini söyleşir, 
hikâyelerini yazarız. Şimdiki Boğaziçi’nden konuşana çokluk rastlanmaz ve ede-
biyatta Boğaziçi bir realite sayılmaz, efsanedir. Sanki orada yaşıyanlar ve iki kıyıyı 
şenlendirenler bizim dedelerimizle ninelerimiz değildi... Birtakım ilâhlar veya su 
perileriydi.” (Karay, 2016, s. 207)

Karay, Boğaziçi’nin görünmeyen/görülmeyen manzarasına odaklanır: Balıkçılar, 
köylüler, bozuk yollar, vasıtasızlık, fakir mahalleler…

Boğaziçi’nin edebiyata daha ziyade saz âlemleri ve mehtap safaları gibi süslü yanla-
rıyla girdiğini, yazarların uzun zamandır Boğaziçi’ne toz kondurmamak adetinde 
olduğunu söyledikten sonra Refik Halid, inşa edilen bu “edebiyata” eleştirilerini 
şöyle sıralar:

“Sanki Boğaz tılsımlı bir ülkedir: Parasızlık nedir bilinmez, kapısından içeri sefalet 
girmez, aşk çilesinden başka ıstırap yoktur; Allah’ın gecesi ayın on dördü tepenizde 
durur ve ışığı sularına vurur. Işitilen iki ses, gazel ve bülbüldür. ‘Açıl susam açıl!’ 
masalında olduğu gibi bir sözle önünüze dilediğiniz yemekler dizilir ve tek işareti-
nizle peri kızları ayaklarınızın altına serilir, göğüsleri şehvetle gerilir.

Hele anekdot, yâni fıkra ve rivayet kısmı sadece zamane ricalinin -meşhur hanen-
deleri, sazendeleri, cariyeleri, dalkavukları, kabul törenleri ve ziyafetlerile- hep 
debdebesini över. Boğaziçi’nin yalnız romantik ve aristokratik tarafını görmek, ya-
şatmak merakımızdır.” (Karay, 2016, s. 166).

Edebiyatta görünen ve görünmeyen
Oysa Refik Halid’in gördüğü Boğaziçi, “yoksul Boğaziçi”dir ve neredeyse bütün 
yazarlar bunu edebiyatımızdan kovmuş, ne şiirde ne nesirde asıl Boğaziçi ve Bo-
ğaziçili bir türlü kendine yer bulamamıştır. Karay, söylediklerini karşılaştırmalarla 
açmaya çalışır. Mesela Göksu’nun, Kalender’in sandal ve kik gezintilerinin, şarkı-
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larının, yaşmaklı ve çarşaflı kibar yosmalarının çokça yazılıp okunduğunu ancak 
Küçüksu’da mısır kazanlarının başına toplanan, dere kenarına ehram serip pembe 
renkli kâğıt helvası dişleyen, evinde ağ tamir edip ineğinden aldığı sütü yoğurt 
yapan halk kadınından ilhamla eserler verilmediğini belirtir. Ona göre gerçek bir 
Boğaziçi romanının kahramanı ne yüksek devlet ricali ne memur aristokrasisinden 
seçilmelidir:

“[B]ir tip vardı ki daha gösterişsiz bir hayat sürdüğü halde Boğaziçi’nin asıl aristok-
ratı, beyi, beyzadesi o idi. Dalyan, alamana sahibidir; kendisi de balıkçıdır, balıkçı 
derebeyidir. Derebeyi gibi talihsiz, fakat gözü pektir. Çok defa iyi niyeti, iyilik sev-
mesi, etrafını kayırması, maiyetindekilerin arasına karışarak onları tosunca idare 
etmesi, dümene geçince koca Boğaziçi’ni benimsemesi, gelip geçici zengin memur 
sınıfına yabancı gözlerile, alay edercesine, hiçe sayarcasına bakması gibi hallerin-
den dolayı ne mükemmel bir roman kahramanıdır.” (Karay, 2016, s. 169).

Refik Halid’in tasavvur ettiği gerçek Boğaziçi romanı için verdiği bazı ipuçları da 
vardır: Mesela Izlanda Balıkçısı gibi Boğaziçi balıkçılarına dair bir roman olabilir. 
Yine nasıl Halid Ziya Uşaklıgil Aşk-ı Memnu’da Boğaz’ın refahlı sosyete hayatının 
çeşitli yönlerini sayfalarına aksettirmişse, yoksul Boğaziçi’deki koca bir halkın ha-
yatı da bir romana konu olabilir zira “Körfez’e doğru âheste âheste sokulan hep 
âşık ve şair kayığı mıdır? Suların üstünden hep tatlı ‘ah’lar ve coşkun ‘aman’lar mı 
yükselir?” (Karay, 2016, 167).

Peki acaba Refik Halid gibi usta bir romancı niçin Boğaziçi’nin romanını yazma-
mıştır? Cevabını kendisi veriyor: “Bu romanı yazabileceğime güvenmediğim için 
okumak istiyorum.”

Boğaziçi hâlâ romanını bekliyor.
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“Nehr-i Aziz...” 
Sâmiha Ayverdi’nin 
Boğaziçi’nde Tarih’i

Mehmet SAMSAKÇI1

Özet
20. yüzyıl Türk edebiyat ve irfanının en velut kalemlerinden olan Sâmiha Ayver-
di’nin hâlâ oluşumu devam etmekte olan külliyâtının [yazarın gün yüzüne çıkma-
yan yazıları Ayverdi Enstitüsü tarafından neşredilmektedir] en mühim unsurlarını 
herhâlde Istanbul teşkil eder. Zira Istanbul’da tekâsüf ve temerküz eden Türk-Islâm 
kültür medeniyeti, inanç, duyuş ve yaşayış tarzı Ayverdi’nin başlıca meselesi ol-
muştur. Millî-mânevî hafıza ve kimliğin aksettiği Suriçi başta olmak üzere Eyüp ve 
Üsküdar’la birlikte yazarın dikkatine en çok mazhar olan Istanbul uzvu ise bütün 
tarihî, peyzajı, mimarîsi - tek kelimeyle - hafızası ile Boğaziçi’dir. Hepsi aynı millî 
ve dinî endişelerle kaleme alınmış olan pek çok eserinde perakende dikkatlerle zik-
rettiği Boğaz’ı Ayverdi, başlıbaşına bir Boğaz nostaljisi, mersiyesi ama aynı zaman-
da güzellemesi olan Boğaziçi’nde Tarih isimli eserinde anlatmıştır. Bu çalışmada 
Boğaziçi’nde Tarih üzerinden yazarın dikkat, tespit ve yorumlarına odaklanılacak, 

1 Prof. Dr., Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı.
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tam bir Istanbul yazarı olan Ayverdi’nin Istanbul telâkkisi ve muhabbetinde Bo-
ğaz’ın nerede, nasıl ve ne oranda yer aldığı irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sâmiha Ayverdi, Istanbul, Boğaziçi, Boğaziçi’nde Tarih.

Türkiye ve dünyada çok büyük acıların, askerî, sosyopolitik, sosyoekonomik ve 
sosyokültürel kırılmaların yaşandığı, maddeye hâkim oldukça mânâca gerileyen 
Batı dünyasının, kendi içerisinde girdiği büyük sömürge yarışının dünyayı bir ateş 
çemberine çevirdiği, “aydınlanmanın” başından tibaren büyük vaat ve ümitlerle 
tesisine çalışılan “eşitlikçi, özgür ve kardeş” insanlığın iki büyük savaşla iflâs ettiği 
bir asrın hemen başında, Kasım 1905’te Şehzadebaşı’nda dünyaya gelen, daha çok 
hususî bir eğitim alan, hayatının belirli bir evresinden sonra da tasavvufî bir terbiye 
halkasına dâhil olan Ayverdi, tarih, roman, hatıra, mektup, deneme, seyahat yazısı 
gibi, edebiyatın şiir hariç hemen her türündeki eserleriyle hem Türkiye’de, özellik-
le Tanzimat’tan sonra kopa(rıla)n kültür zincirlerini tespit ve tamire gayret etmiş 
hem de bilim ve teknikçe ilerledikçe moral bakımından gerileyen hatta çöken asrî 
dünyanın hastalıklarını teşhir etmiştir.

“Bir buçuk yaşımdan beri hayatımı safha safha hatırlarım” (Yüksel, 2013: 34) diyen 
Ayverdi, bu hafıza kuvveti, gözlem kudreti ve ihata kabiliyetiyle şahit ve müşahit 
olduğu bütün manzaraları ömrünün ilerleyen safhalarında sıcak, etkileyici ve este-
tik bir üslûpla kaleme almış, dahası diğer bazı yazarlar gibi kuru bir nostaljiye, ha-
masete bulaşmış bir mâzi muhabbetine düşmemiş, mâziyi konuşmakla kalmamış, 
konuşturmuştur da. Ayverdi’nin eserlerindeki geçmiş, hem kendisinin doğup yaşa-
dığı, hem de asırlarca bir cihan devletine payitaht olmuş, dahası bütün bir kültürün 
zirvesi olacak kadar işlenmiş Istanbul merkezlidir. Yazarın eserlerindeki Boğaz’a 
açılmadan önce Istanbul’un bu durum ve konumuna yani Sâmiha Ayverdi’nin es-
tetik ve epistemolojik dünyasının niçin Istanbul odaklı olarak kurulduğuna temas 
etmek gerekecektir.

Yazarın da zaman zaman vurguladığı gibi Istanbul, Asya bozkırlarından kopup gel-
miş, 1071’den itibaren Anadolu’nun tamamında bir hâkimiyet ve medeniyet tesis 
etmiş, hatta daha ilk yüzyılında Rumeli’ye geçmiş, bu toprakları kısa sürede vatan 
tutmuş; bir ülkeyi, bir beldeyi pazu kuvvetiyle alarak imha değil inşa etme moti-
vasyonuyla yaşamış bir devletin belirli bir zamandan sonra en büyük emeli, hedefi 
olan, nihayet 53 gün süren bir kuşatmadan sonra hâkim ve hâdim olduğu güzide 
bir şehirdir. Tarihi boyunca çeşitli devletler tarafından çeşitli zamanlarda defaatle 
kuşatılmış fakat bir türlü düşürülememiş olan Konstantıniyye, Mayıs 1453’te Islâm 
Peygamberinin müjdesi ve takdirine mazhar olmak, aynı zamanda da devletini or-
tasından ikiye bölen bir engeli aradan çıkarmak isteyen, kısacası manevî ve maddî 
sebeplerle şehri zaptı kafasına koymuş olan, kendisinde bir ümmetin, bir milletin 
duygu ve ülküsünün aksettiği bir kudrete, Fatih Sultan Mehmed’in iradesine râm 
ve teslim olmuştur.

Hüner bir şehr bünyâd etmektir
Reâya kalbin âbâd etmektir
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diyen Fatih Sultan Mehmed gibi oğulları ve torunları da Doğu Roma gibi büyük, 
müesses ve kendisinden emin bir medeniyetin eseri ve mirası olan Istanbul’a hak 
ettiği rikkati ve dikkati göstermiş, medeniyetin yıkmakla değil yapmakla, almak-
la değil vermekle mümkün olduğunu ispat edercesine şehri günden güne nakış 
nakış örmüşlerdir. Bursa ve Edirne tecrübeleri olan, bu şehirlerde imanla imarın, 
estetikle pratiğin, heybet ve azametle zarafetin nasıl buluşturulduğunu ispat eden 
Osmanlılar, geçen asırlar boyunca Istanbul’u bir cazibe merkezi seviyesine çıkar-
mışlar, bir medeniyet merkezi olarak beşeriyetin dikkatine sunmuşlar, bir ticaret, 
ilim ve kültür ocağı katına yükseltmişlerdir. Şiir, musiki, mimarî gibi güzel sanatlar, 
en ince biçimde Istanbul’da icra edilmiş, din en güzel ve zarif şekilde Istanbul’da 
yaşanmış, hayat en güzel Istanbul’da idrak edilmiş, Müslüman Türkler bir iman 
ve yaşama üslûbunun bir şehri nasıl donattığını tarih karşısında ispat etmişlerdir. 
Işte Sâmiha Ayverdi’nin Istanbul’u, bu yapıcı ve yaratıcı inanç ve estetiğin çıktığı 
bir zirve ve kültürün en güzel çizileriyle aksettiği şehirdir. Istanbul, bütün meselesi 
Türk’ün tarihi, mazisi, hafızası olan, Namık Kemal’in tabiriyle “kendi derdi billâh 
yâdına gelmeyen” bir yazarın, Sâmiha Ayverdi’nin her taşında, her semtinde, her 
köyünde, özellikle Boğaz’ının her dalgasında ve damlasında millî ve tarihî kültürü 
yokladığı, aradığı, bulduğu, gördüğü ve gösterdiği bir mukaddes beldedir. Boğaziçi 
ise Sâmiha Ayverdi’nin, özenli satırlarla örülmüş müstakil bir kitabına mazhar ol-
muş, ferdî ve içtimaî hatıralarla yüklü bir kâinatın adıdır.

Eserin, “Boğaz’da Saltanat Kayıkları” başlıklı kısmında Ayverdi, Boğaziçi’nde Os-
manlıların nasıl bir medeniyet tesis ettiklerini, aynı zamanda kendisinin nasıl bir 
Boğaziçi algısına sahip olduğunu şöyle ifade edecektir:

“… Sanki bütün bu medeniyetin elinden çıkmış dekor, tıpkı Boğaz’ın dağları, tepe-
leri, koyları, körfezleri, dereleri, kumsalları gibi, tabiat nimetlerinden bir nimetti. 
Nasıl, Yuşa Tepesi ya da Otağ Tepe veya Icadiye Tepesi bilinmeyen asırlardan, bi-
linmeyecek zamanlara kadar, şaha kalktıkları noktada duracaklar ise, nasıl Göksu 
Deresi binlerce yıldır kıvrıla büküle akıp durmuş ve durmakta ise, keza Boğaz’ın 
renkten renge hâlden hâle giren suları bir Nehr-i Aziz, bir deryâçe suretinde kâh 
bu yana kâh şu yana geçip gitmekte ise, Boğaziçi’nin medeniyet haritasını çizen 
insanlar da ölmeyecek, bu insanların kurduğu binalar çökmeyecek, bağlar bahçeler 
bozulmayacak, mescitler tekkeler yıkılmayacak, türküler, şarkılar susmayacak, saz-
lar sözler kesilmeyecek, nasıl denizde balıklar tükenmiyorsa, bir kıyıdan bir kıyıya 
gidip gelen kayıklar da bu sulardan eksilmeyecek; her biri, “Ben bir hayır sâhibinin 
şu toprağa armağanıyım” diyen çeşmeler, sebiller, selsebiller kurumayacaktı.

Böyle düşünmekte, böyle zannetmekte olanlar hiç de yanılmış sayılmazlardı. Zira 
birbirini kovalayan yüzlerce yıldır bu böyle olmuştu. Insanlar ölmüş fakat tıpkı 
babaları gibi yaşayan, babaları gibi düşünen, babalarının inandığına inanan, zevk-
lerini benimseyen, güldüğüne gülen, ağladığına ağlayan oğulları, torunları yetişip 
yerlerini doldurmuş, boşluğunu kapatmış ve şahıslar değişirken de mevcut ve yer-
leşmiş nizam, anane, tarih ve bu terkibin yoğurup meydana getirdiği hayat devam 
etmişti.
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Hulâsa, süratinin şiddetinden hareketi hissedilmeyen dünya misillü, birer sabit 
pano gibi, zamanın üstüne nakşola ola gelip geçen asırlar da değişmez, kımıldamaz 
görünen manzaralarıyla, adeta Boğaziçi tarihinde, kıyamete sürecek bir kaderin 
beka ve devamını vehmettirmekte bulunmuştu.” (Ayverdi, 2002: 59)

Tahlil ve tenkidine girmeden önce kitabın plânına bir bakmak, Ayverdi’nin gönül 
ve zihin dünyasında nasıl bir Boğaziçi’nin yer aldığını idrak etmemize yardımcı 
olacaktır.

Ayverdi, Boğaziçi’nde Tarih’in bir “sebeb-i telif-i kitap” olarak okunması lâzım ge-
len Önsöz’ünde şöyle der:

“Istanbul ağacının ince bir kolu, narin bir sürgünü olan Boğaziçi dalının beş asırdır 
eteğimize düşen tarihî bereketi ile edebî mahsulünden tatlı-acı bir tadımlık lezzet 
bulup bu çeşniyi de geçmişin bir armağanı olarak geleceğe bırakabilmek, bizim için 
ödenmez bir borcun ve mesut bir vazifenin ta kendisidir.” (s. 7)

Kitapta yazarın, yukarıda son paragrafını iktibas ettiğimiz Önsöz’ünden sonra, 
yine bir Istanbul âşığı ve yazarı olan merhum A. Halûk Dursun’un Takdim’i yer al-
maktadır. Dursun, Boğaziçi’nde Tarih’i derin ve saygıdeğer bir tevazuun eseri oldu-
ğundan şüphe duyulmayan “Efendim bütün bu dönemleri, bu Nehr- Aziz’in hikâye-
sini, tarihini biz kırık-dökük, yarım-yamalak, kulaktan dolma duyup dinledik. Şimdi 
bir de bizatihi yaşamış, ayne’l-yakîn bilmiş gerçek bir Osmanlı Hanımefendisi’nden, 
kıymetli bir tarihçiden, bir gönül insanının kaleminden okuyalım” cümleleriyle tak-
dim eder okura. (s. 10)

Eser, “Boğaz’a Açılmadan” başlıklı, Ayverdi’nin Boğaz’dan önce genel Istanbul algı 
ve dikkatlerini paylaştığı bir sayfalık bir bölümle devam eder. Ardından yazar, şeh-
rin Fatih’ine “Mehemmed bin Murad Han” başlıklı kısımla bir selâm gönderir. Bu 
kısımda fethin ne, Fatih’in kim ve Istanbul’un fethinin nasıl bir zaruretin sonucu ve 
ürünü olduğuna dair dikkatler paylaşılmıştır.

“Saadetli Şehir” başlığını taşıyan kısım ise son asırlarında eski haşmet ve heybetini 
yitiren, özellikle Venedik’ten yola çıkan, başlangıçta Mısır’ı ve Kudüs’ü ele geçirme-
yi plânlayan fakat nihayet Bizans’a yönelen, 1202-1204 arasında şehri yakıp yıkan, 
yağmalayan, neticede bir Latin Imparatorluğu kuran Haçlıların istilâsından sonra 
bir daha toparlanamayan Istanbul’un, kendisine eski prestijini kazandıracak Fa-
tih’i bekleyişini ve Türklerin hâkimiyet ve idaresine geçtikten sonra nasıl günden 
günde âbâd olduğunu anlatır. Ayverdi burada, şehrin fethinden hemen birkaç gün 
sonra Ok Meydanı’nda yapılan “fetih şenliği”nde Akşemseddin’in “emirlere, beyle-
re, paşalara” bir tavsiyesini zikreder: “Gaza malı israf edilmemeli, hayra, hasenâta 
harcanmalı”dır. (s. 29)

Ayverdi, Boğaz’a gitmeyi ve okurunu götürmeyi biraz daha erteler ve Molla Ak-
şemseddin’in bu tavsiyesinden ilham almışçasına “Vakıf Müessesesine Kısa Bir 
Bakış” başlıklı bir bölüm açar. Yani fetihten sonra Istanbul’da nasıl bir iskân politi-
kasının güdüldüğünü, şehrin kısa süre içerisinde malını ve mülkünü halka, aslında 
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- bunların hakikî sahibi - Hâlık’a sunan “mürüvvetli” kimselerin gayret ve himmet-
leriyle kütüphaneler, medreseler, sıbyan mektepleri, darülhadis, darülkurra, darül-
mesnevîlerle donatıldığını anlatır. (s. 31-37)

Ardından herhangi bir okur için oldukça ilginç ama Ayverdi okurları için şaşırtıcı 
olmayan bir bölüme sıra gelir: “Halk-ı Cedid”. [Yeniden Doğuş] Böylesi bir başlık 
altında, bu bölümün Istanbul, özellikle Boğaziçi eksenli bir kitapta yer almasının, 
sevenlerinin tabiriyle Sâmiha Anne’nin okuyucularına munis gelmesi şöyle tefsir 
olunabilir:

Sâmiha Ayverdi, bütün tefekkür ve edebî mesaisi boyunca “zaman” olgu ve realite-
sini, birbirinden kopuk, bağımsız parçalar hâlinde düşünmemiş, asla mâzi saplan-
tısına düşmemiş, “zamane”ye de râm olmamış, bilâkis

Eğerçi sûret-i âharda geldim âlem-i mülke
Ne mâziyem ne müstakbel her ânın ânesiyem ben

diyen Niyazî-i Mısrî gibi bütün zamanları kucaklamaya, beraberce idrak etmeye 
gayret etmiş olan bir mütefekkiredir. Dolayısıyla ne geçmiş, geçmişten; ne şim-
di, şimdiden ibarettir Ayverdi tefekküründe. Dahası istikbal denen ve meçhul gibi 
görünen fakat esasında “şimdi”den malûm olan zamana uzanmak söz konusudur. 
Bu yüzden kitaptaki “Halk-ı Cedid” düşüncesi, fethin, Fatih’in ve Istanbul’un söz 
konusu edildiği böylesi bir kitapta, aslında plân ve kompozisyon bakımından çok 
anlamlı bir yerde durur. Zira Istanbul, Fatih’le bir “halk-ı cedid” idrak etmiştir ya-
zara göre. Ve uzun zamandır köklerinden uzaklaşan, tarihine, ecdadına, kendisine 
emanet edilen mukaddes bir vatanın toprağına yabancılaşan Türk milleti de, kita-
bın neşredildiği 20. asrın ortalarında bir halk-ı cedidi, bir “Rönesans”ı başlatmak, 
yaşamak zorundadır:

“Yürüyen zaman, varlığımızı, dirliğimizi, asırlar içinde ve tarih sahnesinde birikti-
rip topladığımız nafaka ve sermayemizi silip götürdü. Açız. Göreneğinden, gelene-
ğinden, tarihinden, mazisinden kesilmiş, bir lokmaya muhtaç garipleriz.

Onun için de şanlı bir tarihi, şerefli bir maziyi içinde yoğurduğumuz zaman tekne-
si, yeni bir hamur ve hamura katılacak taze bir maya bekliyor.” (s. 38)

“Biz bir tarih, bir an’ane, bir görüş, bir nizam, bir üslûp, bir medeniyet kaybettik. 
Amma dirilişe inanıyoruz. “Halk-ı Cedid” nüktesi ayan olacak ve ademin bağrın-
dan yeni bir hayat, yeni bir çehre ile başkaldıracaktır. Böylece de dermansız bir ih-
tiyar gibi yorgun düşmüş zaman, ezelden ebede kim bilir kaçıncı seferini yapacak, 
kaçıncı gidiş-gelişin ayak seslerini duyuracaktır.” (s. 40-41)

Bu satırların ardından artık yazar Galata sahillerinden Boğaz’a açılmadan önce 
“Nehr-i Aziz” başlıklı bir bölüm açar. Bizim de çalışmamıza üst başlık olarak seçti-
ğimiz “nehr-i aziz” tabirinin sahibinden, Tarih-i Ebu’l-Feth isimli eserin fetih gazisi 
müellifinden, yazarın tabiriyle “fetih hadisesine bir cengâver olarak katılan, kılıcı-
nı kınına koyduktan sonra eline kalemini alarak fetih tarihini yazmaya koyulan” 
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Tursun Bey’den [eserin günümüz alfabesiyle ilk kez neşrini 1977 yılında gerçekleş-
tiren, Sâmiha Ayverdi’nin kurucularından olduğu ve bazı kitaplarını yayımlayan 
Istanbul Fetih Cemiyeti’dir] bir alıntı yapar:

“Ol yer ki Boğaz denilir, görenlere hod malûmdur. Amma görmeyenlerin gözünü 
açmak üzere böylece anlatalım: Hakk’ın kudretiyle Karadeniz’in dalgalarından, bir 
dağ ortasından yarılıp bir cetvel olmuştur ki Nil’den büyük, Tuna’dan geniştir. Yer 
yer kulaklar ve koltuklar yapmış, orasında-burasında kısıklar göstermiş bir Neh-
r-i Aziz şeklinde akar. Tâ Istanbul’un kurulduğu yere gelip andan da Gelibolu’ya 
varınca, etrafında köyleri, kasabaları ve adaları olan bir derya kesilir. Amma Geli-
bolu’da yine kısılıp ırmak olarak akar. Üç yüz altmış mil gittikten sonra yayılıp bir 
umman olur, adına Akdeniz denir.

Bu deryaçenin şark tarafı Anadolu memleketi, garp tarafı Rumeli’dir ki darb-ı şim-
şir-i bürrân-ı Âl-i Osman’la fetholunmuştur.”2 (s. 44)

Bu noktadan sonra Ayverdi “Boğaz’da Kürek” başlığı altında bir Boğaz seyri başla-
tır. Bu seyre Rumeli yakasından, Galata’dan başlayacak, sıra sıra hemen bütün köy-
lere uğrayacak Rumeli Kavağı’na kadar gidecek, oradan karşıya Anadolu Kavağı’na 
geçecek ve yine köy köy gezdikten, bazılarında eğlendikten, bazılarında dinlendik-
ten sonra nihayet Üsküdar’a kadar gelecektir.

Su Kuşları: Boğaz’da Kayık, Sandal, Filika…
Dikkat edilirse Sâmiha Ayverdi, bütün eserlerinde herhangi bir mâzi parçasını, ce-
miyetin hayatına veya hatırasına dair herhangi gündelik bir hayat pratiğini anla-
tırken konuyu daima geniş plânda, öncesi ve sonrasıyla, sebep ve sonuçlarıyla alır, 
anlattığı mevzuu bir kültür sorunu olarak serer, irdeler ve toplar. Yazarın Boğaz an-
latımlarında da aynı usûl kendisini göstermektedir. Tam genel olarak Boğaz’a veya 
Boğaz’ın bir köyüne, koyuna dair bir hatırayı, bir şahsı veya hadiseyi anlatacakken 
birden mevzuu tarihe kaydırır ve okurun gözü önünde o hadiseyi vücuda getiren 
insanları, zaman ve mekânları bir tablo içerisinde verir. Bu yüzden de eser boyunca 
kendisini daima bahse çağırır. Eserin, “Boğaz’da Kürek” faslının hemen başında da 
Istanbul’dan ayrılmanın, Boğaziçi’ne açılmanın güçlüğünden ve esasında beşer için 
hiçbir şeyin kolay olmadığından bahsederken

“Ey kadın, bırak bu kendi kendinle hâlleşmeyi, bu dertlenip demlenip söyleşmeyi 
de Boğaz’a doğru yürü… Çağıran, göz kırpan, el sallayıp nameler düzen Boğazi-
çi’ne doğru yola çık artık” (s. 45) der.3

2  Ayverdi, eserin, ileriki sayfalarında yer alan Ortaköy başlıklı kısmında Tursun Bey’in Boğaz’a dair söz konusu 
ifadelerini bazı küçük farklarla şöyle günümüz Türkçesine nakledecektir: “Ol mevki ki Boğaz denilir, görenlere hod 
malûmdur. Ama görmeyenlere anlatmakla gönüllerine ferah vermek için söylüyorum: Hakk’ın kudretiyle Karadeniz 
feyzinin dalgalarından bir dağ yarıldıkta, denizden bir cetvel ayrılıp yer yer kulaklar ve koltuklar yapmış ve câbecâ 
kısıklar göstermiş bir Nehr-i Aziz şeklinde akar.” (bkz. s. 182)      
3  Yazar, bu kısmın ilerleyen sayfalarında da tarihe, tarihî şahsiyet ve meselelere daldığı için yine kendisini ikaz 
eder: “Eline kalem verilmiş kadın, yine Boğazı bırakıp geçmiş asırların ötesine kaçtı. Korkarım bu her zaman böyle 
olacak… Boğaz’a, Nehr-i Aziz’e doğru yola çıkmışken, bugüne dünden haber veren tarih budağına gözünü uydurup 
o şan ve şeref devirlerini yer yer, sahne sahne gözleyecek.” (s. 53) Kitabın Fındıklı bahsinde de aynı durum söz konu-
sudur: “Ey kadın, yine nerelere gittin?” (s. 112) Bütün bunlar, yazarın her mevzuu insanoğlunun arz üzerindeki ma-
cerasıyla, Müslüman-Türk kültür ve medeniyetinin ne ve nasıl olduğuyla ilişkilendirmesinin sonuç ve tezahürleridir.  
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“Neyle mi?” diye sorar kendisine. Cevap: “Tabiî kayıkla, sandalla, piyade ile kik ile”-
dir. (s. 45)

Yazara göre Türkler Boğaz’da “bundan yüz sene evveline kadar” (eser, 1966’da neş-
redildiğine göre Ayverdi, 1860’lı yıllarına kastetmektedir), fetihten itibaren dört 
yüz yıl boyunca kürekle karşıdan karşıya geçmişlerdir. Hatta buhar ve makinenin 
icadından sonra da küreği elinden bırakmamışlar, bırakmamak için direnmişler-
dir. Burada yazar çok çarpıcı bir misal de verir. Ingilizler, çok yenilikçi bir padişah 
olan II. Mahmud’a bir buharlı gemi hediye etmişler fakat “Tâir-i Bahrî” ismi verilen 
bu gemiye kaptan olarak tayin edilen süvari, “Ben arabacı değilim, gemiciyim. Böyle 
makine ile yürüyen gemiye süvari olmam” deyip istifa etmiştir. (s. 46)

Sâmiha Ayverdi, mevzua henüz yeni girmişken, bu anekdotun da tesiriyle olsa ge-
rek yeniden tarihe rücu eder. Batı’nın ve Osmanlıların uzun asırlar boyunca lider-
liğini yaptığı Doğu’nun ilim ve irfanıyla, manevî zenginliğiyle Batı’nın madde ve 
tekniğe hâkimiyeti konusunda mukayesesini yapar. Sonra kendisini tekrar bahse 
rücu’a davet eder. Boğaz’ın “su kuşlarını” anlatır.

Ilk bahis kayıklardır. Yazar Boğaz’da en çok kullanılan vasıtanın “Pazar kayıkları” 
olduğunu, 13 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde olan bu kayıkların altı 
hamlacı ve bir reis tarafından idare edildiğini, en uzun küreğin 6,5 metre boyun-
da ve 60 kilo ağırlığında olduğunu belirtir. (s. 54) Pazar kayıklarının Köprü’de ve 
(eski asırlarda ticaretin merkezi Eminönü, Bahçekapı, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, 
Sirkeci, Sultanhamam gibi yerlerdir) kendi köylerinde iskelelerinin bulunduğunu 
belirtir. Ayverdi’nin verdiği bilgiye göre 17. yüzyılda Haliç, Marmara ve Boğaz’da 
17 iskeleye 1458 Pazar kayığı kayıtlıdır. (s. 54)

Elbette Boğaz’daki bu vasıtalar, pazar kayıklarından ibaret değildir. Yazarın anlatı-
mıyla, “Saltanat kayıkları, kırlangıçlar, piyadeler, peremeler, futalar, ateş kayıkları, 
kikler ve nihayet son devrin hantal deniz tekneleri, sarayın ve resmî makamların 
birer sanat dalları ve alabandalar, yalnız Boğaz’ın değil, devirlerin de üstünden gelip 
geçmiş ve ömürlerini su üstünde tamamlamış yüzücü mahlûklar misali idi.”4 (s. 55)

Eserin bu kısmında Ayverdi, piyadelere ayrı bir rikkat ve dikkatle eğilir:

“Amma Boğaziçi şiirinin şahbeyti olan, piyadelerdi. Ağırbaşlı, vakarlı ve incelmiş 
bir medeniyetin elinden çıkmış bu rüya ve hülya beşikleri, sanki insan hüneri-
nin değil de Boğaz sularına tabiatın bir hediyesi idi. Ihlamur ağacından yapılan 

4  kırlangıç: Buharlı gemilerin îcâdından önce donanmada keşif, karakol ve haberleşme hizmeti gören, kürekleri iki 
veya üç kişi tarafından çekilen, karamürsel tipi gemilerin en küçüğü durumundaki süratli deniz taşıtı.
piyade: Bir çift kürekli, nârin yapılı hafif bir kayık çeşidi.
pereme: Eski bir kayık çeşidi.
futa: Dar ve uzun, hafif yarış kayığı, kik.
ateş kayığı: Eskiden pazar kayıkları gibi Eminönü’nden Boğaziçi’ne yolcu ve yük taşıyan, Boğaziçi’nde yangın çıktığı 
zaman tulumbaları ve tulumbacıları yangın yerine götüren, süratli, üç veya dört çifte kayık.
kik: Iskarmozları küpeşte dışında olan çok dar ve uzun bir yarış kayığı.
alabanda: 1- Gemi kaplamalarının teknenin iç kısmında kalan tarafı.
 2- Geminin yan tarafındaki topların hep birden yaylım ateşine geçmesi, saparta [Alabanda ateş şeklinde de kullanılır].
Bütün bu karşılıklar, hazırlanması ve neşrinde Sâmiha Ayverdi’nin büyük katkılarının bulunduğu Kubbealtı Lügati’n-
dendir. Bkz. http://lugatim.com/  
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piyadeler hem tekne mimarisi hem de sanat ve ziynet bakımlarından vâsıl olunabi-
lecek son merhale idi.” (s. 55)

“Boğaz sularında doğmuş bir mahlûk, bu suların içinden baş çıkarmış bir deniz 
perisi gibi, köyleri ve kıyıları birbirine bağlayan bu tekneciklerin arka taraflarıyla 
sağ ve sol küpeştelerinden sulara sarkan sırma ve kılaptan işlemeli kadife veya ipek 
örtüler bulunurdu. Rüzgârın oyununa gelip uçmamaları için uçlarına pirinçten, ni-
kelden veya gümüşten takılmış toplar, balıklar denize kadar sarkarak adeta sularla 
cilveleşirdi.” (s. 55)

Devam eden satırlarda da bu piyadelerin hamlacılarının kıyafetlerini ve özellikle 
seyir esnasındaki “tavır, tutum, çalım ve kürek çekişlerini”, “uzun ve ciddî bir ça-
lışma sonunda elde edilen bu hüneri” Ayverdi, en dikkatli ve özeli bir romancının 
tasviri gibi tasvir eder:

“… Öyle ki karşıdan gelmekte olan üç çifte bir piyadeye sahilden bakan, suya yal-
nız bir çift küreğin dalıp çıktığını zannederdi. Zira hamlacı, sıvıryacı ve başçı, ilk 
kürekleri suya hangi âhenk, hangi tavır ve hangi ölçü ile daldırmışlarsa gidecekleri 
yere kadar aynı tavrı muhafaza ettiklerinden, âdeta bu üç çifteyi bir tek hamlacının 
çektiği zannedilirdi.” (s. 56)

Ayverdi müteakip satırlarda da devlet adamlarının mevkilerine göre kürek adedi-
nin değiştiğini hatta “nazırlar ve yabancı elçilerin, Eflâk, Boğdan voyvodalarının ve 
patrikhaneye ait peremelerin şekilleriyle kürek adedini tespit” edenin bizzat devlet 
olduğunu belirtir. (s. 56)

Hakikaten Osmanlı Devleti, hiyerarşiye, herkesin âidiyet ve makamına göre dav-
ranmasına, rütbeye, mertebeye son derece dikkat eden bir yapıya sahipti. Sarayda, 
devlet bürokrasisinde, diplomaside, imar işlerinde, sokakta olduğu gibi kendi için-
de ayrı bir âlem olan Boğaz’da da hiyerarşiye riayet söz konusuydu.

Yazarın bildirdiğine göre Boğaz’a makine ilk kez II. Mahmud zamanında girmiştir. 
Yelken devri bitmek üzeredir. [Ayverdi bahsin burasında, yani Boğaziçi’nde ken-
disine göre bir kültür, üslûp, âdet ve görenek, literatür yani bir kültür oluşturan bu 
yelken-kürek devrinin bitişini “insanın” kaderiyle birleştirir. Bu kültürün “ecel”i-
nin gelişini insanın eceliyle özdeşleştirir.] Fevâid-i Osmaniye, Aziziye, Idare-i 
Mahsusa, Idare-i Muvakkate, nihayet 1854’te kurulan Şirket-i Hayriye ile vapur 
devri başlamıştır. Yabancı şirketlere Boğaz’da vapur işletme imtiyazı verilmiş, ön-
celeri bazı yalıların rıhtımlarına yanaşan bu vapurlar zamanla Üsküdar, Kandilli, 
Istinye, Boyacıköyü, Bebek’te kurulan iskeleleri kullanmaya başlamışlardır.

Saltanat Kayıkları
Sâmiha Ayverdi, her hâliyle farklı ve özellikli olan saltanat kayıklarına eserinde 
ayrı bir bölüm açacak kadar önem vermiştir. Kayıkların özelliklerine geçmeden, 
sultanların ne türden kayıklarla Boğaz teşrif ve tenezzühleri yaptıklarını anlatma-
dan önce Boğaz’ın, nasıl bir medeniyetin tezahürü olduğunu vurgulama ihtiyacı 
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hisseder. Abdülhak Şinasi’nin, üzerinde ısrarla durduğu ve “Bu, terkibine su, meh-
tap, bülbül sesi ve saz karışan nazik bir medeniyetti ve Allah’la uyuşmuş bir dünya 
içinde yüzen bu bahtiyarlar şüphesiz, kendilerine bir musiki gibi gelen ve kendilerini 
bir hava gibi saran bu medeniyet sayesindedir ki, talihlerini sevmiş, kabul etmiş ve 
ona baş eğmiş, rahatlarını bulmuş olarak yaşıyorlardı. Bu âhirete, ebediyete inanan, 
dünyevî olduğu kadar dinî ve uhrevî bir medeniyetti. Şifahi bir kültüre dayanan bu 
medeniyette, yani bu ruh ve maddenin birleşik âleminde, bütün kanaatler sanki kök-
lerini ebediyete saldıkları içindir ki, bu insanlara büyük bir tevekkül geliyor ve onlar 
büyük ümitlerinin yanında ikinci safta kalan bu küçük ve fani lezzetlere, bir terbiye 
teşrifatıyla ve bir kalp saffetiyle, böyle nezaket ve belki merhametle bakıyorlardı”5 
(Hisar, 2012: 14-15) ifadeleriyle anlattığı Boğaziçi Medeniyetini tarif ve tasvir eder:

“Sarayları, kasırları, sahilsarayları, yalıları, köşkleri, kayıkları, bağları, bahçeleri, 
koruları, havuzları, çeşmeleri, sebilleri, camileri, mescitleri, türbeleri, bentleri, 
hanları hatta aşk u meşki ile bir nizamın, bir usulün, bir görgü, bir görüş, bir felsefe 
ve bir medeniyetin yoğurup rüşte getirdiği bir kıvam, bir tarih bereketi olan Boğaz, 
âdet ve ananelerin elinden çıkmış bir zarafetin ta kendisi idi.

Boğaziçi’nin yolunu yordamını bulmuş hayatını, bu hayatın rengini, şeklini, koku-
sunu ve kıvamını tayin eden, alnına tarihin ve ananelerin damgasını vuran bir el 
vardı. Ama bu sihirli eli gören yoktu.” (s. 58)

Bâkî’nin, çok sevdiği padişahının vefatının ardından, padişahın ihtişamına uygun 
bir üslûpla girdiği mersiyesi gibi Ayverdi de yüzyıllarca Boğaz’dan geçen saltanat 
kayıklarını “En azdan on beş çifte olan saltanat kayıklarının boyları otuz beş, geniş-
liği ise iki buçuk metre idi… Bu kayıklara yeryüzünde değil işleri, benzerleri dahi 
olmayan birer minyatür su sarayları dense reva idi” (s. 60) örneğinde olduğu gibi 
ayrı bir üslûp inceliği ve mahareti ile söz konusu eder.

Saray nakışhanelerinde işlenmiş bu saltanat kayıklarından başka padişahların 
“tebdil sandalları”nın da bulunduğunu belirtir. III. Mustafa’nın “oymalı, nakışlı, üç 
büyük feneri, yirmi altı küreği” bulunan kayığını, ayrıca IV. Mehmed’in sandalını 
tasvir eder, ardından veliahtların, sadrazamın, saray kadınlarının kayıklarının boy-
larından, renklerinden, kürek sayılarından ayrı ayrı bahseder.

İnsanlarıyla ve Olaylarıyla Boğaz’ın Rumeli Köyleri
Eserin bundan sonraki kısımlarında Boğaz semtleri ve köylerinin, semte damga-
sını vuran, semti Istanbul’un hafızasına kazıyan tarihî hadiseler ve insanlarıyla, 
mekânlarıyla aynı zamanda yalı, kasır, sahilsaraylarıyla elbette tabiî özellikleriyle 
anlatıldığı görülmektedir. Bütün bu semtlerde, köylerde, sularda yaşanmış, kimisi 
ferdî çerçevede kalmış, kimisi devletin gidişine yön vermiş hadiselerin dahası bun-
ları vukua getiren insanların yazarın, eserine mevzu olmuş hikâyelerini, macerala-
rını tek tek saymak mümkün de değildir, gerekli de. O yüzden Boğaziçi’nde Tarih’in 
asıl muhtevasını oluşturan bu olaylar, insanlar, mekânlar ve zamanların topyekûn 
bir muhasebesini yapmak, yazarın dikkat noktaları ve tarzını tespit etmek en doğ-
rusu olacaktır.
5  Boğaziçi Mehtapları, Yapı Kredi Yay, 8. bs., İstanbul 2012, s. 14-15.  
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Daha önce de belirttiğimiz gibi, Sâmiha Ayverdi için tek başına bir yapının, bir 
insanın, olayın ehemmiyeti yoktur. O’nun algı ve dikkati daima ferdî görünen ama 
içtimaî anlamı ve tesiri olana yönelmiştir. Yazar, mevzî ve mahallî olandan daima 
millî ve manevî olana doğru ilerler. Madde plânında gerçekleşen, dolayısıyla teknik 
ve matematik bir anlam ifade eden bir gelişme, bir değişme, bir hamleyi hemen 
millî ve medenî seviyede inceler. Maddeden mânâya, fizikten metafiziğe, yerelden 
genele, şekilden ruha doğru bir sıçrayıştır bu.  Söz konusu algılayış, kavrayış ve 
ifade ediş tarzına eserden en güzel örnek herhâlde Tophane semtine dair bilgi ve 
anekdotların arasında yer alan top dökümhanesidir. Fetihte kullanılan toplar üze-
rinde mühendisleriyle beraber çalışmış olan Fatih’in kurmuş ve oğlu II. Bayezid’in 
geliştirmiş olduğu bu dökümhaneden bahsederken “Vatan müdafaasının bir top-
rak ve coğrafya davası olduğu kadar bir kültür, bir sanat, bir iman, bir medeniyet ve 
bir milleti millet yapan değerlerin topyekûn korunması demek olduğunu bilen genç 
hükümdar…” (s. 91) ifadelerini kullanır. Yine aynı semte dair satırların arasında 
bugün de varlığını devam ettiren, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa’nın “cami, med-
rese, sebil, türbe ve hamam”dan oluşan Sinan yapısı külliyesini zikreder. Hamamı 
Kur’an terbiyesine dört elle sarılmış, temizliği imanın yarısı sayan bir cemiyetin 
tabiî bir mekânı olarak zikreder. Burada da yazarın, Tanpınar’ın “Cedlerimiz inşa 
etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı” (Tanpınar, 2000: 132) şeklindeki hükmünü hatır-
lattığı, yani eski insanların en gündelik ve pratik hayat hamlelerinde dahi ilâhî bir 
endişeyi hissettiklerini vurguladığı görülür.

Bir sonraki köy, Fındıklı’nın mesirelerini, bahçelerini, meselâ “bir kapısı Fındık-
lı’da, bir kapısı Kabataş’ta ve yukarıya açılan kapısı da Ayaspaşa’da olan gayet cesim 
bir bahçe içinde” olan Namık Paşa Konağı’nı anlatırken meseleyi, birden bir estetik 
boyuta taşır ve hükmünü verir: “Muhakkak ki güzelliği görmek de bir medeniyet üs-
tünlüğü, bir kültür, bir zarafet icabıydı.” (s. 100) Bu tavır, eser boyunca böyle devam 
edecektir: Ayverdi, Boğaz semtlerinde gördüğü her insan, manzara, her mekân, her 
eşya ile bir medeniyet çizgisi ve seviyesi yakalayacak, daha da önemlisi belirli bir 
asırdan sonra saflığını ve kendiliğini yitirmiş, yabancı zevk ve modalarla hayatı, 
aklı ve zihni karışmış Türk toplumunun durumunu eskisiyle mukayese edecektir. 
Bu tavır konuyu bir kültür hesaplaşmasına, kitabı bir kültür arkeolojisine çevirir.

Yine Cihangir’i anlatırken, vaktiyle küçüklü-büyüklü yelkenlilerin hamlacılarının 
“eyyâm ola, yel ese” seslerine karşı semte ismini veren camide veya caminin yakın-
larında bulunan Halvetî tekkesinde Hasan Burhaneddin Cihangirî ismindeki şeyh 
efendinin, dervişleriyle beraber zikre başlamalarını [Ayverdi, bu “Cihangir Zikri”-
nin notalarını da verir] belirtmesi aslında her şeyde, herkesin ve bütün mahlûkatın 
sesinde ve hâlinde Allah’ı gören ve bulan, her işini, her fiilini Allah’la birlikte gören 
bir kültüre inanan, o kültürü modern zamanda dahi yaşamaya ve yaşatmaya gayret 
eden yazarın alışageldiğimiz bir tutumudur.

Sıra sıra bütün semtler tarihte ve Istanbul, özellikle Boğaziçi tarihinde öne çıkmış 
insan ve olaylarıyla nakledilir. Yazar Beşiktaş’a geldiğinde Sultan Abdülaziz’in bu-
radaki katlediliş veya intiharına sebep olanları ayrı ayrı yargılar. Bu olay üzerin-
den tarih felsefesi yapar, 19. asrın kimisi câhil ve muhteris, kimisi samimiyet ve 
gayret ehli ama ehliyet yoksunu devlet ricalini tek tek muaheze eder. Abdülaziz’in 
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katlinden sonra tahta geçen V. Murad’ın, devlet aleyhine çalışanların tesiri altına 
girişi ve veliahd Abdülhamid’in tahta oturuşu bahisleri eserin oldukça canlı sayfa-
larını teşkil eder.

Ayverdi, sosyal yapıyı, millî bünyeyi irdelerken, yani bir ferdin hayatı ve macera-
sında daima içtimaî tesirler ararken o ferdin psikolojik dünyasını göz ardı etmez. 
Insanın, nihayet bir iç âlemi olduğu hakikatini unutmaz. O kadar içtimaî bir devre 
olan III. Selim döneminin panoramasını verir ve klâsik şiirin son büyük şairi kabul 
edilen, kısa fakat kesif bir hayatı olan [Cenazesi yıkanırken, babasının “Ah oğul! 
Bu tahtaya o kara sakal yakışmıyor” (Kalkışım, 2010: 55) dediği nakledilir] Galata 
postnişini Şeyh Galib’in, kendisi de bir Mevlevî muhibbi olan Sultan’ın kardeşine 
çok müeddeb aşkını anlatırken sarayın davetlerine icabet etmeyen Galib Dede’nin 
“feragat zevkinde vuslat lezzetini” bulduğunu vurgular. Evet, Sâmiha Ayverdi, ro-
man yazarken tarihe gittiği gibi toplumsal tarih, hafıza mekânlar, kimlik ve tasav-
vuftan bahsederken de romancı tavrına bürünüp romanesk üslûbu kullanmaktadır.

Rumeli Hisarı’na doğru giderken Ayverdi’nin yolu Kayalar Mezarlığı’ndan ve bu-
rada bulunan Ak Kirmanlı Durmuş Dede Tekkesi’nden geçer. Yazar buraya dair 
bir anekdot aktardıktan sonra Reisülküttâp Mustafa Efendi yalısından ve II. Mah-
mud’un musahiplerinden Said Efendi’nin bir uydurmasıyla nam kazanan Yılanlı 
Yalı’dan bahseder. Fakat tüm bunlardan sonra insanları da eşyayı da öğütüp un-u-
fak eden zamanın Mustafa Efendi’nin yalısını da elden ele geçirdiğini belirtir. Bu-
rasının mukimlerinin, kapı halkının ve mücavirlerinin de yalıdaki dinî, manevî 
havayı beraberce teneffüs ettiklerini sözlerine ekler. (s. 218-219) Yürüyüşünün 
burasında Ayverdi Aşiyan’ıyla Fikret’i anmadan geçmemiştir. “Tarih-i Kadim”in, 
“Sis”in, “Bir Lahza-i Teahhur”un şairi Fikret, yazarın ağır hicivlerine maruz kalır. 
Zira Sâmiha Ayverdi’de çok derin ve geniş bir saltanat ve devlet hürmeti söz ko-
nusudur.

Boğaz’ın Rumeli yakasındaki köyleri tek tek dolaştıktan sonra Ayverdi’nin nihaî 
durağı Sarıyer ile Kavak arasında kalan Yenimahalle’dir. Burası Boğaz literatürüne 
girememiş, küçük bir mahaldir. Ayverdi, burasının suyunu ve Telli Babası’nı zikre 
şayan bulur. Telli Baba’nın Müslümanlar kadar Hristiyanlar tarafından da hürmet 
gören bir veli olduğunu söyler. Yazar burasının güzel olmayan tek yanının ismi 
olduğunu belirtmektedir. Zira “yeni”de daima şüphe, kuşku, güvensizlik duygusu 
veren bir taraf olduğunu söyler. Nitekim bu “yenilik” meselesi üzerinde epey dur-
duktan sonra bahsin sonunda “hâlâ Yenimahalle’deyiz” der, “bize beşer idrakinin en 
eski davalarından birini hatırlatan” Yenimahalle’de.

Görüldüğü ve bu çalışmada yeri geldikçe belirttiğimiz gibi Ayverdi için mühim 
olan ne semtler, ne binalar, ne hadiselerdir. O’nun için zikri elzem ve üzerinde dü-
şünülmesi kaçınılmaz olan şey insanoğlunun yeryüzündeki macerasıdır.

Hâk- Pây-i Mukaddes: Boğaziçi’nin Anadolu Yakası
Tabir Evliya Çelebi’nindir ve Sâmiha Ayverdi, karşıya geçtikten sonra Anadolu 
Kavağı bahsinin başında bu tabiri kullanır. Zira şehrin Anadolu tarafına eskilerin 
“Kâbe toprağı” dediklerini belirtir.
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Yazarla birlikte Anadolu Kavağı’dan itibaren Üsküdar’a gelinceye kadarki köy ve 
semtleri görmeden önce bir dikkati paylaşalım:

Galata’da başlayıp Rumeli Kavağı’nda son bulan Rumeli yakası gezisi, eserin yak-
laşık üçte ikisini teşkil ederken (222 s.) Anadolu yakasındaki seyir üçte bir dahi 
etmez. (80 s.) Bunun sebebi ise Anadolu yakası köylerinin çok defa sivil kullanı-
ma hasredilmesi, sayfiyelerin burada bulunması, kısaca devletin burayı bürokratik 
veya diplomatik faaliyetler için tercih etmemesindendir. [Dolmabahçe, Çırağan, 
Yıldız gibi saraylar Rumeli tarafında olmaktan başka bu yakadaki bazı semt ve 
köylerin bazıları zamanla sefaretlerin kontrolüne geçmiştir.] Hâl böyle olunca da 
Ayverdi’nin bu semtlere dair anlatımları resmî değil ferdî hatıralarla örülü olacak-
tır. Bu da asıl meselesi, millet, memleket ve ümmet olan Ayverdi’nin tarihî ve fikrî 
mülahazalara, Rumeli yakasında olduğu kadar yer vermemesi sonucunu doğur-
muştur.

“Bahçeleri, kasırları, çayırları ve mesireleriyle her devirde, her devrin her sınıfına 
hizmet eden” (s. 311) Beykoz’u, ayrıca “peştemâl kuşanma” merasimlerine ev sa-
hipliği yapışı, leziz ve nefis suları, Kundura Fabrikası, Yûşâ’sı, en önemlisi cam işle-
ri, Akbaba Köyü’nün ince kabuklu meşhur cevizi ve elbette Ahmet Midhat Efendisi 
ile zikreder. (s. 313-323)

Ayverdi, Rumeli tarafında yaptığı gibi, Anadolu Kavağı’ndan başlayarak bütün 
köylere tek tek uğramış, buralarda yaşamış insanları, yaşanmış hadiseleri, bura-
ların su ve ağaçlarını, hangi padişah, paşa ve âlimin Anadolu yakasının neresini, 
niçin sevdiğini tarihten ve Istanbul’un yazılmamış fakat yaşayan mazisinden ör-
neklerle anlatır.

Kanlıca’yı bânîleri sâkinleri, binaları ve bahçeleri ile andıktan sonra yazarın yeni-
den bir Boğaziçi tarif ve tasvirini yakalarız:

“Boğaziçi’nde hayat, ağaç gövdelerinin dibinden veren sürgünler gibi, Osmanlı 
medeniyetinin köklerinden fışkırmış bir ayrı dal, bir ayrı filiz idi ki kabına sığa-
mayan bu kuvvetli ve gürbüz medeniyetin böyle şahsî infiratlar göstermesi, kollar, 
sürgünler verip bir yarı müstakil hüviyet taşıması tabiîydi.” (s. 337)

Yazar burada ayrıca, mahallenin eski kültür için ne demek olduğunu, “bir kültür 
ve imanın birbirine lehimlediği bu oturmuş cemiyetin” hayatını nasıl teşkil ve temin 
ettiğini vurgular.

Anadolu Hisarı bahsinde Sâmiha Ayverdi tarihten bazı acı hatıralar naklettikten 
sonra “ey kadın, kapa artık şu acı yaprakları” diyerek yeniden kendisini vazifeye 
çağırır. Fakat bütün bu yaşayanlar, yaşananlar, hatırlananlar ister-istemez hasret-
lere, mukayeselere, nostaljilere, hayıflanmalara sebebiyet vermektedir. Içinden bir 
ses “sus” dedikçe Ayverdi “konuşacağım, konuşmalıyım, belki bir dinleyen bulu-
rum” demektedir. Bütün tefekkürünü, dolayısıyla edebiyatını “vahdet” telâkki ve 
nazariyesi üzerine kuran Ayverdi, bu beş yüz yıl içindeki Boğaziçi yalılarındaki, 
bahçelerindeki, binalarındaki hayatı aslında tek bir mimar yapmış gibi farz eder. 
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Zira O’na göre aynı imanın, aynı estetiğin, aynı zevkin insanı olan yüzlerce mimar 
taşa ve toprağa aynı ruhu nakletmişler, nakşetmişlerdir.

IV. Murad’ın kızı, Melek Ahmet Paşa’nın karısı Kaya Sultan’ın Kanlıca’da bir yalısı 
olduğundan, her yıl malının fazlasını sarayının avlusunda kendi kapı halkına dağı-
tan Ahmet Paşa’nın kereminden, ayrıca Serasker Fethi Paşa ve “son devir tarihinin 
meşum siması” olarak andığı Hüseyin Avni Paşa’nın yalısını zikrettikten (s. 388) 
sonra bir tarih ve estetik murakabesi daha yapar:

“Acaba bu Nehr-i Aziz’e, içine sünger gibi çekip sakladığı bütün bir medeniyeti, bu 
medeniyetin nimetlerini, mihnetlerini, cilvelerini, şivelerini, edalarını sorsak söy-
ler mi? Yalvarsak anlatır mı? Belki evet… Amma hangisini, hangi birini?” (s. 389)

Ayverdi’nin bu Boğaz tenezzühündeki son durağı, aslında Türklerin Istanbul’daki 
ilk beldeleri olan Üsküdar’dır. Daha 1080-1081 yıllarında, Iznik’i zapt etmek için 
yola çıkan Kutalmışoğlu Süleyman Bey’in Üsküdar’da durakladığını ve karşı kıyıla-
rı seyrettiğini belirtir. Fakat Konstantiniyye meyvesi henüz olgunlaşmamıştır. Ama 
zamanı geldiğinde de Üsküdar, “bir ulu rüyayı görenler”in, Istanbul’un fethedilişini 
izleyenlerin şehri olacaktır Yahya Kemal’in tabiriyle.

Sonuç
“Bir buçuk yaşımdan beri hayatımı safha safha hatırlarım” diyen, bu hafıza kudre-
tini, keskin bir gözlem ve bütün imkân ve inceliklerini seferber ederek kullandığı 
selis ve leziz bir Türkçe ile birleştirerek okuyucusuna sunan Sâmiha Ayverdi’nin 
geniş külliyâtı içinde Boğaziçi’nde Tarih’in müstesna bir yeri vardır. Ilk kez 1966 
yılında, Boğaziçi literatürünün Türkçede henüz çok dar ve eksik olduğu bir zaman 
dilimi içerisinde yayımlanmış olan kitap, Müslüman-Türk kültürünün yapıcı ve 
yaratıcı kabiliyetini, kudretini, iman, zevk ve estetiğini en iyi yansıtan bir âleme, 
bir iklime dairdir.

Fatih Sultan Mehmed ve fetih hadisesine çok ayrı bir hassasiyet gösterdiği bili-
nen Sâmiha Ayverdi, IV. Haçlı Seferi’ndeki tahrip ve yağmadan sonra kendisini 
bir daha toparlayamayan, eski debdebesini, refah ve huzurunu kaybeden hatta ne-
redeyse Istanbul’dan ibaret kalan Bizans’ın Boğaz’ı görmediğini, keşfedemediğini, 
Allah’ın Istanbul’a bu eşsiz ikramını değerlendiremediğini düşünür.

Her eserinde fertten cemiyete, cemiyetten beşeriyete yol bulan, bir ferdin şahsiyet 
ve hüviyetinde medeniyeti, bir medeniyetin çıktığı zirvelerde ferdî zenginlikleri 
bulan ve gören yazar, Boğaz’ın da Osmanlı asırlarında kendisine has bir kültür 
oluşturduğuna inanmakta, kitapta daha çok bu noktalara ağırlık vermektedir.

Sâmiha Ayverdi’nin Boğaziçi dikkatleri içerisinde tabiatın, peyzajın, özellikle koru, 
bahçe gibi “ağaç” merkezli şehir unsurlarının çokça yer aldığı görülmektedir. Bu 
dikkatleriyle Ayverdi, Boğaziçi’nde Türklerin su ile ağacı nasıl ustalıkla buluştur-
duğuna temas eden Yahya Kemal, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’a refik olur.
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Bu eserinde Ayverdi, Galata’dan başlayıp Rumeli Kavağı’nda son bulan Avrupa ya-
kası seyrinden sonra karşıya geçmiş ve Anadolu Kavağı’ndan başlayarak Üsküdar’a 
kadar köy köy, koy koy gezmiş, okurunu da beraberinde gezdirmiştir. Bütün semt-
leri tabiî güzellikleriyle, yalı, köşk, kasır ve bahçeleri, mesireleriyle; bağrında yaşat-
tığı, şehrin ve devletin aldığı çehrelerde önemli payları bulunan devlet adamları, 
ilim ve tasavvuf erbabı gibi şahsiyetleriyle anlatır. Kitap böylece hem Boğaziçi’nde 
Tarih başlığının hakkını verir hem de bir Boğaziçi Tarihi olur. Mamafih yazar, ese-
rinin başında da belirttiği gibi bir tarih kitabı yazmak için oturmamıştır masaya. 
Ayverdi Boğaziçi’nde Tarih’le aslında bir tarihin “cem’an yekûn”unu alır, bir kültü-
rün ve mâzinin muhasebesini yapar.
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İlhami Safa ve 
Anadoluhisarı’nda Beş Cinayet 
Romanı Üzerine

Erdem DÖNMEZ1

Özet
Şair Ismail Safa’nın büyük oğlu, Türk edebiyatının roman, hikâye ve deneme tür-
lerinde velut kalemi Peyami Safa’nın ağabeyi, ressam Behçet Safa’nın babası olan 
Ilhami Safa, kırk seneden fazla Türk basınına hizmet etmiştir. Yirminci Asır, Son 
Telgraf, Yeni Sabah, Hafta, Kültür Haftası, Yeni Hayat gibi pek çok gazete ve der-
ginin yayın hayatına girmesinde öncü rol oynayan; Servet-i Fünun, İkdam, İçti-
hat, İleri gibi Türk basın tarihinin önemli mecmualarında görev almış bir gazeteci 
olan Ilhami Safa, popüler nitelikli aşk ve cinayet romanlarıyla da Türk edebiyatına 
katkıda bulunmuştur. Pek çok dergi ve mecmuada kardeşi Peyami Safa’yla birlikte 
hareket eden Ilhami Safa’nın fikir dünyası itibariyle kardeşinden ayrıldığı görül-
mektedir. Bu durum onun 1944’te yayımlanan Anadolu Hisarı’nda Beş Cinayet adlı 
romanında dikkat çekici boyuttadır.

1944 yılında Istanbul Maarif Kitaphanesi tarafından “Meraklı-Heyecanlı Roman-
lar Serisi” başlığı altında yayımlanan Anadolu Hisarı’nda Beş Cinayet, sonbaharda 
Teşvikiye’den Beykoz’daki köşklerine taşınan bir ailenin sırlarla dolu hikâyesini 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
erdem.donmez@bilecik.edu.tr
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konu alır. Basit bir gerilim kurgusuna sahip romanda Boğaziçi, Anadoluhisarı ve 
civarındaki köşkler, geçmişin güzellik ve ihtişamını sürdüren zevk ve safa yeri ola-
rak değil, bakımsız, köhnemiş ve esrarengiz bir mekân olarak çizilir. Geleneksel 
kültürün sembolü olarak değerlendirilebilecek bir mekâna yönelik bu olumsuz ta-
vır, Ilhami Safa’nın geçmişle kurduğu ilişkiye dair ipuçları vermektedir.

Bu çalışmada babası ve kardeşinin gölgesinde kalmış Ilhami Safa’nın hayatı, basın 
ve edebiyat tarihindeki yeri değerlendirildikten sonra yazarın Anadolu Hisarında 
Beş Cinayet adlı romanı dikkate alınarak Boğaziçi medeniyeti çerçevesinde roma-
nın geleneksel kültürle kurduğu ilişki incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ilhami Safa, Gazetecilik, Anadolu Hisarında Beş Cinayet, 
Boğaziçi köşkleri, Gelenek.

Şair İsmail Safa’nın Oğlu İlhami Safa
“Şair-i mader-zât” lakaplı şair Ismail Safa’nın oğlu, siyasetçi ve çevirmen Ali Kâmi 
Akyüz’ün yeğeni, romancı ve gazeteci Peyami Safa’nın ağabeyi, ressam Behçet Sa-
fa’nın babası olan Ilhami Safa, 23 Temmuz 1309/4 Ağustos 1894’te Istanbul’da dün-
yaya gelir. Ilhami Safa, Ismail Safa’nın ilk eşi Refia Hanım’dan Selami, ikinci eşi 
Bedia Hanım’dan doğan Selma, Ulya ve Peyami’yle kardeştir.

Görsel 1. Ismail Safa Bey dört çocuğuyla birlikte. Kucağındaki Osman Peyami Safa’dır. Ismail Safa 
Bey, bu fotoğrafta bütün çocuklarının doğum tarihlerini kaydetmiştir. Buna göre (sağdan sola), Selim 
Ilhami 23 Temmuz 1310 (4 Ağustos 1894), Osman Peyami 21 Mart 1315 (2 Nisan 1899), Ayşe Selma 

31 Teşrinievvel 1311 (12 Kasım 1895), Hatice Ulya 13 Kânunuevvel 1313 (25 Aralık 1897) tarihlerinde 
dünyaya gelmişlerdir (Ayvazoğlu, 1998).
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Ismail Safa çocuklarına son derece düşkündür. Oğulları Selami ve Ilhami’nin do-
ğumlarında “Oğlum Selami’nin Tarih-i Velâdeti” ve “Oğlum Ilhami’nin Tarih-i 
Velâdeti” şiirlerini yazar. Ilhami Safa’nın doğum tarihini “müjde doğdu Selim Il-
hami” mısraıyla bildirir:

Nikbet-i tâli’-i siyah-fâmı
Tam târîhi mülhem oldu bana:
Müjde doğdu Selim Ilhâmî! (Ismail Safa, 2031, s. 104)

Şairin oğlu Ilhami Safa için yazdığı bir başka şiir de “Ilhami’nin Şiiri”dir. Bu şiirin 
başlangıcında başka şiirlerinde de görülen ve kendisini erken yaşta yakalayacak 
olan ölümü sezmişçesine ifadeler vardır:

Oğlum Ilhami üç yaşında melek
Şimdilik tûl-i ömrü bence dilek
Ben büyütsem derim bu yavrucağı
Ah bilmem ki çok görür mü felek?
Odur ancak medâr-ı ümîdim
Kim bilir belki ömr-i câvîdim
Odur ancak medar-ı ümmîdim
Kim bilir belki ömr-i câvîdim!
Sende ümmîdim olmasaydı çocuk
Bu kadar ben seni sever miydim?
(…)
Oğlum Ilhami, rûhum îlhami.,.
Şâirim, işte en güzel şi’rim! (Ismail Safa, 1313, s. 33-37’den akt., Karaca, 1990, s. 119) 

Görsel 1 Ismail Safa’nın şiirlerinde kendi hayatına, çevresine, çocuklarına dair bi-
yografik izler görmek mümkündür. O, çocuklarından özellikle Ilhami’yi şiirlerinde 
sıklıkla gündeme getirir. Örneğin Ismail Safa’nın hem çocuklarıyla hem de kendi 
çocukluğunda kaybettiği annesiyle ilişkili olan‚ “Edirnekapı Mezarlı’ğında Ilhami 
ile Valideyi Ziyaretimiz” adlı şiirinde ölüm temini işlerken (Engin, 2011, s. 106) 
Ilhami’yi “meyve dolu bir fidan, gam gideren, teselli veren bir ideal” olarak niteler:

Bence Ilhami fidandır, bir fidan pür-berg ü bâr
Bence Ilhami emeldir, bir ümîd-i gam-güsâr (Ismail Safa, 1898, s. 210’dan akt., En-
gin, 2011, s. 106)

Ali Kâmi Akyüz’ün Türk Düşüncesi’nde yayımladığı mektuplarda da Ismail Sa-
fa’nın oğlu Ilhami’ye verdiği değer ve ondan beklentileri dikkat çeker. Kızları Ulya 
ve Selma’yı kaybeden Ismail Safa, 6-7 yaşlarındayken tifoya yakalanan Ilhami’nin 
de aynı akıbete uğramasından korkar. Bu korkusunu şu şekilde ifade eder:
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Ilhami’nin hastalığı bize Selma’nın acısını hemen hemen unutturdu. Felek beni en 
can alacak bir yerimden mi vurmak istiyor bilmem? (…) Hayır hayır, Ilhami ya-
şayacak, bu yetişmiş, bu meydana gelmiş fidanın Allah bana semerelerini göstere-
cek… (Akyüz, 1954, s. 333).

Ismail Safa, oğlu Ilhami’yi kaybetmekten büyük endişe duymasına karşın, söz ko-
nusu mektuptan beş ay sonra veremden dolayı 34 yaşında vefat eder. Babasıyla 
ilgili pek az şey hatırlayan Ilhami Safa, 7 yaşındayken onun vefatına yakinen şahit 
olur:

Sivas’taki ahşap evin üst katında, genişçe bir odada, iki pencerenin arasındaki ya-
takta, yıllarca süren hastalığı ve ömrünün bütün ıstırapları sona ermişti. Annem 
ve odadakiler ağlaşarak sofaya fırladılar. Güneşsiz, soğuk bir gündü. Yatağına bir 
metre kadar yakın bir koltukta büzülüp kalmıştım. Sanki babamın son ânına şahit 
olabilmem için kader beni onunla başbaşa bırakmıştı. Sofadan feryatlar geliyordu. 
O anda, bütün ömrümce hafızama yapışıp kalan inanılmayacak bir hadise oldu: 
Babam yavaşça gözlerini açtı, başını hafifçe kımıldatarak sordu:

- Ne var? Ne ağlıyorlar?

Sonra başı yastığa düştü. Gözleri kapandı, odada zayıf bir ses, bir nefes dolaştı. Bu 
onun son âhı idi (Safa, 1954, s. 341).

Gazeteciliği
Babası için “[Onda] iki büyük aşk vardı: Biri vatanı, öteki de çocukları. Bu iki ih-
tiras onu hüsrandan hüsrana düşürmüş, hastalığına ve nihayet ölümüne sebep ol-
muştur” ifadelerini zikreden Ilhami Safa, babasının 24 Mart 1901’de vefatından 
sonra annesi Server Bedia Hanım2 ve kendisinden beş yaş küçük kardeşi Peyami 
ile birlikte Istanbul’a döner. Anneleri tarafından çok zor şartlarda büyütülen kar-
deşlerden Ilhami, Vefa ve Mercan idadilerinde okuduktan sonra Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin Mimarlık dalında tahsilini sürdürür3 (TDEA, 1990, s. 402). Görsel 2

Ilhami Safa’nın sanat sevgisi genç yaşlarda başlar. On yedi yaşındayken resimler 
yapıp hikâyeler yazar (Aydabir, 1954, s. 18). Yine çok genç yaşta gazeteciliğe başlar. 
İşhad mecmuasının müdürlüğünü üstlenir. I. Dünya Savaşı’nın başlarında İkdam 
gazetesinin yazarları arasına giren (Safa, 1935, s.y.) Ilhami Safa’nın asıl kabiliyeti 
bir basın binası kurup işletmektir. Servet-i Fünun yazı işleri müdürlüğü, İçtihad 
mecmuasının murahhas müdürlüğü görevlerini üstlenir4 (Türk Düşüncesi, 1954, s. 
467). İçtihad’ın Avrupaî bir surette değiştirerek tirajının birkaç misli artmasını sağ-
layan Ilhami Safa, buradaki vazifesiyle Celal Nuri tarafından Abdullah Cevdet’in 
altıncı parmağı olarak zikredilir (Buzpınar, 2005, s. 167). Birinci Dünya Savaşı yıl-
larında İkdam gazetesi yazı işleri müdürü olur; İkdam’ı da Tasvir-i Efkâr’dan sonra 
en büyük resimli ve haritalı halk gazetesi haline getirir (Türk Düşüncesi, 1954, s. 
467).
2 İlhami ve Peyami Safa’nın annelerinin asıl adı Server Safa Hanım’dır. Ona Bedia adını veren İsmail Safa’dır 
(Akyüz, 1954, s. 328). 
3 Anneleri Server Hanım 28 Aralık 1931’de vefat eder (Son Posta, 29 Kanunuevvel 1931). 
4 İlhami Safa bu göreve 18 Nisan 1329/ 1 Mayıs 1913 tarihli 62. sayıda getirilmiştir (Tansu, 2018, s. 132). https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/459393 
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Görsel 2. Taha Toros Arşivi (http://hdl.handle.net/11424/158693)
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Ilhami Safa, İkdam’daki görevi esnasında 
İkdam’ın klasik çehresini değiştirir, gazeteye 
resim ve haritalar koyar, birçok yeniliklerle 
onu döneminin birinci sınıf neşir organla-
rı arasına yükseltir (Aydabir, 1954, s. 18). 
Ilhami Safa, 1919’da Peyami Safa ile birlik-
te Yirminci Asır gazetesini neşreder. Celal 
Nuri’nin İleri gazetesinin başına geçer (Türk 
Düşüncesi, 1954, s. 467). Burada Yahya Ke-
mal’in yazdığı bir yazı dolayısıyla soruştur-
ma geçirir (Yetiş, 2000, s. 413). Cemalettin 
Saraçoğlu’na göre Ilhami Safa, İleri gazete-
sindeki çalışmalarıyla Babıâli’ye modern 
gazeteciliği, Avrupaî sayfa tertibini getirir. 
O, çalıştığı her gazeteye revaç sağlamayı bi-
len çekirdekten yetişme bir gazetecidir (Sa-
raçoğlu, 2009, s. 349). Fevzi Lütfi Karaos-
manoğlu ile ortak kurdukları Ilhami-Fevzi 
matbaasında 14 Haziran 1924’te Son Telgraf 
gazetesini çıkarmaya başlar (Türk Düşünce-
si, 1954, s. 467). Ilk sayıda gazetenin amacı 
“Inkılabın galebesi, cumhuriyetin takviyesi 
için çalışacaktır” (14 Haziran 1340, No: 1) 
şeklinde bildirilir. Bu dönemde Şeyh Said 
Isyanı’nı tahrik etmek suçlamasıyla Takrir-i 
Sükûn Kanunu’nun birinci maddesine isti-
naden Son Telgraf’la birlikte Tevhid-i Efkâr, 
İstiklal, Sebilürreşad, Aydınlık ve Orak-Çekiç 
gazeteleri 6 Mart 1925’te kapatılır (Yalman, 
1997, s. 993). Kendilerine dava açılan Ilha-
mi Safa ve Fevzi Lütfi 22 Haziran’da tevkif 
edilerek Diyarbakır’a gönderilir (Yalman, 
1997, s. 996). Günlerce süren davada ga-
zeteciler kendilerine verilen öğüde uya-
rak Mustafa Kemal Paşa’ya başvururlar; 
Cumhuriyet’e ve rejime olan bağlılıklarını 
ve pişmanlıklarını bildirip af dilerler. Bu-
nun üzerine serbest kalırlar (Küçük, 2001, 
s. 353). Ilhami Safa meslek hayatı boyunca 
pek çok neşriyat davasına dâhil olur; döne-
min gazetelerinde bu davalarla ilgili pek çok 
haber göze çarpar. Vakit gazetesinin de me-
sul müdürlüğünü üstlenen Ilhami Safa son 
olarak para yerine mesaisini ortaya koyarak 
Cemalettin Saraçoğlu ile birlikte Yeni Sabah 
gazetesini kurar (Saraçoğlu, 2009, s. 173).  Görsel 3. Vakit, 16 Eylül 1934
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Ilk sayısı 6 Mayıs 1938 tarihinde çıkan Yeni Sabah gazetesinin merkezi Nuruosma-
niye Caddesi’ndedir (Topuz, 2011, s. 166). Gazetenin kuruluşundan bir süre sonra 
ortaklardan Cemalettin Saraçoğlu, Ilhami Safa’nın da hisselerini satın alarak gaze-
tenin tek başına sahibi olur ve bu değişikliğin ardından Yeni Sabah gazetesi hızlı 
bir gelişme gösterir (Topçuoğlu, 2013, s. 16). 1938-1964 yılları arasında günlük 
periyotlarla yayımlanmış gazete, ilk sayısındaki başmakalede “Kemalist” olarak ta-
nımlanırken, hedefinin “yurdun selameti” olduğu ifade edilmiştir. Yeni Sabah’ın 
yazar kadrosunda Hüseyin Cahit Yalçın, Kemal Aktan, Zeki Cemal, Sermet Muh-
tar Alus, Şeref Aykut, Ali Akyüz, Cemalettin Saraçoğlu gibi isimler yer almıştır. 
Gazetenin başyazarlığını kurulduğu günden 1943 yılına kadar Hüseyin Cahit Yal-
çın yapmıştır (Özçin, 2019, s. 13).

Ilhami Safa, gazeteciliğinin yanı sıra pek çok derginin kuruculuğunu ve yönetici-
liğini de üstlenmiştir. 1931’de mizah içerikli Bıldırcın mecmuasını5 kuran Ilhami 
Safa, ilk sayısı 11 Nisan 1934’te olmak üzere kardeşi Peyami Safa’yla birlikte Hafta 
mecmuasını çıkartır. Ilhami Safa’nın sahibi ve neşriyat müdürü olduğu derginin 
ismi 1936’da 91. sayısından sonra Kültür Haftası olarak değişir ve bu isimle 21 sayı 
çıkar. Ahmet Ağaoğlu çevresinde oluşan ve Mustafa Şekip Tunç, Ahmet Hamdi 
Başar, Hilmi Ziya Ülken, Namık Ismail gibi liberal eğilimli aydınların yer aldığı 
çevredeki seviyeli tartışmalar Peyami Safa’yı Kültür Haftası dergisini çıkarmaya 
götürür; dergiye asıl fikrî istikametini de Peyami Safa verir. (Ayvazoğlu, 2008, s. 
437). Ilhami Safa, 22 Şubat 1936’dan itibaren 26 sayı yayımlanacak olan Yeni Hayat 
mecmuasının da sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü sürdürür.

Ilhami Safa gazete yazılarını kendi isminin yanı sıra Server Bedii, Behçet Safa ve 
Selim Ilhami adlarıyla neşreder. Daha çok Peyami Safa’yla özdeşleşen Server Be-
dii müstearını Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar Ilhami Safa kullanmıştır (Safa, 
2013, s. 51). Diğer taraftan Peyami Safa’nın Server Bedii müstearını 1914 sonra-
sında kullanıldığı bilinse de 16 Eylül 1934 tarihli Vakit gazetesindeki bir habere 
göre Ilhami Safa’nın da zaman zaman bu müstearla yazılar yazdığı anlaşılmakta-
dır. Hafta mecmuası aleyhine açılan davada Belediyenin manevi şahsiyetini tahkir 
eder mahiyette bir yazıdan dolayı mecmuanın sahibi Ilhami Safa ile yazıyı yazan 
Server Bedi aleyhine dava açılır. Yazıyı müstear adla yazdığı iddiasıyla Peyami Safa 
da mahkemeye dâhil edilir. Ilhami Safa, yazıyı kendisi yazdığını, Hafta mecmu-
asının hem sahibi hem neşriyat müdürü bulunduğunu, yazıyı yazarken katiyen 
belediyenin manevi şahsiyetini tahkir etmek fikrini beslemediğini söyler. Peyami 
Safa da Server Bedii imzasının kendisine ait olduğunu doğrular. Fakat bu imzayı 
döneminde bazı kadın mecmualarında annelerinin de kullandığını, ağabeyinin de 
bu imza ile İçtihat mecmuasında bazı yazılar yazdığını, kendisinin de uzun müddet 
bu imza ile hayli roman, hikâye ve fıkra yazdığını, fakat bu arada Ilhami Safa’nın 
da bu müstearı kullanmaya devam ettiğini belirtir (Vakit, 16 Eylül 1934). Görsel 3

Ilhami Safa gazeteciliğiyle birlikte Ocak 1944’te tayin edildiği Istanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel Dairesi’nin neşriyat müdürlüğünü sürdürür. On beş yıl devam eden 
bu resmi vazifesinden haksız ve kanunsuz yere uzaklaştırılır (Aydabir, 1954, s. 18). 
Ayrıca halk için kaleme aldığı popüler nitelikli aşk ve macera romanlarını dergi ve 
5 Mecmua 24 Ağustos 1931’de müstehcen yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılır (Duru, 2007, s. 256) (https://silo.tips/
download/aiklamali-ynetm-zamandzn-12#= .) 
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gazetelerde tefrika eder, telif ve tercüme eserlerinden bazıları kitap olarak da basılır 
(TDEA, 1990, s. 402). Ilhami Safa, romanlarının bir kısmını Behçet Safa müstearıy-
la neşreder. Behçet Safa, Ilhami Safa’nın ilk eşinden oğludur. Güzel Sanatlar Akade-
misi mezunu olan Behçet Safa’nın annesi Ilhami Safa’yı terk edip moda öğrenmek 
üzere Fransa’ya gitmiş, oğlu da babasının vefatı sonrasında 1959’da Fransa’ya yer-
leşip resim satarak hayatını kazanmaya çalışmış, bohem bir hayat tarzı benimse-
yerek 1967’de Italya’nın Elbe adasına yerleşmiş ve 2018’de vefatına kadar burada 
yaşamıştır.

Kişiliği
Ilhami Safa, 1910’lu yıllardan vefatına kadar matbuat hayatının en hareketli ve ça-
lışkan isimleri arasında yer alırken yönetici ve yazı işleri müdürü olarak genelde 
arka planda kalmış, kendisini gösterme çabasına girişmemiştir. Bu durum aynı dö-
nem birlikte hareket ettikleri kardeşi Peyami Safa’nın daha gür sesli ve kavgacı bir 
gazeteci ve romancı olmasından ötürü onun gölgesinde kalmasıyla da ilişkilendiri-
lebilir. Ilhami Safa’nın bu bilinmezliği Yusuf Ziya Ortaç’ın Bizim Yokuş’ta kendisine 
ayırdığı bölümle ve vefatından sonra kendisi hakkında yazılanlarla kırılır. Yusuf 
Ziya, Ilhami Safa’nın dış görünüşünü ve kişiliğini şu şekilde tarif eder:

Kısa boylu, tıknaz, etli yüzlü, kalın dudaklı, yeşil-mavi karışımı ışıl ışıl gözlü bir 
gençti Ilhami. Uysaldı, neşeliydi, hoştu. Bir çocuk tarafı vardı, ona pek yakışan. 
Inanıverirdi her duyduğuna. Işittiği haberin yalan çıkmasından korkar, incelemek 
istemezdi (Ortaç, 1966, s. 73).

Cemalettin Saraçoğlu’nun “ince, uzun boylu, fevkalade şık giyinen, zendost” ola-
rak tarif ettiği “Kurşun kalemi Ilhami” (2009, s. 418) 24 Ekim 1954’te 60 yaşında 
vefat eder. Peyami Safa’nın çıkardığı Türk Düşüncesi dergisi 1 Kasım 1954 tarihli 
12. sayısında Ilhami Safa’nın vefatı üzerine gazetelerde yazılan yazıları iktibas eder. 
Bu yazılardan Ilhami Safa’nın kişiliğine, iş ahlakına, çevresiyle ilişkilerine dair ay-
rıntıları görmek mümkündür. Çevresi tarafından büyük bir basın sanatkârı, dürüst 
ve vefalı bir dost olarak tanımlanan Ilhami Safa, basın çevresindeki itibarına karşın 
son derece mütevazı bir kişilik olarak vurgulanır:

Esasen onun en büyük meziyeti çalışkanlığı ve tevazuu idi. Hiç boş durmaz müte-
madiyen çalışırdı. (…) Ilhami güler yüzlü bir insandı. Onu hiçbir zaman çehresi 
asık görmedim. Hele sevdiği bir dostuna rastlayınca yüzünü geniş bir tebessüm 
kaplardı. En büyük zevki eski meslekdaşlariyle geçmiş zamanlardan bahsetmekti. 
(Til, 1954, s. 471-472.)

“Ismail Safa oğullarını benim kadar tanımaz” diyen Elif Naci, çocukluktan beri 
yaklaşık yarım asırdır bir arada olduğu Ilhami Safa’nın kendisini kardeşinden ayırt 
etmediğini belirttikten sonra; “Bence Ilhami, belki nankör bir mesleğin kurbanı, 
fakat bence Ilhami, imrenilecek enerji ve tevekkülü ile çeşitli renkler, masum te-
zadlar içinde daima dürüst, mert ve filozoftu, bence Ilhami, fidan olmasa bile, iyi 
bir fidan yetiştirmesini bilen bir bahçıvandı. Meslekdaşım ve mektep arkadaşım, 
oğlumuz Behçet Safa, bütün sanat ve nezaket inceliğile onun eseri, onun fedakârlık 
ve feragatinin numunesidir” (Naci, 1954, s. 469) ifadeleriyle Ilhamı Safa’yı anar.
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Vecdi Bürün de Ilhami Safa’nın vefatı sonrasında duyduğu üzüntüyü dile getirir-
ken onun kişilik özelliklerinden, meslekî tecrübesinden ve çok yönlülüğünden 
bahseder:

Her ölüm hâdisesi bir tek adamın ölmesidir; fakat Ilhami Safa’nın ölümü hâdi-
sesinde, cami avlusunu dolduran cemaati sayıca çok aşan bir ölmüşler kalabalığı 
var. Hangisine yanarsınız? Insanı daha ilk bakış temasında içinden kucaklayıveren 
Ilhami Safa’ya mı; içinde kuruması imkânsız sevgi çeşmeleri bulunan Ilhami Sa-
fa’ya mı; insana yıllardır kaybettiği ağabeyini bulduğuna inandıran ve bu inancı 
aramızdan ebediyen ayrılacağı âna kadar devam ettiren Ilhami Safa’ya; en ufak bir 
vitrin veya nümuneye ihtiyaç duymadan her zaman saygı duyduğumuz derin bir 
sanat anlayışının temsilcisine, üstad gazeteciye, resmî işinde kendisiyle görüşünce-
ye kadar edindiğimiz ‘resmî mefhumunu’ ilk hareketiyle değiştiren örnek idareciye 
mi? (1954, s. 473)

Midhat Cemal Kuntay’a göre Ilhami Safa yalnız bir kültür adamı değil, kardeşiyle 
birlikte hayatın zorlukları ve karmaşası karşısında bir kahramandır. Gazeteciliğin 
içinde büyüyen Ilhami Safa, kendi kendini yetiştirmiştir:

Büyük refahların mürebbili, muallimli, sıcak konaklı, serin köklü çocuklarına na-
sip olmayan bir kültür seviyesi, bu iki yetime müyesser oldu; hem de ne şartlar 
içinde? Satın alınamayan hediye kitaplara kışın sobasız ve yazın havasız odalarda 

Görsel 4. Ilhami Safa’nın Peyami Safa ile çekilen son fotoğraflarından (Aydabir, S. 30).
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eğilmenin acı hayat şartları içinde! Aziz Ilhami, sen kendi kendini yaratan insan-
sın. Fakat bir tane değilsin: Dikkat et, tanırsın: Gözyaşıyla yüzü müphemleşen kar-
deşindir o (1954, s. 469-470).

Ahmet Selami Sel’in “Maddeten de mânen de granit gibi bir şahsiyetti. Iş ciddiyeti, 
gazeteciliği severliği, hatır severliği, nezaketiyle bulunduğu meclise bir vekar ve-
rirdi. Sözüne güvenilecek nadir şahsiyetlerden biri idi. Onun gazetecilik emekleri, 
meslek vitrininden ziyade tezgâhında işler ve parıldardı” (1954, s. 472) sözleriyle 
yad ettiği Ilhami Safa, meslek hayatındaki tecrübesi, çalışkanlığı, dürüstlüğü, teva-
zuu ile hatırlanır. Kardeşi Peyami Safa da ağabeyinin tüm bu özelliklerine rağmen 
hak ettiği kıymeti görememesini eleştirir: Görsel 4

Dünyaya nasibsiz ve desteksiz gelmekten başlayan, çocukken babasını en trajik 
şartlar içinde kaybedip hayatın kudurmuş dalgaları önünde yalnız kalmaya ve her 
biriyle ayrı ayrı boğuşmaya, nihayet ömrünü verdiği meslek çevrelerinden vefasız-
lık ve nankörlük, en yakını olmak durumundaki kadınlardan alçaklık ve kahbelik, 
züppe, şımarık ve dalkavuk bir idare adamından vicdana ve kanuna düpedüz aykırı 
hareket görmeye kadar varan bin sebep, ecelin kaderini dolduran zehir damlaları-
dır (Safa, 1954, s. 474).

Ilhami Safa’nın oğlu Behçet Safa’nın 2004 yılında Hürriyet gazetesine verdiği rö-
portajda “Babam Babıali’de çok yoruldu. Kontrat yapmazdı, iş yürüyünce atarlardı 
bunu. Yenisabah’ı kurdu mesela. Gazete tutunca da attılar işten. Ya en lüks otelleri 
hatırlıyorum, yahut küçük bir odada babamın arkasında uyuduğumu.” (Safa, 2004, 
s. 13) sözleri de Peyami Safa’nın sitemine dayanak teşkil eder.

Ilhami Safa’nın vefatı sonrası söylenenler daha çok meslek hayatı ve kişiliğini or-
taya koyarken düşünce dünyasıyla ilgili görüşlere yer verilmez. Matbuat hayatında 
daha çok yönetici pozisyonda bulunması, kurmaca eserlerini popüler nitelikte aşk 
ve polisiye türünde kaleme alması, Ilhami Safa’nın dünya görüşünü ve ideolojisi-
ne dair ayrıntıların bugüne ulaşmasına engel olur. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 
yalnızca Behçet Safa babasının siyasi tutumuna dair bazı ipuçları verir. Onun “Ba-
bam Ilhami Safa bana anarşizmden falan bahsetmedi. Kendisi de bilmiyordu ama 
öğrettiği şeyler çok anarşistçeydi. Bayraklara inanma derdi mesela.” (Safa, 2004, s. 
13) ifadelerinde görüldüğü gibi Ilhami Safa, kardeşi Peyami Safa’nın aksine mil-
liyetçi-muhafazakâr dünya görüşüne uzaktır. Yakup Kadri ise İkdam gazetesinin 
başına geçmesi hadisesinden bahsederken Ilhami Safa’nın “vatansever ve milliyet-
çi” olduğunu belirtir (Türker, 2021, s. 16). Behçet Safa ve Yakup Kadri’nin söylem-
leri arasındaki bu farklılık, Ilhami Safa’nın görüşlerinin Cumhuriyet sonrasında 
dönüşüme uğradığını gösterir. Cemalettin Saraçoğlu’yla birlikte çıkardıkları Yeni 
Sabah gazetesinin ilk sayısında “Yeni Sabah Kemalist bir gazetedir. Aldığımız her 
nefesi kendisine borçlu olduğumuz ebedi Atatürk’ün dehasından fırlayan altı ok 
istikametinden kıl kadar şaşmayacağız” (No: 1, 6 Mayıs 1938) ifadeleriyle Kemalist 
yönetimle aralarında herhangi bir fikir ayrılığı olmadığını belirtir. Bu çerçevede 
Ilhami Safa’nın dönemin siyasetiyle ters düşmeyecek bir ideolojiyi benimsediği 
söylenebilir.
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Romancılığı
Ilhami Safa Yeni Sabah’taki ortaklığından ayrıldıktan sonra polisiye romanlar 
yazmaya başlar (Üyepazarcı, 2008, s. 327). Yayın tarihleri çoğunlukla 1944’te ger-
çekleşen bu romanların bir kısmında oğlu Behçet Safa’nın ismini müstear olarak 
kullanır. Oğuz Eren, Ilhami Safa’nın tefrika olarak yayımlanan romanlarının se-
kiz tanesinin 1943-1945 yılları arasında Istanbul Maarif Kütüphanesi tarafından 
yayımlandığını, bu romanlarının dördünde Behçet Safa müstearını kullandığını, 
üçünde kendi adını tercih ettiğini, Daktilo Leman’daysa herhangi bir ismin yer 
almadığını belirtir6 (Eren, 2017, s. 48). Erol Üyepazarcı da çalışmasında Ilhami 
Safa’nın romanlarının tamamından bahsetmez. Ayrıca Üyepazarcı Ilhami Safa’nın 
ilk romanının Anadoluhisarı’nda Beş Cinayet olduğunu bildirir. Bu bilgiler ışığın-
da Ilhami Safa’nın romanlarının tam listesi şu şekildedir: Anadoluhisarı’nda Beş 
Cinayet (1944), Bir Aşkın Peşinde-Hacı Şakir Ailesinin Esrarı (1944), Fener Yolu 
Cinayeti (1944), Şeytan (1944), Şeytanın Piçi (1944), Semra’nın İki Kocası (1944), 
Yeşil Babanın Tespihi (1944), Saraylının Kızları (1945), Bir Aşkın İntikamı (1945), 
Yezidlerin Cenneti (1944). Ayrıca Saliha Türker’in tespitine göre Ilhami Safa’nın 
tefrika romanları şu şekildedir: Komiser Sedad (Son Posta, 13 Şubat 1940-2 Nisan 
1940), Gestapo ve Entelicens Servis (Son Posta, 10 Eylül 1940-20 Ocak 1941), İkbal 
Kalfa’nın Mirası (Yeni Sabah, 20 Şubat 1949-26 Nisan 1949), Sevimli Köşk Cinayeti 
(Yeni Sabah, 27 Nisan 1949-2 Haziran 1949) (2021, s. 121). Ilhami Safa’nın kitap 
olarak basılan W. Churchill’den Zafer, Claude Farrére’den Savaş, Vicki Baum’dan 
Marion’un Kalbi ve müellifi belirtilmeyen Tibet Yıldızı ve Düşünceler ve Maceralar 
olmak üzere beş adet çevirisi de bulunmaktadır.

Ilhami Safa’nın polisiyelerinde melodram öğesinin ağır basması, olayların çözü-
münde tesadüflere fazla yer verilmesi, kişilerin ve olayların inandırıcılığının zayıf-
lığı noktasında eleştirilir (Üyepazarcı, 2008, s. 327-328). Ayrıca romanlarda içerik 
kurgusu dengesiz dağılım gösterir. Yani olayın asıl çatışmasını içeren kısımlar bazı 
romanlarda daha az yer kaplar. Ilhami Safa’nın polisiyeleri genellikle doğa üstü 
güçler ve fantastik olaylar da içerir. Kurgu üzerindeki bu ağırlık olayların dengesiz 
verilişine ve mantıksız çözümlere neden olur.

Anadoluhisarı’nda Beş Cinayet Üzerine

Eser, 1944’te Istanbul Maarif Matbaası tarafından “Meraklı Heyecanlı Romanlar 
Serisi” içerisinde, macera romanlarının çokça yazılıp tüketildiği bir dönemde ya-
yımlanmıştır. Ilhami Safa Yeni Sabah’tan ayrıldıktan sonra 1944-1945 yıllarında bu 
türden romanlarını peş peşe yayımlamıştır.

Erol Üyepazarcı’ya göre Anadoluhisarı’nda Beş Cinayet, erken dönem Fransız po-
lisiye romanlarını andırır (2008, s. 327). Anadoluhisarı’nda bir köşkte gerçekleşen 
sır dolu beş cinayeti konu alan eserde şamdanların hikâyesi üzerinden masalsı bir 
atmosfer kurulur, cinayetlerin faili romanın sonuna kadar gizlenerek muamma 
sürdürülür. Bu anlamda romanın polisiye kurgusunun başarılı olduğu söylenebi-
lir. Ancak kişilerin tek taraflılığı ve cansız görünümü, olayı çözecek olan kişinin 

6 Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü’nde Daktilo Leman’ı Nasıl Kaçırdılar? adlı romanın Ziya Şakir Soku’ya ait 
olduğu belirtilmektedir (Sağlam Can, 2019). http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/soku-ziya-sakir 
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yetersizliği, dil ve anlatımın tekdüzeliği romanın niteliğine gölge düşürür. Üyepa-
zarcı, sivil polis komiseri Burhan Şefik’in iyi bir dedektiflik yürütmediğini, sık-
lıkla kurulan tuzaklara düşüp başarılı bir icraat sürdüremediğini belirterek olayı 
çözecek kahramanın niteliksizliğini vurgular. Ayrıca melodram öğesi ağır basan 
romanda geri dönüşlerle anlatım sıkça kesildiğinden roman teknik bakımdan ku-
surlu bulunur (2008, s. 327). Görsel 5

Ilhami Safa’nın bu ilk romanı isminden de anlaşıldığı üzere Boğaziçi’nin Anado-
luhisarı mevkiinde geçer. Göksu deresinin Boğaz’a döküldüğü yerde, kısmen Göz-
tepe ve Kavacık taraflarında kurulmuş bir yerleşim merkezi olan Anadoluhisarı, 
Göksu deresi, Küçüksu deresi ve çayırlığı ile Boğaziçi’nin ünlü mesire yerlerine 
sahiptir ve bugün Beykoz ilçesine bağlı bir yerleşim birimidir (Gökbilgin, 1992, s. 
259). Anadoluhisarı’nın da içinde bulunduğu Boğaziçi, Yahya Kemal’e göre yekpa-
re bir şehir, Samiha Ayverdi’ye göre Istanbul’un latif bir devamı, Abdülhak Şinasi 
Hisar’a göre emsalsiz Istanbul’un en ince ve asil şeyler gibi mahzun bir güzellikler 
güzeli bir parçası olarak Osmanlı medeniyetiyle Istanbul’un simge değeri haline 
gelmiştir. Hisar’a göre halis bir Türk eseri olan Boğaziçi kendi içine kapalı bir âlem, 
kendisine has tamamen milli ve mahalli bir medeniyetin ifadesidir. Ayverdi’ye gö-
reyse kökleşmiş Boğaziçi hayatı, görgüsü ve üslubu ile bir yandan toplumsal ve 
sanatsal hayatı etkilerken saraylar, yalılar, köşkler, evler, mahalleler, şiir ve musi-
ki ile Türk Islam medeniyeti kaynaklı kendine özgü medeniyeti oluşturmaktadır 
(Burkut, 2017, s. 107-109). Boğaziçi ve güzellikleri Türk edebiyatında roman ve 
hikâyelerde sıklıkla gündeme gelir. Nâbızâde Nâzım’ın Zehra, Halit Ziya Uşaklı-
gil’in Aşk-ı Memnû ve Bir Yazın Tarihi, Mehmet Rauf ’un Eylül, Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın Metres, Cehennemlik ve Cadı, Halide Edip’in Tatarcık, Yakup Kad-
ri’nin Nur Baba, Refik Halit Karay’ın İstanbul’un İç Yüzü adlı romanlarında, Ahmet 
Râsim’in birçok hikâyesinde, Saffetî Ziya’nın Silinmiş Çehreler ve Beliren Simalar, 
Ruşen Eşref Ünaydın’ın Ayrılıklar, Abdülhak Şinasi Hisar’ın Boğaziçi Mehtapları 
ile Boğaziçi Yalıları adlı eserlerinde Boğaziçi’nin bir kesiminde, bir semtinde veya 
bir yalısında geçen olaylar anlatılır (Gökbilgin, 1992, s. 262). Anadoluhisarı’nın 
da içinde bulunduğu Beykoz semti, köşk ve yalılarıyla romanlarda sıklıkla tercih 
edilen mekânlardandır. Söz gelimi Ahmed Midhat Efendi’nin Çengi, Server Bedi-
i’nin Kanlıca Vakası ve Muazzez Tahsin Berkand’ın Sonsuz Gece adlı romanlarında 
Beykoz köşk ve yalıları ayrıntılı tasvirler ve birey-mekân ilişkisi çerçevesinde iş-
lenir. Beykoz yalı ve köşkleri romanlarda çoğunlukla Boğaz manzarasıyla, sandal 
gezileriyle, mehtap sefalarıyla, geniş bahçeleriyle, ihtişamlı iç dekoruyla, heybetiyle 
cazibeli eğlence mekânı olarak geçer; bir masal atmosferinde sunulur. Örneğin Ya-
kup Kadri’nin Nur Baba’sında Safa Efendi’nin yalısı, Boğaziçi’nin en cazibeli mer-
kezlerindendir. Yalıda sabaha dek süren saz seslerine sandallar eşlik eder. Anado-
luhisarı’nda Beş Cinayet’le aynı tarihte Safiye Erol tarafından kaleme alınan Ülker 
Fırtınası (1944)’nda Kanlıca yalıları gözlerden uzak kaçak aşk yuvası olarak işle-
nirken bu mekânın geleneksel değeri muhafaza edilir. Muazzez Tahsin Berkand’ın 
Yabancı Adam (1980)’ında ise Paşabahçe’deki yalı bir sığınak ve huzur yeri olarak 
değer görür. Romanda yalının bahçesi güzelliğiyle göz kamaştırırken özel anların 
paylaşıldığı mekân olur (Doğan ve Üstün, 2013, 260-274).

Anadoluhisarı’nda Beş Cinayet’te Tülbentçi Nazmi Efendi, beş sene evvel Hicaz ve 
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Görsel 5. Anadoluhisarı’nda Beş Cinayet, 1944.

Suriye tarafında bir seyahatten ve Hac’dan döndükten sonra Teşvikiye’de büyük bir 
konak satın alır. Ayrıca Anadoluhisarı’nın tepesinde büyük bir köşk de alarak yaz 
mevsiminde ve aklına estikçe ortaya gider; antika halılar, seccadeler, tespihler, gü-
müş tepsiler, sarı pirinç mangallar ve daha birçok Asya hatıraları arasında vakit 
geçirir (1944: 3). Görüldüğü gibi Anadoluhisarı’ndaki köşkün ilk sunuluş biçimi, 
Doğu kültürüne dair izler taşımasıyla ilişkilidir. Mustafa Nazmi Efendi, o sene ra-
mazanı bu ağaçlar arasındaki büyük köşkte geçirmeye karar verir. Ilkteşrinin (eki-
min) ortasına doğru oraya taşınacaklardır. Nazmi Efendi’nin kızı Fahire bu fikre 
sıcak bakmaz; o, ramazanı ve bayramı arkadaşlarıyla birlikte eğlenerek geçirmeye 
niyetlidir. Geleneksel değeri olan köşkün Fahriye için herhangi bir kıymet ifade 
etmemesi onu Kiralık Konak’ın züppe kadın tipi Seniha’ya yaklaştırır. Romanın 
hemen başında Anadoluhisarı’ndaki köşkün “bir dağ tepesi” şeklinde sunulması, 
geleneksel değeri olan mekânın Teşvikiye’de oturan dönem insanı için nasıl algı-
landığına işaret eder. Üstelik köşke giderken yanlarına Fahire’nin nişanlısı Burhan 
Şefik Bey’den başka kimseyi almayacak olan ailenin bir şeyden kaçarcasına gidişi, 
köşkü polisiye kurgu için gizemli bir mekâna dönüştürür. Nitekim çoğunlukla yaz 
aylarını geçirmek maksadıyla satın alınan köşke sonbaharda gidilmesi, alışılmış 
bir durum değildir. Taharri memuru Burhan Şefik Bey, bu ani gidişin arkasında 
başka bir neden olduğunu sezer, Fahire odasına çekildikten sonra Mustafa Nazmi 
Efendi’den gidişlerinin gerçek sebebini öğrenmeye çalışır. Nazmi Efendi “Kendimi 
Anadoluhisarı’ndaki köşkün duvarları arasında bu konaktan daha emin ve mesut 
addediyorum da ondan… Bilhassa bugünlerde!” (s.5) dedikten sonra servetinden 
dolayı birilerinin kendisine düşmanlık beslediğini ve tehdit edildiğini belirterek 
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bu zamansız gidişin gerekçesini bildirir; ancak daha fazla detaya girmez. Söz ko-
nusu durum, polisiye türünden bir romanın hemen başında gizem oluşturulma-
sı bakımından önem taşır. Bu sayede okurun merak duygusu canlı tutulur. Diğer 
taraftan Fahire’nin Anadoluhisarı’ndaki köşke dair söyledikleri, geleneksel değeri 
olan mekâna bakışın ne ölçüde değiştiğine işaret eder. Onun “Bizim köşk eski ve 
her köşesinde sanki esrarengiz bir hava esen antika bir binadır. Orada eğlenceli 
bir vakit geçireceğinizi ummayınız” (s. 4) şeklinde tanımladığı köşk, genç kuşak 
için terk edilerek geleneksel değerini yitirmiş gizemli bir mekândır. Mustafa Nazmi 
Efendi’nin de Anadoluhisarı’na taşınma gerekçesi köşkün manevi değerinden de-
ğil, güvenlik endişesinden kaynaklanır. Mustafa Nazmi Efendi ve kızının Anado-
luhisarı’na taşındıklarını bildiren ikinci bölümde köşk, kasvetli bir tasvirle okura 
sunulur:

Köşkün etrafı fındık ve armut gibi meyvadan üzüm bağlarına kadar her türlü ağaç-
larla ve çitlerle kaplı idi. Çam ağaçlarının arasında Boğaz’ın mavi suları, sahildeki 
yalılardan bir ikisi ve karşıda Rumelihisarı’ndan başka bir şey görünmüyordu. Za-
ten köşkün istikametindeki tepelerde uzakta, çok uzakta başka bir köşkle bahçesin-
deki su değirmeninden başka bir şey yoktu.

Manzara, hele kış başlangıcında hüzünlü idi. Ağaçlar kurumuş, yollar yaprak kı-
rıntıları ve kuru dallarla dolu ve kimsesiz… Nazmi Efendi’nin köşkünün bazı pen-
cerelerinden bütün gün canlı olarak görünen mahlûk bir iki kuştan ve sütçü ile ek-
mekçiden ibaretti. Kül rengindeki gök yekpare bir örtü halinde köşkü çeviriyordu.

Kuzguncuk yolu üstündeki yalılardan ancak bir ikisinde hayattan eser vardı. Öte-
kilerin pencereleri, pancurları, perdeleri kapanmış derin bir uykuya dalmış gibiy-
diler (s. 6-7).

Görüldüğü gibi Anadoluhisarı’ndaki köşkün tasviri, alışılageldik Boğaziçi tasvirle-
rinden aykırı bir görünüm arz eder. Mustafa Nazmi Efendi’nin köşke yaz bitiminde 
güvenlik endişesiyle taşınması, geçmişte sayfiye ve eğlence mekânı olarak tercih 
edilen mekânın geleneksel değerinin içinin boşaltıldığını gösterir. Diğer taraftan 
Anadoluhisarı’ndaki köşk, sadece yaz sonrasının terk edilmişliğiyle değil, artık ha-
rabeye dönmüş iç dekoru vurgulanacak şekilde tasvir edilir. Artık Boğaziçi, Os-
manlı kültürüyle canlanan, mimari ve musikinin bütünleştiği medeniyet merkezi-
ne dönüşen bir atmosferden ziyade çeşitli cinayetlerin vuku bulduğu esrarengiz bir 
mekân olarak işlenir:

Bu köşk hakikaten esrarengiz idi. Hele bu mevsimde, burada kalmak için bu köş-
kün esrarına karışmış olmak lazımdı.

(…)

Köşk, eski bir Abdülhamit paşası tarafından yaptırılmıştı. Tavanlarındaki yaldız-
ların binlerce altını eritip süslettiği söylenirdi. Sarı boyası zamanla çoktan dökül-
müş olduğundan köşk uzaktan renksiz gibi görünüyordu. Geniş pencerelerindeki 
pancurların ikisi açıktı. Ötekiler sımsıkı kapanmıştı. Köşke çıkan keçi yolunun iki 
tarafı sarmaşıklar ve hanımellerile güllerin boynu bükük dalları kalmıştı (s. 7)
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Romanın hemen girişinde Nazmi Efendi’nin köşkü eski ihtişamını kaybetmiş şe-
kilde sunulur. Terk edilmiş izlenimi uyandıran bu köşk, geçmişe ait antika eşyala-
rın depolandığı bir harabe görünümündedir ve geleneksel kıymetinden bağımsız 
olarak “esrarengiz” bir mekân olarak algılanır. Burhan Şefik, köşkü “tarihi kıymeti 
olan bir abide” olarak görürken Fahire için köşk, dehlizleri, mahzenleri ve bod-
rumlarıyla Hind mabedi gibi esrarengiz bir yerdir:

Ben bu köşkte kendimi bu asırdan başka bir asırda zannederim. Sanki başka bir 
devir yaşıyormuşum gibi bir hisse kapılırım. Sanki başka bir devir yaşıyormuşum 
gibi bir hisse kapılırım. Siz duymuyor musunuz? Garip, bütün asabı gerginleştiren 
bir de kokusu vardır (s. 8)

Fahire’nin dönemin asrî kadın tipini temsil edişi, köşkte kendisini başka bir za-
manda hissetmesinde açığa çıkar. Köşk, onun için zevk ve eğlence mekânı olmak-
tan ziyade kendisini ait hissetmediği ve bilinmezlerle dolu olan gizemli bir mekân-
dır. Romanda söz konusu karşıtlığın kurulması, eski-yeni çatışması üzerinden bir 
sonuca ulaşmak amacı taşımaz. Daha ziyade cinayetlerin vuku bulacağı köşke ür-
kütücü ve esrarengiz bir hava katmak maksadı ön plana çıkar. Bu çerçevede Ilhami 
Safa’nın terk edilmiş geleneksel hayata karşı özlem duyması yahut bu hayatın tem-
sili olan köşkün değerini muhafaza etmek gibi bir amaçla romanını kurgulaması 
söz konusu değildir. Anadoluhisarı’ndaki köşk, yazar için geleneksel değeri göz 
ardı edilerek çağ dışı bırakılan ve terk edilmiş görüntüsüyle gizemli cinayetlerin 
yaşandığı bir mekândan ibarettir. Boğaziçi medeniyetinin terk edilmesi, burada-
ki köşk ve yalıların harabeye dönmesi 1930’lu yıllardan itibaren Türk romanında 
gündeme gelen meselelerdendir. Söz gelimi Nahit Sırrı Örik’in Kanlıca’nın Bir Ya-
lısında (1933) adlı romanının vuku bulduğu yalı, heybetli bir görüntüye sahipken 
aradan geçen on üç yıl sonra eski ihtişamını ve saltanatını kaybetmiş, terk edilmiş 
bir mekâna dönüşmüştür. Avrupa’da eğitimini tamamlayıp yurda dönen başkarak-
ter Fuad Bey’in Kanlıca’yı son ziyaretinde çocukluğundaki heybetli yalıdan eser 
kalmamış; iskelete dönüşen yalı kömür deposu olarak kullanılmaya başlamıştır. 
Halide Edip’in 1939’da kaleme aldığı Tatarcık’ta da benzer bir dönüşüm mesele-
si söz konusudur (Doğan ve Üstün, 2013, s. 263-266). Abdülhak Şinasi Hisar’ın 
Çamlıca’daki Eniştemiz (1944) ve Boğaziçi Mehtapları (1942) adlı eserleri de terk 
edilmiş geleneğe özlem duyulan yıllarda yazılmıştır. Nahit Sırrı’nın romanı, yalının 
değişimi üzerinden gelenekle kurulan irtibatın zamanla nasıl farklılaştığını, kade-
rine terk edilen mekânın nasıl işlevsizleşip değerini kaybettiğini konu edinir. Bu 
romanda Boğaziçi medeniyetinin nasıl yok olduğu aşamalarıyla kurgunun mer-
kezine yerleştirilirken Ilhami Safa’nın romanında doğrudan terk edilmiş köşkle 
karşılaşılır. Burada geleneksel değeri olan mekânın yitirilmesine karşı bir hüzün 
beslemekten ziyade anlatıcının bilinçli şekilde köşke pejoratif anlam yüklediği 
söylenebilir. Burada köşkün mazisi daha çok cinayetlere uygun bir mekân olması 
bakımından işlev görür.

Mustafa Nazmi Efendi, Anadoluhisarı’ndaki köşkünü antika eşyaları muhafaza et-
tiği bir depo olarak kullanır. Buradaki antika odasında “yerde ve duvarda kalın ha-
lılar, seccadeleri duvarlara dayalı ve ortada içi pırıl pırıl yanan gümüş, altın kıymetli 
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eşyalar var[dır]. Burada eski Arapların en ince, en kıymetli el işleri görül[ür]. Kalın 
halının üstünde bir kaplan ve iki yaban kedisi postu yat[ar]” (s. 9-10). Vitrindeki 
altın şamdanla beraber son derece kıymetli antika eşyaların köşkte muhafaza edil-
mesi, geçmişe yüklenen değer bağlamında manidardır. Bir âna, davranışa, duru-
ma, yere, kişiye, nesneye, zamana veya geçmişteki bir deneyime güncel/temsili bir 
anlam yükleyen, “nostos” ve “algos” sözcüklerinin birleşimiyle geçmişe duyulan 
özlemi ifade eden nostalji duygusu, arkaik bir duygu veya hissiyatı alıntılar, onu 
simgesel olarak yeniden yapılandırır. Bu açıdan, nostalji, geçmişin düşünce ve duy-
gulanımlarını şimdide yeniden inşa etmektir de denebilir (Köse ve Aydın, 2020, s. 
760). Geçmişe ait olanı bugüne taşıma arzusundan kaynaklanan nostalji duygusu-
nun, bir bakıma geçmişi paranteze aldığı, onu bugünün şartlarında bir “nesne” ola-
rak yaşatmaya çalıştığı düşünülürse Mustafa Nazmi Efendi’nin geleneksel kıymeti 
olan eşyaları geçmişteki canlılığını yitirmiş, terk edilmiş köşkte “güvenli olduğu 
düşüncesiyle” muhafaza edişi, maziyi bu köşkte diri tutmaya çalıştığını gösterir. 
Ancak gerek köşkün gerekse antika eşyaların hayatın dışında tutularak belli sınırlı-
lıklar içerisinde yaşatılması, söz konusu mekânın ve eşyaların romanda bir gerilim 
unsurunun parçalarına dönüştürülmesi, geleneğin içinin boşaltıldığına işaret eder.

Ilhami Safa, kardeşi Peyami Safa’nın Fatih Harbiye’de yahut diğer romanlarında 
idealize ettiği Doğu-Batı sentezini benimsemez. Dönemin inkılaplarını Türk mo-
dernleşmesinin süreklilik çizgisinde değerlendiren Peyami Safa, değişimin gele-
nekten bağımsız koşullarda gerçekleşemeyeceğini, her inkılabın birbiriyle tarihi 
bağları olan davranışlara ve geleneklere dayandığını savunur. Ona göre tekâmül, 
tarihi şartların elverdiği ölçüde gerçekleşir (Safa, 1963, s. 54-57). Peyami Safa’nın 
tarihsel ve geleneksel dinamikler üzerine kurguladığı değişim fikri, maziye ait kıy-
metlerin günün şartlarında yeniden üretilmesine işaret eden muhafazakâr düşün-
ceye tekabül eder. Böylece onun düşüncesinde tarihi değerler doğrudan reddedil-
meyerek günün şartlarında geleneksel kıymetini muhafaza eder. Nitekim Ilhami 
Safa’nın romanının mekânı olan Boğaziçi’nin bir başka semtinde, Anadolukava-
ğı’nda vuku bulan, Cingöz Recai serisinde yayımlanan ve yine bir cinayeti konu 
edinen “Anadolukavağı’nda Bir Cinayet” adlı hikâyesinde Peyami Safa, Boğaziçi’ni 
Ilhami Safa gibi terk edilmiş bir geleneğin mekânı olarak değil, tüm canlılığıyla 
hikâyesinde işler. Askerlikten emekli olup her şeyini satarak Anadolukavağı’nda 
bir çiftliğe yerleşen Hüseyin Hüsnü Paşa, dama oynayıp vakit geçirmek için sürekli 
kahveye gider, kendine sosyal bir hayat kurar (2018, s. 112). Söz konusu mekân, 
yine bir cinayete sahne olsa da Anadoluhisarı gibi terk edilmiş, harabe görünüm-
den uzaktır. Dolayısıyla birbirine komşu olan iki mekânda vuku bulan cinayetleri 
kurgulayan iki kardeşin düşünce dünyalarındaki farklılık, mekânı ele alma biçim-
lerinde açığa çıkar. Peyami Safa için Boğaziçi halen tüm canlılığıyla hayatın bir 
parçasıyken Ilhami Safa ıssız ve gizemli bir köşkte geçen romanında geleneği bir 
odanın içerisine hapseder.

Anadoluhisarı’nda Beş Cinayet’te Boğaziçi ve köşk, ilk bölümlerdeki karamsar ve 
esrarengiz tasvirinden sonra cinayetlere sahne olan herhangi bir mekân olmak-
tan öteye geçemez. Mustafa Nazmi Bey’in Arabistan’dan getirdiği şamdanın pe-
şinde olan Mehmet Selam, Sabahattin ve onun adamı Abid, şamdanları toplayarak 
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Arabistan’daki büyük hazineyi elde etmeyi ve giderken beraberinde Fahire’yi de 
götürmeyi planlayan Abbas tarafından öldürülür. Efendisi Mustafa Nazmi’yi de 
katleden Abbas, Burhan Şefik’ten kaçarken uçurumdan yuvarlanarak can verir. 
Romanda fazla yetenek gösteremeyen Burhan Şefik, olaylar çözüme kavuştuktan 
sonra taharri memurluğundan istifa edip Fahire ile evlenerek huzurlu bir hayat 
sürdürmek istese de Başkomiser buna müsaade etmez. Yeni görev ve maceralar 
onu beklemektedir.

Sonuç
Kırk seneden fazla Türk basınına hizmet eden, Yirminci Asır, Son Telgraf, Yeni Sa-
bah, Hafta, Kültür Haftası, Yeni Hayat gibi pek çok gazete ve derginin yayın haya-
tına girmesinde öncü rol oynayan; Servet-i Fünun, İkdam, İçtihat, İleri gibi Türk 
basın tarihinin önemli mecmualarında görev almış bir gazeteci olan Ilhami Safa, 
dördü tefrika, on tanesi basılı olan popüler nitelikli aşk ve macera romanlarıyla ve 
beş çevirisiyle Türk edebiyatına katkı sağlamıştır. Hakkında herhangi bir akademik 
çalışma yapılmayan7 Ilhami Safa’nın hayatı, gazeteciliği, kişiliği ve romancılığını 
gündeme getirmeyi amaçlayan bu çalışmada yazarın ilk romanı olan ve Beykoz 
sınırlarında vuku bulan Anadoluhisarı’nda Beş Cinayet, mekân olgusu üzerinden 
değerlendirilmiştir.

Çalışmalarda çoğunlukla babası ve kardeşinin gölgesinde kalan, kendisi hakkında 
fazla bilgi verilmeyen ancak gerek gazeteciliğiyle gerekse romanlarıyla hatırı sayılır 
bir öneme haiz olan Ilhami Safa, Kemalist iktidarla çatışmaya girmeyen, ona her 
anlamda destek veren bir düşünce dünyasına sahiptir. Onun Anadoluhisarı’nda Beş 
Cinayet adlı polisiye romanında karşılaşılan geleneksel Boğaziçi ve köşk kültürü, 
geçmişteki değerini yitirmiş ve köhnemiş görüntüsüyle ön plana çıkar. Köşkün ve 
Anadoluhisarı’nın romandaki işlenişi, yazarın kardeşi gibi geçmişi bugünün şart-
larında yeniden üretmeyi amaçlamadığını, muhafazakâr bir dünya görüşünü be-
nimsemediğini gösterir.

7 İlhami Safa ile ilgili çalışmamızın başlangıcında kataloglarda görülmeyen, son aşamasındaki taramalarda ise Mar-
mara Üniversitesi kütüphanesinde rast gelinen bir yüksek lisans tezi mevcuttur. Saliha Türker tarafından hazırlanan 
İlhami Safa’nın Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserlerindeki Eğitim Meseleleri başlıklı tezde, tespitlerimizin ötesinde yeni 
bir bilgi görülememiş, yazar hakkında bilgiler tezin getirdiği imkânlar ölçüsünde daha geniş çerçevede işlenmiştir. 
Araştırmacının süreli yayınlardan tespit ettiği tefrikalar, İlhami Safa’nın eserlerini gün yüzüne çıkartabilmek bakı-
mından kıymetlidir. Mezkûr çalışmada İlhami Safa’nın daha çok eğitim meselelerine bakışı değerlendirilmeye çalı-
şılmıştır. Saliha Türker’in tezi, kronolojik olarak bizim çalışmamızdan önce yayımlandığı için İlhami Safa’yla ilgili 
ilk akademik çalışma olarak kabul edilmelidir. 
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Sermet Muhtar Alus’un 
Gözünden Beykoz ve Köyleri

Yakup ÖZTÜRK1

Özet
Sermet Muhtar Alus’un (1887-1952) 1930’ların başından itibaren süreli yayınlarda 
yayımladığı yazılar içinden Beykoz ve Boğaziçi’ne dair olanları bu bildiri çerçeve-
sinde değerlendirilecektir. Ansiklopedi maddeleri ve kurguya dayalı metinlerinde 
Beykoz ve semtlerinin bir mekân olarak kullanıldığı nadirdir. Bu nedenle birkaç 
küçük hikâyesi dışındaki kurgu metinlerinden bildiride bahsedilmeyecektir. Alus, 
Osmanlı Devleti’nde çeşitli kademelerde idarecilik yapmış bir aileye mensuptur. 
Âbid Paşa’nın torunu ve Muhtar Paşa’nın oğludur. Istanbul’u kendi tecrübelerinin 
yanı sıra aileden gelen bu imkân sayesinde insanı, coğrafyası ve hatıralarıyla yakın-
dan tanımıştır. Onda Istanbul, bir medeniyet, din ya da tarih şehrinden ötede gün-
delik hayatın yansımaları ile vardır. Bu açıdan onun yazılarını Istanbul’un sivil ta-
rihi olarak değerlendirmek mümkündür. Eğlence en merkezî yerdedir ancak Alus, 
1920’lerin başından itibaren bu şehrin terk edilmişliğine, terkin getirdiği kültür 
ve gelenek kaybına bir itiraz geliştirir. Bunu yazılarında politik bir söylem olarak 
ifade etmez ancak ısrarla yirmi yılı aşkın bir süredir Istanbul’u her gün hatta bazı 
günler iki gazetede birden yazması başka türlü açıklanamaz. Alus, bu dikkatlerini 
Istanbul’un geniş coğrafyası içerisinde daha az mikyasta olmak kaydıyla Beykoz 

1 Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 
yakup.ozturk@bilecik.edu.tr.
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ve köylerine de kaydırmıştır. Bu bildiride Küçüksu ve Beykoz mesireleri, Göksu 
eğlenceleri, Prens Halim Paşa’nın Riva ormanlarında ava çıkması, Beykoz’dan Kan-
lıca’ya doğru görülebilecek köyler, binalar üzerinde durulacaktır. Keçecizade Fuad 
Paşa’nın Kanlıca’daki yalısı, bir ziyaretgâh olarak Yuşa tepesi, Boğaziçi’ndeki kazıklı 
yalılar ve deniz kültürü de bu bildiri kapsamında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sermet Muhtar Alus, Boğaziçi, Beykoz, Anadolu Kıyıları, 
Yuşa tepesi, Eğlence Kültürü.

Sermet Muhtar Alus Kimdir?
Sermet Muhtar Alus, 28 Mayıs 1887’de Istanbul’da Firuzağa Mahallesi’nde doğ-
muştur. Çocukluk yıllarını Şehzadebaşı’nda sonradan yıkılıp yerine Letâfet Apart-
manı yapılan dede konağında geçirmiştir. (Toros, 1995, s. 11) Göbek adı Osman’dır. 
Sermed, ebced hesabıyla Kamerî takvimden doğum yılı olan 1304’ü göstermekte-
dir. (İstanbul Ansiklopedisi Sermet Muhtar Alus maddesi, C. II, s. 755, Istanbul, 
1959) Pangaltı Harbiye Mektebi’nin Erkân-ı Harb sınıflarına yirmi beş yıla yakın 
topçuluk ve askerî tarih dersleri veren, Askerî Müze’yi kuran Ahmed Muhtar Pa-
şa’nın oğludur. Annesi Fatma Kevser Hanım, Hanımlara Mahsus Gazete’de F. K. 
imzasıyla makaleler yayımlamış bir kadındır. Erkân-ı Harb feriki Âbid Paşa’nın 
kızıdır.2 Anne tarafından dedesi 1270’te Silistre’yi müdafaa eden, sonra müşirlikle 
Umum Rumeli Kumandanı olan Mehmed Rifat Paşa’nın torunudur.3 Sermet Muh-
tar Alus’un annesiyle ilişkisi Alus’un ölümüne kadar sürmüştür.4 Fatma Kevser Ha-
nım, oğlu Sermed Muhtar’dan iki yıl sonra vefat etmiştir. (Demiryürek, 2007, s. 16) 
Âbdi Paşa’nın Halep sürgünü hakkında Alus’un başka yazıları da vardır. Onlara de-
ğinmeden dedesinin II. Abdülhamid tarafından Halep’te yaşamaya memur edildi-
ğini, 1908’de Meşrutiyet’in ilanından sonra Istanbul’a dönebildiğini söyleyebiliriz. 
Sermet Muhtar Alus, hem babası hem de dedesi cihetinden çocukluğunu Osmanlı 
saray terbiyesi ve bürokrasisine tanıklıklar ile geçirmiştir.

Sermet Muhtar Alus, ilk ve orta tahsilini hususî muallimlerden aldığı derslerle 
tamamlamıştır. Akşam’da yayımlanan “Enfiye” yazısında annesinin öz amcasının 
hafız, hacı, huzur hocalarından ve kürsü şeyhlerinden olduğunu söyler. Hikemi-
yatta, fıkıhta ve Arapçada üstat olduğu ifade edilir. Mesnevi şerhinde de parmakla 
gösterilir. Kur’an-ı Kerim, tecvid, ilmihal hocası olan Çarşambalı Hasan Tahsin 

2 Âbid Paşa, 1894 yılının Temmuz’unda II. Abdülhamid tarafından Halep’e sürgüne gönderilmiştir. Sermet Muhtar 
Alus’un çocukluk hatıralarının temeli bu sürgündedir. Gazete yazılarında, 1897 yılında Halep’e dedelerini ziyare-
te gidişlerini anlatmaktadır. Akşam gazetesinde yayımlanan “O Zamanın En Çok Müracaat Edilen Tedip Vasıtası 
Sürgüne Gönderilmekti” yazısında Halep’ten sürgün şehri olarak bahsedilmekte, Alus da “Çocukluğumda bir tarih-
te orada bulunmuştum” demektedir. Neden orada bulunduğuna dair malumat bu yazıda yer almamaktadır. Sermet 
Muhtar, 1897 yılında büyük babasının “esmayı üzerine sıçrattığından” üç yıl Halep’e sürgün edildiğini, kendilerinin 
de Halep’e gittiğini söylemektedir. Bu gidiş ziyaret amaçlıdır. (Akşam, “Keçecizade İzzet Fuat Paşa’ya Dair”, 29 
Teşrinisani 1945) Alus, bir başka yazısında II. Abdülhamid devrinde Halep’te “ikamete memur” edilen anne ve baba-
sının yanından döndüklerini, aylardan Mayıs olduğunu, dört at koşulu landolarla yola çıktıklarını, iki gece Afrin ve 
Kırıkhan’da konakladıklarını, öğle vakitlerinde İskenderun’a vardıklarını söylemektedir. (Akşam, “Tacirin Veletleri”, 
18 Haziran 1947)
3 Meral Demiryürek, Bir İstanbul Bilgesi Sermed Muhtar Alus kitabında Kevser Hanım’ın İsmet İnönü’ye yazdığı bir 
mektubu yayımlamıştır. Mektupta Kevser Hanım “Validemin pederi Silistre müdafi-i şehr müşir Rıfat Paşa, pederim 
merhum erkân-ı harbiye ferikanından Âbid Paşa...” demektedir. (Demiryürek, 2007, s. 15)
4 Cemaleddin Bildik’in “Paşazade Muharrir Sermet Muhtar’la Bir Konuşma, (Akşam, 4 Mayıs 1952-5 Mayıs 1952) 
başlığıyla yayımladığı söyleşi Sermet Muhtar Alus’un aile hayatı ve son günleri hakkında zengin bir malumat içer-
mektedir. Burada, ilerlemiş yaşına rağmen annesine olan bağlılığının ne derece kuvvetli olduğu görülmektedir.
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Efendi de Alus’a ders okutmuştur. (Akşam, “Enfiye”, 8 Ağustos 1945) Fransızca ve 
Almancayı erken yaşlarda öğrenmiş, Üsküdarlı Ali Rıza Bey’den de resim dersleri 
almıştır. Alus, matbuata kaleminden önce resimleri ve çizgileriyle girmiştir. Tefrika 
edilen pek çok romanını da kendisi resimlemiştir. Alus, dedesinin Halep’te sürgün 
olmasının ağır havasının evlerinde hâkim olmasından dolayı, yazılarında zengin 
tasvirlerle anlattığı âmin alaylarını yaşayamamıştır. Ilk eğitimini mahallelerinde, 
evlerinin karşısında bulunan Firuzağa Camii’nin imamı Hacı Hafız Mustafa Efen-
di’den almıştır. Ailenin Göztepe’ye taşındığı yıllarda, civar komşularından Selanik-
li Abdi Kâmil Bey’in (Alus’un babasının “aziz” dostudur. Vezneciler’deki Şemsü’l 
Maarif ’in kurucusu ve müdürüdür.) Göztepe’deki Mekteb-i Latif mektebine devam 
eder.

“Üstad Ahmed Ihsan” yazısında Ahmet Ihsan Tokgöz’ün ardından, Tokgöz’le ilgili 
hatıralarını anlatır. Yazının girişinde çocukluk yıllarında Ahmet Ihsan’ın Jules Ver-
ne çevirilerini iştahla okuduğunu dile getirir ancak bu kitapların neden resimsiz 
olarak çıkarıldığını da sorgular. (Yeni Sabah, “Üstad Ahmed Ihsan”, 10 Ikincikanun 
1943) Sermet Muhtar’ın resimle olan ilişkisini göstermesi bakımından bu erken 
yaşlarda kitaplarda resimler olmamasına dair gördüğü eksiklik, Alus’un ilk gençlik 
yılları itibarıyla resme olan ilgisinin artacağını haber verir. “Jules Verne’nin Ro-
manları” yazısı, (Akşam, 25 Ocak 1950) Sermet Muhtar’ın okuma kültürünün nasıl 
şekillendiğini göstermesi bakımından önemlidir. Kanaat Kitabevi’nde yıllar sonra 
rastladığı Verne romanlarından birinin ardından çocukluk yıllarına dönen Alus, 
bu romanlarda anlatılan seyahatlerin her evde okunduğunu, anneannesinin bu ki-
tapların ciltlerini elinden düşürmediğini, kendisinin de henüz elifbeye başlamadan 
bu kitapların resimlerine bakarak bunlara merak saldığını söyler. Okuduğu ilk ki-
tapsa Ahmed Ihsan’ın tercüme ettiği, İki Sene Mektep Tatili kitabıdır.

Sermet Muhtar’ın çocukluğu babasının devlet ricaline mensup olmasından dolayı 
askerî erkân arasında geçmiştir. Onun eğitim hayatının ve karakterinin şekillen-
mesinde aile dostlarının da payı büyüktür. Alus, çocukluk çağlarında dedesinin 
ve babasının ecnebi ahbaplarından kendisine de hediyeler geldiğini söyler. Mesela, 
dedesiyle 93 Harbi’nde tanışan, Ingiliz Salib-i Ahmeri’nde de görev yapan, sonra 
Istanbul’a yerleşip Reji Idaresi Erkânı’ndan olan Dr. Nlemira, Alus’a bir saat yol-
lamıştır. Belçikalı, askerî muharrir, Türkçe de dâhil on iki dil bilen General Neyt, 
her yıl Brüksel’den Sermet Muhtar’a kitaplar gönderir. Alus, bu kitaplardan, Kongo 
ülkesine, Orta Afrika’daki Ruwenzori dağlarına ve Okyanusya adalarına dair olan 
birkaçının hâlâ kütüphanesinde durduğunu ifade eder. (Akşam, “Eski Yılbaşılarına 
Dair”, 29 Aralık 1948)

1905 yılı Eylül ayında, Mekteb-i Sultanî’nin son sınıfına imtihanla girmiştir. 
1906’da diploma almıştır. Galatasaray’dan sonra Mekteb-i Hukuk’a devam etmiş-
tir. Burada öğrenciyken haftalık mecmualarda Necdet müstearıyla küçük hikâyeler 
yayımlamıştır. 1908’den sonra Galatasaray’dan arkadaşı Osman Kemal ve Mekteb-i 
Hukuk’tan sınıf arkadaşı Said Hikmet’in çıkardığı El-üfürük adlı mizah gazetesine 
karikatürleriyle destek olmuştur. Davul gazetesinde de bazı yazıları ve karikatürleri 
yayımlanmıştır. Erken yaşlarda öğrendiği Fransızca sayesinde Paris’te çıkan Illust-
ration mecmuasının fasiküllerini derlemiş, bunun tesiriyle telif ve tercüme eserler 
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kaleme almıştır. Helâl Mal adlı adaptesi Muhsin Ertuğrul’un Temaşa gazetesinde 
tefrika edilmiştir. Kitap olarak da basılmıştır. Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz 
Çamlıbel’le çeşitli oyunların adaptesinde bulunmuş, bu oyunların bazıları Muhsin 
Ertuğrul tarafından sahnelenmiştir.

Alus’un evlilikleri hakkında yazılarından edindiğimiz malumat oldukça kısıtlıdır.5 
Hayatına, alışkanlıklarına ve mizacına dair pek çok meseleye temas etmesine rağ-
men evliliklerinden, eşlerinin kimler olduğundan bahsetmez. Meral Demiryürek, 
Alus’un üç evlilik yaptığını, ilk evliliğinde Rumeli Orduları Müşiri Hakkı Paşa’nın 
torunu, Dr. Rüştü Bey’in kızı ve şair Necdet Rüştü Efe’nin kız kardeşi Semiha Ha-
nım ile evlendiğini söyler. Bu evlilikten Alus’un tek çocuğu Elhan doğmuştur.6 Bu 
isim, Cenab Şehabeddin’in “Elhan-ı Şita” şiirinden mülhemdir. Elhan Türsan, 1939 
yılında evlenene kadar babasıyla yaşamış, 1996 yılının Aralık ayında vefat etmiştir. 
(Demiryürek, 2007, s. 23)

Sermet Muhtar Alus’un kızına bir şiirden ilhamla isim koyduğu bir hakikatse de 
onun edebiyat meclislerinde uzun soluklu kaldığı hakkında kesin bir kanaate var-
mak mümkün değildir. Buna mukabil edebiyatçılarla olan dostluklarında birtakım 
hatıraları da naklettiği görülür. Göztepe yıllarında Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Fa-
ruk Nafiz, Selami Izzet, Vâlâ Nureddin, Mecdi Sadreddin’i tanır. “Cağaloğlu’nda 
Mesut Bey Konağı” yazısı da Alus’un edebiyat hatıralarıyla örülü bir semt ve ko-
nak yazısıdır. Burada da dostluklar kurduğu matbuat zâtları bulunur: “Servet Iskit 
dostumuzun Cağaloğlu’ndaki yayınevine arasıra uğrarım.” “Cağaloğlu’nda Mesut 
Bey Konağı” ve “Eski Romanlardan Hatıralar I-II” yazıları da Sermet Muhtar’ın 
gündelik edebiyata ve edebiyat topluluklarına olan yakın ilgisini gösterir. Yazı ve 
romanlarında Türk edebiyatını yakından takip ettiğini gösteren ifadeler bulunur.

Sermet Muhtar Alus’un edebî muhitlere dâhil olduğuna dair hem edebiyat tarihle-
rinde, hatırat külliyatımızda hem de Alus’un kendi yazılarında zengin bir malumat 
bulunmaz. Yazılarında ve romanlarında devrin edebiyatını yakından takip ettiği 
görülür ancak edebiyatçılardan dostluk kurduğu kişiler ya da katıldığı meclisler 
oldukça azdır. Bu sebepten “Meşrutiyet’ten Evvel Edebî Sohbetler ve Tahsin Na-
hid’in Evinde Içtimalar” yazısı Alus’un biyografisini inşa etme sırasında dikkate 
değer malzeme sunar. Tahsin Nahid, genç yaşında vefat eden Türk edebiyatçıla-
rındandır. Sermet Muhtar, Tahsin Nahid’le çocukluk yıllarından tanışır, aileleri-
nin altmış yıllık müşterek bir geçmişleri vardır. Mekteb-i Sultanî’den mezundur. 
Zaman içerisinde edebiyata olan ilgisi artar, Rübab-ı Şikeste’yi sayfa numaralarına 
kadar ezbere okuyabilir. Tahsin Nahid’in evi edebiyata düşkün gençlerin birbirle-
rine tesadüf ettikleri bir yerdir. Burada en çok Emin Bülend, akrabası Halet, Raif 
Necdet Bey, Romanyalı Süleyman gibi “karakteristik” gençler görülür. Emin Bü-
lend, bir tarafıyla sporcu, bir tarafıyla şairdir. “Ilk futbol oynayan Türklerden”dir. 
Sermet Muhtar’ın külliyatına toplu hâlde bakıldığında onun sık sık II. Abdülhamid 

5 Akşam’da yayımlanan “Baron Şeyh Rüstem” yazısında ilk defa evliliğinden bahsettiği görülür: “Bir sene görün-
medi. Tam baş göz olduğum, evlendiğim gündü. Evin içi akraba, ahbap, tanıdıkla dolu. Candan arkadaşlar bir odaya 
çekilmiş laklak ediyor, biraz da bira içiyoruz.” (Akşam, “Baron Şeyh Rüstem”, 15 Nisan 1941)
6 Sermet Muhtar, 6 Temmuz 1931’de Akşam’da yayımlanan “O Zamanın Doktorları Arasında Şöhreti Âfakgir İki Kişi 
Vardı” başlıklı yazısında Kadri Raşit Paşa’dan bahsederken onun “Dünyada herkesten ve her şeyden çok sevdiğim 
biricik kızı”nın “yegâne” doktoru olduğunu ifade eder.
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“istibdadına” göndermelerde bulunduğu görülür. Edebiyat meclisleri başlamadan 
önce de, evlerin dışarıları dikkatlice, jurnal korkusuyla kontrol edilir. Meclis baş-
ladığında arada “Kahrol Abdülhamid” sözünün de duyulduğu vakidir. Raif Nec-
det’in, Tahsin Nahid’in kendi eserlerini okumalarının ardından Sermet Muhtar da 
“gayrete” gelerek, o devirde ismi pek bilinmeyen bazı mahdum veya damat bey-
ler hakkında yazdığı mizahî parçaları okur. Meclisin son demlerine doğru mecra 
dedikoduya kayar. Bu kısım edebiyat tarihimiz açısından da ilginç yorumları ba-
rındırır. Mesela, Halid Ziya’nın Fransızca kelime kullanmaktan kaçınması nere-
deyse onun Alexander Dumas Pére yerine Ebu Iskender Duma demesine, oğluna 
da Ibni Iskender Duma demesine sebep olacaktır. Aşk-ı Memnu’da Bihter’in ayna 
karşısında soyunması “Gonkurların” bir romanındaki pasajı andırmamakta mıdır? 
Faik Ali Bey’in genç yaşında sakal bırakmasının ardındaki sebep de bu mecliste 
konuşulur. Mehmed Rauf ’un kömürle intihar etmesi hadisesi ve onu kurtarmaya 
koşan arkadaşının “civanmertliği”nden de söz edildiği görülür. Muallim Naci mek-
tebinden de söz açılır ancak bu bahis derhal “zir-i zemine” defnedilir. Bu da devrin 
edebî muhitlerinde Muallim Naci algısını göstermesi bakımından önemlidir. Bu 
evde son olarak Fransız edebiyatından konuşulur. Meclis dağılmadan, yine dışarısı 
kontrol edilir, sokaktan geçen dondurmacının dahi ayak sesleri duyulmayıncaya 
kadar beklendikten sonra, devre lanetler okunur.

Hayatının uzunca bir devrini varlık içerisinde geçiren Sermet Muhtar Alus’un ya-
zılarından maişet kaygısı yaşayıp yaşamadığı anlaşılmaz. Ancak, 1920’lerin sonun-
dan itibaren eski ihtişamını kaybeden ailenin geçim sıkıntısı yaşadığı, Alus’un da 
bunun üstesinden gelmek için çokça telif yazı kaleme aldığı görülür. 1920 yılında 
basılan Musée Militarie Ottoman Guide’ın kapağında “Umur-ı Fenniye ve Tarihiye 
Kâtibi” ifadesi yer alır. Müzede Fransızca ve Türkçe rehberler hazırlar. Babası, Ah-
met Muhtar Paşa’nın 1926’da vefatından sonra bu görevinden ayrılmıştır. Alus’un 
daha sonra bir memuriyette ya da başka bir işte düzenli olarak çalıştığı görülmez.7

Sermet Muhtar Alus’un asıl yazı faaliyetleri 1931 yılından sonradır. Bu tarihten 
vefat ettiği yıl olan 1952’ye kadar pek çok yazısı Akşam gazetesinde çıkmıştır. Yaşa-
dığı yıllar, Türk edebiyatının modernleşme ve çözülme yıllarına denk geldiği hâl-
de, gençliği ve olgunluğu yeni akım ve edebî heyetlerin tesis edildiği bir devirde 
geçmesine rağmen Alus’u bunların içerisinde göremeyiz. Onun sivil hayattan daha 
ziyade babası ve dedesinin mesleği dolayısıyla daha çok askerî erkân içerisinde bu-
lunduğu görülür. Alus, hayatının son yıllarını Taksim’de bir apartman dairesinde 
geçirmiştir. Bu daire de miras kalanlar arasındadır. Alus, geçirdiği kısa bir hastalık 
neticesinde 20 Mayıs 1952’de vefat etmiştir.8 Ölüm sebebi olarak kalp krizi teşhisi 
konmuştur.9 Cenaze namazı otuz kişiden daha az bir cemaat tarafından Bayezid’de 
kılınmış, naaşı Silivrikapı Mezarlığı’nda babası Ferik Ahmed Muhtar Paşa’nın ya-
nına defnedilmiştir.

7 Taha Toros, Alus’un 1910’da Mekteb-i Hukuk’tan mezun olduktan sonra hâkimlik ya da avukatlık yapmadığını, 
babasının müdürü olduğu Askerî Müze’ye “kapılandı”ğını yazar: “Burada üstün Fransızcasıyla kendisinden çok ya-
rarlanıldı.” (Toros, 1995, s. 16)
8 İstanbul Ansiklopedisi’ndeki madde bu tarihi 18 Mayıs 1952 olarak göstermektedir ancak dönemin matbuatı 20 
Mayıs 1952 tarihini verir.
9 Meral Demiryürek, Alus’un damadı İsmail Türsan’dan aktardığına göre ölümün kalp krizi neticesinde değil beyin 
kanamasından kaynaklandığını yazar. (Demiryürek, 2007, s. 439)
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Alus, hayatının yirmi yıldan fazlasını her gün yazarak kazanmıştır. Hâlâ Istanbul’a 
dair en bilinen yayınlardan biri olan İstanbul Ansiklopedisi’ne pek çok madde ve 
not yazmıştır. Alus’un çalışma disiplinini göstermesi bakımından “Tepebaşı’na 
Dair” yazısındaki şu satırlar dikkati çekmektedir:

“Istanbul’un kayıplarına karışmış hayatına, muhitlerine, tipik şahıslarına dair eski-
lerden duyduklarımı, kitaplarda okuduklarımı, küçük yaşımda gözümle görüp de 
hatırlayabildiklerimi hemen bir kenara not etmek öteden beri âdetimdir. Netekim 
bu notların çoğu Akşam’daki yazılarıma mevzu oldu. Bazılarını da, muvafık bul-
duğu taraflarını Ansiklopediye koyması için, aziz dostum Reşat Ekrem Koçu’ya 
vermekteyim.” (Akşam, “Tepebaşı’na Dair”, 13 Temmuz 1947)

Sermet Muhtar Alus’ta Mekânın Görünümü
Mekân, insanlığın yerleşik hayata geçmesi ile onun barınma, korunma gibi hayatî 
ihtiyaçlarının karşılanması sırasında söz konusu olmuş bir olgudur. Mekân, “onu 
yapılandıran” toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel tesirlerle birlikte değer-
lendirilir. (Tümtaş, 2012, s. 6) M. Sertaç Tümtaş, mekân ve insan ilişkisini şöyle 
açıklar: “[M]ekânı (sosyal) nesnelerin birbirine göre konumlanışı oluşturmakla 
birlikte, bir kez ortaya çıktığında, kendisini oluşturan öğelere indirgenemeyece-
ği gibi, mekân kendisini oluşturan nesneler üzerinde de etki yaratabilmektedir.” 
(Tümtaş, 2012, s. 7) Tümtaş, Cassirer’den üç temel mekân kategorisini de nakleder. 
Buna göre ilki organik mekândır. Bu, genetik olarak aktarılan biyolojik mekândır. 
Etnologların ele aldığı birçok davranış bu kategoriye girer. Sermet Muhtar Alus’un 
mekânı da biyolojik mekân üzerinden değerlendirilebilir. Alus, Istanbul’da doğ-
muş, anlattığı mekânların hepsinde bulunmuş, bunları tecrübe etmiştir. Ikincisi 
algısal mekândır. Bu, “her türlü duyusal deneyimin nörolojik senteziyle ilgilidir.” 
Burada, çeşitli duyuların uzlaştığı bir mekân algısı söz konusu edilir. “Anlık bir 
şema ya da izlenimin oluşması ve hafızanın da bu şemayı zaman içinde saklamaya 
yönelmesi bu kapsamdadır.” Hafıza ve öğrenmenin mekânla ilişkilendirilmesi söz 
konusu olduğunda “öğrenilmişliğin kültürel boyutu ve öğrenilmiş düşünce tarzla-
rını şemaya ekleyip çıkarmak mümkün olmaktadır.” Üçüncü tür mekân tecrübesi 
ise soyuttur. Simgesel mekân olarak da adlandırılır. Mekân burada, boyutları ol-
mayan, simgeler üzerinden doğal olarak yaşanır. (Tümtaş, 2012, s. 8) Bu mekân 
disiplini Alus’ta görünmez.

Mekân üzerindeki yorumlardan biri de onun toplumsal olarak üretildiğidir. Cas-
tells toplumsal yapının bir ifadesi olan mekânı yorumlamanın aynı zamanda onun 
ekonomik, politik ve ideolojik sistemin unsurları ve bu unsurların birbirleriyle 
olan paralellikleri ve ayrışmalarını da incelemek anlamına geleceğini ifade eder. 
Buradan hareketle Castells mekânın kendi başına bir anlamı olmadığını, toplum-
sal olarak üretildiğini belirtir. Sermet Muhtar Alus da, Osmanlı’nın son elli yılı-
nı yaşamış yazarlardan biridir. Osmanlı Devleti’nin payitahtı olan Istanbul’un bir 
mekân olarak değerlendirilmesi sırasında şehrin ideolojik ve siyasî kimliğini öne 
çıkarır. Bunda, Alus’un biyografisinin de tesiri vardır. Varlıklı bir devlet adamının 
oğlu olarak, toplumun ekâbir zümresiyle birlikte hareket etmiştir. Ayrıca II. Ab-
dülhamid devrinde ilk gençlik yıllarını yaşayan Alus, onun iktidarının gölgesinde 
bir mekân ve şehir anlayışına sahiptir. Harvey’in mekânı, toplumsal mekanizmayı 
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şekillendiren bir güç olarak gördüğü teorisi de Alus’u değerlendirirken önemli-
dir. Harvey mekânı, insanı biçimlendiren ve insanın biçimlendirdiği toplumsal 
bir boyutta değerlendirir. (Tümtaş, 2012, s. 9) Dolayısıyla mekânı cansız nesneler 
olarak değil toplumsal mekanizmayı şekillendiren bir yapı olarak değerlendirmek 
görüşündedir. Harvey aynı zamanda mekânın zamana göre de değişiklik göstere-
bileceğini ifade eder. Kültür ve kimlik boyutunun da mekânın oluşumunda tesirli 
olduğu düşünülür. Harvey, “mimaride ve dolayısıyla kentte mekânın şekillendiril-
mesi kültürü, mevcut toplumsal düzeni, amaçları, korkuları simgeler. Yani kentin 
mekânsal biçimi onun fiziksel boyutlarının yanında, yaratıcı anlamını da anlamayı 
gerektirmektedir.” (Tümtaş, 2012, s. 10) der. Sermet Muhtar, Istanbul’un bir kültür 
havzası olduğunun bilincindedir. Zamanın hükmü, şehrin hafızasını tahrip eder. 
Alus da mekâna yaklaşırken bir kayıt tutucusu vazifesini kendisine tayin etmiş bir 
yazardır. Onda mekân önce kültürel bir miras olmanın ağırlığı ile yaşar. Köksal Al-
ver, toplumun kimliğini mekâna yansıttığı görüşünü ortaya koyar. Toplumsal kim-
liğin mekânlara işlenerek bir gelenek ve şuur oluşturulduğu görüşündedir. Mekâ-
nın, hafıza, aidiyet ve toplumsal ilişkiler gibi insanın kimliğini yansıtan faktörlerle 
ilişki içerisinde olduğunu ifade eder. Tümtaş, bu aktarımı yaptıktan sonra şunları 
dile getirir: “O halde kimlik ve onun tamamlayıcısı olan kültür, mekânda vücut 
bulurken, mekân da bu ilişkilerin etkisiyle şekillenmektedir. Dolayısıyla mekân, 
toplumsal kültür ve insan üçlemesinde bir temsiliyet ve karşılıklı etkileşim ilişkisi-
nin varlığı söz konusudur.” (Tümtaş, aktaran, 2012, s. 11.) der.

“Mekân kimliği” kavramı üzerinde de duran yazar, bu kimliğin mekânın ayırt edici 
kimliği olarak yorumlanabileceği gibi aynı zamanda insanların bir mekân ile ken-
dilerini nasıl tanımladıkları, onunla nasıl duygusal bağlar oluşturdukları ve ona 
karşı nasıl bir bağlanma hissettiklerine de dikkati çeker. Insanın kendisini mekâna 
bağlamasının toplumsal bağlardan kaynaklandığını ifade eden Tümtaş, toplumun 
tüm yer ve tecrübelerinin mekân içerisinde inşa edildiği görüşünü savunur. Ser-
met Muhtar Alus’un böylesine bir toplum algısıyla mekâna bağlandığını söylemek 
mümkün değildir ancak onun Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişi yaşamış bir ya-
zar olduğunu hatırda tuttuğumuzda bir toplumsal bağdan söz edebilir hâle geliriz. 
Zira ilkgençlik yıllarındaki toplum ve şehir, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni mi-
marî faaliyetlere sahne olduğu gibi, üzerinde yaşattığı insanları da değiştirmiştir. 
Alus’un 1900’lerin başında yaşadığı mekân ve insan, Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde 
dünyalarını değiştirmişlerdir.

Mekânın daha dar anlamda odadan, evden mahalleden başladığı görüşü de hâkim 
görüşlerdendir. Insanın bütün faaliyetlerini, tecrübelerini gerçekleştirdiği yer ola-
rak mekân gösterilir. Dolayısıyla “Her kişi odadan başlayıp, eve, mahalleye, şehre, 
bölgeye ve ülkeye doğru uzanan bir dizi içiçe geçmiş ‘katmanlar’ ya da halkalar 
halindeki yaşam mekânlarıyla çevrilidir.” (Tümertekin, Özgüç, 2002, s. 66) “Mekân 
ayrışmaları” kavramı da Alus’un Istanbul’unu ele alırken başvurmamız gereken 
kavramlardandır:

“Insanların farklı şekillerde birbirlerinden ayrıştırıldıkları görülmektedir. Bu ay-
rışmalar genellikle cinsiyet, yaş, gelir, dil, din, renk, karşılaştırmalı avantajlar ve 
tarihsel açıdan aktarılan birtakım faktörlere bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu 
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ayrışmalar örgütlü olarak gerçekleşmekte, bazıları ekonomik açıdan tanımlan-
makta, bazıları sosyal alandaki iletişim sistemlerinin özelleşmesi sonucu ortaya 
çıkmakta ve bazıları da bireysel tercihler ya da yaşanan ayrımcılık sonucunda oluş-
maktadır.” (Tümtaş, 2012, s. 54)

Sermet Muhtar Alus’taki mekân ayrışması sosyal muhitten kaynaklanır. Alus’un 
Istanbul’unda muhit ortalama halkın gidebileceği eğlence mekânları olduğu gibi 
varlıklı ailelerin ve onların çocuklarının gidebileceği mekânlar da olabilir. Sözge-
limi, Istiklal Caddesi’ndeki büyük mağazalarda alışveriş yapmak, devrin en namlı 
doktorlarına muayene olmak, yılın belli vakitlerinde sayfiyelerde ya da kışlıklarda 
oturabilmek bir sosyal statü ve mekân ayrışmasıdır. Harvey, mekânsal ayrışmanın 
bireylerin kendi istekleri doğrultusunda olmadığını, kapitalist üretim sürecinden 
doğan güçlerle meydana çıktığını düşünür. Bu, Türkiye toplumu ya da Istanbul’da 
yaşayan azınlıkların kendilerini ayrıştırma sebepleri temellendirilirken geçerli ol-
maz. Zira burada kişilerin kendi istekleri ile bir arada bulunmaları söz konusudur.

Tümtaş’ın, Massey ve Denton’dan aktardığı bilgilere göre ayrışmaların altında yer 
alan unsurlardan biri yoğunlaşmadır. Buna göre bir kentte yer alan azınlıkların fi-
ziksel olarak birbirlerine bağlantılı yerleşim yerleri ifade edilir. Bir diğeri ise küme-
lenmedir. Azınlıkların kentin bir alanında mekânsal olarak kümelenmesini karşı-
layan bu sınıflandırma getto kavramıyla birlikte yorumlanır. (Tümtaş, 2012, s. 64.) 
Sermet Muhtar Alus’ta, Istanbul’da yaşayan azınlıkların ya da gayrimüslimlerin bir 
“getto” meydana getirmeleri söz konusu değildir. Ancak, din, ırk birlikteliğinden 
dolayı Istanbul’da bu kimliklerin mekân tayin ederken bir arada bulunmayı tercih 
ettikleri görülür. Sözgelimi, levantenler, tatlı su frenkleri, azınlıklar Beyoğlu, Gala-
ta ve Pera bölgesini yoğun olarak seçmişlerdir.

Kaybedilmiş toprakların insan hafızasında bıraktığı tesir de mekân ve insan ilişki-
si sırasında değerlendirilmesi gerekir. Sermet Muhtar Alus’un aile büyüklerinden 
dolayı Balkan coğrafyası hakkında zaman zaman yazdığı görülür. Bu, doğrudan 
kaybedilen topraklara bir ağıt olarak, hamasî duygularla karşımıza çıkmasa da, 
o coğrafyada verilen savaşların Istanbul’a olan tesiri satır aralarından okunabilir. 
Ayşe Demir bu hususta:

“Toprak/mekân, insanın toplumsal belleğinde kalıcı izler bırakır. Kaybedilmiş bir 
toprak parçası, üzerinden uzun zaman geçse bile, vatan kavramı içerisinde düşü-
nülmeye devam eder. Bu devamlılıkta aynı millete mensup fertlerin kayıp toprak-
larda yaşıyor olmasının payı vardır. O toprakta milletin bir ferdi dahi bulunuyorsa 
orası henüz yabancılaşmamıştır.” (Demir, 2011, s. 435)

der. Demir, aynı eserinde “[I]nsanın mekâna karşı beslediği sevgi, nefret ya da aidi-
yet duygusu, kaynağını onun iç dünyasından alır.” sözleriyle de Alus’un Istanbul’la 
bağını tespit etmemiz açısından bize yardımcı olur. Sermet Muhtar Alus, iç dün-
yasında yaşadığı kaybolan Istanbul’u yazarak onu mekân üzerinden canlandırma 
kaygısı taşıyan bir yazardır. Alus’un Istanbul’u bir savaş neticesinde kaybolmamış-
tır muhakkak ancak savaşı maddî unsurların dışında düşündüğümüzde yitirilen 
şehrin bir modernleşme hamlesiyle yok edildiğini söylememiz, bunu da savaşın 
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modernliği üzerinden okumamız mümkündür. “Bireysel maceralar”, “geçmişi ve 
anıları korumak”, Alus’un bir savaş verdiğini bize gösterir. Sermet Muhtar, hafızayı 
diri tutmanın ve geçmişi canlandırmanın bir yolu olarak yazma savaşını seçmiştir.

Sermet Muhtar Alus’un mekâna olan bağımlılığı o mekânda yaşamasıyla sınırlan-
dırılamaz. Alus, Istanbul’u maddî anlamının ötesinde duygusal ve ruhsal derinli-
ğiyle de anlamaya ve anlatmaya çalışan bir yazardır. Insanın sadece bedeni değil 
duyguları da mekâna bağımlıdır. (Tümer, 1979, s. 2)

Ekrem Işın, Osmanlı toplumundaki çözülmeyi gündelik hayat ve mahalle üzerin-
den anlatan önemli tespitlerde bulunmuş bir isimdir. Sermet Muhtar da, Istan-
bul’da mahalle hayatını en ayrıntılı biçimde anlatan yazarlardandır. Işın “[Mahalle, 
gündelik hayatın hem dar ölçekli iktisadî, kültürel ve dinsel pratiklerini içermesi, 
hem de geniş ölçekli şehir yaşantısının kurucu ögesi olması bakımından elveriş-
li bir gözlem alanıdır.” der. Istanbul, Osmanlı mahallesinin tetkik edilebileceği en 
önemli şehirlerdendir. Bir çocuğun doğumu, mektebe başlaması, evliliği, “ayak ta-
kımı” tabir edilen sokak satıcılarının mahallelerde bulunması, komşuluk ilişkileri, 
ölüm, düğün, sünnet gibi törenler mahallelerde cereyan eder. Farklı din ve mez-
hepten kişilerin aynı sokakta komşuluk ilişkisi içerisinde olmaları da Osmanlı ma-
hallesinin tipik hususiyetlerindendir. Alus’un Istanbul’unda Osmanlı mahallesinin 
unsurlarının tamamını görmek mümkündür. Işın, bu bütünlükle ilgili şu yorumda 
bulunmaktadır:

“Osmanlı toplumunda gündelik hayatın mahalle ölçeğinde biçimlenmesi, Ortado-
ğu Islâm geleneğinin bir uzantısıdır. Bu gelenek, toplumsal statünün dinsel ayrıca-
lıklara göre belirlendiği tarihsel dönemlerin izlerini taşır. Diğer yandan bu gelenek 
Ortaçağ Bizans şehir yönetimi anlayışıyla da paralellikler göstermektedir. Farklı 
din, mezhep ve inanış biçimlerine bağlı aşiret, kabile ya da etnik insan gruplarının 
birbirlerinden ayrı mahallelerde iskân edilmeleri ilkesi, bu geleneğin özünü oluş-
turur. Şehirlerin mahallelere bölünmesi ilk aşamada idarî zorunluğun bir sonucu 
olmaktan çok, dinsel bütünlüğün korunmasına yönelik pratik bir önlem sayılabilir.

(...)

“Istanbul’da ise bu geleneğe daha hoşgörülü bir anlayışla 18. yüzyıl sonlarına kadar 
uyulduğunu görüyoruz. Gündelik hayat, kendi iç bütünlüğünü mahalle ölçeğinde 
koruyabildiği sürece bu uygulamalar devam etmiştir. Ancak 19. yüzyılla beraber 
artan nüfus ve iktisadi etkenler mahalle’nin sosyokültürel çerçevesini parçalamış, 
gündelik hayatın geleneksel içeriği çok merkezli bir kent yaşantısı içinde erimeye 
başlamıştır.” (Işın, 1995, s. 80)

Mahalle hayatının kent içerisinde erimeye başlaması, Alus da Cumhuriyet’in he-
men öncesinde apartmanlaşmayla ilgili olmuştur. Ancak Alus, apartmanın mahal-
le dokusunu bozduğu eleştirisini, apartmanlaşmayı anlatarak değil anlatmayarak 
gösterir. Ekrem Işın, geleneksel Osmanlı mahallesinde cami ve diğer dinî mekânla-
rın, çarşının ve sivil mimarinin kurucu unsurlar olduğunu söyler. Sermet Muhtar 
Alus’ta mahalle, cami ya da diğer mabetler etrafında şekillenen bir yapı değildir. O, 
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daha çok, mahallenin insanlarını ve belki yangınlar dolayısıyla haritadan silinen 
mekânları anlatarak mahalleyi canlandırır. Ancak, mesire alanlarının mahallenin 
kurucu unsurlarından olduğu tespiti tamamen Alus’u anlatan bir tespittir.

“Diğer bir örnek de halk mesireleridir. Özellikle gündelik hayatın eğlence kültü-
rünü ilgilendiren bu alan, toplu katılmayla gerçekletirilen kolektif bir etkinliktir. 
Topluluğun eğlenme biçimi kişisellikten uzak olup, amaç zamanı aynı türden bir 
müminler grubu içinde yaşamaktır. Bayramlar da toplu katılmayla gerçekleştirilen 
etkinliklerdir. Şehzâdelerin sünnet düğünlerinde bile gene aynı kolektif eğlence 
düzenini görüyoruz. Gündelik hayatın bu tür törenlerinde halk, kendisini bir ide-
alin etrafında toplanmış olarak bulurdu.

Söz konusu ettiğimiz 19. yüzyıl öncesi gündelik hayatın eğlence kültürü içinde, 
kolektif özellikte bazı noktalarda karşıtlık oluşturan alanların varlığını da gözlem-
leyebiliyoruz. Örneğin gölge oyunları, kısmen dinsel çerçevenin dışına taşan bir 
kültürel etkinliktir. Başta cinsel konular olmak üzere, etnik azınlıkların kültürleriy-
le beslenmiş geniş bir değerler haritasına yayınlan bu oyunların tematik özellikleri, 
varolan manevî sistemle çatışır; ama uygulanış biçimleri kolektif çabayı öngörür-
dü.” (Işın, 1995, s. 84)

Sermet Muhtar Alus’un Istanbul’u dediğimizde tam da Işın’ın burada çizdiği tablo 
karşımıza çıkar. Mesire alanları, bayramlar, tiyatro oyunları Alus’un Istanbul’unun 
belirleyici unsurlarıdır. Istanbul’un tiyatro ve eğlence hayatının tarihi, Alus’un 
eserlerine bakılmadan yazılamayacak kadar geniş bir muhtevadadır.

Istanbul’un Galata ve Pera bölgesi Sermet Muhtar Alus’un Istanbul’unun en çok 
anlatılan muhitlerindendir. Istanbul’da Batılılaşma hareketleriyle birlikte mahal-
lenin sınırları da genişlemiştir. Istanbul’da ikâmet eden Müslümanlar, alışveriş, 
eğlence, sağlık hizmeti, hovardalık vs. gerekçelerle Beyoğlu’na geçmeye 19. asrın 
ikinci yarısından itibaren başlamışlardır. Artık geleneksel Osmanlı mahallesinden 
bahsetmek söz konusu değildir. Bunda, Müslümanların bu civardan mesken alma-
sının da payı vardır. Sermet Muhtar’ın anlattığı Istanbul, bu geçişkenliğin hızlan-
dığı bir devirde ortaya çıkmıştır. Bilhassa Istiklal Caddesi ve civarının anlatıldığı 
yazılarda görülecektir ki bu semtlerin müdavimleri arasında Müslüman ahaliden 
çok kimseler, hatta rütbeli insanlar vardır. Ekrem Işın, Osmanlı Istanbul’unda Be-
yoğlu-Pera bölgesinin tesirini şu satırlarla ifade etmektedir:

“Mahalle ölçeğinin parçalanma nedenlerinin başında, 19. yüzyıldaki nüfus artışı ve 
küçük yerleşim birimlerinin iktisadî yetersizlikleri sayılabilir. Istanbul örneğinde, 
Marmara ve Haliç arasındaki sur içi bölgesi, 19. yüzyılda nüfus yoğunluğu bakı-
mından patlama noktasına gelmiştir. Istanbul’un Müslüman halkı, gayrımüslimle-
rin yerleştiği Galata-Pera bölgesine doğru yaşantı sınırlarını genişletmeye başlamış 
ve bunun doğal sonucu olarak da gündelik hayatın kültürel içeriği çokmerkezli bir 
görüntü kazanmıştır. Gündelik hayatı kültürel etkinlik açısından renklendiren bir 
diğer nokta da, Tanzimat’ın ilânıyla birlikte iskân kısıtlamalarının büyük ölçüde or-
tadan kaldırılmasıydı. Yasaların tanıdığı serbestlik çerçevesinde çeşitli etnik grup-
ların yaşantı üslupları birbirine karışarak gündelik hayatın dokusunu oluşturdular. 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 851

Yaşantı üsluplarının birbiri içinde erimesi sürecini hızlandıran bir diğer etken de 
iktisadî yetersizliğin, Müslüman halkı yeni alanlara doğru yönlendirmiş olmasıdır. 
Istanbul’un önemli ticaret merkezlerinin başında Bizans’tan bu yana önemini ko-
ruyan Galata-Pera bölgesi gelmekteydi. Bu bölge gene Bizans’tan beri değişmeyen 
gayrimüslim tebaanın yerleştiği ve ticarî etkinlikte bulunduğu başlıca mekândı. 
Iktisadî açıdan güçlü yerleşim birimleri, çevrelerinde halka halka genişleyen etnik 
grupları toparlamayı 19. yüzyılda son sınırına vardırmışlardır. Galata-Pera bölgesi 
gibi, sur içi Istanbulu’nun Sirkeci-Unkapanı ekseni üzerinde yer alan diğer bir ti-
caret merkezi de aynı yönde bir nüfus çeşitliliğini barındırmaktaydı. Zamanla bu 
bölgedeki gayrimüslim tüccarlar işyerlerini Galata-Pera bölgesine taşıdılar, ancak 
bu, kentsel planda gündelik hayatın parçalara ayrılmasını değil, tersine bütünleş-
mesini doğurdu.”(Işın, 1995, s. 91)

Sermet Muhtar Alus’un eserlerinde Istanbul’un bir mekân olarak kullanımı eğlen-
ce, ibadet, tarihî ve modern yapılar, sivil mimarî, sosyal mekânlar olmak üzere beş 
başlık altında, bu şehrin eğitim kurumlarından mesire alanlarına, saray, kıraatha-
ne, lokanta ve otellerinden yalı, köşk ve konaklarına kadar pek çok mekâna uzanan 
bir çeşitliliktedir. Alus’un Beykoz ve köylerine dair dikkatleri diğer Istanbul semt-
lerine nazaran daha sınırlı bir yapıdadır. Ancak böylesine bir Istanbul yazarının 
Beykoz’a dair dikkatleri önemlidir.

Sermet Muhtar Alus’un Gözünden Beykoz Ve Köyleri
Sermet Muhtar Alus’ta Beykoz ve köyleri, Boğaziçi Anadolu kıyısı ve Riva bölgesi 
olarak iki biçimde görünür. Buna Yuşa tepesi ve mesire alanları da dâhil edilebilir. 
Sondan başlayarak sözü Yuşa tepesinden açabiliriz. Alus, Istanbul yazılarında der-
gâh ya da dinî mekânlara uzun uzadıya yer veren bir kalem değildir. Onun “Rufai 
Dergâhında” (Yeni Mecmua, 21 Haziran 1939) yazısı haricinde dergâh bahsi bütün 
eserleri arasında ancak dinî bir ziyaretgâh olması bakımından Yuşa tepesi ile sı-
nırlıdır.

Yuşa Tepesi
1950’lere doğru kaleme alınan “Yuşa Tepesi” (Akşam, 27 Ağustos 1947) yazısının 
başında “Şimdi aklına esip oraya çıkan, bu yaz sıcaklarında Karadeniz’den püfür 
püfür esen rüzgârı âdeta içe içe, dünya yüzünde eşi bulunmayan panoramayı kuş 
bakışı seyrede ede, bağrını, gönlünü, gözünü ferahlandıran var mı acaba? Zannet-
mem.” sözlerine yer verilir. Yuşa Tepesi, belli ki uzunca bir dönem ziyaretçilerin 
uzağında kalmış bir mekândır. Bugün, yolunun düzgünlüğü sayesinde yaklaşık 
otuz yıldır ziyaretçilerinin dolup dolup boşaldığı Istanbul’un manevî mekânların-
dan biridir. Eski Istanbul’da da Alus, buranın belli başlı seyrangâhlardan biri oldu-
ğunu ifade eder. Temmuzun sona ermesiyle Istanbul’un yakın bölgelerinden kibar 
takımı, orta hâllileri hatta fakirleri, ağustosu da kaçırmadan Beykoz’a gitmeyi, ora-
dan da Yuşa’yı ziyaret etmeyi tasavvur ederler. Orası aynı zamanda bir mesire alanı-
dır. Akşamdan hazırlıklar yapılır, yola nevalelerle çıkılır. Bugünkü gibi Beykoz’dan 
Yuşa Tepesi’ne araçlar işlemediğinden gençler dağa tırmanmaya başlar, daha yaş-
lıca olanlar ise Ishak Ağa Çeşmelerinin yanındaki sırık, öküz arabalarına belli bir 
miktar para vererek tepeye çıkarlar. Alus, bu arabaların akşama kadar beklediğini, 
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dönüşte de müşterilerini indirdiğini anlatır. Bu yazıda, binilen öküz arabalarının 
nerelerden geçerek tepeye tırmandığı da görülebilir. Yalıköyü’nün içinden, çayırın 
kenarından, iki yanı çınarlı yol aşıldıktan sonra Tokat deresi10 denilen mevkie geli-
nir. Ishak Çeşmelerinden burası yarım saat sürer. Kestane ağaçlarının, fundalık ve 
taflanların arasından bir bayıra tırmanılır. Tokat deresinden yaklaşık bir buçuk saat 
sonra, deniz seviyesinden 180 metre yükseklikteki Yuşa Tepesi’ne varılır. Bir tarafta 
Karadeniz, ormanlar, dağlar, diğer tarafta Marmara, Adalar, Boğaziçi görülür.

Tepeye varıldığında önce Yuşa Hazretleri ziyaret edilir. 6 metre boyunda 2 metre 
eninde olan bu kabir, ilk defa görenleri şaşkına çevirir. Kabrin başında çaput bağ-
layanlar, adaklar adayanlar da eksik olmazlar. Tepedeki caminin o yıllarda harap 
olduğu da yazıdan anlaşılır. “Külüstür” bir kahvesi, bir de içilebilir bir kuyusu bu-
lunur. Bundan sonrası kilimlerin, hasırların üzerine serilip dinlenme, yeme, içme 
vaktine ayrılır.

Sermet Muhtar, Frenklerin, Beyoğlu tatlısu Frenklerinin buraya Mont du Géant 
(Dev Dağı) ve Mont de Josué (Yuşa Dağı) dediklerini nakleder. Sonra, Yuşa Haz-
retleri’nin kim olduğuna dair malumat verir. Bunu yaparken Hadikatü’l Cevâmi, 
eski Istanbul’a dair tetkikleriyle maruf Doktor Mordtmann ve Ahmed Midhat 
Efendi’den destek alır. Fenikeliler, güneşe ve aya taptıklarından dolayı Karadeniz 
Boğazı’na hâkim bu tepeye bir mabet inşa etmişlerdir. Kabrin, Yuşa Aleyhisselam’la 
bir münasebetinin olmadığı düşünülür. Tepede bulunan, bugün oldukça zarif bir 
hâl alan mescidin, III. Osman’ın sadrazamlarından Mehmed Said Paşa tarafından 
yapıldığı, kapısındaki:

Gelip hep kudsiyan Akif dedi bu mısra-ı tarih
Said Paşa makam-ı Yuşa’ı yaptı livehullah.
H. 1169

kitabesinden anlaşılır.

Sermet Muhtar Alus, bu yazıdan daha önce Akşam’da “Beykoz’dan Kanlıca’ya” (9 
Şubat 1939) başlıklı bir yazı kaleme almış ve ilk defa burada Yuşa Tepesi’nden söz 
açmıştır. Bu yazıda Yuşa Hazretleri’nin halk nazarında “veliyyullahlar”dan kabul 
edildiğini aktarır. Avrupalıların ve Ahmed Midhat Efendi’nin buraya bir Finike 
mabedi dediğini vurgular. Bugün karayoluyla kolayca ulaşılan tepe o yıllarda “gi-
dişi ömür” bir yola sahiptir.

Göksu-Küçüksu
Istanbul tarafından gelindiğinde Beykoz’un Anadolu kıyılarındaki ilk köyü Gök-
su’dur. Alus, Yeni Tarih Mecmuası’nda, Üsküdar ile Beykoz’un sınırında bugün de 
Istanbulluların dinlenmek için tercih ettiği semtlerden birinin Göksu olduğunu 
söyler. Alus’un “Göksu ve Âlemleri” yazısı (Ekim 1951) Göksu’nun 1900’lerin ba-
şındaki hâlini aksettirir. Yazının ilk cümlesinde “Istanbul’un en rağbette, en kibar 
mesiresiydi.” denmesi, Göksu’nun geçmişte de gözde bir mesire alanı olduğunu 
gösterir. Vaktiyle padişahların saltanat kayıklarına binerek tenezzühe gittikleri 

10 Bugünkü Tokatköyü’dür.
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Göksu, şehzadelerin, devlet ricalinin ve zenginlerin, Hristiyan tebaadan kalburüs-
tü kişilerin sık sık seyrana çıktıkları bir yer olarak tarif edilir. Mesire alanı, “umu-
mileşme” ile Abdülaziz devrinde pek şaşaalı günlerini yaşamış, II. Abdülhamid 
devrinde de bu popülerliğini korumuştur. Alus, Göksu’nun bir şarkısının dahi ya-
pıldığını söyler:

“Gidelim Göksu’ya bir âlemi âb eyleyelim
Ol kadehkâr güzeli yâr olarak peyliyelim
Bize yâr olmadı bu talihimiz neyliyelim.”

Göksu, Anadolu Hisarı tarafındaki Büyük Göksu ile Kandilli tarafındaki Küçük 
Göksu (Küçüksu) arasındadır. Alus, küçüğünün düzgün, büyüğünün kıvrım kıv-
rım olduğunu ifade eder. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden de alıntı yapar. 
Alus’a göre, Göksu’nun mevsimi yaz sıcaklarından başlar, havaların serinlemesine 
kadar devam eder. Yazının kaleme alınmasından 50-60 yıl öncelerinde dereboyu 
sandallarla, futalarla, çayır yayanlarla hıncahınç dolar. Alus, Göksu’ya gelenlerden 
bahsederken 1900’lerin başında Fransız elçiliğinde memur, Votur istasyonunun 
süvarisi, meşhur edebiyatçı Piyer Loti’nin de adını sayar. Loti, kafasında kırmızı 
fes, sırtında tiril tiril elbise ile tasvir edilir.

Göksu, mısırı, patlıcanı, testisi ve panayırı ile ün salmış bir mesire alanıdır. Alanın 
en “civcivli” zamanı “mısırın kemale erdiği” vakittir. Yazının devamında meydana 
kurulan mısır kazanlarını, koyu mor patlıcanları anlatan yazar sözü mesire alan-
larının vazgeçilmez eğlencesi olan salaş tiyatroların gösterilerine getirir. Cuma ve 
pazar günleri Komik Şevki’nin, Küçük Ismail’in, Şeyh Hakkı’nın tuluat kumpanya-
ları burada oynar, bazı zamanlarda da meydanda Kavuklu Hamdi’nin Zuhuri kolu 
temsiller verir.

Yazının sonunda Küçüksu’dan da bahis açılır. Akşam saatlerinde Göksu’dan Kü-
çüksu Çayırı’na geçilir. Sahildeki Küçüksu Kasrı’nın vaktiyle ahşap olduğu burada 
ifade edilir. Kasır, 1165 Hicrî yılında Divittar Mehmed Paşa nezaretiyle 840 zürra 
arsa üzerine yapılmıştır. Devrin şairlerinden Rasih, “Küçüksu nüzhetgahı kanı sefa 
oldu” mısraıyla buraya tarih düşmüştür. Günümüzde de varlığını sürdüren mer-
mer bina ise 1273’te (1856) Abdülmecid tarafından inşa ettirilmiştir. Meydandaki 
çeşme III. Selim namına yapılmıştır. Sermet Muhtar, Göksu’nun ve Küçüksu’nun 
rağbetten düşmesini II. Abdülhamid’in baskılarına bağlar. II. Meşrutiyet’ten sonra 
ise “yavan, tatsız bir kuru kalabalıktan” başka bu alana gelenler olmadığını söyle-
yerek yazısını bitirir.

Beykoz Mesiresi
Sermet Muhtar Alus’un “Gene Bazı Eski Mesire Yerleri” (Akşam, 14 Haziran 1932) 
yazısında Beykoz mesiresi geniş bir biçimde ele alınır. Boğaziçi’nden kalkan vapur-
dan inildikten sonra ilk uğranılan yer Ishakağa Çeşmesi’dir. Çeşmenin karşısındaki 
paçacının rahiyasına kendisini kaptıranlar burada oturmadan duramazlar. Iskele-
ye yanaşan her vapurdan omuzlarında nevale çantaları ile kafile kafile insan iner. 
Kimi çayıra, kimi Kaymakdonduran tarafına kimi de Yuşa Tepesi’ne gider. Kırda 
yemekler yenir, oyunlar oynanır, öğle sıcağında uykular uyunur.
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Riva
Sermet Muhtar Alus, Prens Halim Paşa’nın avcılığa olan merakı dolayısıyla Ri-
va’dan söz açar. “Bebekte Mısırlı Prens Halim Paşa Yalısı”nda (Tan, 27 Ekim 1936) 
Halim Paşa’nın Riva’ya yaban domuzu avlamaya çıktığı anlatılır. Prensin bıldırcın 
merakından da söz açan Sermet Muhtar, onun sonbahar gelince bıldırcın avı için 
Küçükçekmece ile Büyükçekmece arasındaki kırlar ve tepelere büyük bir alayla git-
tiğini yazar.

Boğaziçi’nin Anadolu Kıyılarındaki Köyler
“Istanbul Kazan Ben Kepçe” yazılarının Istanbul’un Anadolu yakasına ayrılan ilk 
yazısı “Beykoz’dan Kanlıca’ya” (Akşam, 9 Şubat 1939) başlığını taşır. Yazının başın-
da Istanbul’un iki yakası arasında mukayese yapan Sermet Muhtar “Öteden beri 
rağbetçe ve mamurlukça Boğaziçi’nin Rumeli kıyısı Anadolu kıyısını geride bırak-
mıştır.” der ve bunun neden böyle olduğunu tek tek sayar. Büyükdere ve Sarıyer’in 
suları, mehtaplar, ayın doğuşu güzellikleri bu sebepler arasındadır. Yazıda Anadolu 
yakasının da güzellikleri sayılır, dağların, yamaçların daha açık oluşu, zümrüt gibi 
bostanları öne çıkarılır: “Karşısı ne kadar alafranga, yabancı kokulu, resmî ve kül-
fetli ise burası da o kadar alaturka, yerli, lâubali, külfetsiz”dir.

Beykoz’a, eskiden Kocaeli sancak beylerinin oturmasından dolayı, “koz”un köy an-
lamıyla (Farsça) beraber bu adın verildiği yazıda ifade edilir. Yuşa Aleyhisselam’ı, 
Hünkâr Kasrı, Yalıköyü’ndeki çayırı, sundurmalı dalyanı, on lüleli çeşmesi, paçacı-
ları ve “ab-ı hayat gibi” Karakulak suyuyla meşhur olan Beykoz, Alus’un kaleminde 
bu meşhurlarıyla tek tek anlatılır. Hünkâr Kasrı, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa ya-
pısıdır. Sultan Abdülmecid’e, paşanın oğlu Ibrahim Paşa tarafından hediye edilmiş-
tir. Beykoz Çayırı, bugün de olduğu gibi Istanbul’un en önemli mesire alanlarından 
biri olarak görülür. Alus’un ifadesiyle bu çayır, cuma ve pazarları kalabalıktan in-
ler. Çimenlerde kuzular çevrilir, helva meyanesi yenir, dolmalar istif edilir. Bey-
koz dalyanı da “en enfes” kalkanları devşirmekle meşhurdur. Çarşıdaki on çeşme 
Ishak Ağa’nın adıyla maruftur. Ağa, hamallıktan yetişmiş, I. Mahmud zamanında 
gümrük emini olmuştur. Çeşmesinden akan su biraz acımtıraktır. Alus, bir testiye 
doldurulup bekletildiğinde bu suyu “hikmet-i hüdâ”nın tatlandırdığını yazar.

Beykoz’un civarında bugün de rağbet gören Akbaba, Dereseki, Kaymakdonduran 
gibi birçok mesire alanı bulunur. Ahmed Midhat Efendi’nin ve Mustafa Bey’in çift-
likleri de bu bölgededir. Vaktiyle incirlik olan Incirköyü ise Müşir Fuad Paşa’nın 
pederi Hasan Paşa’ya “âdeta soyadı” olmasıyla meşhurluk kazanmıştır. Alus, Hasan 
Paşa’nın yedi padişah devri gördüğünü söyler. 107 yaşında vefat etmiştir. Alus, Pa-
şa’nın hayatta olduğu günleri hatırladığını da dile getirir. Onun, bayram alayların-
da, selamlık resimlerinde askerî teşrifatçı olduğunu yazar.

Paşabahçe de bu yazıda anlatılır. Buraya Paşabahçesi denmesi, Deli Ibrahim’e sad-
razamlık yapan, yeniçeri ayaklanmasında “bin parça edilen” “Hezarpare” Ahmed 
Paşa’nın köşkünün ve bahçesinin burada olmasından dolayıdır. Ayandan ve eski 
şeyhülislamlardan Pirîzâde Sahib Molla’nın oğlu ve Meşrutiyet devri Adliye Na-
zırlarından Ibrahim Bey’in yalısı yazının yazıldığı yıllarda cam ve şişe fabrikası 
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olarak kullanılır. Bu fabrika yakın zamanda kapatılmıştır. Ilerisinde Sadaret Müs-
teşarı Tevfik Paşa’nın ve Alus’un büyük babasının amcası oğullarından müşir Tahir 
Paşa’nın yalısı bulunur. Çubuklu semti de adının hikâyesiyle anlatılır. Hikâyelerin 
birine göre II. Bayezid (1481-1512) öfkelenip oğlu Selim’e burada sekiz kızılcık so-
pası vurmuştur. Yavuz, oraya bu sopaları diktirmiştir. Ikinci hikâyenin kaynağı ise 
burada çubuk lüleleri yapılmasıdır. Alus, Çubuklu’nun bülbüllerine “uyar” olmadı-
ğını da söyler. “Feryad-ı andelip” dinlemek için bu semte uzaktan gelenlerin sayısı 
oldukça fazladır.

Rıfat Paşa Mahallesi, Abdülmecid’in elçilerinden, Maliye ve Hariciye nazırların-
dan, kalem erbabı olan Rıfat Paşa’dan adını alır. Çubuklu’da iskeleden dönüldüğün-
de Rıfat Paşa ailesi damatlarından Emin Bey’in, ilerisinde eski Müzeler Müdürü 
Halil Edhem Bey’in, Çakalburnu’nda eski şeyhülislamlardan Hüsnü Efendi’nin, 
daha ileride de Ahmed Ihsan’ın [Tokgöz] Âlem Matbaası ortaklarından Asım 
Bey’in yalıları bulunur. Sermet Muhtar, yazıyı kaleme almasından on altı yıl önce 
Çubuklu’da bir yaz geçirdiğini, bunu hâlâ unutamadığını anlatır: “Manzaranın do-
yulmazı, suyun ekmeli, cuma ve pazarlarının da şenlikliği...”

Çubuklu bahsinde “27 Yıl Evvelki Çubuklu” (Akşam, 12 Temmuz 1950) yazısını 
da değerlendirmemiz mümkündür. Bu, Sermet Muhtar’ın başka yazılarındaki bir 
kısım hatıraları da ihtiva eder. Ancak doğrudan Çubuklu’nun anlatıldığı bir yazı 
olması bakımından önemlidir. Alus, uzun zamandır gitmediği Anadolu kıyısına 
bir gezi düzenlediği sırada vaktiyle bir yaz geçirdiği Çubuklu’daki Emin Bey Yalı-
sı’nın “yerinde yeller estiği”ni görmüş, yüreğinin sızladığını ifade etmiştir. Binanın 
temelleri dahi kalmamıştır. 1923 yılında bu yalının zemin katını kiraladıklarını, üç 
dört ay burada oturduklarını söyler. Yazının devamında Emin Bey’in Sultan Ab-
dümecid devri vezirlerinden, Rifat Sadık Paşa’nın damadı olduğu söylenir, 1850’de 
açılan Encümen-i Daniş azalığında bulunduğu anlatılır. Emin Bey, Kırım Harbi’ne 
ait hatıraları Risale-i Ahlak adıyla basılmış, risalesi ilk mekteplerde okutulmuş bir 
zâttır. Çubuklu’da geniş araziler satın alarak kendisine ve “taallukatına” ayrı ayrı 
sayfiyeler kurdurmuştur. Alusların kaldıkları yalı da bunlardan biridir. Yazıdan, 
1900’lerin başında Çubuklu’da canlı bir hayat olduğu anlaşılır. Alus, civardaki es-
nafı anlatırken her birinin Türkiye’nin meşhur şehirlerinden getirdikleri ürünleri 
sattıklarını söyler. Buranın meşhur mekânlarından biri de Çubuklu Gazinosu’dur. 
Gazinonun sahibi, aynı zamanda Çubuklu suyu ve gazoz fabrikasının da sahibi, 
Karaköy Börekçisi Hasan Beyzade Ibrahim Bey’dir. Gazino, iskelenin oldukça yakı-
nındadır. Iskelenin karşısında “bal gibi” su, gazoz fabrikası, çalgılı gazino görünür.

Kanlıca adının çıkışı da ilginçtir. Alus’un anlattığına göre Anadolu’dan gelen köy-
lüler bu semtte kağnı yapmaya başlamışlardır. Kağnılıca denilen köy zamanla Kan-
lıca adını almıştır. Bir vaktin ekâbiri bu semtte oturmuştur. Sadrazam Keçecizade 
Fuad Paşa’nın sayfiyesi, II. Abdülhamid vükelasından, mütekait elçilerden Salih 
Münir Paşa’nın pederi Mahmud Celaleddin Paşa’nın yalısı bu semttedir. Yağcızade 
Şefik Bey, Tülbendci Hacı Muhiddin Efendi ise buraya sonradan gelmişlerdir. II. 
Abdülhamid’in “ocağına incir dikti”ği mehtap geceleri de Kanlıca’nın yazıda anla-
tılan diğer bir hususiyetidir.
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Sermet Muhtar, Istanbul’un Anadolu kıyılarını anlatmayı “Anadoluhisarı’ndan 
Kuzguncuk’a” (Akşam, 12 Şubat 1939) yazısıyla sürdürür. Yazının başında yakın 
yıllarda restore edilen Köprülüler Yalısı’ndan kısaca söz açılır. Ileride Göksu de-
resi bulunur. Anadolu Hisarı’nın yanında Büyük Göksu, Kandilli tarafında Küçük 
Göksu, “daha doğrusu Küçüksu” olarak adlandırılan dere vardır. Bugün ikincisine 
sadece Küçüksu denir. Sermet Muhtar, Göksu’nun Küçüksu’ya göre daha kıvrak 
olduğunu, dönemeçlerinde çamur biriktirdiğini söyler. Bu çamurlardan insanla-
rın “Muharremiyelik toprak kupalar” yaptıklarını yazar. Çünkü eskiler, Kerbela’nın 
saygısına Muharrem ayının onuncu gününde suyu cam ve şeffaf bardaklardan iç-
mezlermiş. Alus, derenin kenarındaki güzelliklerden, yeşilliğin coşkusundan bah-
settikten sonra, Göksu’nun Istanbul’un “en şahane, en saltanatlı, en kibar mesire” 
alanı olduğunu vurgular. Fi tarihinde padişahların geldiği bu alan, daha sonra şeh-
zadelere, sultanlara, vüzeraya kalmıştır. Buranın en ihtişamlı devri Sultan Abdü-
laziz’in saltanatındadır. Alus, romanlarında ve yazılarının pek çoğunda bu mesire 
alanını anlatır.

Karakulak Suyu
Sermet Muhtar’ın Istanbul’u biraz da Istanbul sularının macerasıdır. Yazılarında ve 
edebî metinlerinde sıkça bahsedilen sular, Akşam gazetesinde yayımlanan “Istan-
bul’un Iyi Suları” (Akşam, 22 Nisan 1940) yazısıyla ayrıca ele alınır. “Yeryüzünde 
en leziz, birinci dereceden nefis sudan yana Istanbul’umuzun eşi emsali bir diyar 
var mıdır?” sorusuyla başlayan yazıda Mekteb-i Tıbbiye’de muallim, kimyager Ali 
Rıza Bey’in Istanbul sularının kimyasal değerlerini açıklayan bir tablosuna da yer 
verilir. Tablodaki değerlere göre Istanbul’un Taşdelen suyu en içilebilir su duru-
mundadır.

Beykoz’un meşhur sularından Karakulak’ın kaynağı da Akbaba köyü yakınındadır. 
Ilk keşfeden, Karakulak Ahmed Ağa isminde bir zâttır. Alus, Ahmed Ağa’nın bir 
hastalığından bu su sayesinde kurtulduğunu söyler. Ahmed Ağa, suyun çıktığı ye-
rin sahibi Cennet Hanım’dan bunu satın alıp tamir ettirmiştir. “Karakulak suyu gibi 
hafif ” tabiri bu suya atfen söylenir.

Kazıklı Yalılar
“Boğaziçi’nde Kazıklı Yalılar” (Akşam, 23 Mart 1940) yazısı Sermet Muhtar’ın 
Boğaziçi’ne yönelik dikkatlerinin derecesini göstermesi bakımından önemlidir. 
Pazar kayıklarının devrinde Boğaz’daki yalıların hemen hepsinin suya çakılı ka-
zıklar üstünde olduğunu hatırlatan Alus, vapurun çıkmasıyla birlikte bu yalıların 
“tavsadığını” yazar. 1900’lerin başında Rumelihisarı’ndaki Durmuş Dede’nin kabri 
sırasında, Istinye’de, Anadoluhisarı’nda ve Beykoz’da bu yalılara rastlandığını ifade 
eder. Anadoluhisarı’ndaki Köprülüler yalısından hassaten söz açan Alus, bu yalı-
nın şekli, duvarlarının nakışları, salonundaki mermer havuzuyla pek karakteristik 
Türk sanatlarından olduğunu vurgular.

Kayıkhanelerindeki küçük bir kapıdan, ekseriya kapaklı bir delikten girilen bu ya-
lıların önceleri sandallara barınak, sonra taşlıkları, helaları yıkayacak su depolu-
ğu, en nihayetinde deniz hamamı olarak kullanıldığı görülür. Yazının devamında 
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bunların “ömür törpüsü” taraflarının da çok olduğu anlatılır. Her tarafının su ol-
masından dolayı rutubet, piyano tellerini dahi yıpratır. Karadeniz’e, Marmara’ya 
büyük bir vapur geçtiğinde temel direklerinde gacır gucur sallantı başlar. Kandilli, 
Hisar, Boyacıköy gibi derin yerlerde vapurlar o gün kıyı kıyı geçerler. Bazen o kadar 
yanaşırlar ki vapurdan yalılara seslenildiği vakidir. Şirket-i Hayriye kaptanlarından 
Şeref Efendi’nin tepsiyle kahve aldığı, dönüşte de bıraktığı meşhur hadiselerdendir.

Balık Avı-Balıkçılık
Sermet Muhtar, Istanbul’u anlatırken Boğaz’daki balık avcılığını ve mevsimini “Ba-
lık Avı ve Edevatı” (Akşam, 15 Nisan 1940) yazısında söz konusu eder. Her balığın 
kendisine mahsus bir edevatı olduğunu, oltanın Italyanca “volta”dan, misinanın 
Italya’nın Misina kentinden geldiğini söyler. Balıkçılıkta kullanılan diğer aletler de 
yazının girişinde tek tek anlatılır. Daha sonra sözü dalyanlara (kazıklara bağlı sabit 
ağlar) getirir, Istanbul’un en meşhur dalyanlarının Karadeniz kıyısındaki Kilyos, 
Boğaz’daki Yenimahalle, Sarıyer, Beykoz, Kefeliköy, Marmara önünde, Çiftehavuz-
lar karşısındaki Salirta’da olduğunu yazar. En eski dalyanlardan biri ise Cenevizli-
lerden kalan Beykoz dalyanıdır.

Sermet Muhtar, “Balık Avı ve Edevatı”nda bazı zorlu balıkların nasıl avlandığını 
da anlatır. Orkinos avının “gayet zorlu ve aynı zamanda çok enteresan” olduğunu 
söyler. Sağlam bir kayığa binildiğini, sepetler içerisine 70-80 kulaç kalın ip konul-
duğunu, ipte, onar, on beşer kulaç ara ile S şeklinde kancalar olduğunu, boş gaz 
tenekeleri ve kancaları geçirmek için halkalar taşındığını yazar. Kullanılan yem ise 
palamut veya toriktir. Bunlar enseden kuyruğa ikiye ayrılıp kancalarla suya sarkı-
tılır, diğer yanda tahta saplı zıpkınlar hazır bekletilir. “Istanbul’un Balıkları” yazısı 
ise “Boğaziçi hiç şüphesiz dünyanın en birinci balık havuzudur.” cümlesiyle başlar. 
“Mübarek hayvanlar” havaların ısınmasıyla birlikte Akdeniz’den Karadeniz’e akın 
eder, sonbaharla birlikte geri dönerler.

Boğaziçi’nin o dönemlerdeki eğlencelerinden kayık yarışları da Alus’un Molla 
Bey’in Baldızı romanında görülebilir. Kayık yarışları ağustos ayının girmesiyle, 
“çavuş üzümü kemale erince” yapılır. 19 Ağustos Donanması’ndan ya birkaç gün 
evvel yahut üç beş gün sonra icra edilir. Yarışlar Moda’da, Büyükada’da, nadiren de 
Beykoz koyunda yapılır. Beykoz tarafında olanlara daha çok Boğaziçililer giderler. 
Yarış günlerinde, Şirket-i Hayriye ve Idare-i Mahsusa seyircilere vapurlar tahsis 
eder, kadın ve erkek mahalleri tente ile ayrılır.
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Salâh Birsel’in Boğaziçi Odaklı 
Tarih Anlatılarında Beykoz

Serhat DEMIREL1

Özet
Istanbul’un en önemli sahil semtlerinden biri olan Beykoz, Istanbul Boğazı ile iç içe 
olan coğrafi yapısı sebebiyle geçmişten bugüne Boğaziçi merkezli pek çok siyasi, 
tarihî veya edebî olay ve anlatıların da odağında yer almıştır. Ahmet Rasim’den 
Balıkhane Nazırı Ahmet Rıza’ya, Samiha Ayverdi’den Sermet Muhtar Alus ve Ab-
dülhak Şinasi Hisar’a, burada tek tek saymamızın mümkün olmadığı daha pek çok 
yazar, edebiyatçı ve kültür tarihçisi, Istanbul’un ve Boğaziçi’nin ayrılmaz unsurla-
rından olan Beykoz’a eserlerinde yer vermişlerdir.

Istanbul’un tarihini kendine özgü şair ve edebiyatçı üslubuyla anlatan Salâh Birsel 
ise Boğaziçi’ne duyduğu özel ilgi sonucu Beykoz ve Boğaziçi’ne eserlerinde ayrı 
bir dikkat ve ciddiyetle eğilmiş, onları yazılarında konu edinmiştir. Yazarın Salâh 
Bey Tarihi genel dizi adı altında yayımlanan beş kitabından ikisi; Boğaziçi Şıngır 
Mıngır (ilk basımı: Türkiye Iş Bankası Yayınları, 1980) ile Sergüzeşt-i Nono Bey ve 
Elmas Boğaziçi (Ilk basımı: Türkiye Iş Bankası Yayınları, 1982) doğrudan Boğaziçi 
semtlerinin yakın tarihi üzerine kurulmuştur. Aynı dizi içinde yayımlanan Kahve-
ler Kitabı (Ilk basımı: Koza Yayınları, 1975) ile Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu (Ilk basımı: 

1 Öğr. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığı
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Sander Yayınları, 1976) Beykoz ve Boğaziçi kahvehanelerinden, İstanbul-Paris (ilk 
basımı: Türkiye Iş Bankası Yayınları, 1983) ise modernleşme ekseninde bazı Boğaz 
semtlerinden söz eden bölümleri dolayısıyla yazarın Boğaziçi’ne dair tarih anlatı-
larına dâhil edilebilir.

Bu çalışmada, Istanbul’un Boğaz semtlerinin yakın geçmişteki kişi ve olaylarını 
tarih anlatılarının merkezine oturtan Salâh Birsel’in, Salâh Bey Tarihi adlı dizi-
de yayımlanan kitaplarında Boğaziçi’ni ve Boğaziçi’nin ayrılmaz bir unsuru olan 
Beykoz’u hangi yönleriyle ve ne şekilde yansıttığı ele alınmaktadır. Görüldüğü ka-
darıyla yazar, bu dizideki daha çok Boğaziçi’ne odaklanan tarihî-edebî yazılarında 
Beykoz’la ilgili konuları kimi zaman ayrı ayrı başlıklandırmış, kimi zamansa onla-
ra başka yazılarının içinde değinmiştir. Böylece sayısal olarak bakıldığında yazarın 
bu dizi içinde doğrudan veya dolaylı olarak en fazla yer verdiği semtlerden birinin 
Beykoz olduğu fark edilmektedir. Birsel’in mekân olarak da okuru Beykoz’un ge-
rek sahil kesiminde gerekse denizde ve denizden nispeten uzak iç mahallelerinde 
dolaştırdığı görülür.

Dil ve anlatım açısından bakıldığında ilk dikkati çeken olgu yazarın önemli tarihsel 
olayları bir meddah üslubuyla anlatmış olmasıdır. Ayrıca Ahmet Mithat Efendi’yi 
andıran öğretmen edası ile Ahmet Rasim’in ansiklopedik bilgileri edebî bir lezzetle 
anlatan üslubu da bu eserlerde belirgin bir hâldedir. Birsel, Boğaziçi’ni konu alan 
eserlerinde edebiyat, tarih ve siyaseti bir bakıma popüler tarihçi gibi harmanlaya-
rak yansıtırken halk hikâyelerinin sıcak ve samimi anlatım tarzını benimsemiştir.

Incelememizde birincil kaynak olarak Salah Birsel’in Salâh Bey Tarihi dizisinde yer 
alan Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sergüzeşt-i 
Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, İstanbul-Paris adlı kitaplarına başvurulmuş, bunların 
yanı sıra yazarın tespitleri ile karşılaştırmalar yapabilmek adına başka tarihî me-
tinlerden de yararlanılmıştır. Nitekim Salâh Birsel’in kendi edebî-tarihî metinlerini 
oluştururken yakın dönem Istanbul’unu konu alan pek çok tarih kitabına müracaat 
ettiği, dizideki her bir eserin sonunda yer alan kaynakçadan da anlaşılmaktadır. 
Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi, Ahmet Rasim’in Şehir Mektupları, 
Sedat Hakkı Eldem’in Boğaziçi Anıları bunlardan sadece birkaçıdır.

Şurası mutlaktır ki Salâh Birsel hayatı boyunca Istanbul’da yaşamaktan nasıl zevk 
almışsa yazılarında Istanbul’u anlatmaktan da o derece zevk duyan bir yazardır. 
Eserlerinde dikkati çeken ayrıntı bolluğu onun mikro düzeyde çok ciddi araştır-
malar yaptığının bir delili olarak kabul edilmelidir. Öte yandan, tarihsel olayları 
hikâye ve halk anlatıları formunda yazıya döken Birsel’in Boğaziçi’nin zengin tari-
hinden yararlanması kaçınılmaz bir olgudur. Fransız yazar Pierre Loti’den, sürpriz 
konuk imparatoriçeye, Göksu eğlencelerinden mesire yerlerinde gezinen şairlere 
değin pek çok konuyu edebî bir dille hikâyeleştiren yazarın Salâh Bey Tarihi’nde 
yolunu en çok düşürdüğü yerlerin başında Beykoz ve Boğaziçi gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Salâh Birsel, Salâh Bey tarihi, Beykoz, Boğaziçi, Deneme.

Türk edebiyatının Cumhuriyet dönemi şair ve yazarları arasında yer alan Salâh Bir-
sel, 1919 Bandırma doğumludur. Birsel, Istanbul Üniversitesi’nde felsefe öğrenimi 
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gördü. Fransızca öğretmenliği yaptı. Burhan Arpad-ki bir başka Istanbul yazarı ve 
anlatıcısıdır- ve Ihsan Devrim ile ABC Yayınları’nı kurdu. 1950’li ve 60’lı yıllarda 
önce Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kitaplık müdürü, ardından Anka-
ra Üniversitesi’nde Fransızca mütercimi oldu. 1960’tan itibaren 13 yıl süreyle Türk 
Dil Kurumu Yayın Kurulu Başkanlığını yürüttü. 1999 yılında, Istanbul’da yaşamını 
yitirdi.

Ilk şiiri 1937’de Gündüz dergisinde yayımlanan Birsel, daha çok akla ve zekâya da-
yalı, alışılmış tarzdaki şairaneliğe karşı bir şiir anlayışına sahipti. Behçet Necatigil, 
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nde onun şiirde duyarlığın, yüzeyde saptamaların 
değil zekânın zaferini aradığını, özellikle de 1955’ten sonra Garip anlayışından 
büsbütün uzaklaşarak bağımsız şiirini kurduğunu söyler (2006: 104). Necatigil’e 
göre, konularını alaya alır gibi görünen bu şiirde Birsel, duyarlığın da öldürür gö-
rünerek ona düşündürücü yanı çoğalmış bir tazelik katmıştır (2006: 104). Doğrusu 
Salâh Birsel’in gerek şiirleri gerekse şiir üzerine yazıları incelendiğinde Necatigil’i 
haklı çıkaracak pek çok özellikle karşılaşılmaktadır. En çok Şiirin İlkeleri (1952) 
ile Şiir ve Cinayet (1975) kitabında poetikasını ortaya koyan Birsel, hem teori hem 
de pratikte duygu ve duyarlığa karşı aklı ön plana çıkaran, şiiri düşünsel bir uğraş 
olarak görmekte direnen bir şair konumundadır. Salâh Birsel, yazdığı çok sayıda 
şiire ve poetik yazılarına rağmen özellikle yetmişli yıllar ve sonrası itibariyle daha 
çok bir yazar ve denemeci olarak tanınmış, hakkındaki incelemeler de bu yönde 
yoğunlaşmıştır. Ancak Birsel’in düzyazı türünde sadece denemeyle yetinmeyip fel-
sefi metinler, günlük ve bu çalışmada ele alacağımız tarihsel anlatılar da kaleme 
aldığı görülmektedir. Yazarın farklı türlerdeki bu verimlerinin daha pek çok açıdan 
incelenmeyi hak ettiği şüphe götürmez bir gerçektir.

Salâh Bey Tarihi: Tarih mi Yoksa Edebiyat mı?

Yazarın Salâh Bey Tarihi olarak adlandırdığı dizi toplam beş kitaptan oluşmaktadır. 
Bunlar yayımlanış sırasına göre şöyledir: Kahveler Kitabı (1975), Ah Beyoğlu Vah 
Beyoğlu (1976), Boğaziçi Şıngır Mıngır (1980), Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Bo-
ğaziçi (1982), İstanbul-Paris (1983). 10 yıla yakın bir zaman dilimine yayılmış ve 
yorucu, yoğun bir araştırma sürecine dayanan bu dizide Beykoz ve Boğaziçi’nin ne 
şekilde yer bulduğuna eğilmeden önce dizinin isimlendirilişi hakkında biraz dur-
mamız gerekmektedir. Bu noktada sorulacak soru şudur: Salâh Bey Tarihi gerçek-
ten bir tarih midir yoksa edebiyat mı? Ve tabii, eğer edebiyatsa ne tür bir edebiyat 
kabul edilmelidir; deneme, hikâye, anı, roman mı? Yahut bunların hepsinin özel-
liklerinden biraz taşıyan bir ara tür mü? Yazarın ve eleştirmenlerin görüşlerinden 
de yararlanarak bu soruları cevaplamaya çalışacağız.

Bu dizide malzeme her ne kadar tarihsel olaylar ve kişilerin yaşamları olsa da edebî 
yanının ağır bastığı, edebi anlatım tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu se-
beple, Salâh Bey Tarihi bir tarih kitabından çok edebiyat olarak değerlendirilmeye 
daha uygundur. Ancak dizinin hangi edebiyat türü içinde değerlendirileceği net 
değildir. Bu noktada bir de bizzat yazarın bu konu hakkındaki görüşlerine başvur-
mak faydalı olacaktır. Salâh Birsel, Seyirci Sahneye Çıkıyor adlı eserinde Salâh Bey 
Tarihi’nin isimlendirilişi hakkında şunları söylemektedir:
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Boğaziçi Şıngır Mıngır, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi de deneme kitabıdır. 
Onlar da şiirin kuralları gözden uzak tutulmadan yazılmıştır. Ne var, onlara bir de 
belgesel roman gözüyle bakılmalıdır. Onların Salâh Bey Tarihi adı altında toplan-
ması bir şaşırtmacadan başka bir şey değildir. Durun, onlarda tarih de vardır. Yal-
nız bu tarih amaç değil, araçtır. Oralarda adı geçen gerçek kişiler kendi yaşamlarını 
sürdürüyor görünseler de, bir yerde, benim kafamda yaratılmış tiplerdir. Belgesel 
roman, deneme ve şiirimin kişileridir. Düşsel kişilerdir. (1989: 56)

Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi’nde ise Birsel, bu kez şöyle değerlendirir 
metinlerini: “Bizim burada yaptığımız bir bakıma, belgesel-roman çitilemektir. 
Boyuna altta kalmış olay ve kişilere aleyk alıp aleyk vermemiz bundandır.” (2017a: 
218). Eserlerinin satır aralarında ise yazar bu belgesel-roman niteliğinin altını 
çizmek istercesine hatırlatmalarda bulunuyor: “Biz olmuş olayları anlatıyoruz, ol-
mamışları değil” (2017a: 265). “Biz bu olayları dakikası dakikasına anlatmıyoruz. 
Ama bütün bu söylediklerimiz bir bir olmuştur.” (2017a: 269). “Işte sırtım, vurun! 
Bu öyküler, onları bilenlerin ağzından çıktığı gibi yazılmıştır” (2017a: 309).

Tahmin edileceği gibi, yazarının kendi eserine dair verdiği bu bilgiler işi çözmek-
ten ziyade daha da karmaşıklaştırmakta ve aslında yazarın amacının da bu oldu-
ğu sezilmektedir. Birsel, eserin içinde okura nasıl yaklaşmışsa bu açıklamalarında 
aynı yöntemi uygulayarak okuru yani bizleri şaşırtmak ve biraz da bu şaşkınlıkla 
eğlenmek ister gibidir. Onun meddah ve halk anlatılarına düşkünlüğü göz önünde 
bulundurulacak olursa bu şaşırtmacanın kaynaklarından biri açığa çıkar. Buna bir 
de yazarın taşkın zekâsı ile humor ve ironiye dayalı üslup özellikleri ilave edildiğin-
de onun kendi eserleriyle ilgili açıklamalarının birer bulmaca hâlini alması sürpriz 
olmaz.

Bu durumda iş eleştirmene ve edebiyat incelemecisine düşecektir. Yazarın ne 
yapmaya çalıştığını irdeleyen çalışmalardan birkaçına bakmakta yarar görüyo-
ruz. Hikmet Dizdaroğlu, “Yansımalar: Boğaziçi’nin Gizli Tarihi” adlı yazısında bu 
meseleye şöyle yaklaşır: “Ilk bakışta tarihe dönük bir tutumun ağır bastığı sanılır. 
Çünkü konu geçmiş’tir. Ama Birsel, tarihin kuruluğunu ustalıkla aşıyor, rakam, ta-
rih ve ad kalabalığı arasında yolunu şaşırmıyor, denemeci kimliğini öne geçirerek 
salt olay anlatıcısı olmaktan kurtuluyor ve konularını denemecinin eline bırakıyor.” 
(1981: 436). Enis Batur ise Salâh Bey Tarihi’nde konularını tarihten alan yazarın 
öznelliğine vurgu yapıyor:

Salâh Bey Tarihi’nden gitgide “ben”in etrafında, öznenin aynasında dönen, baş 
döndüren, sık sık öteki özneye sıkıntı verecek ölçüde kendi öznelliğini, kişisel ka-
yıtlarına vurduğu insanları, kendi keyfine göre kurguladığı “vaka”ları ileri süren bu 
serüvene, Salâh Birsel’in son 15 yılda giderek hızlanan bir biçimde görkemli salgı-
nını gerçekleştirişine bakalım: Orada bütün “tabakat” geleneğinin parmak izlerini, 
Kâtip ve Evliya Çelebi’leri, Fatin Efendi Tezkiresi’ni ve “Eslaf ”ı, Ibnülemin’i, Reşat 
Ekrem’i ve Osman Nuri’yi seçmiyor musunuz? (1982: 5)

Abdullah Çelik, Salâh Birsel üzerine hazırladığı doktora tezinde Salâh Bey Tarihi’ni 
bir tür “belgesel-roman” (2001: 144) olarak nitelendirir. Nevin Canbek ise yüksek 
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lisans tezinde, bu eserlerin birer “tarihî-deneme” (2001: 145) olduğunu savunur. 
Şebnem Altaş, Salâh Bey Tarihi’ni kültürel bir okumaya tabi tutan yüksek lisans 
çalışmasında Canbek’e katılmakla beraber bu metinlerin farklı türlere dâhil olabi-
lecek bir esneklik sergilediğinin farkındadır:

Birsel, eserlerinde türler arası geçişliliğe inanmaktadır. Denemelerini yazarken şi-
irsellikten uzaklaşmaz, romanında denemeyle bağ kurar, Salâh Bey Tarihi’nde bel-
gesel romanın anlatım imkânlarından yararlanır. Buradaki denemelerinde tarihi, 
araç olarak kullanmış, insanların çeşitli zaman dilimleri içinde yaşamış olduklarını 
önemseyerek onları kendi kurgusuyla anlatmıştır. Gezdiği, gördüğü yerleri anla-
tırken oraların öykülerine, ilgi çekici özelliklerine ayrıntılarına yer vererek gezi 
yazısına; bulunduğu, bir dönem vakit geçirdiği mekânları, tanıdığı insanları anla-
tırken anı türüne yaklaşır. Tanık olmadığı olayları, tanımadığı kişileri ve bilmediği 
mekânları anlatmak istediğinde ise o konuda yazılmış kaynaklara başvurarak bel-
gelerden yararlanır. Bu noktada tarihi bilimi ışığında belgesel roman türü ile ilişki 
kurar. Tarih biliminden yararlandığını göz önünde tuttuğumuzda Nevin Canbek’in 
de belirttiği gibi Salâh Bey Tarihi’nin tarihî deneme olduğunu söyleyebiliriz (2019: 
21).

Bu veriler doğrultusunda Salâh Bey Tarihi’ndeki metinlerin birer anlatı olarak de-
ğerlendirilmesi en doğru yol olarak gözükmektedir. Anlatı, Türk Dil Kurumu Söz-
lüğü’nde “Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçi-
mi, hikâyeleme, öyküleme, tahkiye” (https://sozluk.gov.tr/) şeklinde tanımlanıyor. 
Edebiyat terimlerine dair sözlüklerde anlatı, genellikle farklı tür edebiyat eserleri-
nin genel adı olarak karşımıza çıkıyor. Söz gelimi, Turan Karataş’ın sözlüğünde te-
rimin birinci anlamı “hikâye etmek, tahkiye”, iken ikinci anlamında şöyle deniyor: 
“Hikâye, roman, tiyatro, destan türlerinin anlatma biçimi, bu türlerin hepsinin ge-
nel adı olarak da karşımıza çıkmaktadır.” (2018: 34) Ayrıca sözlükte “klasik biçim-
lere uymayan veya genel formların dışına taşan bazı romanlara da anlatı isminin 
verildiği”nden söz edilmektedir. Salâh Birsel’in de az önceki açıklamasında bunları 
birer roman gibi değerlendirdiğini göz önünde bulundurursak anlatı teriminin bu 
diziyi tanımlamakta çok daha kapsayıcı olduğu ortadadır.

Salâh Birsel, bu dizide olmuş, yaşanmış olayları anlatır fakat bunu yaparken edebî 
bir dil kullanır. Vaka sıralaması, kişi-mekân ilişkisi, kişi, ruh ve mekân tasvirleri 
gibi konularda ise roman tekniklerine sıkça başvurur. Farklı kişi ve olayları ortak 
bir mekânda ustalıkla bir araya getirirken okuru meraklandırmayı hiç ihmal et-
mez. Bir taraftan da klasik ve modern romanlarda alışık olmadığımız, postmodern 
metinlerde ise sıkça karşılaşabileceğimiz “müdâhil yazar” anlatıcıyı devreye sokar. 
Böylece ortaya malzemesi tarih olan edebî bir metin çıkmaktadır.

Şurası muhakkak ki Salâh Bey Tarihi dizisi içinde yer alan her bir eser, türler ka-
tegorizasyonu açısından ayrıca ciddi bir incelemeye tabi tutulabilir, bu metinlerin 
kurmaca-gerçek ve tarih-edebiyat yazımının kesişen ve ayrılan taraflarından han-
gilerini ihtiva ettiği üzerinde uzun uzadıya durulabilir. Biz bu noktada, özellikle 
postmodern jargonda çokça kullanılagelen anlatı terimini tercih edeceğiz. Ancak 
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sebebi bunların postmodern metinler olması değil, yukarıda da izah ettiğimiz gibi, 
bu metinlerin tarih ile edebiyatın kesiştiği yerde durmasının yanı sıra, edebî açıdan 
da tek bir tür adı altında sınırlanmasının mümkün olmamasıdır.

Salâh Bey Tarihi’nde Beykoz ve Boğaziçi

Bu bölümde Salâh Bey Tarihi’nde Beykoz ve Boğaziçi’nin ne düzeyde ve ne şe-
kilde yansıtıldığını ortaya koymaya çalışacağız. Salâh Bey Tarihi, her şeyden önce 
Istanbul’un bir tarih ve kültür envanteri olmak niteliğini haizdir. Birsel’in bu eser-
leriyle Istanbul’un yakın tarihini belgelediğini görürüz. Yazar, bunu yaparken hem 
bir gezgin hem bir tarihçi hem de bir edebiyatçı kimliğine sahiptir. Gezginliğinde 
Evliya Çelebi’nin tesiri oldukça belirgindir fakat bunun yanı sıra okuduğu eserler-
den de titizlikle yararlanır. Salâh Birsel hakkında kitap boyutunda bir çalışması 
bulunan Muzaffer Uyguner, Birsel’in Boğaziçi Şıngır Mıngır için 173, Sergüzeşt-i 
Nono Bey ve Elmas Boğaziçi’ni yazmak için de 68 kaynağa müracaat ettiğini belirti-
yor (1990: 173). İstanbul-Paris kitabında ise bu sayının 86’ya ulaştığını görüyoruz. 
Bu kaynakların neler olduğuna bir göz atmak Birsel’in nasıl bir mirastan yararlan-
dığını ve ne tür bir yazı ve kültür geleneğine eklemlendiğini anlamak bakımından 
önem taşıyor.

Buna göre Birsel’in alıntı yaptığı ve yararlandığı kaynaklardan edebî türde yer alan-
lardan bazıları şunlardır: Ahmet Rasim’in Şehir Mektupları, Ali Rıza namıdiğer Ba-
lıkhane Nazırı’nın Bir Zamanlar İstanbul’u, Sedad Hakkı Eldem’in Boğaziçi Anıları, 
Halid Ziya Uşaklıgil’in Kırk Yıl’ı, Münevver Ayaşlı’nın Dersaadet’i, Evliya Çelebi Se-
yahatnamesi, Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul ve Pierre Loti’si, Antoine Galland’ın 
İstanbul’a Ait Günlük Anılar’ı, Ziya Osman Saba’nın Değişen İstanbul’u, Ruşen Eşref 
Ünaydın’ın Boğaziçi Yakından’ı, Ahmet Ihsan Tokgöz’ün Matbuat Hatıralarım, Ca-
bir Vada’nın Boğaziçi Konuşuyor’u vd. Tarihsel ve ansiklopedik kaynaklardan bazı-
ları ise şöyledir: Ahmet Rasim’in Osmanlı Tarihi, Ahmet Cevdet Paşa’nın Tezakir’i, 
Osman Nuri Ergin’in İstanbul Şehreminleri ve Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Salta-
natı, Reşad Ekrem Koçu’nun Osmanlı Padişahları ile İstanbul Ansiklopedisi, Naima 
Tarihi, Haluk Şehsüvaroğlu’nun Sultan Aziz’i ve Asırlar Boyunca İstanbul’u, Ziya 
Şakir’in Sultan Hamid’in Son Günleri, Cemal Kuntay’ın Bilinmeyen Tarihimiz, Miss 
Julia Pardoe’nun 125 Yıl Önce İstanbul’u, Incicyan’ın XVIII. Asırda İstanbul’u vd.

Bu tablo, görüldüğü üzere, son derece geniş bir referans kaynağına işaret ettiği gibi, 
bizce yazarın mikro düzeyde çok ciddi bir araştırma süreci yürüttüğünü de ka-
nıtlar niteliktedir. Aynı zamanda Birsel’in Boğaziçi’ni anlatmak için birkaç yazarla 
yetinmeyerek çok farklı kaynakları değerlendirdiğini, bunların hepsinden de kendi 
üslubunca yararlandığını görmekteyiz. Onda hem ansiklopedik bilgileri aktaran ve 
yorumlayan bir tarihçi hem de okuru eğlendiren ve sürükleyen, dil hüneri doruk-
larda bir yazarın varlığını duyarız.

Salâh Bey Tarihi’nde Beykoz ve Boğaziçi’nin ne şekilde resmedildiğini bu dizideki 
her bir kitabın yayımlanış sırasına göre ele almaya çalışacağız. Odak noktamızı 
Boğaziçi Şıngır Mıngır ve Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi oluşturuyor. An-
cak Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu ve İstanbul-Paris’e de zaman zaman 
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değineceğiz. Bu sebeple, ilk olarak dizinin birinci kitabı Kahveler Kitabı (1975) ile 
başlamamız gerekiyor. Adından da anlaşılacağı gibi yazar bu kitapta kahvelerden 
söz etmektedir. Giriş kısmında eserin çerçevesi şöyle çizilir yazar tarafından: “Bu 
bir kahveler kitabıdır. Gelmiş geçmiş bütün kahvelerin, edebiyat kahvelerinin, 
semai kahvelerinin, yeniçeri kahvelerinin, esrar kahvelerinin, tulumbacı kahvele-
rinin, çalgılı kahvelerin, karagöz ve meddah kahvelerinin, mahalle kahvelerinin 
öykülerini dile getirir” (1991: 5).

Sayfaları çevirdiğimizde önce kahvenin Etiyopya’da (eski adıyla Habeşistan) ilk kez 
ortaya çıkışı, ardından Naima ve Peçevi tarihlerine dayanarak Osmanlı ve Avru-
pa’ya intikali hikâye edilir. Sonrasında ise eserin asıl bel kemiğini teşkil eden bö-
lümler olarak Istanbul’un her iki yakasında ün salmış kahveler ve bu kahvelerde 
yaşatılan edebiyat geleneği, bulunduğu semtle ilişkisi, kahvelerin müdavimlerin-
den sayılan ünlü edebiyatçılar, saz âşıkları vb. gibi konular anlatılmaktadır. Kitap 
bu bölümleriyle Neyzen Tevfik’ten Tanpınar’a, Ahmet Rasim’den Sait Faik’e Türk 
edebiyatının 20. yüzyılda yaşamış pek çok ünlü isminin resmigeçidi gibi değerlen-
dirilebilir. Yazarın kendi tanıklıkları ise esere ayrı bir zenginlik katar.

Kahveler Kitabı’nda Beykoz ve Boğaziçi’nden hiç bahsedilmediği söylenemez an-
cak Boğaziçi Şıngır Mıngır ve Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi’ne göre kitapta 
söz konusu semtlerin çok daha az yer bulduğu aşikârdır. Bunun sebebi, Istanbul’da 
kahvehanelerin yoğunluk haritasıyla açıklanabilir. Tarihî belgelerde Istanbul’un ilk 
kahvehanesinin açıldığı Tahtakale’nin de bulunduğu Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve 
karşı yakada Kadıköy, Üsküdar gibi bölgeler en çok kahvehane barındıran yerlerin 
başında gelir. Boğaziçi’nden kuzeye, Karadeniz’e doğru yol aldıkça her iki yakada 
da kahvehanelerin sayısı azalır. Buna bir de yazarın kahvehanede alelade özellik-
lerin dışında kültüre, edebiyata dair bir şeyler araması ve bunlardan yoksun olan 
kahveleri saf dışı bıraktığını da eklersek Beykoz ve Boğaziçi’nde kahvelerin eserde 
daha az yer tutması anlaşılabilir. Edebiyatçıların ağırlıklı olarak devam ettiği kah-
veler en çok tarihi yarımada ve Beyoğlu’ndakilerdir çünkü.

Birsel, Kahveler Kitabı’nda, 1971 yılında yapılan bir sayıma göre sadece Beyoğlu’nda 
1259 kahve olduğunu ileri sürer. Istanbul’un kahvesi en çok olan semti de burasıdır. 
Beyoğlu’nu 1133 kahve ile Eminönü izler, Fatih’teki kahve sayısı 857’dir. Kadıköy’de 
417, Zeytinburnu’nda 400, Eyüp’te 383 kahve bulunur. Boğaziçi’ne geldiğimizde ise 
Üsküdar’da 277, Beşiktaş’ta 217, Beykoz’da ise 139 kahve yer almaktadır (1991: 41). 
Bu sıralamaya göre, Beykoz kahvehane varlığı açısından hiç de kısır sayılmaz ancak 
Beyoğlu ve Eminönü gibi ilçelere kıyasla oldukça gerilerde kaldığı anlaşılmaktadır.

Birsel, Kahveler Kitabı’nın “Üsküdar Kahveleri” başlıklı bölümünde Boğaz’ın Ana-
dolu yakasındaki kahvehaneler hakkında bazı bilgiler sıralar. Buna göre, 18. yüz-
yılın başında, Boğaz’ın karşı yakasında serapa kahve olan yerler Beykoz, Incirköy 
Iskelesi, Kanlıca, Hamam Iskelesi, Çengelköy, Beylerbeyi ve Üsküdar’dır. Yazar, bu 
tarihlerde Paşabahçe, Çubuklu ve Vaniköy’de kahve olmadığını belirtir. Devamın-
da yazar, Beykoz ve Boğaziçi’ne biraz daha yakından bakar ve buralardaki kahveleri 
de isimleri ve özellikleriyle okura anlatır: “Bunlardan başka Göksu’da, Kasrı Hüma-
yun yanında Baştebdili eskisi Ibiş Ağa’nın Kahvesi, Kandilli’de Sultanmahmuthan 
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Camii Şerifi yanındaki kahve dükkânı, Kuzguncuk’ta, Öküz Limanında, Bektaşi 
Dergâhı kurbindeki Osman’ın Kahvesi, Üsküdar’ın üstündeki Ayazma Iskelesinde 
Salih Efendi Kahvesi…” (1991: 65) diye devam eder ve rotayı Haydarpaşa’ya doğru 
çevirdiği sanılırken tekrar Boğaziçi’ne dönerek “Kanlıca’daki kahvelerin en ünlüsü-
nün Reisoğlu Kahvesi” olduğunu belirtir.

Bu bölümde, Beykoz hem ünlü kahvesi hem de o kahveye uğrayan ünlü bir yazar 
üzerinden konu edilir. Kahve, Beykoz Çayırındaki Kır Kahvesi, yazar ise Fransız 
romancı Pierre Loti’dir. Birsel, şöyle anlatıyor:

Beykoz’daki kahveler Iskele yanındaki meydandadır. Ama Beykoz Çayırı Kır Kah-
vesi de çok ünlüdür. Çayırın Yalıköyü tarafı başındadır. 18. yüzyıl ortalarında yaşa-
mış Ishak Ağa’nın çeşmelerinden biri de bu kahvenin kapısı önündedir. Ulu çınar-
larla gölgelenmiş olan kahvenin bahçesi tahta parmaklıkla çevrilmiştir. Pierre Loti 
Istanbul’a son gelişinde bir gün Beykoz Çayırı’nda yağmura tutulunca bu kahveye 
sığınmıştır. O gün oradakiler Loti’yi tanımış, kendisine yakınlık göstermiştir. Dö-
nüşte Loti’yi Kandilli’ye getiren Boğaz vapurundaki Türkler de Loti’yi tanımışlar 
ve Fransız yazarı Kandilli’ye çıkarken onu çılgınca alkışlamışlardır. Loti: “Dünyada 
şükran duygusunu bu kadar derinden duyan hangi ulus vardır?” sözünü de o gün 
söylemiştir (1991: 65-66).

Söz konusu olayı Birsel, dizinin üçüncü kitabı Boğaziçi Şıngır Mıngır’da bir kez 
daha anlatmıştır. Salâh Birsel bu tarihî anekdotu tatlı üslubuyla hikâye ettikten son-
ra sözü Boğaz’daki kahvelerin en eskisi dediği Beylerbeyi Iskele Kahvesi’ne getirir 
ve burayı okurun gözünde canlandırır. Hemen ardından da artık Üsküdar’a doğru 
yol alarak Boğaziçi faslını bitirir. Kitabın bundan sonraki bölümlerinde Beykoz ve 
Boğaziçi’ne dair bir şeyler bulmamız, satır arasında kalan birkaç ufak değini dışın-
da mümkün olmayacaktır. Örneğin yazar, kahvelerdeki meddahlık geleneğinden 
söz ederken meşhur Meddah Muhsin’i Boğaziçi’nde de şöyle bir gezintiye çıkarır:

Muhsin zamanının ünlü meddah ve nekrelerindendir. Ama sanatını kahvelerden 
çok eş dost toplantılarında gösterir. Ahmet Rasim’e göre Muhsin Tarabya’da en şık 
Ingiliz centilmenini andırır. Kalender’e bayılır, baharı Şişli’de geçirir. Beykoz’a gü-
venir, Paşabahçe’de gezer, Çubuklu’da keyf çatar, Mirgün Korusu’nda bülbül gibi 
öter. Kavak’ta çakar, Incirköy’de küfeye biner, Bebek’te eğlenir, Arnavutköy’de kuzu 
ciğeriyle piyaza yatar. Çengelköy’de gününe göre asılır, Çamlıca’da ortadan yiter…. 
(1991: 215).

Kahveler Kitabı, Salâh Birsel’in daha çok edebiyatçıları, Osmanlı’nın sonu ve ağır-
lıklı olarak Cumhuriyet dönemindeki edebiyat geleneğini, şair ve yazar ortamları-
nı, edebî tartışmaları kahveler üzerinden anlattığı bir eser olma hüviyeti taşımak-
tadır. Bu sebeple, yazarın dikkati tabii şekilde, kapalı veya açık birer mekân olarak 
kahvelerde geçen olaylar ve anılar üzerindedir. Beykoz ve Boğaziçi, bu sınırlar çer-
çevesinde kitapta diğer semtlere nazaran mütevazı bir yer tutmaktadır, denebilir.

1975 tarihli Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, yazarının da belirttiği üzere, Kahveler Ki-
tabı’nın devamını teşkil etmektedir. Bu kitapta da edebiyatçıların birer mahfili 
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sayılabilecek kahvehaneler ve o kahvehanelerde geçen sohbetler, yaşantılar uzun 
uzadıya anlatılır. Edebiyat yine başattır ve bu kez yazarın kendi anı ve izlenimleri 
ağırlık kazanır. Birsel, en çok Istiklal Caddesi-Pera ve tarihî yarımada civarındaki 
kahvelerde, kiminde kendisinin de yer aldığı edebî sohbetlerden, şakalaşmalardan, 
kavga gürültü ve atışmalardan, rutinin içinde yakaladığı edebî ve şiirsel ortamlar-
dan zevkle söz eder. Lebon, Nisuaz, Baylan, Elit kahveleri bu yaşantıların merkezi 
olan mekânlardan birkaçıdır.

Bununla beraber, yazarın bu kitapla yavaş yavaş Boğaziçi’nden de söz etmeye baş-
ladığı dikkatten kaçmayacaktır. Bilhassa son yazılarda Boğaziçi’ndeki mehtap safa-
ları; Emirgân, Yeniköy, Kanlıca gibi Boğaz semtlerindeki kahveler ve yalıların bahsi 
çokça geçmektedir. Yazar da bir röportajında bu geçişe dikkat çeker: “Ah Beyoğlu 
Vah Beyoğlu’nun son bölümü de Boğaziçi’ne uzanır. Onunla da Boğaziçi’nin kuca-
ğına ve tuzağına düşmüş oldum” (Uyguner, 1990: 158).” Yazar, bir başka röporta-
jında da aynı noktayı vurgular: “Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu’nun son bölümü ‘Boğaziçi 
Yandan Yandan’ adını taşır. Bu benim Boğaz’a girdiğimi gösterir. Girdim ve kolay 
kolay da çıkamadım. Boğaziçi Şıngır Mıngır’ı Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğa-
ziçi izledi.” (Uyguner, 1990: 159). Yine de bu geçiş bir başlangıç veya hazırlık de-
nemesi olarak nitelendirilirse daha doğru olur. Asıl Boğaziçi, bütün zenginliğiyle, 
dizinin sonraki kitaplarında karşımıza çıkacaktır.

Salâh Bey Tarihi’nin üçüncü kitabı Boğaziçi Şıngır Mıngır (1980), yazarın Boğazi-
çi’ne duyduğu alakayı gerek okudukları gerekse birinci elden tanıklıklarla okura 
aksettirdiği, edebî, tarihî olaylar, anılarla dolu, zengin bir kültür ajandası olduğu 
kadar dil ve anlatım yönüyle de edebî bir şölendir. Enis Batur, “doğanın, tarihin ve 
şimdiki zamanın benzersiz bir alaşımı” (arka kapak yazısı) diye nitelendirdiği bu 
kitapta yazarın dil zenginliğine vurgu yapar. Ona göre Boğaziçi günün her saatinde 
nasıl renk değiştiriyorsa Birsel’in üslubu da öyledir. Üslup konusuna birazdan, dil 
ve anlatım bahsinde değineceğimiz için şimdi bu kitapta Beykoz ve Boğaziçi’ne 
dair nelerin bulunduğuna yakından bakacağız.

Salâh Birsel, “Şıngıl çıngıl dillerimiz, şimdi başlar zillerimiz” (2019: 7) diyerek hayli 
eğlenceli bir giriş yaptığı kitabın ilk sayfasında eserin içeriğine dair okuru aydınla-
tır. Buna göre, kitap “Boğaziçi’nin insan haritasını” (2019: 7) vermektedir. Bu hari-
tayı ise padişahlar, vezirler, sadrazamlar kadar bendeler ve halk oluşturur. Dünya 
görmemiş ozanlar, Levantenler ve bostancılar da Boğaz’ın insan haritasında kendi-
lerine yer bulmuştur. Gelgelelim, Boğaz’ın asıl sakinleri daha çok saray erkânıdır. 
Nitekim eserde hikâyeleri anlatılanlar içinde paşa, sadrazam veya yüksek devlet 
erkânından kimseler bir hayli fazladır. Öte yandan, Birsel, Boğaziçi anlatılarını asla 
belirli bir kesimin inhisarında tutmamış, olabildiğince geniş bir sosyal yelpazeyle 
Boğaziçi’nin yakın tarihini okura sunmaya gayret etmiştir. Bu sebeple ona “Boğa-
ziçi’nin gizli tarihi desek de olur” (Birsel, 2019: 7). Yazar, kitabın satır aralarında 
bu iddiasını tekrarladığı gibi anlattığı hikâyelerle de pekiştirir: “Bu kitap bir de 
Boğaziçi’nin Gizli Tarihi’dir. Bunun böyle olduğunu bir kez daha belli etmek için, 
şimdide kameralarımızı Kandilli Hamamı ustalarından Ayşe Hanım’a çevirelim. 
Ne ki, ondan önce Beylerbeyi’nde konak tutan Sadrazam Tekgöz Yusuf Paşa’yı, 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı868

dostlar yardımcımız olsun, sırtlayacağız.” (2019: 417). Yazarın başarısını sağlayan 
unsurların başında onun bu ayrım gözetmeyen tutumu yatmaktadır. Işte bu zengin 
karmaşayı bizler bütün ışıltısı ve rengiyle, kitap boyunca türlü anılar, hikâyeler, 
efsaneler ile iç içe okuma fırsatı elde ederiz.

Boğaziçi Şıngır Mıngır’da yazar, Boğaziçi’nin her iki yakasını da okura gezdirir ve 
anlatacağı hikâyeleri mutlaka bir semtle ilişkilendirerek anlatır. Her bir yazıda 
bir veya birkaç semt öne çıkar: Arnavutköy, Beşiktaş, Bebek, Beylerbeyi, Tarabya, 
Emirgân, Göksu, Anadolu Hisarı, Beykoz, Kandilli, Kanlıca, Istinye, Kâğıthane, 
Üsküdar bunlar arasında başta gelmektedir. Kitapta toplam 36 yazı bulunmakta 
olup bunların büyük çoğunluğu Boğaziçi’nin Beylerbeyi, Kandilli, Beykoz, Kanlıca 
gibi Anadolu yakasının orta ve kuzey semtleriyle alakalıdır. Tespit edebildiğimiz 
kadarıyla 36 yazının 17’sinde doğrudan Beykoz ve yakın çevresi konu edilir. Bunlar 
kitaptaki sırayla şöyledir: “Boğaziçi Şıngır Mıngır” (kitaba da adını veren yazı), 
“Sümbülzade’nin Ölümü”, “Türk Kırmızısı Kayıklar”, “Kanlıca’da Bir Sadrazam”, 
“Meşruta Yalı”, “Göksu Şemsiyeleri”, “Göksu’da Ayna Var”, “Ince Saat”, “Bir Kedi 
Niçin ve Nasıl Vaftiz Edilir?”, “Bir Şamar Olayı”, “Bir Nane Şekerci”, “Ishak Kuşu 
Garip Garip Öter”, “Beykoz’da Bir Imparatoriçe”, “Kandilli Alabandası”, “Karavezir 
Yalısı”, “Boğaziçi’nin Gizli Tarihi”, “Piyanolu Ases”.

Bununla birlikte, andığımız yazıların dışındakilerde de yine zaman zaman Beykoz 
çevresine atıflarda bulunulduğunu görürüz. Bunlarda konu bir şekilde Beykoz ci-
varının mesire yerlerine, buralardaki saz ve söz eğlencelerine, mehtabiyelere yahut 
da cülus şenliklerine getirilir. Boğaziçi’ni şıngır mıngır yapan unsurların başında 
ise şenlik ve eğlenceler gelmektedir. Kitapta Salâh Birsel, en çok Ahmet Rasim, Ser-
met Muhtar Alus gibi Istanbul yazarlarından alıntılarla Boğaziçi’nin ve Göksu’nun 
eğlencelerini aktarır.

Kitabın bel kemiğini oluşturan konuların başında edebiyatçılar ve onların Bo-
ğaz’daki yalı ve köşklerdeki hararetli buluşmaları geliyor. Şair ve yazarlardan Na-
mık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Rasim, Ahmet 
Mithat Efendi, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Yahya Kemal Beyatlı, Pierre Loti, Sait Faik 
Abasıyanık, Orhan Veli Kanık, Halim Şefik, Ahmet Hamdi Tanpınar, Behçet Ne-
catigil, Sabahattin Kudret Aksal, Rüştü Onur, Leyla Erbil, Ferit Edgü ismi geçenler 
arasında başı çekmektedir.

Ancak, okur her bir bölümde anlatılanın Boğaziçi’nin bir semti mi yoksa o semtte 
yaşanan bir olay veya bir kişi mi olduğu konusunda kararsızlık yaşayabilir. Birsel’in 
anlatımını çekici ve merak uyandırıcı kılan unsurlardan biridir bu aslında. Yazar, 
söz gelimi Pierre Loti’yi anlatırken Beykoz veya Kandilli’yi yahut Beşiktaş’ı anla-
tırken Behçet Necatigil’in hayatından bazı kesitleri öykülemeyi tercih edebilir. Bu 
bakımdan bölüm başlıkları da yazının içeriğine dair bir ipucu olabildiği gibi çoğu 
zaman şaşırtma veya ilgi çekme amacıyla konulmuş başlıklar hâlindedir.

Birsel, kitabında sosyolojik gözlem ve çıkarımlarda da bulunmaktadır. Örneğin 
kimi yerlerde Boğaziçi’nin nüfus yapısı ve sosyokültürel durumunu birkaç cüm-
leyle okura özetler. Buna göre, Boğaz’ın yazarçizer takımından çok saray erkânının 
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mekânı olduğunu okuruz. Yazarlar Boğaz’da otursa bile ancak kira evlerinde ika-
met ederler. Bu bile seyrek rastlanan bir durumdur. Mesela Recaizade Mahmut 
Ekrem doğma büyüme Boğaziçili olarak az sayıdaki istisnalardandır, tıpkı Ahmet 
Mithat Efendi gibi. Ekrem, Vaniköy’de bir yalıda doğmuştur. Babasından miras al-
dığı Boğaz kültürüne o da sahip çıkar bilir; mehtabiyeler, saz âlemleri ve balıkçılık 
bunlar arasında öne çıkar. Gelgelelim, Recaizade’nin babadan miras kalan evi Halit 
Ziya’nın gözünde bir viraneden farksızdır. Ona göre, evin “denizdudağında” ol-
maktan başka bir özelliği yoktur.

“Bir Şamar Olayı” başlıklı yazı sadece Beykoz ve Ahmet Mithat Efendi’yi anlatır. 
Yazıda Ahmet Mithat’ın Beykoz’daki çiftliği ve yalısı, Beykoz’daki yaşantısı ve ya-
zarın bir portresi okura sunulur. Hemen onu takip eden “Bir Nane Şekerci”de ise 
bu kez bir başka Beykozlu edebiyatçı, şair Orhan Veli’nin Beykoz günleri anlatılır. 
Birsel, Beykoz’u anlatmaya sanki doymamaktadır. Sonraki yazı, “Ishak Kuşu Garip 
Garip Öter”de de yine Beykoz’un simge isimlerinden, çeşmeleriyle de bilinen Ishak 
Ağa, ayrıca Tokat Bahçesi ve Yuşa Tepesi uzun uzun anlatılır. Yazar, Boğaziçi’nde 
başka semt mi yok acaba, diye düşünenleri şaşırtmayı sürdürür ve bundan sonra 
kalemini neredeyse tamamen Beykoz’u anlatmak için kullanır. “Beykoz’da Bir Im-
paratoriçe”de, Pierre Loti Beykoz’da uzun uzun gezdirilir. Loti, “Tanrı’nın Koyağı” 
Beykoz’un sokaklarında, iskelesinde, çayırlarında, mesire yerlerinde gezinir, hatta 
1904 yazını bütünüyle Beykoz’da geçirdiğini öğreniriz. Ama bu yazının asıl konusu 
Beykoz’da, 1869’da Sultan Abdülaziz tarafından, misafir edilen Fransız Imparato-
riçesi Eugune’dir. Yazıların içeriğinden uzun uzadıya bahsetmiyoruz. Son olarak, 
“Kandilli Alabandası”nda, Beykoz ve Kandilli’deki yalılar, içlerine girip çıkan, ora-
larda yaşam sürdüren Pierre Loti ve Ferit Edgü üzerinden anlatılır.

Kitabın sonunda yazar, öykündüğü Ahmet Mithat Efendi’den okurdan beklenti ko-
nusunda ayrışan tarafını vurguladıktan sonra, okurla yine bir oyun oynamayı seçer 
ve yazarla anlatıcıyı farklı kişilermiş gibi gösterir: “Lakırdıyı çokça dolaştırmadan, 
artık açıklayalım ki, bu kitabın yazarı da biz değiliz, Salâh Birsel’dir. Istanbul içinde 
cami ve çeşmesi yoktur ama Boğaziçi’nden ilk şıngır mıngırı o çekmiş, Boğazi-
çi’nin gizli tarihini ilk o yazmıştır” (2019: 449). Ardından da “Bu kitabı karaladığı 
zaman ömrü altmış yıl oldu” diyerek geleneksel yöntemle tarih düşer. Böylelikle 
eserin sonuna gelinir ancak yazarın Boğaziçi’ni anlatma iştahı henüz geçmemiştir. 
Bu yüzden “şimdilik son” demeyi tercih eder.

Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi (1982), dizinin dördüncü kitabıdır. Bu ki-
tapta da tıpkı Boğaziçi Şınıgr Mıngır’da olduğu gibi, siyasi ve edebî olaylar, entri-
kalar, çöküşler ve ışıltılarla zengin bir Boğaziçi tarihine adım atarız. Yazar, Boğaz’ı 
anlatmaya önceki kitapta bıraktığı yerden devam eder. Birsel, Boğaziçi Şıngır Mın-
gır’da Boğaz’ın her iki yakası arasında mekik dokurken ağırlığı Anadolu yakasın-
daki semtlere veriyordu. Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi’nde ise Boğaz’ın 
Avrupa yakası ile Anadolu yakası semtlerinin dengeli bir şekilde yansıtıldığını söy-
lemek mümkündür. Kitaptaki 28 yazıdan 14’ü Beykoz, Kandilli, Kanlıca, Çengel-
köy, Vaniköy, Kuzguncuk ve Üsküdar civarında geçer. Bunlar sırasıyla “Damatlar”, 
“Nezim”, “Mösyö Turist Türk”, “Kokona Ali Paşa”, “Son Osmanlılar”, “Batı’ya Bir 
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Pencere”, “Bir Şiir Kralı”, “Paylot”, “Hikâye-i Sare Hanım Yahut Küçük Matmazel”, 
“Sergüzeşt-i Nono Bey” (kitaba adını veren yazı), “Pembe Yalı”, “Çılgın Kelebek-
ler”, “Kuleli Yalı” ve “Elmas Boğaziçi-II” başlıklı yazılardır. Bu yazıların içeriğinden 
teker teker söz etmek mümkün olmasa da bazılarına kısaca değinmekte yarar gö-
rüyoruz.

“Damatlar”da Vaniköy semti ve buradaki paşa yalıları, bu yalılarda yaşamış, dü-
ğünleri yapılmış damatlar anlatılır. “Nezim”de yine Vaniköy merkezdedir ama bu 
sefer yazar Nezihe Meriç’in burada geçen hikâyesi konu edilir. Kitabın en renkli ya-
zılarından “Mösyö Turist Türk”te Boğaziçi’nin edebiyat ve musikiye nasıl ev sahip-
liği yaptığını okuruz. Bu yazıda Lemi Atlı’dan Namık Kemal’e, Servet-i Fünun’un 
kurucusu Ahmet Ihsan Tokgöz’den Mehmet Akif ’e şair, yazar ve musikişinasla-
rın Kandilli ve Vaniköy’le kesişen yaşantılarına şahit oluruz. “Kokona Ali Paşa”da 
Vaniköyü’nün isminin nasıl verildiğini, “Son Osmanlılar”da Sultan Vahdettin ve 
Çengelköy’deki köşkü, ayrıca Yahya Kemal ve Ihsan Kongar’ın Çengelköy’de geçen 
hikâyelerini okuruz. Kitaba adını veren “Sergüzeşt-i Nono Bey” başlıklı yazıdaki 
Nono Bey, Kuzguncuk’un çapkınıdır, asıl adı ise Muhsin’dir. Yazar, ona “Mahalle-
nin Don Juan’ı” demeyi tercih eder. Semt, onun aşk hikâyeleriyle çalkalanır. Sergü-
zeşti- Nono Bey, işte bu aşk adamının Kuzguncuk’la bütünlenen hikâyesidir.

Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, Birsel’in Boğaziçi’ni anlatmaya doyamadı-
ğının bir kanıtı gibidir. Boğaziçi asırlara dayanan zengin tarihiyle ama en çok da 
son asırdaki siyasi ve edebî olaylarıyla bu eserde yine başroldedir. Beykoz ise tıpkı 
önceki kitapta olduğu gibi, burada da pek çok öykünün mekânı olmakta, yazar 
ya hususi olarak ya da değinilerle Beykoz ve çevresine mutlaka anlatılarında yer 
vermektedir.

Salâh Bey Tarihi’nin son kitabı İstanbul-Paris’te ise Osmanlı’nın son dönemindeki 
Batılılaşma hareketinin toplumsal ve kültürel boyutu farklı hikâyelerle ve yine çok 
renkli bir üslupla anlatılır. Bu kitapta da Boğaziçi vardır ve ağırlıklı olarak Bebek, 
Tarabya, Büyükdere gibi semtlerdeki hayatlar anlatılır. Kitabın temel problematiği 
Batılılaşma veya modernleşme olduğu için yalılardaki, köşklerdeki olay ve yaşantı-
lar bu eksende bir araya getirilir.

Salâh Bey Tarihi’nde Dil ve Anlatım

Dil ve anlatım açısından bakıldığında ilk dikkati çeken olgu yazarın önemli tarihsel 
olayları bir meddah üslubuyla anlatmış olmasıdır. Ayrıca Ahmet Mithat Efendi’yi 
andıran öğretmen edası ile Ahmet Rasim’in ansiklopedik bilgileri edebî bir lezzetle 
anlatan üslubu da bu eserlerde belirgin bir hâldedir. Birsel, Boğaziçi’ni konu alan 
eserlerinde edebiyat, tarih ve siyaseti bir bakıma popüler tarihçi gibi harmanlaya-
rak yansıtırken halk hikâyelerinin sıcak ve samimi anlatım tarzını benimsemiştir.

Bu dizideki her bir kitapta yazar, okurla yarenlik eden bir tavır içindedir. Onunla 
söyleşir, bazen öğretmen bazen de bir dost gibi iletişim kurar; zaman zaman ona laf 
atar, kızar veya takılır. Her ne olursa olsun, o, okurla bir şekilde ortaklık, samimiyet 
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kurmadan ne yazıya başlar ne de onu bitirir. Salâh Bey Tarihi’nde anlatıcının okurla 
kurduğu diyalog, dil ve anlatım açısından dizinin en dikkate değer tarafıdır. Yazar, 
“Ey okur, sesini çıkarma da şu Summer Palace denilen kâfir huylunun başını iyisin-
den bağlayalım” (2017a: 85) veya “Ey okur, billahi bir an dur, sana ada şairi Tahsin 
Nahit’in de Istanbul’daki ilk bisikletçilerden olduğunu açıklayacağız” (2017a: 89) 
gibi hitaplarla okuru öykünün içine çeker.

Birsel, bu eserlerindeki dilsel tutumu hakkında şöyle söyler:

Okurlarımı yanı başımda gördüğüm ya da onlara “Ey okur” diye seslendiğim za-
man içim ısınır. Ben bu yöntemi Boğaziçi Şıngır Mıngır ve Sergüzeşt-i Nono Bey ve 
Elmas Boğaziçi’ni yazarken geliştirdim. Ama daha önce denemelerimde de “Bu-
rada biraz soluk almak yerinde olacaktır.” Ya da “Hayıf onlara ki” gibi cümleler-
le okurlara göz kırptığım, onlarla kendi aramdaki buzları eritmeye çalıştığım çok 
olmuştur. Okurlar velinimettir. Onlarla laklaka köprüleri kurmak Ahmet Mithat 
Efendi’nin de bir özelliğidir (1989: 57).

Yazarın bu tutumu bir yandan da okurda inandırıcılığı artırma gayretiyle beraber 
yürür. Eserde şu tarz hitaplarla sık sık karşılaşılmaktadır: “Ey okur, biz duydukla-
rımızı, gördüklerimizi yazıyoruz. Her kim ki yazdıklarımıza inanmaz, biz de ona 
‘Tarihin taraz turaz gölgeliklerine kılıç üşürmek istemiyorsun ama dünyadan da 
haberin yok’ deriz” (2019: 98).

Öte yandan, Salâh Birsel’in bu dizide, en fazla öykündüğü edebiyatçılardan Ahmet 
Mithat Efendi’ye dair şu yorumu Birsel’in kendi üslup ve anlatımını da tasvir eder 
niteliktedir:

Ahmet Mithat Efendi’nin özelliği anlatışındadır. Konu, ne olursa olsun, o, öykünün 
balı olan şeyi yazarın oluşturduğuna inanır. Bunun için sık sık sapmalar yaparak 
öykünün tadını daha da artırmak yoluna atılır. Okur, konunun nereye varacağını 
merakla bekler ama gerçekte beklenen Ahmet Mithat’ın öykülemesinin ne taklalar 
atacağıdır (2019: 343).

Salâh Birsel, bu paragrafta anlattığı ne varsa kendisi de uygulamaktadır, denebilir. 
Doğrusu, okur olarak bizler de yazarın tıpkı Ahmet Mithat’a yakıştırdığı gibi, öy-
külerine ne taklalar attıracağını bekler ve bu esnada da onun lezzetli anlatımının 
tadına varırız.

Yazarın anlatımında Evliya Çelebi tesiri de son derece belirgindir. Ayrıca yazar da 
sık sık ona atıf yapar. Ancak bu atıflar; “Yalansız Evliya Çelebi”, “Riyasız Evliya 
Çelebi” gibi sıfatlarla genellikle ironik bir yön de taşımaktadır. Nitelikli okur, bu 
yakıştırmanın, gezdiği yerleri zaman zaman kurmaca hikâyelerle harmanlayarak 
anlatan ve abartıya bayılan Evliya Çelebi’yi hicvetmek için yapıldığını hemen an-
layacaktır. Unutulmamalıdır ki Salâh Birsel, çok iyi bir heccav ve ironi ustasıdır. 
Okurdan beklenen, zengin Boğaziçi geçmişini salt tarihsel bir yaklaşımla değil ta-
rihte bilinen veya gizli kalmış yönleriyle anlatan bu hikâyelerdeki ince gönderme-
leri kavrayarak ve elbette edebî lezzetin de tadına vararak okumasıdır.
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Sonuç
Birsel için Boğaziçi eğlencelerin, şenliklerin, padişahların, saray erkânının, edebi-
yatçıların, siyasi antlaşmaların, musikinin, sürpriz olayların, trajik hayat hikâye-
lerinin, kendi halinde ama denizle iç içe yaşayanların mekânıdır. Boğaziçi daima 
renkli, canlı, yazarın deyişiyle “şıngır mıngır” bir yerdir. Tarihsel olayları hikâye 
ve halk anlatıları formunda yazıya döken Birsel’in Boğaziçi’nin zengin tarihinden 
yararlanması kaçınılmaz bir olgudur.

Salâh Bey Tarihi ile Salâh Birsel, Istanbul’u ve Boğaziçi’ni büyük bir hünerle anla-
tan Ahmet Rasim, Ahmet Mithat Efendi, Sermet Muhtar Alus, Reşad Ekrem Koçu, 
Abdülhak Şinasi Hisar gibi yazarlar soyundan geldiğini ispatlamış, o geleneğe ek-
lemlenerek bir Istanbul ve Boğaziçi yazarı olarak Türk edebiyatında seçkin bir yer 
edinmiştir. Özellikle Abdülhak Şinasi Hisar’dan sonra Salâh Birsel’e kadar geçen 
sürede Boğaziçi’ni bu denli yoğun, canlı ve içeriden bir dille anlatan yazar yoktur 
desek yanlış olmayacaktır. Birsel, kendini Istanbul’u ve en çok Boğaziçi’ni anlatma-
ya adamış bir yazar, bir kültür tarihçisi ve üslubuyla hemen ayırt edilebilecek bir 
söz ustasıdır.
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Beykozlu Gençlerin 
Kent İmgesi

Merve AYAR YILMAZ1 
 
Melek KIRTIL2

Özet
Bu çalışmada Istanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Beykoz’un gençle-
rinin kent imgesi keşfedilmeye çalışılmıştır. Gençlerin zihinlerindeki Beykoz im-
gesini, Beykoz ve Istanbul ile kurdukları ilişkiyi, bu ilişkinin niteliğini anlamaya 
çalışmak araştırmanın başlıca hedeflerindendir. Bu bağlamda Beykozlu gençlerin 
kent imgesi 5 tema ışığında ele alınmıştır: i) Beykoz imgesi, ii) Istanbul imgesi, iii) 
Deneyim olarak imgeler, iv) Beykoz’u ve Istanbul’u keşif, v) Beykoz’un güvenli ve 
beğenilen yerleri.

Beykozlu Gençlerin Kent Imgesi çalışmasında nitel araştırma yöntemi ile görsel 
sosyolojinin araçlarından da faydalanılmıştır. Saha çalışması sırasında 12 kişi ile 
görüşülmüştür. Kendilerini “Beykozlu” olarak tanımlayan yahut Beykoz’da çalışan, 
okuyan ya da ikamet eden kişiler çalışmaya dâhil edilmiştir. Görüşme yapılacak 
gençlere kartopu tekniğiyle ulaşılmıştır. Çeşitlilik oluşturması ve kapsayıcı olması 

1 Öğretmen
2 Arş. Gör., Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
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için Beykoz’un Boğaz’a kıyısı olan semtlerinden, merkezinden ve köylerinden; ça-
lışan, çalışmayan ve farklı eğitim düzeylerinden kadın ve erkeklerle görüşülmeye 
özen gösterilmiştir.

Görüşmelerde derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu mülakatlar esna-
sında çalışma kapsamında tasarlanmış olan yarı yapılandırılmış mülakat formun-
dan yararlanılmıştır. Mülakatın bir kısmında, katılımcılardan Beykoz’u hiç bilme-
yen birine anlatır gibi çizmeleri istenmiş ve çizdikleri harita üzerinden Beykoz’u ve 
Istanbul’u deneyimlerine dair sorular sorulmuştur. Gerçekleştirilen bu mülakatlar 
nitel araştırma tekniklerine uygun bir şekilde analiz edilmiştir. Bu araştırmanın 
sonucunda Beykoz’da yaşayan gençlerin Beykoz ve Istanbul algıları, kenti keşfet-
meleri, Beykoz’u veya Istanbul’u deneyimlerken geliştirdikleri strateji ve taktikleri, 
hafızalarındaki Beykoz’un resmi gibi konularda bilgi edinilmiştir. Ayrıca gençlerin 
günlük yaşam pratikleri, sosyal örüntüleri ve gelecek planları arasında Beykoz’u 
nasıl konumlandırdıkları gibi bulgulara da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent imgesi, Deneyimleme, Beykoz imgesi, Istanbul imgesi, 
Bilişsel haritalama, Keşif.
Kent ortamındaki pek çok imge, etkilerini üzerimizde doğrudan hissettirmeksizin 
kentsel deneyimlerimize şekil verir, nerede buluşacağımızdan, işe, okula giderken 
hangi yollardan gideceğimize, nerede ikamet edip nerde çalışacağımıza kadar pek 
çok karar kent imgelerinin de içinde olduğu bir dizi kentsel faktör etkisinde alı-
nır (Berger vd., 1986). “Kentsel imge araştırmaları (Oğuz ve Saltık 2004; Özdemir 
2008, 2009, 2010), coğrafi farklılıkların, özgünlüklerin ve zenginliklerin kentsel 
imge yaratımında ve gösteriminde doğal haliyle ya da işlenmiş (tasarım ürünü) bir 
şekilde kullanıldığını ortaya koymaktadır.” (Özdemir, 2011, s. 48).

Türkiye’de yapılan kent imgesi çalışmalarına bakıldığında Istanbul’un ön plana çık-
tığı görülmektedir. Örneğin Ayvalıoğlu (1993) Lynch’in imge çalışmasından yola 
çıkarak Istanbul sakinlerinin kenti nasıl algıladıklarını ve bu algıyı şekillendirme-
de kentin tarihi dokusunun etkisinin ne olduğunu araştırmıştır. Türkoğlu (2002) 
ise Istanbul ile kentsel tasarım süreçlerine katkı sunmak amacıyla “Kentsel Imge: 
Istanbul’dan Bulgular” adlı çalışmayı gerçekleştirmiştir. Istanbullu Gençlerin Kent 
Imgesi: Kağıthane Örneği çalışması gibi gençlerin kent imgelerini tespit etmeye 
çalışan çalışmalara da rastlanmaktadır (Ayar, 2017). Istanbul dışında da yürütülen 
önemli imge çalışmalarına rastlamak mümkündür. Örneğin Elazığ’da gerçekleştir-
diği araştırmasında Tunçel (2008) imge kavramı ile sosyo-ekonomik durum ara-
sındaki ilişkiyi incelemiştir. Erkan ve Yenen (2010) Kastamonu’da yaptıkları çalış-
mada hem kentsel özellikler (topografya, ölçek ve doku) hem de kent sakinlerinin 
özelliklerinin (cinsiyet, eğitim düzeyi, ulaşım tipi ve ikamet süresi) kent algısını 
nasıl etkilediğini araştırmışlardır.

Bu çalışmada Istanbul’un en büyük ve köklü ilçelerinden biri olan Beykoz’un im-
geleri burada yaşamakta olan gençlerin gözünden anlaşılmaya çalışılmıştır. Hem 
fiziksel unsurları, hem tarihi mirası hem de deniz ve ormanın kesişiminde yer alan 
konumu nedeniyle zengin bir imge potansiyeline sahip olan Beykoz’un kentsel öz-
günlüğünün sakinlerinin zihninde nasıl okunabilirlik/imgelenebilirlik kazandığı 
araştırmanın temel sorusudur.
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Teorik Çerçeve
Kentsel imgeler temasını tanıtma ve inceleme fikri ilk olarak Amerikalı şehir 
plancısı Kevin Andrew Lynch (1918-1984)’in çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Lynch 
1960’ta yayınladığı ve planlama disiplininde bir klasik haline gelen Kent Imgesi 
(The Image of The City) adlı eserinde Amerika’nın 3 büyük kentinde (Jersey, Bos-
ton ve Los Angeles) şehir sakinlerinin yaşadıkları yer hakkında sahip oldukları 
zihinsel görüntüleri incelemiştir. Bu çalışmayla Lynch basit olarak şunu sormuştur: 
“Kendi şehirleri sorulduklarında insanların aklına ne gelmektedir?” Lynch’e göre 
kentsel bir imge toplumun kolektif hatıraları ve sembollerini barındırmaktadır. 
Her kent bölgesi aslında karmaşık bir toplumun simgesidir ve önemli bir kültürel 
anlama sahiptir. Ayrıca Lynch, kentsel yapının belirli unsurlarını tanımlayabilece-
ğini düşünmüştür, bu unsurlar yollar (paths), sınırlar (edges), bölgeler (districts), 
odaklar (nodes) ve yer işaretleridir (landmarks) (Szekleyl, 2013, s.123-4). Lynch’e 
göre bu unsurlar kentin birey için imgelenebilir ve okunabilir olmasını sağlayan ve 
bilişsel haritasını oluşturan kentsel ögelerdir (Lynch, 1960). Izler olarak da ifade 
edilen yollar kentteki ulaşım akslarıdır ve bu akslar sadece yaya, taşıt ya da her 
ikisine de birden ait olabilir. Kenarlar ya da sınırlar bina cepheleri veya duvarlar 
gibi yapısal ögelerin ya da nehir, deniz gibi doğal sınırların kamusal alanı çevrele-
mesi/sonlandırması ile oluşur. Bölgeler, kapalı kent parçalarıdır, bu kentsel alanlar 
(konut, ticareti sanayi gibi) kendi içinde bütünlük taşırlar ve fonksiyonel olarak her 
biri başka bir amaca hizmet etmektedir. Odaklar/düğüm noktaları ulaşım yolları-
nın kesiştiği, kentsel buluşma alanı olarak işlev gösteren meydanlar, otogarlar, iske-
leler vb. yerler olabilir. Son olarak işaret ögeleri (yer işaretleri) ise kentsel simgelere 
karşılık gelmektedir. Heykeller, kuleler, camiler, kiliseler, çeşmeler gibi yapılar yer 
işaretlerine örnek verilebilir (Çelikyay, 2017, s.25-32). Bu unsurlar insanların çev-
relerini nasıl algıladığını etkileyerek bilişsel olarak okunaklı bir kent yaratmada 
önemli bir rol oynamaktadır (Topcu ve Topcu, 2012, s.577). Örneğin Lynch, net 
çıkış ve varış noktalarına sahip yolların daha güçlü bir kimliğe sahip olduğunu ve 
yerleşimin karakterine daha fazla katkıda bulunduğunu bulmuştur. Belirgin yol-
ların bulunduğu kentlerde insanlar kente daha kolay uyum sağlamaktadır. Dağlar 
veya deniz gibi doğal unsurlar, genel olarak kentsel alanların güçlü sınırlarını oluş-
turmaktadır (Szekleyl, 2013, s.124).

Kaynak: Topcu ve Topcu (2012, s.578)

Kentin algılanması sonucu bu öğeler beyinde görüntü şeklinde depolanmaktadır. 
Imge, çevresel kimliğin hem geçmiş hem de mevcut deneyimlerle insan beynin-
deki ilk varlığıdır. Zihinsel imge ve biliş sürecinden sonra bu zihinsel imgeleri çi-
zimlere dönüştüren bilişsel haritalar adı verilen kentsel tasarımın ilk adımı atılabil-
mektedir (Topcu ve Topcu, 2012, s.576). Lynch bilişsel haritalama yöntemi ile kent 
imgelerini ortaya çıkarmaya çalışmış ve iyi bir kent imgesinin 3 bileşenini “yapı, 
anlam ve kimlik” olarak açıklamıştır. Yapı fiziksel elemanların mekânla kurduğu 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı880

ilişkilere, kimlik mekânın ayırt edici özelliğine, anlam ise bütüne atfedilen değe-
re karşılık gelmektedir. Imgenin mekânsal belirleyicileri olan yol, kenar, bölge, 
düğüm noktası ve işaret öğelerinin tek tek veya bir bütün halinde bir araya gele-
rek kent imgesini oluşturduğunu ve bu sayede insanların çevrelerinden hareketle 
psikolojik olarak daha sağlıklı bir noktaya gelmelerinin mümkün olduğunu ifade 
eden Lynch’in çalışmaları uzun yıllar önemini korumuş ve ilerleyen yıllarda imge-
nin sadece mekânsal boyutu değil anlam boyutu da ön plana çıkmaya başlamıştır 
(Eraydın, 2016, s.833-4).

Lynch (1960), Warr ve Knapper (1968) ve Rapoport (1977) kültürün ve toplumsal 
belleğin çevreye atfedilen anlamlarda farklılıklara yol açtığını ve bu sayede kentin 
her zihinde başka bir şekilde imgelenebilir olduğunu ifade etmişlerdir. Insanların 
yaşı, etnik kökenleri, kültürel sermayeleri gibi unsurlar kentsel imgeyi algılamala-
rını etkileyen önemli faktörlerdir. Lynch aynı yerin farklı insanların zihninde farklı 
izlenimler yaratabileceğini bilmesine rağmen, yine de belirli bir görüntünün izle-
yiciler üzerinde “ortak” bir etki yaratması gerektiğini düşünmüştür. Bu ortak etki, 
gözlemci grubunun ne kadar homojen olduğuna bağlıdır (Szekleyl, 2013, s.123). 
Lynch (1960)’e göre kişisel imge (personel image) öznel bir imgedir, çünkü kenti 
kendi bakış açısından görüp değerlendirmesiyle oluşur. Ancak her kentte güçlü bir 
kolektif imge de bulunmaktadır, bu toplumsal imge ya da kent imgesi birçok kişisel 
imgenin birleşiminden meydana gelir (Lynch, 1960).

Kent imgesi çalışmaları 1990’lardan itibaren kentsel markalaşma kavramı ile ye-
niden ele alınmaya başlanmıştır. Kentsel markalaşma çalışmalarında, kentsel alan 
ilgi çekici birtakım özellikleri ön plana çıkarılarak ürünleştirilmekte ve kent-
ler arası küresel yarışta mekâna değer kazandırmaktadır (Eraydın, 2016, s.832). 
Kentsel markalaşmanın başlıca hedefleri kenti turizm için elverişli hale getirmek, 
kente daha çok yatırım yapılmasını sağlamak ve kenti küresel şirketler ve nitelikli 
elemanlar için cazip hale getirmektir (Jansson ve Power, 2006). Ortaya çıktıkları 
zamanda devrim niteliğinde olan kent imgesi çalışmaları, belirli kentsel alanla-
rın kaderi hakkında ciddi tartışmaların ortaya çıktığı Avrupa’da bugün oldukça 
günceldir. Avrupalı toplumlar, geçmişin değerlerinin korunması konusunda daha 
bilinçli hale gelmekte ve değerli kentsel alan yaratmanın önemi noktasında uzlaşı 
sağlamaktadır. Yerel toplulukların kentsel mekânlarına anlam kazandırmak için 
yarıştığı Avrupa’da bugün her yere kültürel değer ve benzersizlik katma noktasında 
gerçek bir rekabet gözlemlenebilir (Szekleyl, 2013, s.123).

Yıllar içinde Lynch’in Kent Imgesi eseri çeşitli eleştirilerin hedefi haline gelmiş-
tir. Lynch’in şehrin görsel ve maddi yapısını fazlasıyla vurgulaması, oysa şehirle-
rin aynı zamanda “duyular” olduğunun öne sürülmesi, insanların zihinsel harita-
larının bir yerin kokuları, sesleri ve tatları tarafından da oluşturulduğunun ifade 
edilmesi bu eleştirilerden bazılarına örnek verilebilir (Landry, 2006). Lynch bu 
eleştirilerden hareketle “Iyi Şehir Formu”nda (1984) kendisi şunları önermiştir: in-
sanların zihinsel haritaları yalnızca “yer duygusu” tarafından oluşturulmamakta-
dır, periyodik festivallerden, etkinliklerden ve diğer geçici etkinliklerden gelen bir 
şehir imajı da vardır (Münih’teki Oktoberfest, BienalVenedik ve Kopenhag Moda 
Haftası gibi). Son olarak, Lynch, kentsel imgenin yaratılmasında medyanın büyük 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 881

rolü olduğunu söylemektedir (Hospers, 2009). Dolayısı ile bir kentsel alanın sadece 
kente ait fiziksel yapı, tarihi eser veya doğal güzelliklerle imgelenebilir olmadığı, 
gastronomik lezzetlerden, çeşitli kültürel etkinliklere kadar çok geniş bir çerçevede 
imgelerin oluşma potansiyelinin var olduğundan bahsetmek mümkündür. Bu ça-
lışmanın amacı da Beykoz için söz konusu bu potansiyel imgelerin neler olduğunu 
keşfetmektir.

Yöntem
Çalışma Grubu
Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenolojik desen kullanılmıştır. 
Beykoz’da yaşayan sakinlerin, ‘mahalle etkisi’ olarak bilinen bir fenomen nedeniyle 
burada yerleşik olmayanlara göre daha net bir şehir imajına sahip olmaları bek-
lentisi, katılımcıların burada uzun süredir yaşayan insanlar arasından seçilmesini 
gerekli kılmıştır (Pellenbarg, 1991). Ayrıca Beykoz’da çocukluklarından beri ya-
şamakta olan katılımcıların bu süreyi kesintisiz olarak Beykoz’da geçirmiş olma 
ihtimallerini arttırmak için katılımcıların üniversite eğitimi için Istanbul dışına 
çıkmamış olmaları tercih edilmiştir. Bu nedenle çalışma grubunun eğitim seviyesi 
üniversite mezunlarını kapsamayacak şekilde sınırlandırılmıştır. Çalışma grubu-
nun demografik bilgileri Tablo 1’deki gibidir.

Tablo 1: Katılımcıların demografik verileri 
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Zehra K 21 Ümraniye Kavacık Doğduğundan 
beri 3 Ö IZÜ /Halkalı

Can E 23 Beykoz Çubuklu Doğduğundan 
beri 2 Ö Tuzla

Tuğba K 20 Çavuşbaşı Acarkent 15 2 Ö Medipol/
Kavacık

Tarık E 19 Beykoz Soğuksu Doğduğundan 
beri 3 Ö Kocaeli

Aslı K 21 Beykoz Tokatköy Doğduğundan 
beri 2 Ö Bilecik

Mehmet E 19 Beykoz Doğduğundan 
beri 3 Ö ITÜ/Ayazağa

Hilal K 21 Beykoz Karanlıkdere Doğduğundan 
beri 3 Ç Fatih
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Selim E 18 Üsküdar Çavuşbaşı 14 2 Ç Altunizade

Zeynep K 19 Beykoz Ortaçeşme Doğduğundan 
beri 2 Ç+Ö Medipol/

Kavacık

Gamze K 20 Beykoz Doğduğundan 
beri 2 Ö Medipol/

Kavacık

Mustafa E 28 Üsküdar Çavuşbaşı 14 2 Ç Büyükçekmece

Pınar K 18 Ümraniye Kavacık Doğduğundan 
beri 3 Ö Doğuş Üni/

Dudullu

Veri Toplama Araçları
Beykoz’da ikamet etmekte olan gençlerin Beykoz’a dair imgelerini elde etmek ama-
cıyla 7’si kadın, 5’i erkek 12 katılımcı ile yarı yapılandırılmış bir mülakat formu 
aracılığı ile görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılara kartopu tekniğiyle ulaşılmıştır. 
Kent imgesinin anlamsal boyutunu açığa çıkarmak için yapılan nitel görüşmeleri 
desteklemesi amacıyla aynı zamanda katılımcılardan zihinlerindeki Beykoz’u çiz-
meleri istenmiştir. Bu yöntem Lynch ve pek çok kent araştırmacısının imge çalış-
malarında kullandığı ve kentin fiziksel unsurlarını daha net bir şekilde görebilmeyi 
sağlayan ve nitel görüşmelerden elde edilen verileri tamamlayıcı nitelikte bir veri 
sunan bilişsel haritalama (cognitive map) yöntemidir. Bilişsel haritaların her biri, 
bireyin çevresi hakkında depoladığı bir önermeler dizisidir, bireyin gündelik ha-
yatta mekânsal olarak içinde bulunduğu tüm konumların ve olguların değer ka-
zandığı, depolandığı ve hatırlandığı psikolojik süreçler sonrası zihinlerinde oluşan 
kente dair algı ve imajların tümüdür (Türk, 2017, s.190; Özdağoğlu, 2010). Bu yön-
temi kullanarak 12 çizim elde edilmiştir.

İşlem
Saha çalışması 2021 yılı Eylül-Ekim aylarında yapılmıştır. Öncelikle katılımcılar-
la kısaca tanışılıp sonra harita çizdirilmiştir. Ardından yarı yapılandırılmış müla-
kat soruları yöneltilmiştir. Elde edilen tüm veriler, ses kayıtları deşifre edilmiştir. 
Deşifrelerin tamamı (102 sayfa) ve görseller (12 adet) tekrar tekrar okunarak ve 
incelenerek çalışmanın temaları ışığında ilgili başlıklar altına yerleştirilmiştir. Bu 
çalışmanın kısıtlılığının bir gereği olarak görsellerin tamamını metne dâhil etmek 
mümkün olmamıştır. Etik şartlar gereğince katılımcıların isimleri değiştirilerek 
kullanılmıştır. Ayrıca atılımcılarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler 
öncesinde ve görüşmeler esnasında Beykoz ilçesi gözlemlenmiş, imge potansiyeli 
taşıyan alanlar incelenmiştir.

Bulgular
Bulgular 7 başlık altında toplanmıştır. Bunlardan ilk ikisi doğrudan mekân imge-
sine yönelik olarak Beykoz ve Istanbul imgeleridir. Sonra katılımcıların deneyim 
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olarak bahsettikleri imgelere yer verilmiştir. Bunun üzerine şehri keşfetmekle ilgi-
li sorulara alınan cevaplar “Beykoz’u ve Istanbul’u Keşif ” başlığında toplanmıştır. 
Özellikle haritaları çizerken bahsedilen Beykoz’un Güvenli Imgelerini ve Beğeni-
len Yerleri ayrı bir başlık altında toplama ihtiyacı duyulmuştur. Son olarak, doğru-
dan ya da dolaylı hiçbir soru olmamasına rağmen hemen hemen her katılımcının 
Acarkent’ten bahsetmesi üzerine Acarkent ile ilgili veriler de ayrı bir başlık altında 
toplanmıştır.

Beykoz İmgesi
Beykoz imgesini tespit edebilmek adına katılımcılara “Beykoz denildiğinde aklını-
za ne geliyor? Beykoz kelimesi size neyi çağrıştırır? Beykoz’u Beykoz yapan şeyler 
nelerdir? Nereyi gördüğünüzde Beykoz’da olduğunuzu anlarsınız? Beykoz’u genel 
olarak nasıl tanımlarsınız?” gibi sorular yöneltilmiştir. Katılımcılar Beykoz ile ilgili 
olarak “orman ve deniz”, “orman ve sahiller” “Boğaz’ın incisi” gibi imgelerden bah-
setmiştir. Beykoz’un doğal güzelliklerinden, temiz havasından söz ettikten sonra 
Beykoz’un “sakinlik, huzur” gibi kelimeleri çağrıştırdığını belirtmişlerdir.

Çizim 1. Tarık’ın Beykoz Çizimi

“Benim de aklıma direk orman ve deniz, yeşille mavinin o buluşması, Karadeniz’e 
açılması. Sarıyer ve Beykoz zaten harika o açıdan ve yüksek binanın olmaması, o 
temiz havası aklıma geliyor.” Zehra

Zehra’nın sözlerinde, tipik bir Beykoz anlatısı görülmektedir. Orman ve denizin 
buluştuğu yer olan Beykoz’un tanımlanması. Ayrıca Zehra gibi diğer katılımcılar 
da Beykoz ile Sarıyer’i anmışlardır. Sarıyer’e çok sık gidip gelmeseler de zihinlerin-
de aynı kategoride olduğu fark edilmiştir.
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Tarık’ın çiziminde Beykoz’u Sarıyer’in tam karşısında konumlandırdığı görülmek-
tedir. Bununla birlikte çizim dikkatle incelendiğinde Beykoz sahilinin çok detay-
lı bir şekilde çizildiği fark edilmektedir. Beykoz imgesinin sahil kısmından çok 
etkilendiği anlaşılmaktadır. Fabrikaların da Tarık’ın çiziminde olduğu gibi diğer 
katılımcıların da bahsetmesinden hareketle Beykoz imgesinin önemli bir parçası 
olduğu söylenebilir.

“Deniz, balık, genelde. Onun dışında trafik çok. Trafikten çok çekiyorum da. Ula-
şım sıkıntısı çok ama şey yönünü seviyorum. Yeşillik alanları çok, kalabalık bir il-
çeye gittiğim zaman çok yorulduğumu hissediyorum. Beykoz’a döndüğüm zaman 
sanki farklı bir şehre gelmiş gibi hissediyorum. Yeşillikler çok. Kafanızı çevirdiği-
nizde yeşillik. Evin arkaları orman. O yüzden, o yönünü çok seviyorum.” Zeynep

Zeynep’in örneğinde gözüktüğü gibi pek çok katılımcı Beykoz’dan bahsederken sık 
sık trafiğinden, ulaşım sıkıntısından bahsetmiştir. Hatta mülakat soruları arasında 
ulaşım ile ilgili hiçbir soru olmamasına rağmen, katılımcılar Beykoz’a dair yönelti-
len ilk sorulara verdikleri cevaplarda ulaşımdan bahsetmişlerdir.

Katılımcıların verdikleri cevaplarda ortaklaşan bir diğer öge de Beykoz’un köyle-
ridir. Ilk başta Beykoz’un sahilinden, Boğaz’ın kenarındaki semtlerden bahsedilse 
de bir süre sonra katılımcılar merkezi yerlerde oturmalarına rağmen Beykoz’un 
köylerinden bahsetmişlerdir.

“Beykoz dedin mi Boğaz’ın incisi zaten. Bana kalırsa Anadolu Yakası’nda oturula-
cak en iyi yerlerden birisi. Hatta Istanbul’da oturulacak en iyi yerlerden bir tanesi. 
Bana kalırsa. Ondan sonra. Beykoz denince mesela köyleri çok güzel olur. Köyleri 
çok güzeldir. Zaten sahili ayrı bir güzel. Ormanları güzel. Bir de Beykoz denilince 
aklıma diziler geliyor. Hepsi burada çekiliyor. Hayvancılık da var.”  Mustafa

Mustafa’nın sözlerinden anlaşıldığı üzere Beykoz’un doğal hayatı üzerinde çok du-
rulmuştur. Başka katılımcılarda Beykoz’da doğal yaşama imkânının çok olduğun-
dan, taze süt, yumurta bulunduğundan, temiz havasından, sağlıklı yaşamak için 
elverişli olduğundan bahsetmiştir.

“Beykoz’a aşık bir insanım. Çünkü hem şu an çok güzel projeler yapıyorlar. Işte 
sanat olsun, spor olsun, doğa olsun. Hem onun için çok güzel şeyler yapıyorlar 
hem sahil olanakları güzel. Bir de bir yerden sonra şeyi fark ediyorsun, o taraflar 
çok gezmelik yerler. Buralar böyle huzur bulmak. Biraz daha oturmak için yerler. 
Buralarda temiz hava var, rahat, sessiz yerler. O yüzden Beykoz’u çok sevdiğim 
için, huzur geliyor, deniz geliyor. Hani böyle bir mutluluk geliyor Beykoz deyince 
aklıma. Şu an çok güzel projeler yapılıyor. O yüzden çok mutluyum şu anda Bey-
koz’da olduğum için.” Pınar

Pınar gibi pek çok genç Beykoz’a olan sevgisinden bahsetmiştir. Beykoz’un gençler 
için bir mutluluk kaynağı olduğu anlaşılmaktadır.

Beykoz imgesiyle ilgili sıklıkla bahsedilen mekânlara gelince Hidiv Kasrı, Beykoz 
Korusu, Anadolu Kavağı, Anadolu Feneri gibi yerlerden bahsedilmiştir. Anadolu 
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Kavağı ve Feneri görece uzak olmasına ve gençlerin buralara sıklıkla gitmediği an-
laşılmakla birlikte Beykoz denilince akla ilkgelen yerlerden olduğu görülmektedir. 
Aynı şekilde Beykoz’un köyleri de özellikle yazları ailecek gidilen yerler olarak öne 
çıkmaktadır. Mecidiye Kasrı, Gümüşsuyu Restoran ve Cam Billur Müzesi’nin ise 
yeni açılan mekânlar olmasına rağmen Beykoz imgesinin bir parçası olduğu tespit 
edilmiştir.

İstanbul İmgesi
Katılımcılara Beykoz imgesinin hemen ardından Istanbul imgesine dair sorular 
yöneltilmiştir. Beykoz imgesiyle örtüşmüş “sakinlik, huzur” gibi sıfatlar Istanbul 
söz konusu olunca yerlerini tam tersi ifadelere bırakmıştır. Katılımcılar Istanbul’u 
“Kalabalık, trafik, ulaşım, stres” gibi kelimelerle tanımlamıştır. Istanbul’un Bo-
ğaz’ından, denizinden, sahilinden bahsedilmesine rağmen “koşuşturmaca” gibi ke-
limelerle tanımlanması zihinlerdeki farklılaşan Beykoz ve Istanbul imgesini ortaya 
koymaktadır. Aynı zamanda Istanbul’un bir metropol olduğu ve “farklı kültürlerin 
bir arada olduğu yer” gibi tanımlamalar yapılıp büyük şehir olmasının olanakla-
rından bahsedilmiştir.

“Kalabalık, trafik, zorluk geliyor yani aklıma.” Can

Can’ın söylemleri Beykoz söylemlerinin tam tersini göstermektedir. Katılımcıların 
zihinlerinde Beykoz ve Istanbul imgeleri birbirinin tersi bir şekilde imgelenmiştir.

“Istanbul bence yaşanılacak bir yer değil, gezilecek bir yer. Ama kalabalık ve karga-
şa ama aynı zamanda güzel, doğaüstü güzellikler de var bence.” Gamze

Gamze’nin ifadelerinden anlaşıldığı üzere Istanbul’un kargaşasından şikâyet edilse 
de güzelliği de inkâr edilememiştir.

Katılımcılara Istanbul’u Istanbul yapan şeylerin ne olduğu sorulduğunda “Tarihi 
mekânları, trafiği ve denizi herhalde.” (Gamze) “Kız kulesi, köprüler, Boğaz’ı. Tra-
fiği” (Tarık) cevabını vermişlerdir. “Nereyi gördüğünüzde Istanbul’da olduğunuzu 
anlarsınız?” diye sorduğumuzda ise cevaplar Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Köprü 
üzerinde yoğunlaşmıştır.

“Benim çok arkadaşım var hem şehir dışından hem de böyle yurt dışında Türk ar-
kadaşlarım. Hep böyle şeyi söylüyorum. Evet, turistik olarak evet hep böyle Avru-
pa Yakası, şuraya git buraya git falan ama bir farklılık görmek istiyorsan genellikle 
benim arkadaşlarım, şehir dışından olanlar, hep böyle iç kesimlerden oluyor. Çok 
deniz görmemiş kişiler oluyor. O yüzden nerede denizin fazla olduğu yerler varsa 
oraları öneriyorum bak git bak çok seveceksin, çok güzel bir şehir falan filan. O 
şekilde anlatıyorum, gerçekten ballandıra ballandıra anlatıyorum. Çünkü ben de 
çok özlem çekiyorum. Özellikle Pandemi zamanında ben işte uzun zaman çıkma-
dım. Ben çok dikkat etmiştim, şey oluyordu böyle. Istanbul’u gördüğüm zaman 
şeyde TV’de falan, gözlerim falan doluyordu. O kadar çok özlemiştim ki. Ama böy-
le o anlattığım arkadaşlarıma sorduğumda şey diyorlardı. Bunlar biraz Istanbullu 
problemi biz öyle çok deniz özlemi çekmiyoruz falan diyorlardı. Ama hep öyle 
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anlatıyorlardı. Deniz çok güzel, bir rahatlayacağın bir yer var. Eğer onu istemezsen 
bir sürü müze var. Sahafa gidersin, yani bir sürü imkân var. Ne istiyorsa, ona yöne-
lik. Bir müzeye gitmek istiyorsa ona göre anlatırım. Daha doğal bir yer anlatıyorsa 
ona göre anlatırım. Ama başta çok sevdiğimi söyleyerek anlatıyorum.” Pınar

“Istanbul’u hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsın?” sorusuna verdiği cevapla Pınar as-
lında Istanbul’un deneyim açısından ne kadar zengin olduğunu anlatmakla birlik-
te, deneyimden ziyade görsel olarak Istanbul imgesinin ne kadar güçlü olduğunu 
da yansıtmaktadır. Pandeminin ilk zamanlarında eve kapanıp Istanbul’u göreme-
diği için ne kadar üzüldüğünü belirtmektir. Böylelikle Beykozlu gençlerin sadece 
Beykoz değil güçlü bir Istanbul imgesine sahip olduğu da anlaşılmaktadır.

“Görmek istediğim yerler var, Balat. Balat’ı hep internette görüyorum. Takip de 
ediyorum ama gitmeye fırsatım olmadı. Balat’ı görmek isterdim. Onun dışındaki 
yerlere gittim genel olarak.” Tuğba.

Son olarak Beykozlu gençlerin Istanbul anlatılarında sıklıkla Balat’tan bahsedildi-
ği fark edilmiştir. Kendilerinin Balat’a gitmemiş olmasına rağmen Balat’ın sıklıkla 
gidilmesi gereken yerler arasında zikredilmesi ilk başta şaşırtıcı gelmiştir. Daha 
sonra sosyal medyada sıklıkla gördükleri için gidilmesinin istendiği fark edilmiş-
tir. Ayrıca Balat’ın pek çok televizyon dizisine mekân olması da dikkat çekmiştir. 
Gençlerin Beykoz’da da pek çok dizi/filmin çekildiğinden bahsetmesi Beykoz’un 
da potansiyelini göstermektedir.

“Deneyim” olarak İmgeler
Katılımcılara Beykoz’da en çok neleri yapmayı sevdikleri, nelerin yapılmasını tav-
siye ettikleri sorularak Beykoz deneyimlerine dair veriler elde edilmiştir. Katılım-
cıların ortaklaşan cevaplarının ilki “sahilde yürüyüş yapmak” sonra da “doğada yü-
rüyüş yapmak, ormanlarında yürüyüş yapmak” olmuştur. Yani yürüyüş Beykoz’un 
ilk akla gelen deneyimi olarak öne çıkmaktadır.

“Bence Balık’ı meşhur o yüzden balık yemeleri lazım. Vapura binip tur atabilirler 
bence. Bir de yeşilliklerinde sadece otursalar bile yeter, terapi yani.” Zeynep

Bu kategoride öne çıkan diğer önemli deneyim ise “balık-ekmek yemek”tir. Bey-
koz’a gelen birinin mutlaka yapması gereken şeyler arasında neredeyse tüm katı-
lımcıların balık ekmeyi tavsiye ettikleri görülmüştür. Zeynep’in “terapi” benzet-
mesi, Beykozla ilgili gençlerin anlatılarında öne çıkan önemli bir benzetmedir. 
Yeme-içme tavsiyesi olarak yerel dondurmacıdan bahseden iki katılımcı da olmuş-
tur. Bunun haricinde Beykoz Çayırı’nda yapılan mısır şenliklerinden de iki katı-
lımcının bahsetmesi de anlamlı bir veri olarak paylaşılmaya değer bulunmaktadır.

“Bisiklet turuna da katılabilir. Belediye herkese açık bir şekilde. En önde de bele-
diye başkanı oluyor genelde Beykoz’da orman yollarında ya da tamamen trafiği 
kapatarak bisiklet turları yapıyorlar. Bence kesinlikle yapmalılar.” Zehra



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 887

Bazı katılımcıların düzenli olarak bisiklete bindiği görülmektedir. Tepelik bir yer 
olması açısından Beykoz’da bisiklet sürmek ilk duyulduğunda şaşırtıcı gelse de bu 
aktivitenin hafta sonları belediyenin yeni düzenlediği parklarda yine belediyenin 
temin ettiği bisikletleri kiralamak suretiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 

Görece yeni bir hizmet olmasına rağmen gençler tarafından benimsenmiş ve alış-
kanlık haline getirilmiş olması dikkat çekici bir durumdur. Bisiklete ek olarak kon-
ser, tiyatro, kurs gibi imkânların da gençler tarafından bilindiği, takip edildiği ve 
faydalanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yukarıda Zehra’nın çiziminden anlaşıldığı 
üzere balık tutmak da Beykoz imgesinin bir parçasıdır. Denizle haşır neşir olan 
Beykozlu gençlerden “Beykoz’da yüzmek”le ilgili tavsiyeler de almakla birlikte 
“Beykoz çocuğu” olmalarına rağmen tehlikeli olduğunu, dikkat etmek gerektiğini 
belirtmişlerdir.

Çizim 2. Zehra’nın Beykoz Çizimi

“Bence bir sahilde balık ekmek yese, asla o tadı unutmaz. Akşamları o Anadolu 
Hisarı tarafları güzel kafeler var, manzaraları unutacağını düşünmüyorum. Ayrıca 
ormanlarında gezse, o Anadolu Kavağı o köylük yerlerde oturup bir çay bahçesin-
de manzaraya ve sessizliğe karşı dinlense, onun da tadını asla unutmaz.” Gamze

Gamze’nin anlatısı çok genel bir Beykoz deneyiminden bahsetmektedir. Balık-ek-
mek yemek, kafelerde oturup manzaranın tadını çıkarmak, ormanlarında gezmek, 
köylerine gitmek… Hemen hemen tüm katılımcıların söylediklerinin genel bir 
özetini sunmaktadır. Bu anlatıda Beykoz’un nasıl deneyimlenebileceğini görül-
mektedir. Ayrıca ormanlara sadece gezmek için değil, kestane ve mantar toplamak 
için gittikleri de farklı katılımcıların söylemlerinden anlaşılmıştır.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı888

“Yani çok güzel olarak anlatırım Beykoz deneyimimi. Gerçekten buradan taşınsam 
yarın bir gün, üzülürüm yani, taşındığım için. Beykoz’un bilmem, havası bile bana. 
Tuzla’da okuduğum için, 3 sene gittim okula, hazırlık dâhil, koronadan önce, stajı-
mı da Tuzla’da yaptım. Havası bile basıyor beni, buranın havasını bile özlerim yani. 
O ferah, o yani. Buranın sıcağı bile böyle daha az sıcak sanki. Beykoz’u seviyorum 
ben ya.” Can

Can, görüşmenin başında yurt dışına taşınmak istediğinden bahsetmesine rağ-
men, Beykoz’dan ayrılmak istemediğini de belirtmiştir. Doğma büyüme Beykozlu 
olan Can gibi diğer katılımcıların da Beykozla derin ve sıkı bir bağ kurduğu anla-
şılmaktadır. Ayrıca Can gibi diğer katılımcılar da Beykoz’dan taşınmak istemedik-
lerini belirtmişlerdir. Üniversite için uzak yerlere gitseler bile Beykoz’da yaşamaya 
devam etmek istediklerini belirtmişlerdir.

Beykoz’u ve İstanbul’u Keşif
Katılımcılara doğrudan “Kenti keşfetmek sizin için ne anlama geliyor?” diye sorul-
muş ardından Beykoz’u keşfetmekle ilgili sorular sorulmuştur. Beykoz’da ve Istan-
bul’da keşfetmek istedikleri bir yer olup olmadığı ayrı ayrı sorulmuş ve bunun için 
bir şey yapıp yapmadıkları öğrenilmeye çalışılmıştır.

“Ben Istanbul’da kaybolmadığım bir günü hatırlamıyorum. Bir yere gezmeye gi-
diyorsam illa kayboluyorum. Ve kaybola kaybola keşfediyorum Istanbul’u. Daha 
şey, ben, 8 yıldır Üsküdar yolunu kullanıyorum aktif olarak ve 8 yıl boyunca hiç 
Kuzguncuk’a gitmemiştim. Hep önünden geçiyorum ve asla gitmiyorum. Gideyim 
dedim, gittim bir güzel kayboldum. Keşfettim ve geri geldim.” Hilal

Hilal’in anlatısından da görüleceği üzere keşif ve kaybolmak birbiriyle ilişkili şe-
kilde kullanılmıştır. Ayrıca Istanbul’da kaybolmaktan çekinmedikleri, bu şehrin 
doğasında kaybolmak olduğunun kabullenildiği görülmektedir.

“Yok, Beykoz’da yok, her yere gitmişimdir. Şey var, deri kundura fabrikası var. Ba-
bam iş vesilesiyle gidiyor ama genelde işi olmayanları artık oraya almıyorlar. Aslın-
da bu hani siz biliyor musunuz bilmiyorum ama dizi-filmlerin çekildiği bir yer var. 
Oranın içine hiç girmedim. Çok eskilerden beri olduğunu biliyorum. Orayı çok 
merak ediyorum. Bir de Paşabahçe’de, Paşabahçe’nin biraz gerisinde su ürünleri 
fabrikası var. Eski bir fabrika ama yıkık dökük bir yer ama içine girip gezmeyi çok 
istiyorum.” Zeynep

Zeynep’in anlatısında olduğu gibi, eski fabrikalardan bahseden pek çok gence 
rastlanmıştır. Bu fabrikaların AVM ya da otel yapılmasından endişelendiklerini 
belirtmekle birlikte fabrikaların Beykoz’un dokusunu bozmayacak şekilde dönüş-
türülebileceğinden bahsetmişlerdir. Çoğunun büyüklerinin anlattıklarından ya da 
çocukluklarından hatırladıkları kadarıyla fabrikayla ilgili anıları olduğu için bil-
hassa fabrikalara önem vermektedirler. Beykoz Kundura’nın halka açık faaliyetleri 
de olmasına rağmen hiçbir gencin gitmediği hatta etkinliklerden haberdar dahi 
olmadıkları ayrıca fark edilmiştir.
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Beykoz’un Güvenli İmgeleri
Yukarıdaki alıntılardan da tahmin edileceği üzere “huzurlu” olarak nitelendirilen 
Beykoz’un genel olarak güvenli bir şekilde nitelendirildiği görülmektedir. Yine de 
“Beykoz’un en güvenli yerleri” sorulduğunda katılımcıların farklı cevaplar verdik-
leri görülmektedir. Bunun da katılımcıların Beykoz’un farklı yerlerinde ikamet et-
meleriyle yakından ilişkili olduğu fark edilmiştir.

“Kavacık bence güvenli denebilir. Çünkü daha işlek olduğu ve orada oturan çevre 
daha güvenilir geliyor. Belli insanların oturduğu, Otağtepe kısmı özellikle bayağı 
eski yerleşim yerlerinden biri olduğu için daha güvenilir.” Zehra

Zehra Kavacık’ı güvenli olarak tanımlarken, bunun tam tersini belirten katılımcılar 
da olmuştur. Bununla birlikte iki kadın araştırmacı olarak katılımcılara “Peki, biz 
gece tek başımıza oralardan geçsek, bir sıkıntı olur mu?” diye sorduğumuzda tüm 
katılımcılar “Hayır, bir şey olmaz” demişlerdir. Aslında güvenlik meselesinin doğ-
rudan sorulmazsa söylenmeyeceği, kişilerin kendi tecrübeleriyle alakalı olduğu ya 
da televizyon haberlerinden etkilenildiği fark edilmiştir.

Beykoz’da Beğenilen Yerler
Beykoz’un en beğenilen yerlerinin neresi olduğunu sorduğumuzda Beykoz Koru-
su, Kanlıca Sahili, Hidiv Kasrı en çok verilen cevaplar arasındadır. Ayırca, Beykoz 
Çayırı, Beykoz Korusu, Yuşa Tepesi, Anadolu Kavağı, Beykoz Konakları” da birden 
fazla kez verilen cevaplardandır. Katılımcılara imkânınız olsa nerede yaşamak is-
terseniz denildiğinde Beykoz Konakları ya da sahildeki yalılarda oturmak istedik-
lerini belirtmişlerdir.

Beykoz’da Bir Parantez: Acarkent
Araştırmanın en şaşırtıcı kısımlarından biri görüşmelerin neredeyse tamamın-
da Acarkent’ten bahsedilmesi olmuştur. Hiç gidilmemiş olmasına rağmen genç-
ler haritalarına Acarkent’i çizmişler, görmek istediklerini belirtmiştlerdir ya da 
Beykoz’un en güvenli yeri neresidir diye sorulduğunda Acarkent’i söylemişlerdir. 
Bunun üzerine araştırmanın daha verimli olması için Acarkent’ten bir katılımcı 
ile görüşülmesinin ek veriler sağlayacağı düşünülmüş ve katılımcılara Acarkent’te 
oturan bir tanıdıkları olup olmadıkları sorulmuştur. Tarık ve Mehmet’e bu soruyu 
yönelttiğimizde Tarık Mehmet’e bakıp “Var mı? Varsa söyle bilelim.” diyerek gül-
müştür. Böylelikle Acarkent’te oturan bir tanıdığın olmasının bile bir statü göster-
gesi olduğu anlaşılmıştır.

Istanbul’da keşfetmek istediğiniz bir yer var mı sorusuna “Acarkent’i iyice bir gör-
mek isterdim.” diye cevap verilmesi ise Acarkent’in gizemli bir yer olarak algılan-
dığını göstermektedir.

Ayrıca Acarkent’ten bir gençle görüşmeye gittiğimizde katılımcının zihninde Acar-
kent’in ayrı Beykoz’un ayrı bir şekilde yer aldığı fark edilmiştir. Dolayısıyla Acar-
kent’in Beykoz’un içinde ama Beykoz’dan farklı bir şekilde algılandığı söylenebilir.
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Selim’in çiziminde de Acarkent ayrıca işaretlenmiştir. Okul gezisiyle Acarkent’te-
ki sinema salonunda film izlemeye gidip Acarkent’i görme imkânı bulan Selim’in 
abisi Acarkent’i merak ettiğini söyleyince “çok merak edilecek bir şey yok aslında” 
demiştir. Bu söylem bile aslında Acarkent’in bir merak unsuru olduğunun göster-
gesidir.

Çizim 3. Selim’in Beykoz Çizimi

Acarkent’in daha çok güvenliğiyle, herkesin oraya giremeyecek olmasıyla gün-
deme gelmesi araştırma sırasında da fark edilmiştir. Önceden haber verilmesine 
rağmen yine de tekrar telefon görüşmelerinin yapılması gerekmiştir. Ayrıca Acar-
kent’in içerisindeki parkta görüşme yapılırken, güvenlik yanımıza gelip, otoparkta-
ki aracın kayıtlı olmadığını, orada duramayacağımızı söylemiştir. Yine Acarkent’in 
merkezindeki Starbucks’a gidilip görüşme orada gerçekleşmiştir. “Birkaç haftada 
4 tane villa soyulduğu için bu kadar titizlendikleri” katılımcı tarafından belirtil-
miştir. Güvenli sitenin içerisindeki her yanı tellerle çevrili, duvarlarla örülü vil-
laları bile genellikle görmek mümkün olmamıştır. Diğer katılımcıların Acarkent’i 
tanımlayan ifadelerinde “ağaçlar”, “yeşillik”, “orman” gibi unsurlar yer almasına 
rağmen farklı bir Acarkent gözlemlenmiştir. Katılımcılarımızın da dediği gibi “ayrı 
bir dünya” olan Acarkent, Beykoz’un önemli ve Beykoz’dan ayrı bir imgesi olduğu 
tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç
Kent imgesi sakinlerinin zihninde zamanla şekillenmekte ve deneyimlerle son 
halini almaktadır. Deneyimler aynı zamanda kültürel bellekten ve tarihi mirastan 
beslendiğinde kişisel kent imgelerinin toplumsallaştığını görmek mümkündür. 
Aksine kentsel kimlik sürekli olarak erozyana uğradığında, kentin tarihi ve yapısı 
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ile bağdaşmayan fiziksel unsurlar kentsel alanlarda boy gösterdiğinde veya mevcut 
kentsel doku sürekli olarak değiştirildiğinde kentin okunabilirliği ve imgelenebi-
lirliği de zarar görmekte ve bireyin kentle zihinsel bir bağ kurması zorlaşmaktadır.

Özgün kent kimliklerinin yaratılması noktasında kentsel tasarım giderek daha faz-
la sosyal, politik ve kültürel bir konu haline gelmektedir (Szekleyl, 2013, s.125). 
Özgünlük ve farklılıkların insanlar için olduğu kadar kentler için de aranan özel-
likler olduğu bir dönemde kentsel imge çalışmaları bu nedenle her geçen gün daha 
çok önem kazanmaktadır. Bu noktada Beykoz hem kültürel miras hem de doğal 
güzellikler anlamında oldukça avantajlı bir konumdadır. Beykoz’un kent imgeleri, 
doğal ve tarihi mirasın taşıyıcıları olmalarının yanı sıra yerel kültür ekonomilerine 
katkı sağlamak noktasında da işlevsel olabilir. Kentsel imgelerin değerlendirilerek 
kalkınma süreçlerine destek olması, sürdürülebilir yerel ekonomiye katkı sunmala-
rı ancak mevcut kentsel özgünlüğün değerlendirilmesi ile mümkündür.

Beykoz’un halihazırdaki sahili, Beykoz Korusu, Beykoz Çayırı, Anadolu Kavağı, 
Anadolu Feneri gibi tarihi mekânlarının yanında merkeze uzak köylerinin de Bey-
koz imgesinin önemli bir parçası olduğu görülmektedir. Beykoz’un tarihi olarak 
çok zengin bir imge mirasına sahip olduğu ve yerel yönetimin bu imgeler konusun-
da farkındalık kazandığı görülmektedir. Örneğin, uzun yıllar âtıl duran Mecidiye 
Kasrı, yeni açılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi bu kategoriye örnek olarak veri-
lebilir. Yeni yapılan sahil düzenlemesi ve Gümüşsuyu restoranın da yeni imgeler 
olarak kolektifleşmeye başladığı gözlemlenmiştir.

Kent imgelerini keşfetmek, kent hakkında söz sahibi olan aktörlerin bu imgelere 
göre tasarım ve planlama faaliyetlerini yürütmek noktasında önemli bir gerekli-
liktir. Kent imgelerinin belli bir kentsel alana kimlik kazandırdığı düşünüldüğün-
de imgelerin hangi gerekçelerle insanların anlam dünyalarında ve zihinsel hari-
talarında yer ettiğinin anlaşılması, yeni kentsel projeler için yol gösterici olabilir. 
Böylece Beykoz’da yapılacak her türlü kentsel yatırım Beykoz’un sakinlerinin zih-
nindeki imajı ile uyumlu olabilecek ve Beykoz kimliğine daha duyarlı çalışmalar 
gerçekleştirilebilecektir.
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Yükseköğretim Mezunu 
Beykozlu Genç Yetişkinlerin 
Kentsel Deneyimleri

Büşra TURAN TÜYLÜOĞLU1

Özet
Beykoz “kentte kırı, kırda kenti” yaşama imkânı sunan bir Istanbul ilçesi olarak 
dikkat çekmektedir. Beykoz’un dünyanın en büyük kentlerinden birinin ortasında 
olmasına karşın kırsal özelliklerini günümüze taşımış bir dokuya sahip olması, onu 
kent çalışmaları için anlamlı bir araştırma sahası kılmaktadır. Zira Beykoz, sakin-
lerine kırsal ve kentsel özellikleri bir arada deneyimleme imkânı sunmasıyla kom-
şu ilçelerden farklılaşmaktadır. Beykoz’un bu niteliği Beykozlular özelinde kentsel 
deneyim, kentle kurulan ilişki, kenti algılama biçimi, kentlilik bilinci, kentsel ve 
mekânsal aidiyet gibi meselelere önem kazandırmaktadır. Bu çalışmada Beykoz’da 
büyümüş yükseköğretim mezunu genç yetişkinlerin kentsel deneyimleri, kentle 
ilişkisi ve kent aidiyetleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Zira yükseköğretim tecrübesi, 
Beykoz’da büyüyen kişilerin Beykoz dışına çıkması anlamına gelmekte ve dolayı-
sıyla onlara hem Beykoz’u hem de kenti tanıma, Beykoz ve kent üzerine düşün-
me fırsatı sunmaktadır. Bir başka deyişle dışa açılma ve değişim çağı olan genç 
yetişkinlik, yükseköğretim tecrübesi aracılığıyla Beykozluların kenti deneyimleme 

1 Araştırma Görevlisi, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
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biçimlerinin ve kentle kurdukları ilişkinin değişmesine, yeni bir kentsel yaşantının 
şekillenmesine ve kentsel ve mekânsal aidiyetin form değiştirmesine sahne olabil-
mektedir. Bu kapsamda bu çalışmada fenomenolojik yaklaşımla nitel saha araştır-
ması gerçekleştirilmiş, 11 katılımcı ile mülakat yapılmıştır. Böylelikle eğitimli genç 
yetişkinlerin Beykoz’da yaşamaya devam etme eğilimleri, Beykoz’dan beklentileri, 
Beykoz aidiyetleri gibi konularda derinlemesine veri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mekânsal sermaye, Mekânsal pratik, Boğaz, Gençlik, Üniver-
site, Aidiyet.

“Kentte kırı, kırda kenti” (Şentürk, 2020) yaşama imkânı sunan Beykoz, Istanbul 
Boğazı'nda yani bu açıdan kentin “orta” yerindeki bir ilçe olmasına karşın Istan-
bul’un uzak ilçeleri arasında anılmaktadır. Beykoz ile ilgili bu uzaklık algısının ula-
şım imkânlarıyla, ilçenin görece büyük yüz ölçümüyle ya da Istanbul’un genelin-
den farklı olan kırsal dokusuyla ilgili olduğu iddia edilebilir. Bu algının sebebi her 
ne olursa olsun Istanbul’un merkezi ilçeleriyle coğrafi olarak bu denli yakın olan 
ve fakat merkezi bir ilçe olarak değerlendirilmeyen bu ilçenin Istanbul ile mekânsal 
ilişkisini araştırmak kent çalışmaları açısından önemli olacaktır.

Kırsal ve kentsel özellikleri bir arada taşımasıyla komşu ilçelerden ayrılan Bey-
koz’un sakinlerinin kentsel deneyimlerini incelemek; kentle kurdukları ilişkiyi, 
kenti algılama biçimlerini, kentsel ve mekânsal aidiyetlerini anlamak hem Bey-
koz hakkında hem de kentlerin doğasına ilişkin işlevsel bir perspektif sunacak-
tır. Literatüre bu noktada bir katkı sunma hedefiyle gerçekleştirilen bu çalışmada 
Beykoz’da büyümüş yükseköğretim mezunu genç yetişkinlerin kentsel deneyim-
leri, kentle ilişkisi ve kent aidiyetleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Zira yükseköğretim 
tecrübesi, görece bütünlüklü ve dolayısıyla kendi kendine yeten bir ilçe olan Bey-
koz’da büyümüş kişiler için Beykoz dışına çıkmak anlamına gelmekte ve dolayısıyla 
onlara hem Beykoz’u hem de kenti tanıma, Beykoz ve kent üzerine düşünme fırsatı 
sunmaktadır. Bir başka deyişle dışa açılma ve değişim çağı olan genç yetişkinlik, 
yükseköğretim tecrübesi aracılığıyla Beykozluların kenti deneyimleme biçimleri-
nin ve kentle kurdukları ilişkinin değişmesine, yeni bir kentsel yaşantının şekillen-
mesine ve kentsel ve mekânsal aidiyetin form değiştirmesine sahne olabilmektedir. 
Yükseköğretim tecrübesinin aracılık ettiği bu değişim Beykoz’da büyümüş kişilerin 
mekânsal sermayelerine katkı sunması açısından önemlidir. Bu sürecin anlaşılması 
ise kentsel planlama çalışmalarına katkı sunma potansiyeline sahiptir. Bu noktada 
mekânsal sermaye kavramını incelemek ve kavramın kentsel planlama ile ilişkisine 
değinmek gerekmektedir.

Mekânsal sermaye Lévy (2013) tarafından basitçe bir aktörün biriktirdiği, onun yer 
ve mekânla ilişki kurmasını, stratejilerine uygun olarak toplumun mekânsal bo-
yutunu kullanarak kâr etmesini sağlayan kaynaklar bütünü olarak tanımlanmıştır 
(akt. Rérat, 2018). Bu tanım Pierre Bourdieu’nün sermaye türleri ile ilgili kavram-
sallaştırmalarına dayanmaktadır. 

Mekânsal sermaye “mekânı metalaştırma yeteneği”, bir yerde bulunma ve orayı ya-
ratma gücüdür. Bourdieu’cü anlamıyla diğer sermaye türlerinde olduğu gibi eşit 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 895

olmayan bir şekilde dağıtılan ve gıpta edilebilecek bir toplumsal güç türüdür. Diğer 
sermaye türlerine dönüşebilen sembolik bir sermaye türü olarak mekânsal serma-
ye, daha fazla sosyal sermaye biriktirmenin temeli olabilir, daha büyük ekonomik 
sermaye sağlayacak üretim alanlarına erişim sağlayabilir ya da kültürel sermaye 
için olanak sağlayabilir (Centner, 2008).

Mosselson’un ifade ettiği üzere mekânsal sermaye, bir mekânın günlük gerçekle-
riyle ilişki kurma ve onun iç işleyişini ve çoklu dünyalarını anlama yeteneğidir. 
Mekânsal sermayeye sahip olmak ve her gün kentin içinde yaşamak, kent plancıla-
rının baskın aktörler olmalarını sağladığı gibi, aynı zamanda onların habituslarını 
ve dâhil oldukları pratiği de etkiler (Mosselson, 2020).

Mekânsal sermaye kavramı Bourdieu’nün kavram setine ve teorik zeminine da-
yanılarak türetilen bir kavramdır. Kavram kentsel planlama pratiği ve kent plan-
layıcılar açısından potansiyel yarara sahiptir. Mekânsal sermaye güçlü bir ampirik 
temele dayanır. Bu da onu planlama pratiği için elverişli kılar ve topluluklar arası 
geçiş, çeşitli hareketlilikler, eğitim taktikleri gibi bir dizi bireysel kentsel olayın bir-
leşik etkilerini yorumlamak ve iletmek için yeni bir araç sunar. Yerdeki (mekân-
daki/kentteki) sosyal konumlandırmanın etkileşimine odaklanarak, dezavantajın 
birleşik doğasını vurgular ve çevresel belirlenimciliğin sınırlarını vurgular (Mace, 
2017). Bu noktada mekânsal sermaye kavramının iki farklı kategoriye ayrıldığını 
belirtmek gerekir.

Mekânsal sermaye, “konum (position) sermayesi” ve “durum (situation) sermaye-
si” olmak üzere (Levy, 1994’ten akt. Rerat, 2018) iki kategoride incelenebilmekte-
dir. Konum sermayesi bir yer ve o yerin mekânsal varlıkları ile ilgiliyken durum 
sermayesi, kişinin mesafeleri ortadan kaldırmaksızın yöneterek, çeşitli hareketlilik 
biçimleriyle kişiselleştirdiği bölgeyle ilgilidir. Konum sermayesi belli bir kentsel 
bölgeye yerleşmiş olmanın önemini vurgulamaktadır. Öyle ki bu kentsel bölge di-
ğerlerine benzemeyen yanlarıyla biricikleşmekte ve rekabetin bir nesnesi olabil-
mektedir. Durum sermayesi ise hareketlilik yoluyla konum sermayesindeki eksik-
leri hafifletmeyi ya da telafi etmeyi mümkün kılmaktadır.

Mekânsal sermayenin bu iki kategoride incelenmesi Beykoz özelinde yapılan bu 
çalışma için ayrıca önemlidir. Zira Beykoz Istanbul’daki konumu ve coğrafi özellik-
leri itibariyle mekânsal anlamda “biricik” bir ilçedir ve sakinlerine belli bir konum 
sermayesi sunmaktadır. Bu çalışmanın odağındaki üniversite mezunu genç yetiş-
kinler gerek eğitim aldıkları okulların konumları ve gerekse de diğer kişisel kent 
deneyimleri aracılığıyla kent içerisinde belli bir hareketlilik kazanmakta ve bu, on-
ların durum sermayelerini etkileyerek total mekânsal sermayelerini değiştirmek-
tedir. Bu anlamda bu çalışmada nitel saha araştırması gerçekleştirilerek Beykoz’da 
büyümüş üniversite mezunu genç yetişkinlerin konum ve durum sermayeleri ayrı 
ayrı olmak üzere mekânsal sermayeleri anlaşılmaya çalışılmış, bunun için katılım-
cıların kentsel deneyimleri Beykoz özelinde ve Istanbul genelinde irdelenmiştir. 
Bu deneyimler irdelenirken çalışma grubunun eğitim sürecindeki hareketlilikleri 
ayrıca ele alınmış, hareketlilikten ileri gelen durum sermayelerinde katılımcıların 
okullarının konumlarının belirleyiciliği değerlendirilmiştir.
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Yöntem
Bu çalışmada fenomenolojik bir yaklaşımla nitel saha araştırması gerçekleştiril-
miştir. Fenomenolojik araştırmalar bireylerin bir fenomenle ilgili deneyimleri-
nin betimlendiği ve bu deneyimlerin özüne ulaşmayı hedefleyen araştırmalardır 
(Creswell, 2016). Araştırmada 11 katılımcı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu mülakatlardan elde edilen veriler betimsel ana-
lize tabi tutularak araştırma sorularına cevap aranmıştır. Araştırmanın temel so-
rusu şudur:

“Yükseköğretim mezunu Beykozlu genç yetişkinlerin mekânsal sermayeleri nasıl 
şekillenmektedir?”

Araştırmanın temel sorusuna cevap bulmayı kolaylaştıran alt sorular ise şöyledir: 

	• Yükseköğretim mezunu Beykozlu genç yetişkinlerin Beykoz ile ilişkisi nasıl-
dır? Bu kişilerin Beykoz’u deneyimleme pratikleri nedir?

	• Yükseköğretim mezunu Beykozlu genç yetişkinlerin Istanbul ile ilişkisi nasıl-
dır? Bu kişilerin Istanbul’u deneyimleme pratikleri nedir?

	• Yükseköğretim mezunu Beykozlu genç yetişkinlerin Beykoz ve Istanbul’u de-
neyimlemeleri ile okul seçimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

	• Yükseköğretim mezunu Beykozlu genç yetişkinlerin Beykoz ve Istanbul aidi-
yetleri nasıldır?

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu çocukluğu ve gençliği Beykoz’da geçmiş, bir başka 
ifadeyle Beykoz’da büyümüş 22-29 yaş aralığındaki üniversite mezunu gençler-
den oluşmaktadır. Katılımcılardan beşi erkek altısı kadındır. Katılımcıların tak-
ma adları, doğum tarihleri, cinsiyetleri, meslekleri, yaşadıkları semt, okudukları 
üniversitenin konumu ve Beykoz’a geliş tarihleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre 
Nuran2 ve Arif3 hariç tüm katılımcılar mesleklerini icra etmektedir. Katılımcıların 
ikisi Tokatköy’de, ikisi Kavacık’ta, biri Çavuşbaşı’nda, ikisi Çubuklu’da, biri Anado-
luhisarı’nda, biri Kaynarca’da, biri Paşabahçe’de, son olarak biri ise Çekmeköy’de4 
yaşamaktadır. Katılımcıların Beykoz ile ilişkisi en yakın 1990’lara en uzak tarih 
olarak ise 1930’lara kadar uzanmaktadır. Katılımcılar en az iki nesildir en fazla dört 
nesildir Beykoz’un çeşitli semtlerinde yaşamış/yaşayan, çocuklukları ve gençlikleri 
Beykoz’da geçmiş/geçen kişilerdir.

2 Nuran yeni anne olduğu için çalışma hayatında değildir.
3 Arif henüz üniversiteden mezun olmamış tek katılımcıdır. Kendisi mezuniyete yakın olduğu ve araştırmanın diğer 
kriterleriyle uyum sağladığı için Arif’ten toplanan mülakat verileri analize dâhil edilmiştir.
4 Çekmeköy’de yaşayan Mert birkaç ay öncesine kadar ailesinin yaşamaya devam ettiği Kavacık’ta yaşadığı ve 
Kavacık’taki pratiklerini halen sürdürdüğü için Mert’ten toplanan mülakat verileri analize dâhil edilmiştir.
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Takma 
ad

Doğum 
yılı Cinsiyet Meslek Yaşadığı semt Beykoz’a 

geliş tarihi

Hamit 1992 Erkek Peyzaj Mimarı Tokatköy 1980’ler, 2. 
nesil

Sevinç 1995 Kadın Yazılım danışmanı Kavacık 1980’ler, 2. 
nesil

Menekşe 1995 Kadın Sistem Mühendisi Çavuşbaşı 1990’lar, 2. 
nesil

Ceylin 1998 Kadın Avukat Tokatköy 1960’lar, 4. 
nesil

Mert 1995 Erkek Bilgisayar 
Mühendisi

Çekmeköy 
(Kavacık)

1990’lar, 2. 
nesil

Yaren 1997 Kadın Avukat Çubuklu 
(Ortaçeşme)5

1960’lar, 4. 
nesil

Nuran 1997 Kadın Siyaset Bilimci 
(Çalışmıyor)

Anadoluhisari 
(Kavacık)

1970’ler, 3. 
nesil

Rana 1993 Kadın Psikolog Çubuklu 1990’lar, 2. 
nesil

Arif 1999 Erkek Matematik 
Mühendisi Kavacık 1980’ler, 3. 

nesil

Murat 1998 Erkek Halkla Ilişkiler 
Çalışanı Kaynarca 1930’lar, 3. 

nesil

Kerem 1992 Erkek Dış Ticaret 
Çalışanı Paşabahçe 1940’lar, 4. 

nesil

Tablo 1. Çalışma grubuna ait bazı temel özellikler

Çalışma grubu oluşturulurken cinsiyet, yaş, yaşanılan semt ve toplumsal köken 
anlamında çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Katılımcılara sosyal medya duyu-
ruları, tanıdıklar, tanıdıkların tanıdıkları ve katılımcıların tanıdıkları aracılığıyla 
ulaşılmıştır. Üniversiteyi açık öğretimde okumuş olanlar okul konumunun önemli 
olduğu bu araştırmada çalışma grubuna dâhil edilmemiştir.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış mülakat formu ile toplanmıştır. Form, bu 
çalışma kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Formun ilk versiyonu 
üzerinden uzman görüşü alınmış ve uzman görüşü sonrası form üzerinde gerekli 
değişiklikler yapılmıştır. 10 temel sorunun yer aldığı formda alt sorularla birlikte 
toplamda yaklaşık 25 soru yer almaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat formunda 
sosyodemografik sorular, Beykoz’a yerleşme hikâyesinden başlayarak Beykoz de-
neyimlerine yönelik sorular, okul seçimleriyle ilgili sorular, Istanbul deneyimleri 
ile ilgili sorular, Beykoz algısını anlamaya yönelik sorular, Beykozluluk ve Istan-
bulluluk ile ilgili sorular, son olarak Beykoz’da yaşama eğilimine yönelik sorular 
yer almıştır.

5 Katılımcıların neredeyse tamamı Beykoz’a yerleştiklerinden beri aynı semtte yaşamışken Yaren ve ailesi 7 yıl 
önce Ortaçeşme’den Çubuklu’ya, Nuran ise 2 yıl önce evlenerek Kavacık’tan Anadoluhisarı’na taşınmıştır.
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Veri Toplama Süreci
Bu araştırmanın verileri 9 Kasım-4 Kasım 2021 aralığında gerçekleştirilen yarı ya-
pılandırılmış derinlemesine mülakatlarda toplanmıştır. Mülakatların ilk üçü yüz 
yüze, katılımcıların belirledikleri mekânlarda (kafe veya iş yeri) kalanları ise çevri-
miçi ortamda yapılmıştır. Mülakatların tamamı katılımcıların izni alınarak dijital 
ortamda kaydedilmiştir. Mülakatların en kısası yarım saat, en uzunu bir saat sür-
müş; ortalama mülakat süresi ise 44 dakika olmuştur. Ayrıca veri toplama sürecin-
de katılımcılarla yapılan mülakatların yanı sıra Beykoz’da yaşayan ve bölgeyi iyi bi-
len bir tanıdık ile iki gün geçirilmiş, bu iki günden birinde bir tam günlük Beykoz 
gezisi yapılarak Beykoz’un dokusu daha iyi anlaşılmaya çalışılmıştır.

İşlem
Verilerin analizi için mülakat kayıtlarının tamamı araştırmacı tarafından deşif-
re edilerek yazılı metne dönüştürülmüştür. Analiz deşifre metinleri üzerinden 
MAXQDA2018 programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. MAXQDA2018 progra-
mında kod sisteminin ilk iskeleti mülakat formunun temalarına ve erken bulgulara 
dayanarak oluşturulmuş, deşifre metinleri okundukça kod sistemine yeni kodlar 
eklenerek son hali verilmiştir. Kod sisteminin son haline ulaşmasının ardından 
temel analiz araçları ve görsel araçlar kullanılarak analiz tamamlanmış, bulgular 
sistematikleştirilerek sonuç tartışması yapılmıştır.

Bulgular
Beykoz Deneyimleri
Beykoz deneyimleri incelendiğinde katılımcıların Beykoz’daki belli alanlara bel-
li amaçlar doğrultusunda kullanmayı tercih ettiklerini gösteren bir örüntü ortaya 
çıkmaktadır. Katılımcıların en çok kullandığı alanlar arasında Beykoz sahilleri yer 
almaktadır. Kanlıca, Merkez, Çubuklu, Yalıköy, Anadoluhisarı, Anadolu Kavağı, 
Poyraz gibi semtlerin sahilleri katılımcıların en çok tercih ettiği Boğaz hattındaki 
sahillerdir. Katılımcılar bu sahilleri temelde yürüyüş, seyir, oturma, dinlenme, bu-
luşma, yeme-içme gibi amaçlarla kullanmaktadır. Ayrıca katılımcıları Boğaz hat-
tının yanı sıra Karadeniz kıyısındaki sahilleri, Riva’yı ve çevresini de kullandıkları 
belirtilmelidir. Riva’yı ise katılımcıların daha ziyade yüzme, piknik ve yeme-içme 
için kullandıkları söylenebilir.

“Sahile gidelim dediğimizde hiçbir aktivite yapmana gerek yok. Kamp sandalyeni al, 
termosunu al git. O rahatlığı da seviyorum.” Rana

Sahillerin ardından katılımcılar Beykoz’un “köylerinde” vakit geçirmektedirler. 
Köyler arasında özellikle Zerzavatçı, Mahmutşevketpaşa, Tokatköy zikredilmiştir. 
Katılımcılar bu köylerde özellikle piknik, yürüyüş ve keşif amaçlı vakit geçirmek-
tedirler.

Katılımcıların sahiller ve köyler dışında Beykoz’da vakit geçirdikleri yerler korular, 
kasırlar ve parklardır. Bu noktada Beykoz Korusu, Mihrabat Korusu, Hidiv Kasrı, 
Küçüksu Kasrı katılımcılar tarafından belirtilen yerler olmuştur. Katılımcılar koru, 
kasır ve parkları özellikle yürüyüş amacıyla kullanmaktadır. Katılımcıların Bey-
koz’da sıklıkla vakit geçirdikleri yerler Harita 1’de gösterilmiştir.
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Harita 1. Katılımcıların Beykoz’da vakit geçirdikleri yerler

Katılımcıların Beykoz deneyimlerinin yanı sıra onların Beykoz’a dair algılarından 
da bahsedilmelidir. Zira katılımcıların Beykoz’la ilgili olumlu ve olumsuz algıları 
onların deneyimlerini anlamlandırmak için önemlidir. Mülakatlarda katılımcılara 
Beykoz’a dair “iyi şeyler” ve “kötü şeyler” dendiğinde akıllarına nelerin geldiği so-
rulmuştur. Katılımcıların “iyi şeyleri” peş peşe sıraladıkları ve “kötü şeyleri” sıra-
lamakta zorlandıkları ya da ancak birkaç “kötü şey” sıralayabildikleri görülmüştür. 
Nitekim katılımcıların büyük çoğunluğu Beykoz’un Istanbul’un en güzel ilçelerin-
den biri olduğu konusunda aynı görüşü paylaşmaktadır:

“Genelde artıları var Beykoz’un, çok eksileri yok.” Arif

“Beykoz İstanbul’un en güzel ilçesi diyebiliriz ya rahatlıkla.” Mert

Katılımcıların Beykoz ile ilgili olumlu algılarının temelde yeşili, doğayı, ormanları 
ve denizi, sahilleri, Boğaz'ı aynı anda barındırıyor olmasına dayandığı söylenebilir. 
Bunun yanı sıra Beykoz’un “sakinliği” ve “havası” katılımcıların Beykoz’a dair iyi 
şeyler arasında sıraladığı ilk özelliklerden olmuştur:

“Yaşadığım yeri hep sevdim çünkü sakin bir yer olduğu için rahat ettim.” Menekşe

“Nefes aldığınızı hissediyorsunuz Beykoz’da.” Yaren

“Beykoz’da oturmak ayrıcalık, Beykoz’da farklı bir hava var… Ben buraya gelince 
rahatlıyorum, huzur buluyorum.” Sevinç

Katılımcılardan Hamit, Beykoz’daki sakinliği düşük yoğunluk ve yapılaşmanın az 
olmasıyla ilişkilendirmiştir. Benzer şekilde katılımcıların önemli bir kısmı Bey-
koz’u diğer ilçelerden ayıran iyi şeyler arasında bu özellikleri dile getirmiştir:
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“Beykoz İstanbul ilçeleri arasında yüz ölçümü en büyük olup nüfusu en az olan ilçe-
lerden bir tanesi, yoğunluğu az yani. Ferahlık var yani… Bir mahallede ne kadar çok 
ağaç varsa oranın insanları o kadar sakin oluyor ama ne kadar çok bina varsa oranın 
insanları biraz daha hareketli, her şeyi hızlı yaşayan… daha mahallesinin nüfusu az 
olanlarda bir sükûnet var.” Hamit

“Yüzölçümü çok büyük, çok kalabalık değil. Deniz yeşil ve ormanlık alanların birleş-
tiği bir yer.” Kerem

“Bir kere yormuyor. Yayılmış bir ilçe, sıkışık değil, kaotik değil, daha nezih, daha ya-
şanılabilir. Orman da tercih edebiliyorsunuz deniz de tercih edebiliyorsunuz. Onun 
için çok güzel geliyor.” Rana

Beykoz’un katılımcılar tarafından diğer ilçelerden ayrılmasını ve Istanbul’un en 
güzel ilçelerinden biri olmasını sağlayan iyi şeyler arasında “dokunulmamış” ve 
“homojen” bir yapıya sahip olması gibi özellikler de yer almaktadır. Katılımcılar 
Beykoz’da yıllardır aynı yapılar kullanılıyor, Istannbul’un göç alma hızına kıyasla 
pek göç almamış ve bazı mahallelerin özellikle belli bir şehirden gelen bir nüfusu 
barındıran homojen yapıya sahip olmasının Beykoz’u yaşanılabilir yaptığı görü-
şündedir:

“Diğerlerinde (ilçelerde) çarpık kentleşme, plazalar. Beykoz’da bu yok, Beykoz do-
kunulmamış ya. Beykoz’a gittiğinizde tarihi eser evleri görebilirsiniz. Tarih yaşıyor 
Beykoz’da ve Beykoz’u Beykozlular neden bırakamıyor sorusunun cevabı bu olabilir. 
Buradan kopamamanın sebebi tarihin burada yaşaması. Hiç değişmiyor burası… 
Hem binalar hem de yemyeşil, köyler hiç dokunulmamış yerler…” Yaren

Katılımcılar tarafından iyi şeyler arasında sıralanan ancak aynı zamanda kötü şey-
ler arasında da bahsedilen iki temel başlık olmuştur: ulaşım ve tanışlık/komşuluk. 
Katılımcılar Beykoz’un en iyi ve en kötü yanları arasında ulaşımı vurgulamışlardır. 
Ulaşım Beykoz’da iyidir çünkü Beykoz konum itibariyle Istanbul’un merkezinde 
ve bağlantı yollarının ortasında/yakınındadır. Böylelikle Beykoz’da Istanbul’un pek 
çok bölgesine gitmek kolaydır. Fakat aynı zamanda ulaşım Beykoz’da kötüdür çün-
kü toplu taşıma imkânları zayıftır, Beykoz raylı hatlara veya metrobüs gibi toplu 
ulaşımı kolaylaştıracak imkânlara sahip değildir ve bu nedenle özel aracı olmayan 
biri için Istanbul’un pek çok bölgesi uzak ve ulaşılması zordur. Ayrıca trafik de 
katılımcıların Istanbul ile bağlantısını zayıflatan ve ulaşımı güçleştiren özellikler-
dendir.

“Ulaşım zor. Herkesin arabası olduğu düşünüldüğü için toplu taşıma hizmeti artı-
rılmıyor. Araç sahibi çoğunluk, çünkü mecbur iyi kötü bir tane almak zorundalar 
ama mesela babamın arabası var ben toplu taşıma kullanmak zorunda kalıyorum.” 
Menekşe

“Başka ilçelere ulaşım için hiçbir şey yapılmadı. Ulaşım biz Beykozluları çok yoru-
yor.” Yaren

Tanışlık ve komşuluk da Beykoz’a dair iyi ve kötü şeyler arasındadır. Zira Bey-
koz nüfusunun yıllardır aynı kalması, Beykoz sakinlerinin değişmemesi Beykoz 
halkının birbirini tanımasını, birbirine aşina olmasını, komşuluğun gelişmesini, 
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Beykoz’un pek çok yerinde mahalle kültürünün hâkim olmasını sağlamıştır. Katı-
lımcılar genel olarak bu durumdan memnundur. Bu tanışlık ve komşuluk sayesin-
de Beykoz onlara huzur ve güven vermektedir. Fakat aynı zamanda katılımcılardan 
bazıları Beykoz’un bu özelliklerinin zaman zaman “dedikoduya” ve “kapalılığa” se-
bep olduğunu söyleyerek bu duruma karşı çekincelerini ifade etmiştir.

“İnsanları birbirini tanır ama bu hem iyi hem kötü bir şey. Çünkü dışardan biri gel-
diğinde bir ayrım olabilir.” Ceylin

“Bu tanıma aynı zamanda kötü, bu kapalılık, bir arkadaşım gelse rahatsız olabilir.” 
Menekşe

Beykoz’a dair kötü şeyler arasında Beykoz’daki alışveriş imkânlarının ihtiyacı kar-
şılayamaması, depreme hazırlıksızlık, mülkiyet sorunları, plansız yerleşim gibi 
özellikler de sayılmıştır. Mülkiyet sorunları plansız yerleşimin ve deprem hazırlık-
sızlığının temelini oluşturmaktadır.

Okul Seçimleri
Katılımcıların okul seçimleri mekânsal sermayenin konu edildiği bu araştırma için 
önemlidir. Zira mekânsal durum sermayesi kent içerisindeki hareketlilikten etki-
lenmektedir ve eğitim süreçlerinde tercih edilen okulların konumları bu hareket-
liliğin temel araçlarındandır. Buna göre katılımcıların tamamı hem ilkokulda hem 
de lisede evlerine yakın olan okullar yönünde tercih yapmıştır. Lise mezuniyetine 
kadar Beykoz sınırları dışındaki bir okula devam eden tek katılımcı Arif ’tir ve Üs-
küdar’da, evinden tek vesaitle gidebileceği yakın bir liseye gitmiştir. Menekşe ise 
lise giriş sınavlarında Avrupa yakasındaki bir liseyi tercih etmiş, ancak Beykoz’dan 
git gel yapamayacağını fark edince kaydını Beykoz’daki bir liseye aldırmıştır. Dola-
yısıyla katılımcıların Beykoz dışındaki bir okula devam ettikleri ilk dönem üniver-
site olmuştur. Katılımcıların mezun oldukları üniversitelerin konumu bu araştırma 
için önemlidir ve Tablo 2’de verilmiştir.

Takma ad Üniversite konumu Takma ad Üniversite konumu

Hamit Yalova-Erzurum Nuran Altunizade

Sevinç Kavacık Rana Altunizade

Menekşe Etiler Arif Maslak

Ceylin Kartal Murat Kavacık

Mert Sakarya Kerem Sütlüce

Yaren Kavacık-Kartal

Tablo 2. Çalışma grubunun mezun olduğu üniversitelerin konumu

Katılımcılardan Sevinç ve Murat üniversitede de Beykoz ilçesindeki bir okulu ter-
cih etmişlerdir. Yaren de Beykoz ilçesindeki bir üniversitede eğitimine başlamış 
ancak daha sonra Kartal’daki bir üniversiteye geçiş yapmıştır. Yaren bu geçişin ne-
denini şu şekilde ifade etmiştir:
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“Yıllardır Beykoz’da hiçbir şey değişmedi hayatımda, dedim ki bir şeyler değişsin ha-
yatımda.” Yaren

Ceylin ve Nuran da üniversitede Beykoz “dışına çıkmak” istediklerini dile getir-
miştir:

“Beykoz’dan çıkmak istediğim için orayı (Medipol Üniversitesi’ni) kesinlikle tercih et-
medim.” Ceylin

“Medipol istemedim çünkü zaten liseyi açıktan okudum, üniversitede bari biraz dı-
şarı çıkayım dedim.” Nuran

Katılımcılardan yalnızca Hamit üniversiteyi farklı bir şehirde okumuştur. Diğer 
tüm katılımcılar üniversiteye giderken aileleriyle birlikte Beykoz’daki konutlarında 
yaşamaya devam etmiştir. Sakarya’daki üniversiteden mezun olan Mert de üniver-
sitede ailesiyle Beykoz’da yaşamaya devam etmiş, Istanbul’dan git gel6 yapmıştır. 
Katılımcıların üniversite dönemindeki okul seçimleri Istanbul deneyimlerini şe-
killendiren temel unsurlardan olmuştur.

İstanbul Deneyimleri
Katılımcıların Istanbul deneyimleri genel olarak Boğaz hattında, ulaşım imkânla-
rına paralel olarak ve/veya alışveriş ihtiyacını karşılayacak şekilde şekillenmiştir. 
Buna göre katılımcıların Istanbul’da ağırlıklı olarak vakit geçirdikleri yerlerin ba-
şında Üsküdar, Kadıköy, Ortaköy, Beşiktaş, Eminönü, Sarıyer, Şişli ve Mecidiyeköy 
gelmektedir. Katılımcıların deneyimlerinin yoğunlaştığı yerler Harita 2’de göste-
rilmiştir.

 
Harita 2. Katılımcıların Istanbul’da vakit geçirdikleri yerler

Harita 2’de görüleceği üzere Boğaz hattında ve özellikle merkezi yerlerde katı-
lımcıların deneyimleri açısından bir yığılma söz konusudur. Bu yığılmada ula-
şım imkânlarının etkisini anlamak için özellikle Sarıyer, Mecidiyeköy ve Şişli’ye 

6 Mert yalnızca üniversitenin ilk iki yılında Sakarya’daki bir yurtta kalmıştır.
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odaklanmak gerekmektedir. Sarıyer, Beykoz’un deniz ulaşım imkânlarıyla; Meci-
diyeköy ve Şişli ise Beykoz’dan Avrupa yakasına geçen otobüs hatlarıyla7 gidilebilen 
yerler olmaları dolayısıyla dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra Ümraniye’nin özel-
likle alışveriş ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan yerler arasında olduğu da belir-
tilmelidir. Ayrıca katılımcıların deneyimlerinin Boğaz etrafında şekillenmesi deniz 
ulaşımını kullanıp kullanmadıklarını akla getirmektedir. Katılımcıların bir kısmı 
Beykoz’daki Boğaz hatlarını kullanırken bir kısmı kullanmamaktadır. Katılımcılar 
Boğaz hattı seferlerinin seyrek olduğunu ve seferlerin görece uzun sürdüğünü, bu 
nedenle çok tercih etmediklerini dile getirmiştir. Bu anlamda özel araç sahibi olan 
katılımcıların kent içi hareketliliğinin arttığı da söylenmelidir. 

Katılımcıların Istanbul deneyimleri hakkında konuşulurken bu araştırma için 
önemli olan nokta bu deneyimlerin özellikle üniversite döneminde gerçekleşmiş 
ve pratiğe dönüşmüş olmasıdır:

“Lisede çok hatırlamıyorum Beykoz dışına çıktığımı, en fazla Çengelköy’e gitmişizdir, 
arkadaşlarım da bu çevrede oturduğu için çok fazla çıkmıyorduk. Üniversite zama-
nında İstanbul’u daha iyi deneyimledim diyebilirim bu yüzden.” Ceylin

Katılımcılar Istanbul’u temelde üniversiteyle birlikte keşfetmeye başlamış, bu dö-
nemde Beykoz’dan ziyade Istanbul’un diğer ilçelerinde vakit geçirme pratiği ge-
liştirmiştir. Bu durum özellikle üniversiteyi Istanbul’un Beykoz dışındaki ilçele-
rinden birinde okumuş olan katılımcılar için geçerlidir. Katılımcılar bu dönemi 
“dünyaya açılma” dönemi olarak da nitelemiştir.

“Lise döneminde hayır ama liseden sonra pek Beykoz’da takıldığım söylenemez.” Mert

“Üniversite benim Beykoz'dan çıktığım, dünyaya açıldığım dönem oldu.” Menekşe

“Lisede çok hatırlamıyorum Beykoz dışına çıktığımı, en fazla Çengelköy’e gitmişizdir, 
arkadaşlarım da bu çevrede oturduğu için çok fazla çıkmıyorduk. Üniversite zama-
nında İstanbul’u daha iyi deneyimledim diyebilirim bu yüzden.” Ceylin

Beykoz dışındaki bir okula gitmiş olmanın Istanbul deneyimlerini nasıl artırdığı-
na ilişkin Yaren’in söyledikleri önemlidir. Yaren üniversiteyi Kavacık’ta okumaya 
başlamış, sonra yatay geçişle Kartal’daki bir üniversiteye devam etmiştir. Kartal’da 
okumaya başladıktan sonra Istanbul ile ilişkisinin arttığını söyleyen Yaren bu deği-
şimin hangi mekanizmayla gerçekleştiğine dair ipuçları vermiştir:

“Beykoz’da yaşayıp Beykoz’da okuyunca çok fazla gezmek istemiyorsunuz çünkü yol 
çok uzak. Ama nasılsa Kartal için evden çıktığım için yol artık gözümde çok büyü-
müyordu… ve gezmeye başladım. Farklı yerlere gitmekten gözüm korkmuyordu. Bu 
hayatımda bir sürü şeyi değiştirdi. Yoldan korkmuyordum (artık)… Benim için yol 
çok büyük bir problemdi Beykoz’da, bu benim gezmemi engelliyordu. Ama mecbur 
kılındığında yani üniversiteye gidiyorum bir şekilde gitmek zorundayım, bunu aşa-
cağım, bunu yaptıkça açıldım.” Yaren

7 121A numaralı otobüs hattının (Beykoz-Mecidiyeköy) mülakatlar sırasında dile getirilmiş olması bu açıdan 
önemlidir.
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Katılımcılar “uzak” bir ilçe olan Beykoz’dan üniversite döneminde uzaklaşmıştır:

“Sanki burada (Çavuşbaşı’nda) hiç farklı biri göremeyecekmişim, daha izole bir ha-
yat yaşıyormuşum gibi geliyor bana. Artık bir kere o şeyi aşınca bir daha insan bu 
ortama gelmek istemiyor, evet konforlu ama mutlu olduğum anda hiçbir şey görme-
diğim, yaşamadığım bir alan burası.” Menekşe

Ancak Menekşe’nin ifade ettiği bu uzaklaşma aynı zamanda bir yakınlaşmayı da 
beraberinde getirmektedir. Zira özellikle Istanbul ile yoğun ilişki kuran katılım-
cılar pratik anlamında Beykoz’dan uzaklaşmalarına karşın Beykoz’u huzur, din-
lenme, güvende hissetme mekânı olarak tanımlamakta ve bu anlamda Beykoz’a 
yakınlaşmaktadır.

Beykozluluk-İstanbulluluk
Katılımcılara araştırma kapsamında kentsel aidiyetlerini anlamak üzere Beykozlu 
olup olmadıkları ve Istanbullu olup olmadıkları sorulmuştur. Verdikleri cevaplara 
göre ayrıca Beykozluluğu ve Istanbulluluğu nasıl tanımladıkları da sorulmuştur. 
Buna göre katılımcılardan Hamit ve Arif Beykozlu olmadıklarını; Menekşe, Ke-
rem, Ceylin ve Murat Istanbullu olmadıklarını; diğer katılımcılar ise hem Beykozlu 
hem de Istanbullu olduklarını dile getirmişlerdir.

Beykozlu olmadığını söyleyen Hamit aslında yer anlamında kendisini Beykoz’a ait 
hissederken Beykoz halkından farklı gördüğü için Beykozluyum dememeyi tercih 
ettiğini söylemiştir. Arif de benzer kaygılarla Beykozlu değil Kavacıklı olduğunu 
söylemeyi tercih ettiğini belirtmiştir.

“Ben her yerde Beykozluyum diyorum ama Beykozlu gibi hissedemiyorum, şöyle his-
sedemiyorum, dedim ya mahalledeki insanlara çok sıcak değilim, yani benim gibi 
değiller veya da ben onlar gibi değilim. O yüzden ben dışarda söylüyorum ‘Ben Bey-
kozluyum’ ama Beykoz’un içinde ben Beykozluyum demem genelde, çünkü Beykoz’da 
Beykozluluk diye bir kavram var yani… Ben Beykoz’u seviyorum, madden seviyo-
rum, manen sevmiyorum… Ben halka ait değil yere ait hissediyorum.” Hamit

Istanbullu olmadığını belirten katılımcılar ise Istanbulluluğu köken üzerinden ta-
nımlayan8 ve kökene önem veren katılımcılar olmuştur. Bu katılımcılar mülakatlar 
sırasında memleketlerini özellikle belirten katılımcılardır. Hem Beykozlu hem de 
Istanbullu olduklarını dile getiren katılımcılar ise hem Beykozluluğu hem de Istan-
bulluluğu mekân üzerinden tanımlayan katılımcılardır:

“(İstanbulluyum demek) İstanbul’da doğdum büyüdüm demek. Buralıyım, buraları 
biliyorum, buranın insanlarını, buranın her halini biliyorum. İstediğin her yere seni 
götürürüm, nasıl davranman gerektiğini de söyleyebilirim, karşılaşabileceğin prob-
lemleri de söyleyebilirim. Ben İstanbulluyum çünkü biliyorum burayı.” Sevinç9

“Ayak uydurmaya başladıysanız İstanbullusunuzdur. Burası insanları bir şekilde İs-
tanbullu yapıyor bence, insanları İstanbullu olmaya zorluyor.” Yaren
8 Yalnızca Ceylin İstanbul’u iyi bilmediği için İstanbullu olmadığını söylemiştir.
9 Sevinç üniversiteyi Kavacık’ta okumuş olmasına karşın öğrencilik döneminde çalıştığı yarı zamanlı işler ve katıl-
dığı gönüllü çalışmalar aracılığıyla İstanbul’da hatırı sayılır bir hareketlilik yaşamıştır.
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Bu açıdan kökeni önemseyen katılımcıların memleketlerinin yanı sıra Beykozlu 
olduklarını da söylemesi dikkat çekicidir. Beykozlu olmanın bu katılımcılar için 
kökenle kurulan ilişkiye ters düşmediği görülmektedir.

Beykoz’da Gelecek
Katılımcılara son olarak Beykoz’da yaşamaya devam edip etmeyecekleri sorulmuş-
tur. Katılımcılardan yalnızca Sevinç ve Ceylin Beykoz’da yaşamaya devam etmek 
istemediğini belirtmiştir. Sevinç ve Ceylin Beykoz’dan “sıkılmış” olan katılımcılar-
dır; daha özgür ve daha rahat edebilecekleri bir başka şehre ya da ülkeye taşınmak 
istemektedirler. Bu açıdan tercihlerinin Beykoz’un imkânlarıyla ilgili olmadığı, gö-
rece kişisel meselelere dayandığı söylenebilir.

Diğer katılımcılardan Yaren, Murat, Rana ve Nuran Beykoz’da yaşamaya devam 
edeceklerini ve bunu çok istediklerini dile getirmiştir. Bu noktada esasen dikkat 
çekici olan Mert, Hamit, Menekşe, Kerem ve Arif ’in yaklaşımıdır:

“Ben Beykoz’un dışında yaşasam yaşamam yani, Yalova’ya taşınırdım. Tabii iş im-
kânları da önemli, iş bulamazsak nasıl taşınalım, yani Beykoz’da yaşamazsam Bey-
koz’a benzer bir yerde yaşamak isterim.” Hamit

“İstek olarak ömrümün kalanına Beykoz’da devam etmek istiyorum. Mecburiyetler 
dışında Beykoz’da devam etmek istiyorum, iş vs. dışında.” Kerem

“Uygun olursa ekonomik olarak Beykoz’da, daha doğrusu Kavacık’ta yaşamak iste-
rim ama muhtemelen pahalı olduğu için en azından ilk dönemlerde çok mümkün 
olmaz.” Arif

Bu katılımcılar Beykoz’da yaşamaya devam edip etmeyeceklerine yönelik soruda 
imkânların buna elvermesi şartına vurgu yapmıştır. Özellikle istihdam ve paha-
lılık gibi sorun alanları katılımcıların dikkat çektikleri ve tedirginlik yaşadıkları-
nı ifade ettikleri başlıklar olmuştur. Bu açıdan katılımcıların önemli bir kısmının 
Beykoz’da geçinme imkânı bulmaları koşuluyla burada yaşamaya devam etmek 
istedikleri söylenebilir. Nitekim neredeyse tüm katılımcılar Istanbul’un bir başka 
ilçesinde yaşayamayacaklarını ya da yaşamayı tercih etmeyeceklerini doğrudan ya 
da dolaylı olarak ifade etmiştir.

Tartışma ve Sonuç
Bu çalışma kapsamında Beykoz’da büyümüş yükseköğretim mezunu genç yetişkin-
lerin kentsel deneyimleri, kentle ilişkisi ve kent aidiyetleri anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Bu bulgulardan hareketle temel olarak katılımcıların mekânsal sermayelerinin na-
sıl şekillendiği araştırılmıştır.

Buna göre Beykoz’un sahilleri, koruları ve köyleri katılımcılar için önemli mekân-
sal imkânlar sunmaktadır. Katılımcılar sahilleri yürüyüş, seyir, oturma, dinlen-
me, buluşma, yeme-içme, yüzme gibi çok çeşitli amaçlarla kullanırken köylerde 
özellikle piknik, yürüyüş ve keşif amaçlı, koru ve kasırlarda ise yürüyüş, buluş-
ma, dinlenme amaçlı vakit geçirmektedir. Katılımcıların Istanbul pratikleri ise 
Boğaz hattında ve ulaşım imkânlarıyla paralel şekillenmektedir. Bununla birlikte 
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Beykoz’daki Boğaz hatları katılımcılara “huzur veren” bir deneyim sunsa da he-
nüz diğer ulaşım imkânları kadar işlevsel görülmemektedir. Ulaşım imkânlarının 
gençlerin kent deneyimlerinde belirleyici bir rol oynuyor olması kent planlaması 
ve yönetimi açısından ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Nitekim Beykoz’un toplu taşıma imkânlarının sınırlı olması ilçeyi özellikle genç 
sakinler için görece izole bir ilçe haline getirmektedir. Bu durum katılımcıların 
okul seçimlerini de etkilemiştir. Katılımcılar liseden mezun olana kadar Beykoz 
dışındaki bir ilçede yer alan okulları tercih etmeme eğilimi göstermiştir. Bu du-
ruma temel sebep olarak Beykoz’un “hey yere uzak” olması gösterilmiştir. Ancak 
katılımcıların önemli bir kısmı üniversiteyle birlikte Beykoz’dan “dışarı çıkmıştır”. 
Katılımcıların Beykoz dışındaki bir üniversiteye gitmesi onların Istanbul dene-
yimlerini artırarak mekânsal sermayeye dönüşen pratikler kazanmasına aracılık 
etmiştir. Özellikle Avrupa yakasındaki bir üniversiteye gitmiş olan katılımcıların 
bu konudaki deneyimleri dikkat çekici olmuştur. Üniversitenin Beykoz dışında 
fakat Istanbul’da olması ve özellikle Avrupa yakasında olması katılımcıların Istan-
bul deneyimini zenginleştirmiştir. Bu anlamda katılımcıların deneyimledikleri ilçe 
sayısında muazzam bir artış olmasa da semt sayısında bir artış yaşanmakta, daha 
önemlisi bunları kullanma sıklığı artmakta ve deneyimler çeşitlenmekte; Istanbul 
deneyimleri keşiften öteye geçip pratiğe dönüşmekte ve bir sermaye biçimini al-
maktadır. Böylelikle üniversite eğitiminin Beykoz dışında alınması katılımcıları-
nın kent içi hareketliliğini artırarak mekânsal durum sermayelerinin gelişmesini 
sağlamaktadır.

Beykoz’da yaşıyor olmaktan kaynaklanan mekânsal konum sermayesinin yanı sıra 
Beykoz dışında üniversiteye giden katılımcılar üniversitenin sağladığı hareketlilik 
ile mekânsal durum sermayelerini artırma imkânı bulmaktadır. Araştırma bulgu-
larından hareketle bu durum, katılımcıların Beykoz’dan “sıkılmasını” engelleyen 
bir mekanizmaya işaret ediyor olabilir. Mekânsal durum sermayelerini artıran bu 
katılımcıların Beykoz’u “huzur bulunan yer”, “güvende hissedilen yer”, “Istanbul’un 
en güzel ilçesi” gibi nitelemelerle öne çıkarmış olması, bunun yanı sıra Istanbul 
pratikleri görece zayıf olan katılımcıların Beykoz’dan sıkılmış olduklarını belirt-
mesi düşündürücüdür. Buradan hareketle Beykoz’da büyümüş genç yetişkinlerin 
mekânsal durum sermayeleri arttıkça Beykoz ile kurdukları bağın güçlenme eğili-
mi gösterdiği öne sürülebilir. Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç görünmek-
tedir. Yanı sıra Istanbul’un başka ilçelerinde yaşayıp Beykoz’da üniversite okumaya 
gelen öğrencilerle ilgili olacak araştırmalar da bu konuda besleyici olacaktır.

Araştırma sonucunda ulaşılan diğer bulgulara göre Beykoz kökenle ilişkiyi sür-
dürmeye imkân veren bir yapıya sahiptir ve mekân/yer olarak katılımcıları tatmin 
etmektedir. Bununla paralel olarak katılımcıların neredeyse tamamı Beykoz’da 
yaşamaya devam etmek istemektedir. Bu konuda önemli nokta ise imkânların 
buna elvermesine yapılan vurgudur. Katılımcıların ifade ettiklerine göre genç ye-
tişkinlerin Beykoz’da yaşamaya devam etmek için çokça nedeni varken, imkân-
ları sınırlıdır. Istihdam ve pahalılık bu noktada zikredilen sınırlılıkların başında 
gelmektedir. Mülkiyet sorunları ve deprem riski gibi sınırlılıklar da Beykoz’da bir 
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gelecek düşünme konusunda katılımcıları çekincede bırakan sınırlılıklardandır. 
Katılımcılar Beykoz’da geçinme imkânı buldukları müddetçe burada yaşamaya de-
vam etmek istemekteyken buna imkân bulamayabileceklerine yönelik vurguları, 
genç yetişkinlerin Beykoz’da kalma eğilimleri ve çekinceleri hakkında daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç oluşturmaktadır.
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Gençler İçin Üçüncü Mekân 
Üretimi: Beykoz Örnek 
Durum Çalışması

Tuba DOĞAN1

Üçüncü Mekân Nedir?
Kamusal alan, fiziksel bir varlık olmanın ötesinde anlamlara sahiptir. Kamusal alan 
toplulukların çok çeşitli imkânlarla bir araya geldiği, aidiyet hissinin ortaya çıktığı 
yerdir. Canlı kamusal alanlar insanları kendine çeker; onların buluşma noktaları 
haline gelir. Böylelikle yerel kimlikler ortaya çıkar ve topluluk ilişkileri güçlenir.

Ray Oldenburg, kentsel büyüme hızının ve Amerika Birleşik Devletleri’nin gelişme 
biçiminin enformel kamusal yaşamı olumsuz yönde etkilediğini iddia eder. Oysa 
ki canlı kamusal alanların varlığı mekânda iyi sakinlerin yer almasının bir gerek-
liliğidir. (Oldenburg, 1999: ix) Kamusal alanlar kuşkusuz kent yaşamına katkıda 
bulunur. Kamusal alanlarda kent sakinleri arasında çok çeşitli türden toplumsal 
ilişkiler geliştirilir. Kamusal alanlar arkadaşların, komşuların, iş arkadaşlarının ve 
her türden tanıdığın enformel ve plansız buluşmalarına olanak tanıyan çok çeşitli 
imkânlar sunar. Bir kentte yer alan kamusal alanların türlerine göre kamusal hayat 
hızlanır veya sekteye uğrar.2 Insanlar daima kamusal alanlarda bir araya gelme, 
1 Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Doktora Programı
2 https://www.livablecities.org/articles/public-realm-and-good-city 
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buluşup sosyalleşme, alışveriş etme, sohbet etme, kutlamalar yapma ve birlikte ça-
lışma ihtiyacı duyar.

Çeşitli türden enformel etkinlerde yer alan insanların topluluk ruhu tazelenir ve 
gündelik kamusal yaşama dair yeni bir hissiyat geliştirirler. (Watson, 2009: 1578) 
Oldenburg’ün üçüncü mekân kavramı da bu iddiayı destekler nitelikte, insanla-
rın mahalle konukseverliği içerisinde bir araya gelebilecekleri enformel kamusal 
alanları tanımlar. Bu tanımda, insanların ev ve iş yerlerinin dışında düzenli, isteğe 
bağlı, enformel ve mutlu bir şekilde bir araya geldikleri her türlü kamusal mekân 
üçüncü mekân olarak değerlendirilir. (Oldenburg, 1999: 16)

Oldenburg üçüncü mekânları The Great Good Place kitabının kapak kısmında “ka-
feler, kahvehaneler, kitapçılar, barlar, berber salonları ve kent mekânının kalbin-
de yer alan daha pek çok mekân” şeklinde örneklendirir. Bu bakımdan, üçüncü 
mekân gündelik yaşamımızdaki diğer mekânlardan farklılaşır; burası ilk mekânı-
mız olan evimiz ve ikinci mekânımız olan iş yerimizin dışında yer alan enformel 
mekânlardır. Üçüncü mekânlar insanların bulunmak mecburiyetinde oldukları 
mekânlardan arta kalan vakitlerde sosyalleşme ve rahatlama ihtiyaçlarını karşı-
layan yerlerdir. (Oldenburg, 1999: 32) Üçüncü mekânların en belirgin nitelikleri 
yerel, kapsayıcı/ erişilebilir ve birleştirici olmasıdır. (Oldenburg, 1999: xvii, 24) Bu 
bakımdan, üçüncü mekânlar insanların gündelik yaşamlarında ev ve iş yerlerinin 
dışında sosyalleşmelerini sağlayan önemli noktalardır. Üçüncü mekân tercihleri 
kişisel deneyimlere dayanır ve kimlikler hakkında ipucu niteliğindedir. (Çakı, Kı-
zıltepe, 2017: 178) Oldenbur’e göre üçüncü mekânlarda gerçekleşen temel etkinlik 
sohbettir. (Oldenburg, 1999: 26) Kafeler/ kahvehaneler üçüncü mekânlar olarak 
yükselişe geçmektedir; ancak bu mekânların tercih edilmesindeki öncelikli neden 
yemek içmek değil, sohbet etmektir. (Oldenburg, 1999: 27) Her kültür kendine 
has üçüncü mekânlar üretir ve bir kültürde üçüncü mekânların popülerliği sohbet 
kültürünün yaygınlığı ile doğru orantılıdır. (Oldenburg, 1999: ix, 26)

Kahvehanelerden Kafelere Kültürümüzde Üçüncü Mekânlar
Kent yaşamını kır yaşamından ayıran belirgin özellikler vardır. Kent dediğimiz 
yer, en genel tanım itibariyle, toplumsal açıdan heterojen bireylerin kalıcı olarak 
ikamet ettiği; nispeten büyük ve yoğun mekândır. (Wirth, 1938: 190) Her kentte 
birbirinden bağımsız toplumsal mekânlar bulunur ve bu mekânlarda özgün ko-
lektif kültürler ve yaşam tarzları temsil edilir. Bu mekânların sahip oldukları fark-
lı nitelikler çoğunlukla bulundukları kentin demografik, toplumsal ve ekonomik 
yapısıyla ilişkilidir. Insanların toplumsal alışverişleri, anıları, imajları ve fiziksel 
mekânı gündelik kullanımı yoluyla kent mekânı sembolik anlamlar aktaran sah-
nelere ve eylemlere dönüşür. (Yücesoy, 2013: 191) Mekânları deneyimleyenler ait 
oldukları topluluğun yaşam tarzına uygun olacak şekilde, kendi üçüncü mekânla-
rını toplumsal olarak inşa ederler. Belirli temsiller ve anlamlar atfedilen bu üçün-
cü mekânlara, böylelikle, aidiyet hissi duyarlar. Kent sakinleri kişisel deneyimler 
yoluyla kendi üçüncü mekânlarını seçer ve içselleştirir; buralarda “kendileri gibi 
olan” arkadaşları, sevdikleri, yakınları ile etkileşime girmek ve sosyalleşmek ister-
ler. Bu anlamda, bir topluluğun yaşam tarzı farklılıkları ve kültürel yansımaları 
sembolik mekân deneyimlerine bakılarak anlaşılabilir.
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Günümüz toplumunda kafeler toplumsal yaşamın farklı katmanlarından insanla-
rın buluşma noktası olarak önemli bir konuma sahiptir ve kültürel tarihimizde de 
bu bakımdan yer tutmaktadır. Geçmişe bakıldığında da, yeme içme gibi gündelik 
eylemlerin Osmanlı’da sohbet kültürü yoluyla kültürleştirildiğini ve ritüel haline 
geldiğini görebiliriz. Ekrem Işın’ın belirttiği üzere, Osmanlı toplumu bir sohbet 
medeniyeti idi ve çok çeşitli türden toplumsal ağlara sahipti. (Işın, 2014) Osman-
lı içecek kültürü temelde kahve etrafında şekillenmiştir. Kahve gündelik yaşamın 
dışadönük yüzünü temsil etmektedir çünkü kahve evin dışında da kendine yer 
bulmaktadır. Kahvehane sohbet mekânı olması bakımından kahve ile sohbet ge-
leneği arasında bir bağ kurmaktadır. 16. yüzyıl itibari ile Istanbul’da kahvehaneler 
ortaya çıkmaya başlar. Halkın dışadönük yüzünü temsil eden kahvehaneler kamu-
sal hayata daha etkin katılımı mümkün kılar. (Işın, 2014: 296) 16. yüzyıl itibari 
ile Istanbul’da 600 civarı kahvehane bulunmaktadır; 19. yüzyıl başlarında ise bu 
sayı 2500’e ulaşır. (Kirli, 2002: 282) Önceleri yalnızca kahve satılıp tüketilen bir 
yer olan kahvehaneler zamanla gündelik yaşam deneyimlerine sahne olan kamusal 
mekânlar haline gelir. Bu bakımdan kahvehaneler toplumsal ilişkilere, değişim ve 
dönüşümlere ışık tutar:

Kahvehane zaman içerisinde mevcut kültürel ve toplumsal hayatın içerisine dâhil 
olmayı başardı. Kültürün üretildiği ve tüketildiği bir mekân haline geldi. Birçok 
değişikliklere uğrayarak hayatiyetini devam ettirdi. Her ne kadar sadece erkek sos-
yalliğini barındırsa da Osmanlı şehrindeki kamusal yaşamın önemli bir kısmını 
oluşturdu. Ilk başlarda marjinal bir yenilik olarak görülen kahvehane, çok geçme-
den normalleşti ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan 
merkezî bir konuma geldi. (Ay, 2012: 23 – 24)

19. yüzyılda Osmanlı toplumunda yaşanan modernleşme etkisiyle Avrupai tarzda 
kahvehaneler Pera ve Galata çevresinde popüler hale gelmeye başladı. Ay, bu kah-
vehanelerde gözlemlenen iki yeniliğe dikkat çeker:

Bu dönemde kahvehanelerde çok önemli iki yenilik de dâhil oldu; bir içecek olarak 
çay ve kahvehanenin görünümü. […] Öte yandan kahvehanelerin görünümü, iç 
düzenlemesi ve iç döşemesi ciddi bir dönüşüm geçirdi. Geleneksel kerevetler yer-
lerini masa ve sandalyeye bıraktı. (Ay, 2012: 34)

Aslında bu gelişmelerin kahvehanelerden kafelere geçişin/ dönüşümün ilk göster-
geleri olduklarını düşünmek mümkündür. Böylelikle kafeler toplumumuzda yavaş 
yavaş kamusal hayata dâhil olmaya ve gündelik yaşamı şekillendirmeye başladı. 
Kadınların kahvehanelerde bulunmaya başlama tarihleri tam olarak bilinmese de 
bu tarihin modernleşme ile eş zamanlı olduğu düşünülebilir.

Günümüzde kafeler yeni işlevler kazanmakta; eğlenmenin, dinlenmenin, serbest 
vakit geçirmenin, buluşmanın, kültürel etkinliklerin ve dahasının mekânı halin-
dedir. Kafelerin kültürel farklılıklara göre çeşitlendiğini de belirtmek gerekir. Bu 
bakımdan, ait olduğu kültürün yaşayan kamusal mekân örnekleri olarak kafelerin 
detaylı gözlemlenmesi yoluyla pek çok kültürel, ekonomik, toplumsal, dini veya 
coğrafi çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Kafeler salt yeme – içme mekânları 
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olarak görülebilir; fakat aynı zamanda sosyalleşmenin mekânsal araçları olarak da 
işlev görürler. (Çakı, Kızıltepe; 2017: 179) Bu bakımdan, kafelerin kişisel dene-
yimlere bağlı olarak tercih edilen üçüncü mekânlar olduğu ve ziyaretçi profilleri 
hakkında çıkarımlarda bulunmayı mümkün kıldığı söylenebilir.

Bu çalışmada Beykoz’da özellikle genç nüfusun en çok rağbet ettiği üç yeme içme 
mekânı, üçüncü mekân işlevi görüp görmedikleri bakımından incelenmiş; bu 
yolla “Beykoz’da gençler için nasıl üçüncü mekânlar üretilmektedir?” sorusuna 
yanıt bulmaya çalışılmıştır. Etnografik yöntemlerle ilerleyen çalışmada, Zomato 
uygulaması üzerinden Beykoz sınırları içerisinde yer alan üç farklı kafe araştırma 
sahası olarak seçildi. (Zomato dünyanın birçok noktasından kullanıcıların yeme 
içme mekânları üzerine yorum yaptığı ve birbirlerinin yorumlarını incelediği, 
Hindistan menşeili bir yemek uygulamasıdır. Ayrıca kullanıcılar deneyimledikleri 
mekânların fotoğraflarını da uygulamaya yükleyebilmektedir.) Mekân seçiminde 
başvurulan temel kriter en yüksek puana sahip mekânları belirlemek oldu. Buna 
göre, 5 puan üzerinden 4 ve üzeri puan alan Kanlıca Teras Kafe, Five O’Clock Kit-
chen ve Shubra Kafe araştırma sahası olarak belirlendi. Araştırmanın devamında 
ise, seçilen bu üç mekânda katılımcı gözlem yapıldı. Ayrıca, seçilen mekânların 
Instagram hesaplarından, (varsa) resmi web sitelerinden yapılan paylaşımlar ve 
Instagram üzerinde herkesin erişimine açık profillerin bu mekânları etiketleyerek 
yaptığı paylaşımlar niteliksel medya içerik analizi yöntemiyle incelendi.

Niteliksel medya içerik analizi araştırmacının gündelik hayat içerisinde doküman 
niteliğindeki belgeleri bağlamsal açıdan analize uygun biçimde incelemesini müm-
kün kılar. Burada amaç dokümanların içeriklerini etnografik yöntemlerle incele-
yerek bir toplulukta sosyal gerçekliği oluşturan kültürü; sembolleri, pratikleri, fi-
kirleri anlamlandırmaktır. Doğası gereği kültürü incelemek zordur; bu nedenle de 
çoğunlukla geri planda bırakılır. Ancak, kültür gündelik hayat pratiklerini anlam-
landırmak noktasında kilit öneme sahiptir. Niteliksel medya içerik analizi yapar-
ken araştırmacının ilgisi ve konuyla alakası bağlamında herhangi bir doküman veri 
olarak seçilip kullanabilir. Araştırmacı analiz edilecek veriyi seçer; teorik çerçeve 
ışığında sürekli karşılaştırmalar yaparak yorumlamalarda bulunur.

Saha Araştırması ve Bulgular
“Beykoz’da gençler için nasıl üçüncü mekânlar üretilmektedir?” sorusuna yanıt 
aranan bu çalışmada, araştırma sahası web ortamı olarak belirlendi. Bu doğrultu-
da, araştırmada saha olarak odaklanılan üç kafenin belirlenmesinde mekânların 
popülerliği etkili oldu. En yaygın biçimde kullanılan araştırma motoru Google’da 
en sade haliyle “Beykoz kafeler” şeklinde bir arama yapıldığında 287 adet kafe liste-
lenmektedir. Bu kafeler arasından en çok tercih edilen üç mekânın seçilmesi nokta-
sında ise Zomato uygulamasına başvuruldu. Zomato dünyanın birçok noktasından 
kullanıcıların yeme içme mekânları üzerine yorum yaptığı ve birbirlerinin yorum-
larını incelediği, Hindistan menşeili bir yemek uygulamasıdır. Ayrıca kullanıcılar 
deneyimledikleri mekânların fotoğraflarını da uygulamaya yükleyebilmektedir. 
Puan kriteriyle seçilen ilk üç mekânın adı araştırma kapsamında anonimleştirile-
rek Kafe T, Kafe F ve Kafe S olarak belirlendi.
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Kafe T
Mekân, Kanlıca’da Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde yer almaktadır. Zomato 
uygulamasında 4.2/ 5 puan ile ilk sırada yer almaktadır. Instagram profilinde 4000 
üzerinde takipçisi ve 398 gönderisi bulunan yerel bir işletmedir. Ilk olarak mekâ-
nın kendini nasıl tanımladığına bakmak istersek, resmi web sitesine başvurulabilir:

Arkadaşlarınızla keyifli sohbetinizi ederken,

Terasın açık havasında içinizi ısıtan, sıcacık bitki çayınızı yudumlarken başınızı 
kaldırıp gökyüzünün muhteşem renkleri ve yıldızların altındaki huzur dolu anı 
hissedin…

Arkadaşlarınızla keyifle sohbet ederken kahvenin yanında söylediğiniz el yapımı 
suflenizden bir kaşık daha aldıktan sonra ufuktaki ağaçların güzelliğini fark edin…

Bilgisayarınızda bitirdiğiniz projenizi internete yüklerken kendinizi harika ev ya-
pımı hamburgerimizle ödüllendirin…

En yakın arkadaşlarınızla tabu oynarken doya doya kahkahalarınız yükselsin tera-
sın havasına karışsın…3

Yukarıda paylaşılan, mekânın manifestosu niteliğindeki metinde öne çıkan keli-
meler “keyifli sohbet”, “huzur dolu an”, “arkadaşlar”, “ev yapımı”, “tabu” ve “kahka-
halar” şeklinde sıralanabilir. Oldenburg’e göre, “üçüncü mekân daima insanların 
bulunmak zorunda olduğu yerlerden arta kalan vakitlerdeki sosyalleşme ve rahat-
lama ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırdır.” (Oldenburg, 1999: 32) Bu anlamda 
Kafe T’nin serbest anlarımızda keyifli ve huzurlu vakit geçirmeye uygun bir mekân 
olduğuna; ister arkadaşlarımızla eğlenmek istersek de kendi başımıza çalışmak için 
ev rahatlığında bir mekân olduğuna dair referanslar görülmektedir. Ayrıca tabu 
gibi kutu oyunlarının burada bulunuyor olması da mekânda uzun süreler geçirme-
nin mümkün olduğunu göstermektedir.

Mekânın kendini nasıl tanımladığına baktıktan sonra, kullanıcılar tarafından nasıl 
değerlendirildiğine bakmak gereklidir. Bu noktada araştırma sahası olarak seçilen 
Zomato uygulamasında mekân hakkında yapılmış belli başlı yorumlara bakılabilir:

Bana göre yıllardır bir gün bile çizgisinden şaşmayan tek kafe üstelik tam bir aile 
ortamı kafa dinlemek için tercih ediyorum ilginiz ve güler yüzlülüğünüz için çok 
teşekkürler.

Mekâna beş üzerinden beş puan veren bu yorumda öne çıkan kelimelerin “aile 
ortamı” ve “ kafa dinlemek” olduğu söylenebilir. Mekâna beş puan üzerinden dört 
buçuk puan veren diğer bir yorum ise şu şekildedir:

Çeşitli zamanlarda uğradık arkadaşlarla kesinlikle kanlıcanın o huzurlu ortamı 
mekâna da yansımış. Yemeklerin lezzetleri ve porsiyonları gayet iyi fiyatları da uy-
gun. Bizim için kutu oyunları da fazlaca önemliydi çeşit çok olduğundan seçim 
3 https://kanlicateras.com/index.html 
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yapmak dışında başka derdimiz olmadı açıkçası. Çınar ağacı gölgesinde güzel va-
kitlerdi.

Bu yorumda ise “Kanlıca’nın huzurlu ortamı”, “kutu oyunları” ve “çınar ağacının 
gölgesi” kelimeleri ön plana çıkmaktadır. Paylaşmak istenilen, mekâna beş üzerin-
den beş puan veren son yorumda da benzer beğenilerden söz edilebilir:

Güzel Kanlıca’nın şirin mi şirin kafesi. Her hafta uğradığım ikinci evim, sahipleri 
ve çalışanlarıyla her şeyin en iyisini yapmaya gayret ediyorlar ve yapıyorlar da J 
servisi, tatları, samimiyetleri gayet güzel. Yüzlerinden gülücük hiç eksik olmayan 
çalışan arkadaşlar, gençler var. Ikinci evimi herkese öneririm J

Burada ön plana çıkan en önemli ifade “ikinci evim” ifadesidir. Üçüncü mekân ola-
rak nitelendirilecek bir mekândan beklenen temel niteliklerden birisi de kişilerin 
boş vakitlerinde keyfi bir şekilde, rahatlamak maksadıyla bulundukları mekânlar 
olmasıdır. Bu anlamda, kullanıcının mekânı “ikinci evim” şeklinde tanımlaması 
hissettiği konfor ve güvenin bir ifadesidir.

“Üçüncü mekânın en belirgin niteliği yerel, kapsayıcı/ erişilebilir ve birleştirici 
olmasıdır.” (Oldenburg, 1999: xvii, 24) Kafe T, alışılageldik alkollü canlı müzik 
mekânlarının aksine alkolsüz bir mekân olmasına rağmen akşamları canlı müzik 
dinlemenin mümkün olduğu bir kafedir. Instagram üzerinden yaptıkları payla-
şımda, daha çok kişinin mekâna gelmesini amaçladıkları bu kapsayıcı yaklaşım-
larını “Kim demiş çay, limonata içerek eğlenilmez diye! Şehir efsanesi! Bu akşam 
saat 19:30’da tüm müzikseverleri bekleriz!” cümleleriyle duyurmaktadır. Metnin 
sonundaki etiketlerde de “#alkolsuz, #eglence, #canlımüzik” ibareleri yer almak-
tadır. Ayrıca mekânın hedef kitlesinin genç, Beykoz çevresindeki lise, üniversite 
ve yüksekokullarda okuyan kişiler olduğu paylaşım sonlarındaki etiketlerde gö-
rülmektedir.4

Kafe F
Mekân Rüzgarlıbahçe, Kavacık’ta yer almaktadır. Zomato uygulamasından aldığı 
4.1/5 puan ile Beykoz’da en popüler ikinci yeme içme mekânıdır. Instagram pro-
filinde yaklaşık 100.000 takipçisi ve 2150 üzerinde paylaşımı bulunan zincir bir 
mekândır. Yani, diğer iki mekândan farklı olarak bu mekânın Istanbul’da üç, Bod-
rum’da ise iki şubesi yer almaktadır. Ilk olarak mekânın kendini nasıl tanımladığı-
na bakmak için web sitesine başvurulduğunda şu manifesto ile karşılaşılmaktadır:

Türkiye’de Butik Pastacılık ve Catering sektörlerinde çığır açan Kafe F.; Üstün Kali-
te, Eşsiz Lezzet, Farklı Sunum ve Benzersiz Servis anlayışı ile müşterilerine hizmet 
vermektedir.

Cordon Bleu mezunu Executive Pastry Chef S. E. ve Georgetown Üniversitesi Işlet-
me Üst Lisans Sahibi ve Girişimci B. E. ortaklığı ile Nisan 2011’de Istanbul’da butik 

4  Mekânın Instagram hesabındaki paylaşımların sonuna eklenen etiketler (hashtag) şu şekildedir: #türkalmanüni-
versitesi, #medipolüniversitesi, #beykozlojistik, #beykozüniversitesi, #beykozlojistikmeslekyüksekokulu, #fevziçak-
makanadolulisesi, #celalaraslisesi. 
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ve sıcak bir ortamda kurulan Kafe F, kurumsal servis anlayışından ödün vermeden; 
Acarkent, Kavacık ve Bodrum şubeleri ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Kurumsal organizasyonlardan özel catering davetlerine; pasta çeşitlerinden tuzlu 
çeşitlerine; çikolata aranjmanlarından hediyelik paketlere kadar birçok farklı ürün 
ve hizmeti bünyesinde bulunduran Kafe F. en özel ve güzel günlerinizde sizin ha-
yatınızı renk ve tat katıyor.5

Bu tanıtımda öne çıkan kelimelerin “butik pastacılık & catering”, “Cordon Bleu 
mezunu Executive Pastry Chef ”, “Georgetown Üniversitesi işletme üst lisans sahibi 
ve girişimci”, ve “butik ve sıcak bir ortam” olduğu iddia edilebilir. Orijinali Fransız-
ca olan boutique sözcüğü anlam itibariyle mağaza/ dükkan demektir. Ancak dili-
mize butik şeklinde geçerken anlam değişikliğine de uğramıştır. Günümüzde butik 
kelimesi daha çok sıfat olarak; bir tür özgünlüğü ve özel oluşu ifade etmek için kul-
lanılmaktadır. Bu bağlamda; “butik otel”, “butik çikolata”, “butik kafe”, “butik pas-
tacılık” gibi tamlamalara aşina hale gelmekteyiz. Aslında franchise/ zincir mekân 
olmayan; mekân sahibinin müşteriler ile doğrudan etkileşim halinde bulunduğu, 
ev/ el yapımı özgün ürünler sunduğu mekânlar genel itibariyle butik mekânlar 
olarak tanımlansa da burada saha olarak ele aldığımız Kafe F dört farklı şubesi 
ile kurumsallaşmış bir firmadır (ki kurumsal servis anlayışına sahip olduklarını 
da belirtmekteler.) Buna rağmen “butik pastacılık” ibaresine yer veriyor olmala-
rı “standart” mekânlardan kendilerini ayrı ve özgün bir şekilde konumlandırma 
istekleriyle anlaşılabilir. Benzer şekilde, mekân sahiplerinin yurt dışında aldıkları 
özel eğitimlere referans verilerek de aynı ayrıcalıklı pozisyon korunmaya ve vurgu-
lanmaya çalışılmaktadır.

Mekân hakkındaki kullanıcı yorumlarına bakacak olursak, kullanıcılar arasında 
mekânın “lüks” bir konsepte ve ortalama hesaplar üzerinde fiyat çıkardığına dair 
bir anlayış olduğu söylenebilir:

Mekânın atmosferi şık ve güzel. Çalışan ekip ilgili ve kibar, servis de gayet hızlı. 
Tuzlu karamelli ekler çok hafif ve lezzetliydi, Charlotte isimli kedidilli pasta da aynı 
şekilde. Fiyatlar biraz yüksek ama yine de en azından bir defa gelinebilir. Tuzlu 
karamelli ekler bağımlılık yaratabilir.

Yorumda geçen “fiyatlar biraz yüksek ama yine de en azından bir defa gelinebi-
lir,” ifadesinden anlaşılacağı üzere, söz konusu mekân uygun fiyatlı ve erişilebilir 
bir üçüncü mekân olmanın ötesinde deneyimin ön plana çıkarıldığı; yani “bir kez 
olsun” gidip görülebilecek/ deneyimlenecek bir mekân şeklinde değerlendirilmek-
tedir. Diğer bir yorumda ise mekânın yine “lüks” konseptine yapılan vurguyu gör-
mek mümkündür:

Beykoz’da Acarkent ve Kavacık olmak üzere iki şubesi bulunan Five O’Clock Kit-
chen gerek mekân olsun, gerek mutfak aksesuarları olsun her detayda lüksü vade-
den bir konsepte sahip. Lezzetli yemeklerin şık sunumlar ile buluştuğu bu resto-
randa ister uzun bir kahvaltı, ister mesai arası bir yemek ya da arkadaşlarınız ile 
5 https://fiveoclock.com/icerik/tr/five-o-clock-hakkinda 
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muhabbetli bir beş çayı planlayabilirsiniz. Servis, çalışanlar, ilgi ve alaka çok çok 
iyi. Fiyatlar biraz yüksek belki ama değer mi derseniz yine de değer diyebilirim. 
Alkolsüz ve bu denli lüks restoran bulmak hala zor zira. Ayrıca mekânın otoparkı 
ve valesi de mevcut.

Burada dikkati çeken diğer bir nokta ise “alkolsüz ve bu denli lüks restoran bulma-
nın zorluğuna” dair yapılan yorumdur. Bu anlamda, mekânın bulunduğu konum 
itibariyle (Acarkent ve Kavacık) hitap ettiği kitlenin beklentilerine uygunluk gös-
terdiği söylenebilir.

Kafe S
Mekân Çubuklu, Paşabahçe’de yer almaktadır. Zomato uygulamasında 4.2/5 puan 
ile Kafe F ile birlikte ikinci en popüler mekândır. Instagram hesabında 8.000 üze-
rinde takipçisi ve 910 gönderisi bulunan yerel bir işletmedir. Söz konusu mekânın 
resmi bir web sitesi bulunmadığı için kendilerini hangi sözcüklerle ifade ettikleri-
ne bakmak mümkün değildir. Bu nedenle, mekânın Instagram hesabı üzerindeki 
paylaşımlarına baktığımızda, en belirgin nitelik her paylaşımın altına standart bir 
metin şeklinde yerleştirilen şu ifadelerdir:

Vale hizmeti
Bay/ bayan mescit
Alkolsüz mekân
Ücretsiz wifi
Instagramda mekânın etiketlendiği paylaşımlara bakıldığında ise ciddi oranda 
Arap misafir ağırlayan bir mekân olduğu anlaşılmaktadır. Her iki durum birlikte 
düşünüldüğünde, mekânın genel ziyaretçi kitlesinin mekân seçimlerinde dini has-
sasiyetleri göz önünde bulunduran kişiler olduğu söylenebilir.

Tüm bunlarla birlikte, mekâna özgünlük kazandıran temel özellik nargile servisin-
de bulunuluyor olmasıdır. Bu bakımdan da Arap misafirler tarafından çokça tercih 
edildiği söylenebilir. Instagram’da mekânın etiketlendiği fotoğraflar arasında, farklı 
yerlerde nargile deneyimlerini paylaşan hesapların varlığı da görülmektedir.

Sonuç
Kamusal alan dediğimiz yer, fiziksel mekânın ötesinde tahayyül edilmesi gereken; 
aidiyet hissine sahip olunan bir yaşam alanıdır. Canlı kamusal alanların kent yaşa-
mına katkısı, birlikte olma ve sosyalleşme ihtiyaçlarına cevap vermesi bakımından 
yadsınamazdır. Zira canlı kamusal alanların varlığı canlı bir topluluk ruhunu ve 
gündelik hayat deneyimini de mümkün kılar. Üçüncü mekân tercihleri üzerinden 
kente ve kentlilere dair sosyokültürel çıkarımlarda bulunulabileceği düşünülebi-
lir. Bu anlamda, söz konusu araştırmada saha olarak incelenen, Beykoz sınırları 
içerisindeki üç mekândan/ kafeden kaçı üçüncü mekân olarak nitelendirilebilir? 
Araştırmanın odağında yer alan kişileri düşünecek olursak, Beykoz’da yer alan 287 
kafeden kaç tanesi gençler için üçüncü mekân işlevi görebilir?

Gündelik hayat kent mekânındaki sakinlerin deneyimleri yoluyla oluşur. Günde-
lik hayata dair sosyolojik yaklaşımlar, göz ardı edilenleri, önemsenmeyenleri gün 
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yüzüne çıkarmayı amaçlar. Oldenburg’ün vurguladığı üzere, enformel kamusal ha-
yat biçimsiz ve dağınık görünse de, gerçekte oldukça odaklıdır. (Oldenburg, 1999: 
15) Bu bakımdan, her topluluğun mekânsal pratiklerinin “kendi mekânlarını” 
ürettiği söylenebilir. Söz konusu mekânsal pratikler analize tabi tutulabilir; okuna-
bilir ve deşifre edilebilir.

Bu çalışmada Beykoz’da yer alan kafeler içerisinde en çok rağbet gören üç kafe 
araştırma sahası seçilerek Beykozlu gençler için üçüncü mekân işlevi görüp gör-
medikleri bakımından incelenmiştir. Zira, enformel kamusal alan örnekleri olarak 
kafeler, Ray Oldenburg’e göre önemli üçüncü mekân örnekleridir.

Toplumsal açıdan nötr bir mekândan bahsetmek imkânsızdır. Beykoz ilçesi olduk-
ça geniş bir yüz ölçümüne sahip ve çok çeşitli sosyokültürel grupların bir arada 
yaşadığı bir kent mekânıdır. Sınırları içerisinde bulunan çok sayıda lise, yükse-
kokul ve üniversite sayesinde çok sayıda genç nüfusa da ev sahipliği yapmaktadır. 
Bahsi geçen genç kitle, Beykoz’un Istanbul’un merkezine uzaklığı ve toplu taşıma 
olanaklarının sınırlılığı nedeniyle serbest vakitlerinin çoğunu Beykoz sınırları içe-
risinde geçirmektedir. Bu bakımdan, söz konusu kitlenin yaşam tarzlarına, talep 
ve beklentilerine uygun üçüncü mekânların sayısının ve çeşitliliğinin artırılması 
önem arz etmektedir.
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Lise Öğrencilerinin Korku 
Kültürü ve Güven Algıları: 
Beykoz Örneği

Elif ALTUNDERE1

Özet
Hayatın her alanında yaşanan hızlı değişimler ve dönüşümler, iletişim ve etkileşi-
min olağanüstü artması sonucunda daha geniş, belirsiz ve etkileri hesaplanamaz 
karakteristiğe sahip yeni bir toplumsal yapının oluştuğu görülmektedir. Bilimsel ve 
teknolojik ilerlemeler sebebiyle yeni risklerin ve risk ortamlarının sınırlandırıla-
maması modern dönemde risk parametrelerinin değişimini de hızlandırmaktadır. 
Bununla birlikte ortaya çıkan yeni risk ortamları toplumsal yapıda bireylerin gün-
delik yaşamlarının risklerden ve tehlikelerden kaçınmaya odaklı yeniden düzen-
lenmesinde büyük rol oynamaktadır. Risk toplumu ve korku kültürü bağlamında 
gençlerin sosyal korkularının incelenmesi hem bugünün gerçekliğinin ortaya kon-
ması hem de geleceğe dair ihtimallerin, tedbirli düşünce ve davranış kalıplarının 
değerlendirilmesi açılarından kıymetlidir. Yeni tehlikeler ile ilgili hızla yayılan kor-
kulu rivayetler, toplumsal yapıda bireylerin yaşamlarını yakından etkileyen “sosyal 
korkuların” etkisini artırmasının yanı sıra var olan korkulara ek olarak yeni korku-
ların oluşmasını da tetikleyebilmektedir.

1 Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Doktora Programı
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Bu çalışmanın amacı, Beykoz’daki liselerde öğrenim gören öğrencilerin sosyal kor-
kuları ve toplumsal hayatta kurdukları ilişkiler bağlamında güven algıları ile ilgili 
yeni bulgular elde etmektir. Istanbul’un nadide ilçelerinden birisi olan Beykoz, hem 
metropol bir kentin parçası olmasıyla hem de geçmişten günümüze kadar koru-
duğu kozmopolit yapısıyla sosyal korkuların araştırılması için kıymetli bir profile 
sahiptir. Çalışmada lise öğrencileriyle görüşülmesinin tercih edilme sebebi, yaşları 
itibariyle çevreden gelen her türlü tehlike, kriz ve riske karşı daha duyarlı ve açık 
olmaları, kendilerini daha küçük yaş gruplarına göre daha iyi ifade edebilmeleri 
ve günümüz toplumsal yapısına ciddi etkisi olan sosyal medyayı aktif bir şekilde 
kullanmalarıdır. Araştırma kapsamında günümüz gençlerinin sosyal korkuları ve 
bu korkuların yaşamlarına etkileri irdelenecek; korkularıyla baş etme süreçlerinde 
oluşturdukları güven ilişkilerine değinilecektir. Fenomenolojik bir yaklaşım ile ha-
zırlanmış bu çalışmada araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile 
yapılan mülakatlarla elde edilecektir. Çalışmanın sonuç kısmında, elde edilen bul-
gular bağlamında Beykoz’daki lise öğrencilerinin sosyal korkularının neler olduğu, 
aynı zamanda bu korkuların kavramsal çerçeveyle ortak noktaları ve ayrıştıkları 
bölümler değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Risk toplumu, Korku kültürü, Sosyal korkular, Lise 
gençliği.

Hızla değişen ve gelişen bir yapıya sahip günümüz toplumunda dönüşümün sağ-
lık, siyaset, ekonomi, teknolojik ve bilimsel yenilikler gibi farklı birçok alanda ya-
şandığı görülmektedir. Geçmişin etkisindeki toplum yapısı, bugünün gerçekliğine 
adapte olmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda geleceğe dair ihtimallere karşı yeni 
toplumsal düzenlemeler yapılması tartışılmaktadır. Yeni tehlikeler ile ilgili korkulu 
rivayetler, bireylerin gündelik yaşamlarını etkisi altına alan “sosyal korkuların” da 
zaman içerisinde daha da artmasına sebep olabilmektedir. Modern dünyada ortaya 
çıkan yeni risk ortamları toplumsal yapının düzenlenmesinde büyük rol oynamak-
tadır. Anthony Giddens moderniteyi bir risk kültürü olarak ifade etmektedir (2014, 
s. 14). Özellikle modern dönemde yeni ve yüksek etkili risk parametrelerinin orta-
ya çıkmasıyla birlikte toplumsal düzende yeni bir yaşam biçimi şekillenmektedir.

Giddens ile benzer düşüncede olan Ulrich Beck de modern toplumların gündelik 
yaşamlarının yeni risk türlerinin etkisinde biçimlendiğini ifade etmektedir. Beck’e 
göre küresel riskler mekânsal, zamansal ve toplumsal olarak üç boyutlu ele alın-
malıdır. Beck ilk olarak iklim değişimi gibi yeni risklerin yerel boyutların ötesinde 
olduğunu diğer bir deyişle mekânsal sınır tanımazlığının var olduğunu vurgula-
maktadır. Bunun yanı sıra ikinci olarak nükleer atıklar vb. yeni risk ortamlarının 
etkilerinin belirli bir zamanla sınırlı kalamayacağını, gecikmeli sonuçlarının görü-
lebileceğini dile getirmektedir. Son olarak ise yeni risklerin karmaşıklığının altını 
çizen Beck, barındırdığı belirsizlikler sebebiyle yeni risk alanlarının toplumsal dü-
zeyde oluşturacağı sorunların belirlenmesinin mümkün olmadığını vurgulamak-
tadır (2011, s.358).

Yeni risklerin varlığı, risk ortamlarının sınırlandırılamaması ve etkilerinin belir-
siz oluşu zamanla toplumsal hayatta “korku” duygusunu arttırıcı bir durum olarak 
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ortaya çıkmaktadır. Korkunun kavramsal olarak geçmişten günümüze sınırları be-
lirlenmeye ve tanımı yapılmaya çalışılsa da varılan nihai nokta korkunun açıklana-
bilir olmadığı yönündedir (Kuska, 2011, s105-106; Matthen, 1998, s. 106). Bireyler 
istemedikleri tehlikeli bir durum yaşadıkları zaman, deneyimledikleri belirli bir 
nesneye ya da duruma karşı korku duyabilmektedirler. Bu bakımdan korkunun bi-
linen tehlikelere karşı bir tepki ve savunma işlevi olduğu söylenebilmektedir.  Gid-
dens bu bağlamda korkuyu ‘belirli bir tehdit karşısında sergilenen bir tepki’ olarak 
açıklamaktadır (2014, s.63). Diğer taraftan günümüz korkularının temel nedenle-
rini ele alan Furedi ise korkuyu “beklenmedik ve öngörülemeyen bir durumla kar-
şılaşan insanın, zihnini yoğunlaştırmasını sağlayan bir mekanizma” olarak ifade 
etmektedir (2014, s. 8).

Korku duygusu birçok çalışmada psikolojik temelli olarak ele alınsa da bireylerin 
toplumsal düzen içerisindeki ortak hisleri ve tepkileri bağlamında korku duygu-
sunun sosyalliğinden de söz etmek gerekmektedir. Çünkü tarihin her dönemin-
de toplumsal korkuların, bireylerin gündelik yaşamlarını şekillendirici, değiştirici 
ve dönüştürücü etkilerde bulunmuştur. Günümüz toplumsal yapısında da risk ve 
korku kavramlarının anlamsal değişime uğradığı; geçmişte talihsizlik olarak algıla-
nan bazı risklerin günümüzde büyük bir felaketin habercisi şeklinde yorumlandığı 
görülmektedir. Furedi’ye göre bu dönüşüm sadece insanların kaygı ve korkuları-
nı arttırmakla kalmamakta, aynı zamanda bu rivayetler var olan korkuları iyice 
güçlendirip, bireylerin yaşam biçimini değiştirmesine sebep olmaktadır (2014, s. 
11). Bu durumla alakalı yakın örneklerden birisi domuz gribi vb. salgın hastalıklar 
üzerinden toplumda oluşan panik nedeniyle el sıkma davranışının bile bir tehdit 
olarak sunulduğu ve konunun uzmanları tarafından sıkça toplumsal uyarılarda 
bulunulduğu dönemdir. Çok basit gibi görünen bu riskten kaçınma durumları sü-
reç içerisinde bireylerin gündelik yaşam içerisinde kurdukları ilişkilere zarar vere-
bilmektedir. Nihayetinde ise bireyler kendilerine küçük çevreli, sosyal ilişkilerini 
kısıtladıkları yeni bir yaşam tarzı oluşturabilmektedirler. Diğer bir deyişle riskli 
olan her şeyden ve herkesten kaçınma duygusu bireylerin aralarındaki ilişkilerde 
de somut olarak değişimlere sebep olabilmektedir.

Risklerin sürekliliği, genişlemesi ve içerisinde her zaman belirsizlik barındırması 
temelde onun sınırlandırılamaması sorununu da neden olmaktadır. Bu sınırları 
belli olmayan modern riskler, toplumun en dinamik grubu olan gençlerin gündelik 
yaşamlarını da derinden etkilemektedir. Onların neyi risk olarak algıladıkları ve 
bu risklerin yaşamlarını nasıl etkilediklerine dair bilgiler de belirsizleşmektedir. 
Bauman bu durumun etkilerinden birisi olarak belirsizliğin oluşturduğu bireysel-
leşmeden şu şekilde bahsetmedir: En korkunç felaketler kurbanlarını artık tuhaf 
bir mantıkla ya da hiçbir mantık olmadan seçerek, darbelerini keyfi biçimde rast-
gele vurmaktadır; öyle ki kimin korkunç bir sona uğrayacağını, kimin kurtulaca-
ğını kestirmenin hiçbir yolu yoktur. Bugünkü belirsizlik etkili bir bireyselleştirici 
güçtür (2011, s. 36).

Bauman gibi Beck de yaşanan sürecin toplumsal çözünmeye sebep olacağını ve 
hızlı bir “sosyal bireyselleşme dalgası” oluşacağını ifade etmektedir:
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Insanlar kendi sosyal kimliklerini seçmek ve değiştirmek zorundalar, üstelik bunu 
yaparken risk alıyorlar. Bu bakımdan bireyselleşme, yaşam tarzlarının ve yaşam 
biçimlerinin çeşitlenmesi anlamına geliyor; büyük-grup toplumlarının geleneksel 
kategorilerinin ardındaki düşüncenin esaslarının –yeni sosyal sınıflar, zümreler ve 
toplumsal tabakaların- geçersizleşmesine yol açıyor (Beck, 2011, s.132-133).

Geleneksel sosyal ağlardan kopuş ve bireyselleşme ile ortaya çıkan “kişinin kendi 
hayatını yaşama arzusu” süreç içerisinde kişinin kendi parasını, zamanını, yaşam 
alanını ve bedenini kontrol etme talebine dönüşmektedir. Modern toplum sonuç-
ları itibariyle Beck’e göre, ailesiz ve çocuksuz bir toplum anlamına gelmektedir. 
Bağımsız ve ekonomik bakımdan varlığını teminat altına almak isteyen birey pi-
yasanın taleplerine açık olmalıdır. Bu bakından kendisi piyasanın öznesi olarak 
bir ilişkinin, evliliğin ya da ailenin “engellemediği” bekâr bireyin altını çizmektedir 
(Beck, 2011, s. 176). Beck, bireyin geleneksellikten kopuşunun ve modern sosyal 
ağlarla ilişkisinin kendi tercihi kapsamında oluştuğunu; kişinin bireysel tercihleri 
ile kurduğu dünya sonucunda işsiz kalması, sınavlarda başarısız olması, boşanması 
vb. başına gelen her şeyin “bireysel başarısızlık” olarak görüldüğünü iade etmekte-
dir (2011, s. 206). Insanların risklerle ve sebep olduğu korkularla tek başına müca-
dele etmesi beklenmektedir. Bu durum nedeniyle yenidünya düzeninde insanların 
“daha dirençli birey” olmaları beklenmektedir.

Riskler ve korkular ekseninde toplumsal hayatta yaşanan değişimler beraberinde 
bireylerin ailesiyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, komşularıyla yahut herhangi bir 
yabancıyla ilişkilerini de yeniden şekillendirmektedir. Bu sebeple kişiler arası iliş-
kilerin temelini oluşturan “güven” duygusunun bu konu bağlamında ele alınma-
sı önem arz etmektedir. Giddens’a göre güven “başkasının doğruluğuna beslenen 
inanç, benliğin doğruluğu ve sahiciliği duygusunun temel bir kaynağıdır” (2014, s. 
114). Bireylerin sosyal yaşamlarında başta eşlerine, çocuklarına, ebeveynlerine, 
patronlarına, meslektaşlarına olmak üzere esasında karşılaştıkları diğer bütün in-
sanlara karşı güven duygusuna sahip olmaması sosyal hayatın sürdürülmesine za-
rar vermektedir (Erdoğan, 2012, s. 15).  Toplumsal hayatın devamı için güven duy-
gusu mihenk taşı niteliğindedir. Giddens, bireylerin ilişkilerinin temelinde “körü 
körüne güvenmek” olarak var olan güven duygusunu şu şekilde ele almaktadır:

 Güven, belirli bir sonuçlar ya da olaylar kümesi göz önüne alındığında, bir kişi ya 
da sistemin güvenilirliğine olan itimat olarak tanımlanabilir; buradaki itimat, baş-
kasının dürüstlüğüne ya da sevgisine ya da soyut ilkelerin (teknik bilginin) doğru-
luğuna karşı beslenen bir inancı anlatır (Giddens, 2014, s. 40).

Geçmiş dönemlerdeki sosyal ilişkilerin oluşumunun başlangıç noktası ve anahtar 
duygusu olan ortak yaşam arzusu, güven duygusunun da temelini oluşturmaktay-
dı. Arkadaşlık ilişkilerindeki “içtenlik, onur, erdem” gibi duygular bireylerin top-
lumsal hayat içerisindeki sosyal sermayelerini kuvvetlendirmekte ve ortaklaşa iş 
birliklerini teşvik etmekteydi. Ancak modern dönemdeki mesafeli ilişkiler ve gü-
ven duymama temelinde oluşan bağlar modern dönemde sosyal sermayenin de za-
yıflamasını tetikleyici bir rol oynamaktadır. Güvenin sosyal düzenin en temelinde 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 923

olduğunu vurgulayan Fukuyama’da sosyal sermayeyi “bir toplumda veya onun bir 
bölümünde güven duygusunun hâkim olmasından kaynaklanan bir yetenek” olarak 
ele almaktadır (2005, s. 42). Modern dönemde tedbirli davranma prikolojisi top-
lumsal düzende bireylerin birbirlerine, üretilen her şeye yahut ortaya çıkan her 
duruma karşı “önyargılı” bir şekilde tutum alınmasına sebep olabilmektedir. Bu 
sebeple korku ve risk bağlamında ele alınan çalışmalarda güven konusunun da bu 
kapsamda tartışılması gerekliliğini oluşturmaktadır.

Yöntem
Beykoz’da yaşayan lise öğrencilerinin sosyal korkuları üzerine yapılan bu çalışma, 
öğrencilerin sosyal korkulara dair gündelik hayatlarında oluşturdukları kavramları 
anlamak ve anlam dünyalarının yerel koşullarını gözlemleyebilmek için fenome-
nolojik bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Kümbetoğlu’e göre, sosyal bilimlerde feno-
menolojik yaklaşım bağlamında bireyler yaşadıkları sosyal çevreleri ve kurdukları 
ilişkiler içinde oluşturdukları anlamları, kavramları, durumları ele almak ve birey-
lerin kendi öznellikleri ile sosyal dünyalarını yeniden yaratanlar olarak ele alınma-
lıdır (Kümbetoğlu, 2012, s. 28). Çalışma kapsamında öğrencilerin sosyal korkulara 
dair oluşturdukları kavram dünyasını anlayabilmek için öğrencilerden öncelikle 
günlük yaşantılarının anlatılması istenmiş, sosyal hayatlarında korktukları zaman, 
mekân ve kişilerle ilgili konular bu bilgilerle beraber değerlendirilmiştir. Sosyal 
korkuların yaşamlarındaki anlamlarını ortaya çıkarmak için yapılan derinlemesi-
ne görüşmede güven ortamı oluşturulmasına gayret gösterilmiş, böylece özellikle 
aile veya diğer sosyal ilişkileri sonucunda oluşan sosyal korkuları temellendiril-
meye çalışılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin bireysel algı boyutunun yanı sıra 
analiz sürecinde toplumsal davranış, yapı, işleyiş ve değerler gibi konularında da 
değerlendirilebilmesi için yaşadıkları bölgeye dair yerel sorularla sosyal korkuları 
anlaşılmaya çalışılmıştır.

Araştırmada insan davranışlarının bireylerin içinde bulundukları ortam içerisinde 
ve çok yönlü olarak ele alınma amacı bulunması sebebiyle sosyal bilimlerdeki araş-
tırma yöntemlerinden nitel (kalitatif) araştırma teknikleri tercih edilmiştir. “Araş-
tırmanın sınırlarını katı bir biçimde çizen ve dar kapsamlı değişkenleri incelemeye 
çalışan yöntemler yerine, araştırma sürecinde biçimlenen, keşfetmeye ve anlamaya 
öncelik veren yöntemleri benimsememiz gerekmektedir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013, 
s.44).

LİSE DÜZEYİ /CİNSİYET KIZ ERKEK TOPLAM

LİSE 2 1 - 1

LİSE 3 1 2 3
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Tablo . Mülakat Yapılan Öğrencilerin Lise Düzeyleri ve Cinsiyetleri 
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Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı ve maksimum çeşitlilik örnekleme 
yöntemi kullanılarak Beykoz’da yaşayan 4 kız ve 4 erkek olmak üzere 8 lise öğ-
rencisi ile görüşülmüştür. Çalışma kapsamında lise öğrencilerinin tercih edilme 
sebebi, yaşları itibariyle çevreden gelen her türlü şeye karşı daha duyarlı ve açık 
olmaları, kendilerini daha küçük yaş gruplarına göre daha iyi ifade edebilmeleri 
ve günümüz toplumsal yapısına ciddi etkisi olan sosyal medyayı aktif bir şekilde 
kullanabiliyor olmalarıdır. Lise 1 öğrencileri, eğitim sürecine yeni başlayacakları 
ve adaptasyon sürecinde olacakları için araştırmaya dâhil edilmemiştir. Bununla 
birlikte örneklem oluşturulurken öğrencilerin Istanbul’un Beykoz ilçesinde yaşıyor 
olmaları ayırt edici özelliklerden birisi olmuştur. Bunun sebebi, Istanbul’un nadide 
ilçelerinden birisi olan Beykoz’un hem metropol bir kentin parçası olmasıyla hem 
de geçmişten günümüze kadar koruduğu kozmopolit yapısıyla sosyal korkuların 
araştırılması için kıymetli bir profile sahip olmasıdır. Araştırmada veriler yarı-ya-
pılandırılmış görüşme formları ile yapılan derinlemesine görüşmeler neticesinde 
elde edilmiştir. Görüşmeler sonucundaki veriler, mevcut kuramlar ve düşüncelerle 
beraber değerlendirilmiştir.

Bulgular
Istanbul’un Beykoz ilçesinde lise öğrencilerinin sosyal korkuları üzerine yapılan 
çalışma sonrasında elde edilen bulgular “Gündelik Yaşama Dair Sosyal Korkular”, 
“Beykoz’da Yaşama Dair Sosyal Korkular”, “Sosyal Medyanın Sosyal Korkusu” ve 
“Güven Yoksunluğu” olmak üzere dört ana başlık altında incelenmektedir.

Gündelik Yaşama Dair Sosyal Korkular
Öğrencilerle yapılan mülakatlar neticesinde Beykoz’da yaşayan lise öğrencilerinin 
sosyal korkular konusundaki ilk ifadeleri gündelik yaşamlarının bir parçası ola-
rak “herhangi bir sosyal korkularının bulunmadığı” yönündedir. Sosyal korkuların 
gündelik yaşam içerisindeki etkinliği çevresel nedenlere bağlı olarak değişim gös-
terebilmektedir. Öğrenciler herhangi bir korku duymama sebebi olarak Beykoz’un 
yerel ve içe kapalı yapısını sebep göstermişlerdir. Istanbul metropol bir şehir olarak 
kozmopolit yapısı, kültürel çeşitliliği ve hızlı gündelik yaşama sahip olmasına rağ-
men, ilçe bazında Beykoz’un yerel dokusunu koruması sebebiyle öğrenciler güven-
li bir bölge olarak düşündüklerini ifade etmektedirler.

Mülakatlarda görüşülen öğrenciler akademik başarı konusunda genel bir tedirgin-
lik yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ancak dikkat çekici husus akademik başarısızlık 
yaşama korkularında kız öğrenciler kendilerini büyük bir baskı altında hissettikle-
rini belirtmeleridir. Görüşmeci 7(Kız, 15 yaş, 10. Sınıf), üniversiteyi kazanamama 
veya üniversitede istediği bölümü kazanamama durumunun onun geleceğine ve 
hatta evlenme durumuna etki edeceğini ifade etmiştir. Benzer şekilde Görüşmeci 
4 (Kız, 17 yaş, 12. Sınıf)’te sınavlara hazırlık sürecinde olduğu ve sınavda başarısız 
olma korkusu yaşadığını dile getirmiştir. Diğer taraftan ileride aile desteği alarak 
kafe açabilme durumu olduğunu ifade eden Görüşmeci 8 (Kız,16 yaş, 11. Sınıf), 
akademik başarı veya geleceğe dair korkusunun ‘çok fazla’ bulunmadığını söyle-
miştir.
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Öğrencilerin evlilik konusundaki düşüncelerinde özellikle sosyal çevrelerinde 
yaşadıklarının etkisi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, sosyal 
medyada veya haberlerde gördükleri “şiddet” haberlerinin veya bu konuları işle-
yen programlarda gördükleri olayların da onları etkilediklerini ifade etmişlerdir. 
Çevrelerinde gördükleri ilişki sorunları yüzünden evlilik konusunda korkuları 
olduklarını dile getirmekle birlikte görüşülen erkek öğrenciler ileride sevdikleri 
kişilerle “aşk evliliği” yapmak istediklerini dile getirmişlerdir. Hem kız hem erkek 
öğrenciler ortalama 30 yaş civarında evlenebileceklerini ifade etmişlerdir. Bunun 
temel sebebi ise bir gelir elde ettikten ve belirli bir birikime sahip olduktan sonra 
evlenilebileceğini düşünmeleridir. Bir ailenin geçimini üstlenmek konusunda kız 
öğrenciler erkek öğrencilerle benzer sorumluluk duygusuna sahip söylemlerde bu-
lunmuşlardır. Bu durum toplum yapısında “evin geçimini erkek sağlar” modelinin 
değişim göstergelerinden biri olabilmektedir. Kız öğrenciler evlenebilmelerinin 
kriteri olarak “maddi kazanca sahip olma ve birikim yapmış” olmaları gerektiğini 
vurgulamışlardır.  Görüşmeci 1 (Kız, 17 yaş, 12. Sınıf) evlenebilmesi için “iyi bir iş, 
belirli bir miktar birikim ve ev/araba sahibi olması” gerektiğini ifade etmiştir. Erkek 
öğrenciler de benzer şekilde evlenmeden önce kazanç sağlayabilme ve birikim yap-
mış olma durumlarından bahsetmişlerdir.

Sosyal korkuların en önemli özelliklerinden birisi yaşanılan dönemdeki kritik ha-
diseler sonrasında ortaya çıkması veya var olan korkuların etkisinin artmasıdır. 
Yaklaşık iki senedir gündelik yaşamın bir parçası haline gelen “salgın hastalık / 
Covid 19” süreci de iki öğrenci tarafından sosyal korkularından biri olarak özel-
likle dile getirilmiştir. Bu kişilerin bunu vurgulamalarındaki önemli bir husus ya-
kın akrabalarından kayıplar yaşamalarıdır. Görüşmeci 5 (Erkek, 16 yaş, 11. Sınıf) 
özellikle yakın zamanda kaybettiği akrabası sonrasında “Aileme, sevdiklerime bir 
şey olursa..” korkusu yaşadığını belirtmiştir. Görüşmeci 5 ile benzer düşünceleri 
paylaşan Görüşmeci 8 (Kız,16 yaş, 11. Sınıf) de yaşadığı bu korkuyla birlikte dışa-
rıya çıktığında veya okula gittiğinde tedirginlik yaşadığını dile getirmiştir, sosyal 
ilişkilerini sınırlandırdığını vurgulamıştır.

Beykoz’da Yaşama Dair Sosyal Korkular
Bireylerin sosyal korkularının gündelik yaşamlarındaki etkinliği çevresel etkenler-
le ilişkili olarak değişim gösterebilmektedir. Çalışmada metropol şehir Istanbul’un 
bir ilçesi olarak Beykoz’da yaşayan lise öğrencilerinin sosyal korkularının ortaya 
konması noktasında yaşadıkları bölgeye dair düşünceleri ve bölgeyle ilişkili sosyal 
korkuları kritik bir öneme sahiptir. Öğrenciler kendilerini Beykoz ilçesinde gü-
vende hissettiklerini ve ilçenin “güvenli bir alan” olduğunu dile getirmişlerdir. Bu 
durum kız öğrenciler için de erkek öğrenciler için de aynıdır.

Görüşmeci 1 (Kız, 17 yaş, 12. Sınıf), Beykoz’da herkesin birbirini tanıdığını, başı 
sıkıştığında veya herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda esnafın ve çevre sakinleri-
nin hemen yardımcı olabileceğini ifade etmiştir: “Herkes birbirini tanır Beykoz’da. 
Benim esnaftan çok tanıdığın abim, amcam vardır. Burada yaşayan insandan kim-
seye zarar gelmez” şeklinde düşüncelerini belirtmiştir. Benzer şekilde Görüşmeci 
6 (Erkek, 16 yaş, 11. Sınıf) ve Görüşmeci 8 (Kız,16 yaş, 11. Sınıf) de insanlardan 
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herhangi bir “zarar” görmediklerini ve bu sebeple bu çevreye dair herhangi bir 
korkularının bulunmadığını dile getirmişlerdir.

Görüşmede sorulan sondaj sorularda bölgeye dair genel bir tehlike algısı bulun-
mamasına rağmen Beykoz’un kırsal kesimlerinin ve ormanlık bölgelerinin büyük 
olması sebebiyle o bölgelerde kendilerini belirli zamanlarda “güvensiz” hissede-
bildiklerini ifade etmişlerdir. Bu durum hem erkek hem de kız öğrenciler için 
benzerdir. Belirtilen bölgeleri “tehlikeli bölgeler” olarak adlandırmaktadırlar. Öğ-
rencilerin dile getirdikleri bölgelere dair oluşan sosyal korkularının sadece çevre-
den duydukları bilgiler neticesinde olduğunu dile getirmeleri, sosyal korkuların 
toplumsal boyutunu göstermektedir.  Bu güvensiz hissinin en büyük sebebi ise bu 
bölgelerin sabah çok erken veya akşam çok geç saatlerde “tenha” olması ve ulaşım 
hizmetlerinin bu belirtilen saatlerde kısıtlı olmasından kaynaklı olduğu dile geti-
rilmiştir.

“Deprem korkusu” altı görüşmecinin Beykoz’da yaşama ile ilgili belirttiği temel ko-
nulardan birisidir. Yapılan görüşmelerde sahili olan bir ilçe olması sebebiyle bir 
deprem anında en çok zarar görülebilecek ilçelerden birisi olduğu için ve denizin 
ne boyutta bir tehlikeye sebep olacağını bilemedikleri için böyle bir korku duyul-
duğu paylaşılmıştır. Görüşmeci 3 (Erkek, 17 yaş, 12. Sınıf) “sadece biraz sahil kena-
rına yakın olduğu için Beykoz, depremden dolayı sıkıntı olur diye korkmuyor değiliz” 
şeklide düşüncelerinden bahsetmiştir. Benzer şekilde Görüşmeci 1 (Kız, 17 yaş, 12. 
Sınıf) ve Görüşmeci 2 (Erkek, 18 yaş, 12. Sınıf) de yaşadıkları yerlerin sahile yakın 
olması sebebiyle deprem konusunda tedirgin olduklarını vurgulamışlardır.

Sosyal Medyanın Sosyal Korkusu
Toplumsal yapıdaki değişimler ve teknolojik gelişmelerle birlikte sosyal medyanın 
sosyal korkuların oluşumunda ve küresel bir etki oluşturmasında kritik bir öneme 
sahip olduğu görülmektedir. Sosyal medya hesapları bireylerin kimlik bilgilerinin 
bulunduğu ve özel hayatlarından birçok kesiti paylaştıkları bir platform olarak 
özellikle 2000’ler ve sonrası dönemlerde gençlerin sosyal ortamlarda kendilerini 
temsil ettiklerini düşündükleri bir etkiye sahiptir. Mülakat yaptığım öğrencilerin 
bir kısmı lise son sınıf öğrencileri olduğu için sınırlı olarak kullandıklarını ifade et-
seler de Whatsapp, Instragram, Twitter, Facebook ve Snapchat olmak üzere birçok 
alanda kişisel hesaba sahip olduklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler özellikle iletişim 
kurmak için Whatsapp’ı, alışveriş yapmak için Instagram’ı takip ettiklerini anlat-
mışlardır. Sosyal medyayı kendi özel olanları olarak ifade eden öğrenciler, tehlikeli 
bir dünya olarak görmelerine rağmen kendi alanlarını çizme ve sınır koyabilme 
özgürlüğü olduğu için bu dünyanın tehlikelerinden kendilerini koruyabilecekleri-
ni savunmaktadırlar.

Beykoz’da yaşayan lise öğrencileri için sosyal medya “güvenilmez” arkadaşlıkların 
kurulduğu bir mecradır. Görüşme yapılan üç öğrenci sosyal medya sadece arka-
daşlarını eklediklerini belirtmişler, diğer öğrenciler hesaplarının sınırlı olduğu 
ancak yeni ve tanımadıkları kişileri eklediklerini ve bu yolla edindikleri arkadaşla-
rının olduğundan bahsetmişlerdir. Bu arkadaşların okul çevrelerinden, takip ettik-
leri bir dizi/şarkıcı/oyuncu vb. ortak konuların paylaşımları vesilesiyle olabildiği 
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belirtilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan önemli noktalardan birisi, bu kişilerle kendi 
her türlü bilgi, sorun, düşünce, fikir paylaşabilecek kadar kendilerini yakın his-
settiklerini ifade etmiş olmalarıdır. Görüşmeci 6 (Erkek, 16 yaş, 11. Sınıf) sosyal 
medyadan iletişim kurduğu arkadaşı olduğunu, özellikle bir arkadaşıyla şifreleri 
dâhil olmak üzere pek çok bilgisini paylaştığını ancak daha sonra aralarının bo-
zulduğunu ve kendisinin hesabını çalmaya çalıştığını ifade etmiştir. Yaşadıklarına 
rağmen Görüşmeci 6 (Erkek, 16 yaş, 11. Sınıf) sosyal medya arkadaşlıklarını sür-
dürdüğünü, benzer olayların yakın çevresinde yüz yüze görüştüğü kişiler sebebiyle 
de yaşanabileceğini ifade etmiştir.

Öğrencilerin sosyal medyada dair korkular konusunda bahsettikleri bir diğer konu 
ise “kandırılma / dolandırılma” korkusudur. Üç öğrenci bu konuda kendilerinin 
herhangi bir tecrübesi olmadığını ancak çevrelerinden duyduklarını ve bu yüzden 
tedirgin olduklarını ifade etmişlerdir. Esasında sosyal medyaya dair korkularının 
bulunduğu lise öğrencilerinin yine de aktif olarak sosyal medya kullanıcı olduğu ve 
bu mecra ile ilgili korkularının onların gündelik hayatlarını veya kullanımlarını sı-
nırlandırmadığı görülmektedir. Görüşmeci 3 (Erkek, 17 yaş, 12. Sınıf) ise instrag-
ramdan yaptığı bir alışverişte dolandırıldığını, parayı yatırmasına rağmen ürünün 
gelmediğini anlatmıştır. Sonrasında bu konuda artık korktuğunu dile getirmiştir. 
Bu güvensizlik sebebiyle şu an başka bir şey almadığını ama ileride daha dikkatli 
olarak alışveriş yapabileceğini bildirmiştir.

Sosyal medya kullanımı sürecinde kullanıcılar kötü yorumlarla da karşılaşabil-
mektedir. Özellikle geniş çevreye sahip olan gençler için bu durumla karşılaşma 
oranları yüksektir. Görüşmeci 8 (Kız,16 yaş, 11. Sınıf) sosyal medyayı aktif kul-
landığı, bununla alakalı en büyük korkusunun “gelecek kötü yorumlar” olduğunu 
ifade etmiştir. Kendisinin paylaştığı fotoğraflarına gelen kötü yorumların psikolo-
jisini bozduğunu, çok etkilendiği, dönem dönem ağlamasına sebep olduğunu dile 
getirmiştir.

Güven Yoksunluğu
Risk toplumu ve korku kültürü bağlamında lise öğrencilerinin sosyal korkuları 
üzerine yapılan bu çalışmada, sosyal korkuların öğrenciler üzerindeki etkileri ve 
toplumsal hayat içerisinde kurdukları ilişkilerde “güven” konusundaki algıları da 
ele alınmıştır. Yapılan mülakatlar sonucunda ele alınan grupta öğrenciler çevre-
lerine ve tanıştıkları kişilere karşı ilk olarak güven duymamaktadırlar. Bu düşün-
ce hem yakın çevreleri hem gündelik hayatta kurdukları ilişkiler hem de sosyal 
medya aracılığıyla tanıdıkları kişiler için geçerlidir. Sadece Görüşmeci 2 (Erkek, 18 
yaş, 12. Sınıf) insanlara güven duyduğunu, bu konuda karşı taraf olumsuz bir şey 
yapınca güven duygusunu zamanla yitirebildiğinden bahsetmiştir. Diğer katılım-
cılar “insanlara güvenmeme” duygusunun öncelikli olduğunu dile getirmişlerdir. 
Öğrenciler kendileri için oluşturdukları güven halkasını anne-baba-kardeşleri-en 
yakın birkaç arkadaş olarak sınırlandırmaktadırlar. Bu çembere akrabalarını, yakın 
çevrelerinden diğer kişileri katmamış olmaları dikkat çekici bir durumdur.

Güven konusunda akıllarına gelen ilk kişinin ‘baba’ları olduğu mülakat yapılan 
hem kız hem erkek lise öğrencileri tarafından ifade edilmiştir. ‘Baba’ seçimlerinden 
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sonra ikincil olarak anne ve varsa kardeşler, sonra arkadaşlar ve diğer kişiler gel-
mektedir. Öncelikli olarak babalarına bahsetmekten çekindikleri konular olursa da 
anne ve/ya kardeşleri ile paylaştıktan sonra bir şekilde babalarına durumu aktara-
caklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin babalarını tercih etmeleri üç bağlamda ele 
alınabilmektedir. Birincisi, bir yere giderken kendini güvende hissetmek için eşlik 
etmesini isteyebilecekleri, ikincisi yanında kendini en güvende hissettiği kişilerden 
birisi olarak ve son olarak da ciddi problemlerinin çözümünü babalarının sağlaya-
cağı düşüncesindedirler.

Çalışmada dikkat çekici noktalardan birisi de öğrencilerin en güvenilir kurum ola-
rak Beykoz Belediyesini belirtmeleridir. Görüşülen öğrencilerin hepsi Belediyeye 
güven duyduklarını, Belediyenin yapmış olduğu etkinliklere katıldıklarını ve ile-
ride de katılabileceklerini ifade etmişlerdir. Bu güven ilişkisi belediyenin bulun-
dukları okullarla ilişkili aktiviteler yapması ve kendi kurumsal olarak belirtilen yaş 
grubuna özel çalışmalarda bulunması etkin sebeplerdendir.

Sonuç ve Tartışma
Sosyal korkular bireylerin gündelik yaşamlarında davranışlarını, seçimlerini, dü-
şüncelerini etkileyen faktörlerden birisidir. Korku kültürü bağlamında lise öğren-
cilerinin sosyal korkuları ve toplumsal hayatta kurdukları ilişkilerde güven algıları 
üzerine yapılan bu çalışmada, öğrencilerin gündelik yaşama, Beykoz’da yaşama, 
sosyal medyaya dair sosyal korkuları ve toplumsal hayatta kurdukları ilişkilerdeki 
güven algıları ile ilgili sorular sorulmuş, sonrasında literatürle beraber değerlendi-
rilmiştir. Araştırma kapsamında toplumda var olan yahut yeni oluşan sosyal kor-
kular analiz edilip, günümüzdeki sosyal korkuların gelecekteki etkilerinin ve ola-
bilecek durumların ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin sosyal 
korkularında yerel durum ve şartların etkisinin olduğu görülmektedir. Özellikle 
mekânla ilişkili sosyal korkularda var olan sosyal korkular ve güven ilişkileri bu 
bağlamda ifade edilmiştir.

Araştırma neticesinde sosyal korkuların kısa süreli ve uzun süreli sosyal korkular 
olarak ele alınabileceği görülmektedir. Sosyal korkunun varlığını tetikleyen yapı-
sal durumlar veya belirli koşullar oluşan korkunun süresine de etki etmektedir. 
Eğitim gibi konularda var olan korkuların devletin yapısında çözümleyemediği 
bir problem olması ve bu tarz problemlerin çözülme süreci uzun yılları kapsadığı 
için yapısal sosyal korkular statüsünde görülebilir. Bu korku türünün temel özelliği 
sorunun bazı konularda uzun süreli hatta daimî bir problem olarak görülmesidir. 
Bu sosyal korku türü hem kız hem de erkek öğrencilerde bulunabilmektedir. Araş-
tırmada günümüz kız öğrencilerinin de eğitim ve geçim konularında erkeklerle 
benzer hatta daha fazla korkuya sahip olduğu analiz edilmiştir. Mekân ile ilişkili 
sosyal korkuları da bulundukları dönemin çevresini kapsadığı için bu konudaki 
sosyal korkuların giderilebilmesi, son bulması için toplumsal yapıda belirli deği-
şimler zorunlu görülmektedir.

Yapısal korkuların yanı sıra kısa süreli ve geçici olan koşullu sosyal korkulardan 
da bahsetmek mümkündür. Belli dönemlerde sosyal hayatta büyük korku alanları 
oluşturan bu korku türü belirli bir dönem bireylerin sosyal hayatlarını şekillendirici 
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bir etkiye sahip olmasına rağmen sonrasında tesirini kaybedebilmekte, toplum ta-
rafından unutulabilmektedir. Sosyal medyaya dayalı sosyal korkular gençler için 
bu sınıfta ele alınabilir. Kişisel bilgilerin ifşası, kandırılma, dolandırılma gibi et-
kilerinden bahsedilse bile gençler sosyal medya kullanımına ara vermemektedir. 
Gerek bu olayları tecrübe edenler gerekse de kulaktan kulağa yayılan bir haberler 
dizisi sonucunda olsun, gençlerin sosyal medyaya dayalı sosyal korkularının kısmi 
bir geçicilik içerdiği görülmektedir. Kendilerini sosyal medya kullanımı konusun-
da sınırlandırmadıkları mülakatlar neticesinde analiz edilmiştir. Beck, Giddens, 
Furedi gibi düşünürler risklerin ve korkuların hâkim olduğu yeni toplumsal dü-
zende bireyselleşmenin kaçınılmazlığını yaptıkları çalışmalarda ele almaktadırlar. 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sadece dijital platformlar aracılığıyla sosyal ile-
tişimler kurulmaktadır. Bu durum süreç içerisinde yüz yüze görüşmelerin ve ile-
tişimlerin eskisi kadar tercih edilemeyeceğine dair düşünceyi de pekiştirmektedir.

Lise öğrencilerinin sosyal korkularını ele alan bu araştırmada dikkat çekici bir di-
ğer husus ise öğrencilerin belli konularda yerel koşulları vurgulayarak sosyal kor-
kularının bulunmadığını dile getirmiş olmalarıdır. Beykoz’un metropol kent Is-
tanbul’un bir parçası olmasına rağmen kültürel ve toplumsal yerelliği barındırıyor 
olması dikkat çekicidir. Çevreyi tanıyor olma durumu ve çevrenin güvenli olarak 
ifade edilmesinde Beykoz’un yerel koşulları öğrenciler tarafından vurgulanmıştır. 
Bu durum aynı zamanda bireylerin riskler ve tehlikeler karşısında sosyal güven 
mekanizmalarının oluşumunda da etkisini göstermektedir. Giddens’a göre, mo-
dern kentsel ortamlar sıklıkla saldırıya uğrama ya da gasp tehdidi yüzünden tehli-
keli yerler olarak algılanmaktadır (2014, s. 107). Ancak görüşülen öğrenciler hızlı 
bir değişime sahip Istanbul’un bir parçası olarak Beykoz ilçesini güvenli bir yer 
olarak tanımlamaktadırlar. Beykoz’un tehlikeli bölge olarak bahsettikleri bölgele-
rini ise çevrenin anlattığı bilgiler sebebiyle o şekilde adlandırdıklarını, başlarına 
herhangi bir şey gelmediğini ifade etmişlerdir. Bir de bazı bölgelere ulaşım imkâ-
nının belirli saatlerde sınırlı olması sebebiyle dikkat ettiklerini dile getirmişlerdir.

Riskler, tehlikeler ve korkuların etkisinin kaçınılmaz olduğu toplumsal yapı içeri-
sinde sosyal korkuların öğrencilerin “güven” konusundaki düşüncelerine de etki 
ettiği görülmektedir. Günümüzde bireyselleşmenin de etkisiyle sosyal ilişkilerle 
genişleyen bir toplum yapısından ziyade küçük, kendi içerisinde var olan yakın 
sosyal ilişkilerin var olduğu anlaşılmaktadır.  Geçmişteki ortak yaşama duygusu-
nun kaybolması aynı zamanda sosyal sermayenin de parçalandığını göstermekte-
dir. Diğer bir deyişle sosyal hayatın devamını sağlayan toplumsal normlar, ortak 
duygular yerini daha ziyade bireyselleşmeye bırakmıştır.  Görüşülen öğrencilerin 
sosyal dünyasının anne-baba-kardeş ve birkaç arkadaşı ile sınırlı kaldığı görülmek-
tedir. Kişilere karşı güven duyma durumunun negatif çağrışımlar oluşturduğu ve 
bu yüzden de başka kişilere karşı öncelikli olarak “güven duyulmaması” gerektir-
diği düşüncesinin hakim olduğu mülakatlar sonucu anlaşılmaktadır. Bu noktada 
gençlerin içerisinde bulundukları kendilerine oluşturdukları “güvenli kozalar” 
kendilerini korumak için geliştirdikleri bir kalkan mıdır sorusu önemli bir konu-
dur. Bu durum onları “yüksek güvenlikli bireyler” haline getirmektedir.
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Güven konusunda bu çalışmada elde edilen bir diğer önemli nokta ise hem kız 
hem erkek öğrenciler için “baba”larının en güven duydukları kişi olduğunu ifade 
etmeleridir. Bu konuda babalar hem fiziksel bir koruyucu anlamı taşımamakta-
dır hem de kişisel sorunlarının çözümü noktasında danıştıkları kişiler olarak ifade 
edilmektedir. Özellikle son dönemlerde yapılan babalık çalışmalarında çocukların 
babaları ile ilişkilerinde bir kopma olduğu dile getirilmektedir. Ancak bu araştır-
mada çocukların “güven” duygusunu eşleştirdiği kişilerin başında “babalarının” 
geldiği görülmektedir. Bu durum esasında bu konuda daha çok ve derinlemesine 
araştırmaya olan ihtiyacı göstermektedir.

Gençlerin sosyal korkuları ve bu korkuları algılayış pratikleri hem bugünün yaşam 
pratiklerini etkilemesi hem de geleceğin algı ve gündelik yaşam pratiklerinin oluş-
ması bağlamında büyük bir öneme sahiptir. Bahsedilen sosyal korkular sonucunda 
hâkim bir korku kültüründen bahsedilebilir mi yoksa daha çok “korkusuzluk top-
lumunu” oluşumunu mu tetiklemektedir konusu, üzerinde tartışılması gereken bir 
konudur. Geçmiş dönemlerde de sosyal korkular toplumsal hayatın bir parçasıdır. 
Ancak günümüz sosyal korkularının risklerle ve tehlikelerle dolu bir dünya algısı 
temelinde oluştuğu ve iletişim kanallarının güçlenmesi ile bu düşünce yapısının 
hızlı bir yayılma gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu durum toplumsal hayat içerisinde 
korku kültürünün varlığını kuvvetlendirmektedir. Ayrıca günümüz sosyal korku-
larının güven yoksunluğu, bireyselleşme, sosyal sermayenin yitimi gibi konularda 
bireylerin yaşamlarına büyük etkilerinin olduğu görülmektedir.

Araştırmada Beykoz’da yaşayan lise öğrencilerinin algı ve pratikleri bağlamında 
toplumsal hayatlarındaki sosyal korkuların varlığı ve çeşitliliği ortaya çıkmıştır. 
Aynı zamanda bu durumun toplumsal düzen içerisinde özellikle sosyal ilişkiler-
de kopuşlara sebep olduğu ve bireyselleşmeyi tetiklediği noktalar analiz edilmiştir. 
Bu bağlamda sosyal korkuların bireylerin gündelik yaşamlarında önemli bir etki 
alanına sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, lise öğrencilerinin sosyal korku-
ları yerel şartlar, cinsiyet, yaş grubu gibi faktörlerin de etkisiyle farklılaşabilmek-
tedir. Bu durum onların toplumsal hayatlarındaki tercih, davranış ve tutumlarını 
da etkilemekte hatta bazı noktalarda sınırlandırabilmektedir. Hem çeşitliliği hem 
de etkisi artan sosyal korkular neticesinde güven konusundaki düşüncelerinde 
“güven duymamak” hakim olduğu görülmektedir. Bugünün toplumsal yapısındaki 
bu çözülme bireyleri koruyucu kozalarında yalnız bir yaşama mahkûm etme riski 
oluşturduğundan bu konuda daha ayrıntılı çalışmak hem bugünün gençleri hem 
de gelecek nesiller için kritik bir öneme sahiptir.
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Özet
Türk endüstri ilişkileri 1960-1980 arası döneme bakıldığında yirmi yıllık süreçte 
iki farklı döneme ve karaktere ayrılmıştır. Sendikal haklarına anayasal güvence ile 
kavuşan işçiler bu haklarını demokrasi ilkelerine uygun barışçı ve ılımlı şekilde 
kullanırken devam eden süreçte sendikal mücadelenin radikalleşmesi ve ideolojik 
bir yapıya bürünmesi nedeniyle işçi eylemleri de ciddi karakter farklılıklarına ma-
ruz kalmıştır. Paşabahçe grevi bu açıdan bakıldığında ifade edilmelidir ki bu ılımlı 
dönemin neredeyse son eylemi olarak gösterilebilir. Bununla birlikte bu grevden 
sonra sendikal hayatta konfederasyon düzeyinde büyük bir bölünme yaşanmış ve 
DISK’in kurulması ile ilgili ilk adımlar Paşabahçe grevinde atılmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında konu başlığında yer alan dönüm noktası ifadesi tam olarak Paşabahçe 
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GİRİŞ
Türk endüstri ilişkilerinin tarihsel süreç dâhilinde çok farklı merhalelerden geçti-
ği muhakkaktır. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren sendikalara karşı oldukça 
mesafeli ve bir o kadar da kontrolcü bir tavır sergileyen devlet bu tavrını hukuk 
düzeyinde de göstermiştir. Ancak 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri müdaha-
le sonrasında genel anlamda zihniyet farklılığı ortaya çıkmış ve 1961 anayasası ile 
birlikte daha özgürlükçü bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemden en çok kazanç 
sağlayan da sendikalar olmuştur. 1960’lı yıllar boyunca sendikalar ekonomik hak-
larını maksimize etmeye çalışırken gerek küresel düzeydeki değişen konjonktü-
rün etkisi ve gerekse ülke düzeyindeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar sendikal 
hareketin içerik ve karakterini de etkilemiş ve rotasını değiştirmiştir. Bu noktada 
1966 Paşabahçe grevi bu rota değişiminin kırılma noktası, miladı olarak sayılabilir. 
Zira Paşabahçe grevinde başlayan düşünce farklılıkları kısa süre içerisinde somut 
bir şekilde ortaya çıkmış ve sendikal hayatta konfederasyon düzeyinde ayrışmalar 
belirgin hale gelmiştir. Paşabahçe grevi özelinde bakıldığında ise 1970’li yıllardaki 
eylemler kadar olmasa da ülke gündeminde sesini duyuran eylem fabrikanın üret-
tiği malların kullanım alanları nedeniyle ciddi etkileri de olmuştur. Eylemin süreci 
ve yaşananlar gazete arşivleri ve greve bizzat katılmış bir işçinin ifadeleri üzerin-
den takip edilerek bir profil ortaya konulduğunda her ne kadar grevden beklenilen 
sonuç tam anlamıyla alınamasa da Paşabahçe’nin Türk endüstri ilişkilerine olan 
etkisi çok net şekilde görülmüştür.

BİRİNCİ BÖLÜM
Sendika Kavramı
Sendikalar işçilerin veyahut işverenlerin çıkarlarını gözetmek, maksimize etmek 
ve muhtelif güç odakları karşısında güçlü olabilmek için bir araya gelerek oluştur-
dukları tüzel kuruluşlar, örgütlerdir. Bir başka tanım olarak “Sendikalar, seçimlerle 
oluşturulmuş olan örgütsel yapıları içinde, üyelerinin hak ve çıkarları temelinde 
karar süreçlerini işleten kurumlardır.” (Aydoğanoğlu, 2011) “Bu tanımların ortak 
noktası hiç şüphesiz sendikaların, işçilerin işverenler karşısında hak ve çıkarlarını 
korumak amacıyla kurulan, işçilerin işverenler karşısında daha güçlü olmalarını 
sağlayan bir örgüt olmasıdır.” (Balcı, 2017, s. 11)

Daha net bir tanım yapılacak olursa 6356 Sayılı Kanun’un ikinci maddesi “Sendi-
ka: Işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak 
ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya 
gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşları” olarak ifade eder. (Sendikalar ve Toplu Iş Sözleşmesi Kanunu, 2012, s. 
11695)

1.2. Türk Sendikacılığının Felsefesi
Sendikacılık sosyal bir müessese olmasından dolayı felsefesi her topluma, bölge-
ye göre değişiklik göstermektedir. Zira sendikacılığın, sendikal hayatın sağlanıp 
sürdürülebilmesi için belirli bir toplumsal birikimin sağlanmış olması gerek-
mektedir. Bunun yanında başlarken zikredilen sendikacılığın bölgeler ve sosyal 
normlar gereği farklılık göstermesi de hiç şüphesiz sendikacılığın da yol haritasını 
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belirlemektedir. Örneklendirilecek olursa herhangi bir ülkenin demokrasi ilkele-
rini benimseme durumuna göre siyasi sendikacılık içinde olarak bünyesinde yer 
alan sendikaların amaçlarını gerçekleştirmek içim siyasi ideolojileri, devrimi ön 
plana aldığı görülebilir. (DISK) Bunu yapan sendikalara doktriner sendikalar den-
mektedir ki bu doktriner sendikacılığın içinde komünist, sosyalist, milliyetçi ve 
dini sendikalar yer almaktadır. Bir diğer sendikacılık türü de pragmatik sendikacı-
lıktır ki bu da mesleki-iktisadi fonksiyonlara önem verir. (TÜRK-IŞ) (Kutal, 1977, 
s. 205-206)

Türk sendikal hayatı özelinde değerlendirildiğinde, Türkiye’deki sendikal hayatın 
herhangi bir felsefe üzerinde inşa edilmediği yadsınamaz bir gerçektir. Öyle ki sen-
dikal hayatın baş aktörü olan işçiler bile ilk dönemlerde sendikalara kuşkuyla yak-
laşmıştır. Bununla birlikte ülkemiz işçilerinde herhangi bir sınıf bilinci de olmama-
sından mütevellit doktriner bir sendikacılık sistemi kurmak mümkün olmamıştır. 
Sendikacılığın felsefi anlamda ülkemizde bir temel oluşturamamasının muhtelif 
sebepleri mevcuttur. Bu noktada ilk olarak ifade edilebilecek sebep Türk toplu-
munun gelenekselci yapısıdır. Buna ek olarak bilindiği üzere Türk toplumunun 
özellikle sendikacılığın ilk yıllarında kahir ekseriyetle tarım alanında çalışması da 
bu temellendirmeyi zorlaştıran bir diğer husustur. Zira sendikal faaliyetler en çok 
sanayi alanında kendini göstermektedir. Avrupa ülkelerinde zorlu bir emek ser-
maye mücadelesi yaşanmasına karşın Türkiye’de bu yaşanmamıştır. (Kutal, 1977, 
s. 205-210)

“Diğer taraftan felsefî görüş ve düşünüşlerin Türk toplumunda akisler uyandırması-
nın ülkemizdeki siyasî hürriyet havasıyla da çok yakından ilgili olduğu inkâr edile-
mez. Gerçekten uzun seneler süren tek parti idaresi ve bu dönemde felsefî görüşlerin 
serbestçe tartışma konusu yapılamaması, hukukî düzenin bu alanda çeşitli kısıtlayıcı 
tedbirler ihtiva etmesi memleketimizde farklı ideolojilerin halk topluluklarına kolay-
ca nüfuz edememesinin belli başları sebeplerini teşkil etmiştir.” (Kutal, 1977, s. 207)

1.3. Türkiye’de Sendikacılık Tarihi 
1.3.1. 1946-1950 Arası Dönem
Türk sendikal yaşamının oluşmasında 1946 yılından başlayarak 1960 askeri dar-
besine kadar geçen süreç oldukça önemlidir. Mezkûr süreç, sendikal hayatın nasıl 
olması gerektiğine dair arayışların olduğu, bu arayışların iktidarlar tarafından sü-
rekli engellendiği ancak oy kaygısı sebebiyle yine de kontrol edildiği ve nihayetinde 
1961 anayasası ile arayışların müspet sonuca vardığı bir dönemdir. (Delican, 2006, 
s. 15)

Bu noktada ifade edilmelidir ki II. Dünya Savaşı’nın ardından genel konjonktürde 
olduğu gibi Türkiye’de de bir rahatlama söz konusuydu. Ülkemiz çok partili hayata 
geçmiş ve 5 Haziran 1946 yılında Cemiyetler Kanunu çıkarılmıştı. Böylece sınıf 
esasında birlikler kurma yasağı kaldırılmış ve sendika hakkı da kanunen tanın-
mış oluyordu. (Işıklı, 1974, s. 428) “1946 sonrasında, beklenmedik şekilde TSP ve 
TSEKP gibi sosyalist partilerin sendikaları nüfuzları altına alma çabaları yasakoyu-
cu tarafından kaygıyla karşılanmış; 1947 Şubat’ında hazırlanan ilk Sendikalar Ka-
nunu’nda sendikalara geniş kapsamlı siyaset yapma ve siyasi partilerle ilişki kurma 
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yasağı getirilmiştir.” (Mahiroğulları, 2005, s. 115) Gerçekten de 1947 yılı Türk 
sendikacılığı açısından oldukça önemlidir zira 5018 sayılı kanunla sendikaların 
yasaklanmasını engelleyen engeller ortadan kaldırılmıştır. (Balcı, 2017, s. 36) Bu 
dönemde iktidarda olan CHP’ye mecliste DP tarafından da destek gelmiştir. Bu iki 
partide esasen sendikaların siyaset sahnesinde olmasını kesinlikle istememekteydi. 
Böylece 1947 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kanunun 5. Maddesinde sendikalara net 
bir şekilde siyasi faaliyet yasağı getirilmiştir.

“İşçi ve işveren sendikaları, sendika olarak, siyasetle, siyasi propaganda ve siyasi ya-
yın faaliyetleriyle iştigal edemezler ve her hangi bir siyasi teşekkülün faaliyetlerine 
vasıta olamazlar. Sendikalar milli teşekküllerdir. Milliyetçiliğe ve milli menfaatlere 
aykırı hareket edemezler. Bakanlar Kurulu karariyle her türlü milletlerarası teşekkül-
lere iştirak edebilirler.” (Işçi ve Işveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında 
Kanun, 1947)

Iktidarın bu denli yasakçı oluşunun sebeplerinden biri de hiç şüphesiz var olan 
sosyalizm korkusuydu. Zira özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında SSCB tehtidinin 
de etkisiyle Amerika’ya yaklaşan Türkiye sendikaların sosyalizmin yayılmasında 
bir araç olabileceğini düşünerek net bir tavır almıştır. Ilerleyen dönemlerde DP 
iktidarı CHP’den alabilmek için ciddi bir oy potansiyeli olan işçilerin çıkarlarını 
zikrederek politika yürütmüştür. Öyle ki DP parti lideri konuşmalarında “Işçile-
rin mutluluğunun ancak sendikalar yoluyla sağlanabileceğini” beyan etmekteydi. 
(Işıklı, 1974, s. 432) “1946-1961 döneminde işçi sınıfının hak almadaki ana aracı, 
oy gücüydü.” (Koç, 1998, s. 57) Bu oy gücünü de en iyi şekilde kullanmak isteyen 
işçiler ve sendikacılar, iktidar olmak isteyen DP’nin hedef kitlesi haline geldiler. 
Bakıldığında bu durum aslında karşılıklı bir menfaat ilişkisidir. Zira sendikacılar 
DP’nin muhalefet gücünü kullanarak haklarını elde etmeye çalışmış, DP de onlara 
istediklerini vererek, en azından vermeyi vadederek iktidara gelmenin gayretini 
göstermiştir. (Çeçen, 1973, s. 28) “Nihayet, gene egemen sınıfların partisi olan De-
mokrat Parti de sendika ve grev hakkının savunuculuğunu yapmış, geniş ölçüde 
bu yolla sendikalı işçi kitlesinin de desteğini sağlayarak, asker-sivil bürokrasiye 
sırtını dayamış olan CHP’den iktidarı alabilmiştir. Demokrat Parti, iktidarı süre-
since de grev hakkını tanımadığı, sendika hakkını önemli ölçüde kısıtladığı işçi 
kitlesinin olmasa bile sendikaların önemli bir kesiminin bağımlılık ölçüsüne varan 
desteğinden yararlanmıştır.” (Işıklı, 1974, s. 415) Bu iktidar savaşı sürecinde DP 
işçi ve sendikacılarla birlikte hareket ederken CHP de 1947 yılında bir işçi bürosu 
oluşturmuş ve kendi görüşleri doğrultusunda sendikalar kurma yoluna gitmiştir. 
CHP’nin sendikalara yönelik politikası öyle bir boyuta ulaşmıştır ki muhtelif sen-
dikaların kongrelerine il başkanlarını, milletvekillerini göndererek onları kendi 
yanına çekmek istemiştir. Ancak bu politika gerek muhalefet partileri tarafından 
ve gerekse bazı sendikaların yöneticileri tarafından eleştirilmiştir. Sendikalara yö-
nelik bu politika yarışında CHP’nin karşısında hiç şüphesiz en büyük rakibi De-
mokrat Parti olmuştur. (Mahiroğulları, 2005, s. 116-117) Diğer muhalefet parti-
lerine oranla daha örgütlü ve güçlü olmasından mütevellit hem kendi başına bir 
politika uygulayabiliyor hem de işçiler için CHP’nin karşısında bir alternatif olarak 
öne çıkıyordu. DP bu politika yarışında 1949 yılında yeni bir adım atmış ve parti 
programında grev hakkına yer vermiştir. (Işıklı, 1974, s. 433) Bu adımla birlikte 
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muhalefet kanadından destek bulan işçi kesimi 1949 yılında büyük bir miting dü-
zenlemiştir. Bu miting Türk sendikal hayatında ilk defa açıkça hükûmete karşı bir 
tavır olarak kendini göstermiştir. Dahası bu karşı tavrı fırsata çevirmek isteyen 
DP, Istanbul Işçi Sendikaları Birliği’ne (CHP yanlısı) karşı 1950 yılında “Hür Işçi 
Sendikaları Birliği” isminde yeni bir üst sendikal örgüt kurulmasını desteklemiştir. 
(Mahiroğulları, 2005, s. 116)

1.3.2. 1950-1960 Arası Dönem
CHP iktidarına karşı muhalefetteyken işçileri vaatleriyle yanına çeken ve işçi kesi-
minin oy potansiyelini kazanarak 1950 yılında iktidara gelen DP iktidarda bulun-
duğu on yıllık süre boyunca eleştirdiği CHP iktidarı gibi işçi hakları için herhangi 
bir somut adım atmadı. Öyle ki iktidara gelmeden önce 1949 yılında programına 
aldığı grev hakkını 29 Mayıs 1950 hükûmet programında da tekrarlamış ve son-
rasında iktidarının ilk yıllarında sendikal hakları vermek için bir kanun tasarısı 
hazırlandığını kamuoyuna açıklamasına rağmen ilerleyen süreçte bunun çok daha 
derin tetkiklere ihtiyaç gösterdiği beyanıyla çalışmaları durdurmuştur. (Işıklı, 1974, 
s. 434) Iktidara gelmeden önceki tavrını tamamen değiştiren DP, on yıllık iktidarı 
süresince sendikaların en temel faaliyetlerini bile siyaset olarak nitelendirip 5018 
sayılı kanunun 5. Maddesine sırtını yaslayarak hareket ederken yine de sendikaları 
kendi görüşüne getirebilmek için bir çaba göstermiştir. (Işıklı, 1974, s. 438)

“Iktidar partisi DP’nin, muhalefetteyken vaat ettiği grev hakkını vermeye yanaşma-
ması, kendi çizgisinde hareket etmeyen sendikaları baskı altında tutma girişimleri 
işçi kesimini hayal kırıklığına uğratmıştır. Işçi kesimi ve kimi sendikacılar, DP’den 
umduğunu bulamayınca, 1953’te grev hakkını ve memurlara sendika hakkı veril-
mesini programına alan CHP’yi ümit olarak görmüştür. Bu durumun da etkisiyle, 
Türk-Iş Yönetim Kurulu’nda CHP yanlısı sendikacıların sayısı giderek artmıştır.” 
(Mahiroğulları, 2005, s. 119-120)

Daha önce de ifade edildiği gibi DP iktidar olma yolunda bir kısım sendikaların 
desteğinden yararlanmıştır. Her ne kadar iktidara geldikten sonra bu desteğin kar-
şılığını yani var olan düzeni değiştirerek işçilerin sendikal haklarını vermek yerine 
uluslararası ilişkilerde kullanılan tabirle “status quo” politikası sürdürse de işçi des-
teği 1957 yılına kadar göreceli olarak devam etmiştir. Ancak ifade edilmelidir ki 
1957 yılından sonra DP’nin sendikalara ve sendikaların taleplerine karşı keskin ve 
net tavrı işçilerin desteğinin de yok olmasına sebep olmuştur. Işçilerin sömürülme-
sine mâni olması gereken yerde bu sömürüyü daha da açık hale getiren, kendi ta-
rafında olmayan her siyasal eylemi yasaklayan iktidar “sendikaların, başlıca fonk-
siyonları devlet ve hükûmet büyüklerine bağlılık tegrafları çekmekten ibaret olan 
kuruluşlar haline gelmelerini geniş ölçüde sağlayabilmiştir.” (Işıklı, 1974, s. 441) Bu 
süre zarfında hakların verilmesine yanaşmayan tek çevre iktidar değildir. Muhale-
fet konumunda bulunan CHP’de parti programına almış olsa da bunu göstermelik 
bir adım olarak yapmıştır. Muhalefet olarak hiçbir şekilde iktidarı buna zorlayacak 
bir politika ortaya koymamıştır. Zira böyle bir politika sürdürmesi olası şekilde ik-
tidarın CHP’ye geçmesi durumunda partinin başını ağrıtacaktır. Hassasiyetle ifade 
edilmelidir ki 1946 yılından başlayarak 1960 yılına kadar geçen sürede sağ ve sol 
fark etmeksizin her iktidar işçileri ve onların oy potansiyellerini kullanmış ancak 
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hiçbir zaman haklarını vermek istememiş ve buna yanaşmamışlardır. Işçi kesimi 
de muhtelif partiler arasında gelip giderek umutlarını ve hak arayışlarını sürdür-
müşlerdir. Özellikle 1952 yılında TÜRK-IŞ’in kurulmasıyla bu hak arayışı müca-
delesinin siyasetle olan girift ilişkisi daha da çetin bir hal almıştır. 1950’li yılların 
ortalarında TÜRK-IŞ’in yönetiminde CHP’ye yakın kişilerin mevcut olması ikti-
dar ile olan dalgalı ilişkilerin daha da sertleşmesine sebep olmuştur. Halihazırda 
sendikaların her türlü faaliyetini yakından takip ederek sıkı bir kontrol mekaniz-
ması oluşturan DP, TÜRK-IŞ yönetimindeki bu sola yakın oluşumdan da rahatsız 
olmuştur. Binaenaleyh 1950’li yılların sonlarına doğru TÜRK-IŞ yönetiminde bazı 
değişiklikler olmuştur. Haziran 1957 yılında TÜRK-IŞ’in üçüncü genel kongresin-
de başkanlığa Demokrat Parti genel başkanı ve Başbakan Adnan Menderes’in ya-
kın arkadaşı Nuri Beşer başkanlığa seçilmiştir. DP baskısı altında geçen bu kongre 
neticesinde başkan olan Nuri Beşer ile birlikte TÜRK-IŞ ve hükûmet ilişkisi 1960 
askeri müdahalesine kadar olumlu bir döneme girmiştir. (Mahiroğulları, 2005, s. 
120)

27 Mayıs 1960 tarihinde DP iktidardan el çektirilmiş ve siyaset sahnesindeki bütün 
ilişkiler askıya alınmıştı. “TÜRK-IŞ Idare Heyeti 28 Mayıs 1960 günü olağanüstü 
olarak toplandı. Idare Heyeti üyeleri, Nuri Beşer’in istifasını sağlamak amacıyla imza 
topladılar ve 18 Haziran günü toplanıp konuyu görüşmeye karar verdiler. Nuri Beşer, 
3 Haziran 1960 günü görevinden istifa etti. Idare Heyeti, 13 Haziran günü toplanarak 
Nuri Beşer’in istifasını kabul etti ve Nuri Beşer’i Haysiyet Divanına verdi. Nuri Be-
şer, 18 Haziran günü toplanan Haysiyet Divanınca TÜRK-IŞ’ten ihraç edildi. Genel 
Sekreter Mehmet Ali Sarı’ya ise, 11 Mayıs günü Adnan Menderes’e çekilen bağlılık 
mesajı nedeniyle zorunlu izin verdi. Nuri Beşer’e ilişkin karar TÜRK-IŞ’in 1960 yılı 
Kasım ayında toplanan 4. Genel Kurulu’nda kaldırıldı. Nuri Beşer 4. Kongreye ka-
tıldı ve 2,5 saatlik bir konuşmayla suçlamaları cevaplandırdı. (Koç, 1998, s. 61-62) 
Özet olarak 1946-1960 dönemine bakılacak olursa; CHP’nin tek parti olarak ik-
tidar olduğu dönemden 1960 yılına kadar esasen sendikaların tam anlamıyla is-
tediklerini elde ettikleri söylenemez. Bu hak arama mücadelesi Türkiye’nin çok 
partili rejime geçmesiyle birlikte çok daha ateşli bir hal almış ve kutuplar arasında 
gidip gelen bir süreç olmuştur. Sendikalara karşı katı tutumu olan CHP iktidarı-
na karşı işçilere umut olan DP muhalefet dönemindeki işçi taraftarı tutumunu on 
yıllık iktidarı boyunca hiçbir zaman sergilememiştir. Zira siyasi arenadaki partiler 
sendikal hakların başlarını ağrıtacağını düşünmekteydi. Özellikle DP ile ABD’nin 
yakın ilişkisi komünizm ile özdeşleşmiş sendikaların haklarını elde etmesinin iyice 
önüne geçmiştir. Bu süreçte işçi kesimi oyları karşılığında umutlandırılarak siyasi 
menfaatlere alet edilmişlerdir. Ancak tüm bu konjonktür 1960 askeri müdahalesi-
nin ardından gelen 1961 Anayasası ile değişecek ve sendikaların mücadele ettiği 
sendikal haklar anayasal güvence altına alınacaktır.
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İKİNCİ BÖLÜM
1960 SONRASI SENDİKAL HAYAT
2.1. 27 Mayıs Sonrası Türkiye’de Sendikacılık

Türk endüstri ilişkileri ve sendikacılığı çok farklı aşama ve süreçlerden geçmiştir.  
Ifade edilmelidir ki özellikle 27 Mayıs müdahalesi ve sonrasında hazırlanan yeni 
özgürlükçü anayasaya kadar devlet sendikal haklara karşı sert ve temkinli bir tavır 
sergilemiştir. 1961 Anayasası öncesindeki süreçte sendikal haklar oy potansiyeli 
olan işçilerin oylarını kazanabilmek için hem iktidar hem de muhalefet tarafından 
manipüle etme aracı olarak kullanılmıştır. Gerçekten de 1960 öncesinde muhalefet 
olan partiler sendikal hakların işçilere verilmesi gerektiğinden defaatle bahsetmiş 
ve iktidar olmaları halinde gerekenlerin yapılacağını söylemiştir. Ancak bu vaatleri 
yapan muhalefet partilerinin iktidara gelişinin ardından da herhangi bir değişik-
lik olmadığı görülmüştür. Işçilerin hak arama mücadelesi 27 Mayıs sonrasındaki 
görece özgürlükçü ortamda çok farklı bir düzeye geçmiştir. Henüz anayasa ve hu-
kuki mevzuat olmamasına rağmen işçiler Saraçhane’de bir miting gerçekleştirerek 
haklarının peşinde olduklarını ve önceki yıllarda olduğu gibi bu sefer oyalanmak 
istemediklerini ılımlı bir şekilde dile getirmişlerdir. 1961 anayasasıyla beraber 
güvence altına alınan sendikal haklar 1963 yılında çıkarılan 274 ve 275 sayılı ka-
nunlarla hususi mevzuata kavuşmuştur. Ancak verilen haklar işçiler açısından tam 
anlamıyla anlaşılamamış ve özümsenmemiştir.

Türk sendikacılığının altın dönemi olarak ifade edilen 1960-1980 arası dönem dik-
katli şekilde incelendiğinde iki farklı karakteristik yapıyı içermektedir. 1960-1970 
arasındaki dönem işçi eylemlerinin daha ılımlı olduğu ve ekonomik sendikacılık 
merkezli bir yapı ve dönem olduğu görülmektedir. Ancak 1970 yılı itibarıyla Türk 
sendikacılığı konjonktürel değişimlerin de etkisiyle radikalleşmiş ve ideolojik te-
melli ilerlemeye başlamıştır. Özellikle 1970-1980 arasındaki işçi eylemlerine ba-
kıldığında eylemlerin genel çerçevesinin ve kullanılan dilin oldukça politize ol-
duğu görülmektedir. Bu radikalleşme sürecinin ve mücadeleci tavrın ilk adımı hiç 
şüphesiz Paşabahçe Grevi olmuştur. (Aydın ve Çelik, 2004, s. 120) Paşabahçe ile 
birlikte işçiler muhtelif engellere ve karşı koymalara rağmen haklarını gözetme hu-
susunda giderek tecrübe kazanmışlardır.

2.2. 27 Mayıs Sonrası Hukuki Düzenlemeler ve Türk Sendikacılığı
2.2.1. 1961 Anayasası
27 Mayıs askeri müdahalesi sonrasında önceki anayasaya oranla daha özgürlük-
çü bir metin hazırlığı için çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalar sonucunda ortaya 
konulan anayasa metnine bakıldığında sendikal haklar konusu özelinde hakların 
tanındığı ve güvence altına alındığı bir dönemin başladığı da görülmüştür. Mezkûr 
anayasa metni demokrasiyi benimsemiş devletlerde bulunan en önemli haklardan 
olan örgütlenme hakkını vatandaşlarına tanımış ve tarihsel açıdan bakıldığında bu 
özelliğe sahip ilk anayasamız olmuştur. (Özerkmen, 2003, s. 243)

Madde 46: “Çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın, sendikalar ve sen-
dika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına 
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sahiptirler. Işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları 
kanunla düzenlenir. Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işle-
yişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.” (T.C. Resmi Gazete, 1961, s. 4644) Bu 
maddede yer alan çalışanlar ifadesi 1970’li yılların konjonktürüne bağlı olarak de-
ğiştirilmiş, işçiler ve işverenler şeklini almıştır. Bunun neticesinde de kamu görev-
lileri sendikal haklardan mahrum bırakılmıştır.

Madde 47: “Işçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadî ve sosyal durumla-
rını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptir-
ler.” (T.C. Resmi Gazete, 1961, s. 4644)

2.2.2. 274 ve 275 Sayılı Kanunlar
Anayasada sendikal hakların tanınmasından sonra bu alanla ilgili hususi kanun 
yapma zaruriyeti doğmuştur. Bunun neticesinde 15 Temmuz 1963 tarihinde 274 ve 
275 sayılı kanunlar çıkarılmıştır. Ismi geçen kanunlar ifade edilmelidir ki uluslara-
rası normlara ve ILO sözleşmelerine uyumlu boyutta olmuşlardır. Ancak ILO’nun 
en önemli sözleşmelerinden ve direkt olarak sendikal haklarla ilgili olan 87 sayılı 
sözleşmeyi Türkiye o dönemde henüz imzalamamıştır. Detaylı şekilde incelendi-
ğinde 274 ve 275 sayılı kanunların özgürlükçü ve sendikal haklar geniş perspektifle 
inşa edildikleri bir muhakkaktır. Kanunlar sendikal hakları ve sendikal hayatı ciddi 
manada zedeleyecek ve demokrasi ilkelerinden uzaklaştırarak otokratik bir düzle-
me kaydıracak mahiyette olmamışlardır. (Yaşar, 2017, s. 114)

275 sayılı kanuna da bakıldığında içerik açısından ehliyet ve yetki, toplu iş sözleş-
mesi ve türleri, süresi sona ermesi ve grev, lokavt gibi hususları düzenlediği gö-
rülmüştür. (Işıklı, 1974, s. 461) Mahiroğulları’na göre çalışma hayatının demokra-
tikleşmesi yolunda önemli bir adım atılmış ve Türkiye sendikal haklar hususunda 
çağdaş bir kanuna kavuşmuştur. (Mahiroğulları, 2005, s. 166)

Genel çerçevede 274 ve 275 sayılı kanunlar halefleri olan 2821 ve 2822 sayılı ka-
nunlara oranla oldukça özgürlükçü, demokratik ilke ve zihniyet çerçevesinde hak-
ları düzenleyici nitelikte olmuşlardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.1. Paşabahçe Grevi ve Grev Sürecinde Yaşananlar
Sendikal hakların anayasal güvence altına alınmasının ardından meşru bir zemine 
oturan sendikal hayat ifade edilmelidir ki 1960’lar boyunca ekonomik bir model-
de ilerlemiştir. 1960’ların ilk işçi eylemlerine bakıldığında Saraçhane Mitingi ve 
hemen sonrasında henüz sendikal hayatla ilgili hususi kanunlar hazırlanmamış 
olmasına rağmen yapılan Kavel Direnişi olduğu görülmektedir. Hukuki düzenle-
meler yapıldıktan sonra gerçekleşen Paşabahçe grevi işçilere tüm engellere rağmen 
mücadele etmeyi öğretmiş ve işçiler açısından da önemli bir tecrübe olmuştur. Bu 
açıdan bakıldığında grev açıcı olarak ifade edilebilecek mahiyete sahiptir. (Aydın 
ve Çelik, 2004, s. 120) Grevi o dönemde yaşanan diğer grevlerden ayıran ve ses ge-
tirmesine neden olan en önemli özelliği bir muhit grevi olmasıdır. Grevin lokal bir 
mahiyet taşıması hem işçiler arasındaki dayanışmayı artırmış hem de grevin uzun 
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süreli olmasına olanak sağlamıştır. Işçilerin eşleri ve çocukları ile birlikte bütün 
Beykoz halkı olarak 5 Şubat’ta gerçekleştirdiği miting de göz önüne alındığında 
hem muhit grevi olduğu hem de bu özelliği sayesinde daha da dayanışma için-
de geçen bir grev özelliği taşıdığı açıkça görülmektedir. (Maden-Iş Tarihi Çalışma 
Grubu, 2017, s. 270)

Paşabahçe’de gerçekleştirilen bu grevin ana nedenine baktığımızda yetkili sendika 
olan Cam-Iş’in işverenle gerçekleştirdiği sözleşmeden memnun olmayan işçilerin 
yeni bir sendika olan Kristal-Iş’e katılarak var olan sözleşmeyi yenileme istekleri 
olmuştur. Bu noktada ifade edilmelidir ki grev 85 gün sürmüş ve 199.200 işgünü-
nün kaybolmasına neden olmuştur. (Çelik ve Aydın, 2006, s. 12-27) Sözleşmede-
ki maddi imkânların yetersizliğini o dönemde Paşabahçe’de işçi olarak çalışan ve 
bugün hala Beykoz Paşabahçe’de ikamet eden 86 yaşındaki Rıfat Karabulut da dile 
getirmektedir. Rıfat Karabulut, ücretlerin ödenmesinde herhangi bir gecikme ya-
şanmadığını ancak ödenen ücretlerin yeterli düzeyde olmadığına dikkat çekmiştir.
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Kristal-Iş destekçi işçi sayısını ciddi oranda artırmasıyla birlikte işvereni yeni söz-
leşme görüşmeleri için davet etse de bu çağrıya herhangi bir olumlu dönüş ala-
mamıştır. Bunun üzerine sendika grev kararı almıştır. Bu grev kararının ardından 
fabrikanın müdürü bir bildiri yayınlamış ve grevin kanunsuz olduğunu işçilerin 
çok önemli bir karar vereceğini dile getirmiştir. (Çelik ve Aydın, 2006, s. 49-50) 
Her ne kadar yeni sendika tarafından grev kararı alınarak bir eylem başlatılsa da 
süreç işçiler açısından esasen oldukça sancılı olmuştur. Zira Kristal-Iş’in yeni bir 
sendika olması nedeniyle grevi finanse edecek maddi gücü olmamıştır. Bu nedenle 
zorunluluklardan ötürü greve gitmeyip çalışan işçiler, greve katılan işçi arkadaşları 
tarafından rahatsız edilmiş ve hatta taşlanmışlardır. (Türkiye Sendikacılık Ansiklo-
pedisi, Paşabahçe Grevi, 1998, s. 514) Ifade edilen bu durumun teyidini yukarıda 
ismi zikredilen Rıfat Karabulut da doğrulamıştır. Rıfat Karabulut’un verdiği bilgiye 
göre kendisi de maddi zorluk yaşamış ancak fabrikada çalışmak yerine başka ge-
çici işlerde çalışarak geçimini devam ettirmiştir. Fabrikada çalışmaya devam eden 
işçi arkadaşları ise greve katılanlar tarafından şiddete maruz kalmıştır. Bu bilgi 
şunu göstermektedir ki işçiler arasında da gerginlikler söz konusu olmuştur. Her 
ne kadar işçiler arasında çatışmalar söz konusu olsa da bir dayanışma olduğu da 
muhakkaktır. Yeterli kazancı sağlayamamalarından erzak alışverişi dahi yapmak-
ta zorlanan işçi ailelere destek için Beykoz esnafının kamyonlarla meyve, sebze 
yardımları yaptığını yine greve katılarak bu olaylara tanıklık eden Rıfat Karabulut 
vermektedir.
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Ilerleyen tarihlerde Türk-Iş yetkili sendika olan Kristal-Iş’ten yetki alarak işverenle 
bir protokol imzalamıştır. Ancak bu protokol Kristal-Iş tarafından kabul görmemiş 
ve grev sona erdirilmemiştir. Bunun üzerine Türk-Iş greve olan desteğini çekerek 
derhal son verilmesini istemiştir. Bu çağrı karşılıksız kalmış ve tüm uyarılara rağ-
men grev devam etmiştir. Işveren tarafı, Türk-Iş ile yaptığı protokolden ve grevin 
hukuki olmadığı yönündeki başvurusundan da bir sonuç alamayınca grevin erte-
lenmesi talebiyle başbakan Süleyman Demirel’e başvurmuştur. Şişe Cam’ın üretim 
yapamamasından kaynaklanan ilaç ve tekel alanlarındaki sıkıntıları da göz önüne 
alan Başbakan Demirel grevi 20 Nisan 1966 tarihinde ertelemiştir. (Çelik ve Aydın, 
2006, s. 118-119) Grevin ertelenmesinin ardından işçilerin ikna edilmesi için yo-
ğun propaganda yapılmıştır. Direnme güçleri ve motivasyonları ciddi oranda zayıf-
layan işçilerden ilk önce 12 Nisan’da 1400’ü işe başlamıştır. Bir gün sonra 800 işçi 
daha işe geri dönüş yapmıştır. Bu olaylardan bir ay sonra taraflar uzlaştırma kuru-
luna gitmiş ve oradan bir sonuç elde etmişlerdir. Tarafların anlaşmasının ardından 
grev sona ermiş ve Paşabahçe’de üretim yeniden başlamıştır. (Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi, 1998, s. 514) Tüm bu süreç göz önüne alındığında greve birebir ola-
rak katılan Rıfat Karabulut’un beyanı ise grevden beklediklerini alamadıkları ve 
boşu boşuna grev yaptıkları yönünde olmuştur.

3.2.Gazete Arşivleri Üzerinden Paşabahçe Grevi
Türk sendikal hayatının özellikle 1960-1980 arasındaki süreci göz önüne alındığın-
da farklı bir yeri olan Paşabahçe’nin kendisinden sonraki süreç göz önüne alındı-
ğında etken bir aktör olduğu söylenebilir. Zira mücadeleci eylemin ne demek oldu-
ğunu Türk işçisinin tecrübe ettiği önemli eylemlerden biri olan Paşabahçe, 
sonrasında DISK’in kurulmasına da etken olmuştur. Grevin erken tarihli bir eylem 
olmasından mütevellit literatürdeki kaynak eksikliği de göz önüne alındığında de-
taylarının ortaya çıkarılabilmesi için dönemin gazetelerine başvurulmuştur. Genel 
çerçevede bakıldığında 1970-1980 arasındaki eylemlerde olduğu gibi manşetlerde 
ve gazete sayfalarının görünür kısımlarında yer almasa da muhtelif aralıklarla dai-
ma gazete sayfalarında grevin kendine yer bulduğu söylenebilir. Çalışmada ideolo-
jik görüşleri birbirinden farklı üç gazete incelenmiştir. Bu gazetelerden biri sol ide-
oloji perspektifinden hareket eden Cumhuriyet gazetesi, bir diğeri sağ ideolojiye 
sahip Tercüman gazetesi ve sonuncu olarak da dönemin popülist gazetesi olan 
Hürriyet gazetesidir. 1970-1980 arasındaki eylemler ile karşılaştırıldığında özellik-
le Hürriyet gazetesi greve ilk gün hariç neredeyse hiç yer vermemiştir. Cumhuriyet 
ve Tercüman gazeteleri ise yaşananlara karşı duyarsız kalmamış iç sayfalarda kü-
çük haber kutucukları şeklinde greve yer vermişlerdir. 
Gazetelerin, grevi sayfalarına taşırken kullandıkları dil de büyük bir önem arz et-
mektedir. Zira sendikal hayatın radikalleştiği, toplumsal huzursuzluğun önemli 
etkenlerinden biri olduğu dönemler göz önüne alındığında sendikalara karşı 
olumsuz bakış açısı özellikle sağ görüşlü gazetelerde açıkça belli olurken bu dö-
nemde böyle bir bakış açısı olmadığı görülmüştür. Örneğin Tercüman gazetesi gre-
vin ilk gününü bir bayram gibi yansıtmış, davulların ve zurnaların çalındığını ve 
işçilerin sadece insan gibi yaşama istekleri olduğunu yazmıştır. (Tercüman gazete-
si, 4 Şubat 1966) Yukarıda ifade edildiği gibi dönemin popülist gazetesi olan Hür-
riyet de yine aynı bakış açısıyla grevi sayfalarına taşımış ve işçilerin davul-zurna ile 
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greve başladıklarını yazmıştır. Hürriyet’te sürecin devamında grevle ilgili herhangi 
bir haber olmadığı da görülmüştür.  (Hürriyet gazetesi, 1 Şubat 1966) Grevin iler-
leyen günlerinde gazete haberlerine yansıyan haber, Paşabahçe Şişe Cam Fabrika-
sı’nda yapılan bu grevin bir muhit grevi olma özelliğini yansıtır niteliktedir. Greve 
katılan işçiler ve ailelerinin hep birlikte Beykoz’da bir miting yapmalarını Hürriyet 
ve Tercüman gazeteleri aynı gün sayfalarına taşımışlardır.

Grevin Türk-Iş destekli devam eden gene seyri bir aşamadan sonra tamamen tersi-
ne dönmüş ve bu Türk-Iş’in açıklamalarına da yansımıştır. Bu tavır değişikliğinin 
nedeni ise Türk-Iş’in işverenle masaya oturarak protokol imzalaması ve sonrasında 
imzalanan bu protokolü grev yapan işçilerin kabul etmesi ve greve son vermeleri 
yönündeki net tavrı olmuştur. Türk-Iş’in bu tavrına karşılık işçiler ve Kristal-Iş gre-
vi devam ettirme yönünde karar alınca Türk-Iş ile olan ipler tamamen kopmuş ve 
yalnız kalmışlardır. 29 Mart tarihli Tercüman gazetesi sayfalarında yer alan haber 
Türk-Iş’in tavrının keskinliğini adeta kanıtlar niteliktedir. Haberde yer alan başlık-
ta Türk-Iş’in “Paşabahçe işçileri çalışmalı yoksa karışmayız” açıklamasına yer veril-
miştir. (Tercüman gazetesi, 29 Mart 1966) Yaşanan bu gelişmenin ardından Türk-
Iş’in hem maddi hem de manevi desteğinden mahrum kalan işçiler ve Kristal-Iş 
ciddi bir motivasyon kaybı yaşamıştır. Bununla birlikte işveren tarafının grevin 
hukuki olmadığı yönündeki iddiasını yargıya taşıması işçiler açısından greve olan 
inancı düşüren bir başka olay olmuştur. Her ne kadar çıkan karar grevin hukuki 
olduğu yönünde olsa da Paşabahçe’de yapılan bu grevin mücadeleci karakteri ciddi 
zarar görmüştür.

Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası’nın 1960’ların sanayi konjonktürü göz önüne alı-
nırsa ne derece önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bu noktada uzun süredir 
devam eden grevin büyük ölçekte ciddi zararları oluşmaya başlamıştır. Bu zararla-
rın önemli düzeye ulaşmasının ardından hükûmet bakanlar kurulu kararı ile gre-
vi erteleme kararı almış ve işçileri çalışmaya zorlamıştır. Ilaç sektörünün yaşanan 
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grevden oldukça olumsuz etkilenmesi ve etkilerin giderek artacak olması hükûme-
tin bu kararı almasındaki en büyük etken olarak o dönemde verilen beyanlardan 
okunmaktadır.

Grevin ertelenmesi kararından sonra işçiler gruplar halinde grevi bırakıp işlerine 
dönmeye başlamışlardır. Bununla birlikte ertelenme kararından sonra taraflar Uz-
laşma Kurulu’na gitmiş ve bu kuruldan çıkan karara da uyarak grevi tam anlamıy-
la sona erdirmişlerdir. Uzlaşma Kurulu’nun kararlarına işçi ve işveren tarafının 
uyma anlaşması üzerine 274 sayılı Kanunun 15. Maddesine göre çıkan karar toplu 
iş sözleşmesi hükmü kazanmıştır. (274 Sayılı Kanun, 2021) (Türkiye Sendikacılık 
Ansiklopedisi, Paşabahçe Grevi, 1998, s. 514) Grevin başından sonuna kadar her 
aşamasına tanıklık etmiş olan ve gazete haberlerinde dahi yer almayan ek bilgileri 
veren Rıfat Karabulut’a göre yaşanan grev işçiler açısından beklenilen olumlu so-
nucu getirmemiştir. Işçiler uzun süren bu mücadelenin ardından beklediklerini 
alamamışlardır.
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SONUÇ
Türk endüstri ilişkilerinin en önemli yılları olarak nitelendirilebilecek 1960-1980 
dönemi genel çerçevede değerlendirildiğinde ölçeği ve etkileri büyük olan farklı 
eylem ve olaylar görülmektedir. Özellikle 1970-1980 yılları arasındaki işçi eylem-
leri ölçek ve ses getirme açısından bakıldığında 1960-1970 arası döneme göre çok 
daha göz önünde olmuş ve medya tarafından da ilgi görmüştür. Bunun en önemli 
sebebinin işçi eylemlerinin ve sendikal mücadelenin radikalleşmesi ve politize ol-
masıdır. Ancak bu noktada ifade edilmelidir ki 1970 sonrasındaki sürecin karakter 
farklılığı ve radikalleşmesinin temeli 1960’lı yılların ikinci yarısından sonra atıl-
mıştır. Bu temelde de ilk adımın Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası’nda yapılan grev 
olduğu görülmektedir. Grev bir muhit grevi olma niteliği taşısa da fabrikanın üre-
timinin farklı iş kollarını besler durumda olması grevin etkilerini arttırmıştır. Bu-
nunla birlikte grev sona erdikten sonra yepyeni bir sürecin başlamasına etki etmiş 
ve bir yıl sonra Türk sendikal hayatındaki radikalleşme sürecinin baş aktörü olan 
DISK kurulmuştur. Tüm bunların yanında ifade edilmelidir ki Türk işçisi haklarını 
müdafaa etme konusunda Paşabahçe’de ciddi bir tecrübe yaşamış ve mücadelenin 
nasıl yapılması gerektiğini de öğrenmiştir. Oldukça demokratik bir havada geçen 
grev süreci Beykoz ilçesinin bir bütün halinde dayanışması ile sürmüştür. Yukarıda 
ifade edildiği gibi grev gazete sayfalarında ileriki yıllarda yaşanan işçi eylemleri-
nin kapladığı yer kadar alan bulamasa da muhtelif zamanlarda haberleştirilmiş ve 
gazeteler grevin gidişatı ile ilgili haberler yaparak okuyucularını bilgilendirmiş-
tir. Ifade edilmelidir ki bu haberlerin metin içeriği ve dili ileriki yıllarda görülen 
suçlayıcı, ötekileştirici boyutta olmamıştır. Aksine işçilerin demokratik haklarını 
kullandıkları bir şölen havasında geçtiği vurgulanmış ve fabrika işçilerinin aileleri 
ile beraber bir bütün halinde hareket etmelerine dikkat çekilmiştir. Greve bizzat 
katılmış olan ve hala Beykoz Paşabahçe’de ikamet eden 86 yaşındaki Rıfat Karabu-
lut’un beyanlarına genel olarak bakıldığında her ne kadar büyük bir istek ve moti-
vasyonla, kötü çalışma şartları ve düşük ücretler nedeniyle greve gidilse de grevin 
sonunda istediklerini elde edememiş olarak işlerine döndüklerini ifade etmiştir. 
Bununla birlikte Karabulut, işçiler arasındaki greve katılmayanların greve katılan-
lara saldırmalarından da bahsederek gazete arşivlerinde olmayan ek bir bilgi de 
vermiştir. En nihayetinde Paşabahçe grevi hiç şüphesiz kendi özelinde bir muhit 
grevi olma özelliği göstermesi ve örnek bir dayanışma süreci yaşatmasının yanı sıra 
Türk sendikal hayatını dönüştürücü adımların atılmasında milat olması nedeniyle 
emek tarihi alanında önemli bir yere sahiptir.
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“Sözlü Tarih Beykoz” 
Projesi Kapsamında Çekilen 
Belgeselde Kültürel Miras ve 
Sosyal Fabrika Olgusu Üzerine 
Bir İnceleme

Serhat YETIMOVA1

Özet
Beykoz, fabrika alanlarının yanında kültür-sanat faaliyetleri bakımından da Is-
tanbul’un önemli ilçelerinden biridir. Beykoz’da çekilen filmler, tarihi ve mimari 
dokusu ile birlikte Beykozlu sanatçılar, yazarlar, şairler bu durumun en bariz gös-
tergeleri arasında yer alırken bunun dışında ilçedeki film gösterimleri, fabrikaların 
sosyal-kültürel-sanatsal imkânları da Beykoz’un tarihsel gelişiminde önemli bir 
yere sahiptir. Boğaz’a kıyısı olan ilçe, Boğaz çevresinde pek bulunmayan geniş düz-
lükleri ve sanayide kullanılabilecek su yataklarına sahip olması nedeniyle ilçenin 
tarihsel süreçte Osmanlı sanayileşmesinin önemli bir merkezi haline gelmesine ne-
den olmuştur. Beykoz’un bu potansiyeli Cumhuriyet döneminde de üretim kültürü 

1 Doç Dr., Sakarya Üniversitesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü, e-posta: serhatyet@gmail.com
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açısından devam eder. Cumhuriyet dönemindeki sanayileşme hamlesi ise bambaş-
ka bir anlam ifade etmektedir. Cumhuriyet, yeni, Batılı bir rejimdir. Bu nedenle ye-
ni-modern bir insan tipine ihtiyaç duymaktadır. Bu insan tipinin yetiştirilmesi için 
fabrikalara önemli işlevler yüklenmiştir. Fabrikalar, sinema, tiyatro, spor kulüpleri 
gibi sosyal tesislerle donatılmışlardır. Zonguldak Asma bölgesindeki kömür ocak-
ları ve ortasındaki kok fabrikası, Aydın’daki Nazilli Basma Fabrikası, eğitim, sağ-
lık, kültür-sanat (sinema, tiyatro, dans vb.) alanındaki imkânlarıyla devletin sosyal 
boyutunun öne çıktığı, toplumun Batılı ve cumhuriyetçi değerlerle yeniden şekil-
lendirildiği bir sürecin öncü modelleri olmuştur. Beykoz’da ise Deri ve Kundura 
Fabrikası, Cumhuriyet döneminde uzun zaman Sümerbank bünyesinde faaliyet 
göstermiştir. Paşabahçe Cam Fabrikası’nın da aralarında bulunduğu bu fabrikalar 
Beykoz’un nüfusunun artmasında etkili olmuştur. Bu fabrikaların tarihi özgünlü-
ğü, çalıştırdığı işçilerin kültürlenmesi ve sosyalleşmesinde müstesna bir yere sahip 
olmasında yatmaktadır. Bu açıdan fabrikaların geçmişine bakmak yararlı olacak-
tır. Cumhuriyet Türkiye’sinde kurulan fabrikalar sadece üretim konusunda aktif 
olmamış toplumun cumhuriyet değerleri merkezinde yeninden şekillenmesinde 
de öncü bir rol üstlenmiştir. Bu bağlamda cumhuriyet döneminde kurulan fabri-
kalarda çalışan işçiler sosyalleşme, kültürlenme ve sanatsal faaliyetlerde bulunma 
konusunda birtakım deneyimler kazanmıştır. Bu çalışma cumhuriyet döneminde 
kurgulanan bu modelin Beykoz’da bulunan üretim alanlarında nasıl işlerlik ka-
zandığını araştırmaktadır. Cumhuriyetin ilanından 1999 yılına dek faaliyetlerine 
devam eden Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası bir neslin yetişmesinde 
önemli bir rol üstlenmiştir. Beykoz Kundura Fabrikası ise bahsi geçen benzer ör-
neklerde görüldüğü gibi deri ve ayakkabı üretilen dönemde iş alanlarının yanı sıra 
kreş, lokal, sinema, sağlık ocağı, kütüphane gibi birimleriyle nüfusu üç bini bulan 
bir yaşam alanı konumundadır. Bu özelliğiyle Beykoz’un toplumsal ve ekonomik 
yapısında önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışma Beykoz Belediyesi’nin yürüttüğü 
“Sözlü Tarih Beykoz” projesi kapsamında çekilen belgeseldeki Beykoz’un tarihsel 
sürecinde faal olmuş kişilerin tanıklıkların söylem analizi yöntemini kullanarak in-
celemektedir.  Bu sayede Beykoz’daki çalışma koşullarının,  gerçekleşen kültür-sa-
nat faaliyetlerinin Beykoz’daki işçi ailelerinin bilinçlenmesinde ve dünya görüş-
lerinin oluşmasındaki etkisi ve Cumhuriyet rejiminin modernleşme programının 
ne ölçüde karşılık bulduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Bahsi geçen belgeselin ilgili 
tüm bölümleri Beykoz Belediyesi’nin Youtube kanalında mevcut olduğundan ilgi-
li materyallere buradan erişim sağlanmıştır. Araştırmanın sonucunda literatürde 
anlatılan fabrika olgusu ile Beykoz sözlü tarih tanıklıklarındaki fabrika olgusunun 
büyük ölçüde birbirine benzemediği görülmektedir. Batı tipi modern cumhuriyet 
değerlerinin fabrikalar aracılığı ile aktarılmaya çalışıldığı literatürde özellikle vur-
gulanırken, Beykoz’daki fabrikalarda bunun etkilerinin neler olduğu bu tanıklık-
lardan yola çıkarak anlaşılamamaktadır. Ayrıca kültür sanat faaliyetleri literatürde 
yoğun bir şekilde temsil görürken tanıklıklarda daha çok geçim zorlukları ön plana 
çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Kültür, Sanat, Sinema, Kişisel gelişim, Modernleşme, 
Cumhuriyet, Fabrika, Sosyal fabrika.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki ekonomik bağımsızlık 
hamlesi olan Izmir Iktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde toplanmış, 
modern ve milli sanayi felsefesiyle önemli kararlara imza atmıştır. Bu felsefeyi ifade 
eden ilkeleri aşağıdaki gibi sırlamak gerekirse (Pektaş, 2021);

	• Hammaddesi yurt dışından gelen ürünlerin ithalatı durdurulmalı ve ülke için-
de ulusal bir sanayi kurulmalıdır

	• El işçiliğinden fabrika üretimine hızlı bir şekilde geçilmelidir

	• Uluslararası rekabetle mücadele edebilmek için ulusal sanayinin toplu ve bü-
tüncül şekilde kurulması gerekir

	• Uluslararası tekellerden ve ithal ürünlerden kaçmak gerekir

	• Sanayinin teşvik edilmesi ve ulusal bankaların bir an evvel kurulması sağlan-
malıdır

	• Demiryolu inşaatlarına zaman kaybetmeden başlanmalıdır.

Bu kongrede alınan kararların hayata hemen geçirildiği görülür. 1925 yılında Tür-
kiye Teyyare Cemiyeti kurulmuş, cemiyet daha sonra Türk Hava Kurumu adını 
almıştır. Aynı yıllarda Tayyare Motor ve Otomobil Anonim Şirketi (TOMTAŞ) de 
kurulmuş Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan uçakları üretip bakımlarını yap-
mayı amaç edinmiştir. Bu kapsamda 6 Ekim 1928’de Kayseri’de Türk-Alman işbir-
liği ile Junkers A-20 modeli uçak üretimi başlanmış Junkers A-20 model uçaktan 
15 adet üretilmiştir. 1932 den sonra ise Amerikan Curtis-Wright model uçakların 
montajına başlanmış, 1938 yılına kadar ise toplamda 145 adet Alman Gotha ile 
112 adet Ingiliz MilesMagister modeli uçağın üretimi sağlanmıştır. Gazi Musta-
fa Kemal yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin fabrika atılımları modernleşme 
vizyonu çerçevesinde hızla gelişme kaydetmiştir2 (Pektaş, 2021).

Modernleşme ve ekonomik bağımsızlık kazanma hareketi bağlamında ilk dönem 
Cumhuriyet yönetimi bilinçli bir politika izlemiştir. Örneğin Osmanlı kültür ve 
kimliğine sahip Istanbul, Bursa gibi kentlerin yerine, ‘modernleşme’ hareketini 
Anadolu şehirlerinden başlatmayı tercih etmiştir. Anadolu şehirleri, Osmanlı kül-
tür ve kimliğinin baskın karakterinin dışında, farklı kültürlerin buluşma noktası 

2 Bu fabrikalara örnek olarak buradaki gibi bir kronolojik tablo verilebilir; Ankara Fişek Fabrikası (1924), Gölcük 
Tersanesi (1924), İş Bankası (1924), Ziraat Bankası (1924), Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925), Sanayi ve Maadin 
Bankası (1925), Alpullu ve Uşak Şeker Fabrikası (1926), Kırıkkale Mühimmat Fabrikası (1926), Bünyan Dokuma 
Fabrikası (1927), Eskişehir Kiremit Fabrikası (1927), Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (1928), Ankara 
Çimento Fabrikası (1928), Ankara Havagazı Fabrikası (1929), İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası (1929), Kayaş 
Kapsül Fabrikası (1930),Tabanca, Havan ve Mühimmat Fabrikası (1930), Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü 
(1931), Merkez Bankası (1932), Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikaları (1934), Konya Ereğli ve Bakırköy Bez Fab-
rikaları (1934), Bursa Süt Fabrikası (1934), İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (1934), Zonguldak Antrasit 
Fabrikası (1934), Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası (1934), Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1934), Isparta Gülyağı 
Fabrikası (1934), Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas Buğday Siloları (1934), Kayseri Bez Fabrikası (1934), Nazilli 
Basma Fabrikası (1935), Bursa Merinos Fabrikası (1935), Gemlik Suni İpek Fabrikası (1935), Keçiborlu Kükürt 
Fabrikası (1935), Zonguldak Taş Kömür Fabrikası (1935), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (1935), Etibank (1935), Mta, 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü (1935), Barut, Tüfek ve Top Fabrikası (1936),Malatya Bez Fabrikası (1937), Kağıt ve 
Karton Fabrikası (1934), Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937), Divriği Demir Ocakları (1938), İzmir Klor Fabrikası 
(1938), Sivas Çimento Fabrikaları (1938) bu hareketin gelişimini ifade eden örneklerdir. Bu fabrikalar sayesinde 
Türkiye’de 1929-1938 yılları arasında ağır sanayi üretimi %152 oranında bir artış göstermiş toplam sanayi üretimi de 
%80 artarak Batı standartlarında bir gelişmenin örneğini oluşturmuştur.
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olmuştur. Her bir Anadolu şehri, Osmanlı Devleti’nin siyasi uygulamaları sonu-
cu taşra olarak kaldığından aslında cumhuriyet rejiminin yerleşmesi açısından bir 
avantaj da oluşturmuştur. Bu bakımdan örneğin Ankara, eskinin bir devamı değil 
yeni kurulan bir modern cumhuriyet kenti olarak konum almıştır. Cumhuriyet 
değerleri ile kurulan Türkiye’nin yeni vizyonunda, Ankara gibi kentlerin var edil-
mesi ve vatandaşlara bu modern kent hayatının gerekliliklerinin benimsetilmesi 
gerekmiştir. Örneğin Kayseri de Ankara gibi Cumhuriyet rejiminin modernleşme 
hikâyesinin bir parçası konumundadır. O dönem için sıradan bir yerleşim merkezi 
olmanın ötesinde, modernizm düşüncesinin izlerini taşıması istenen bir kent ola-
rak kurgulanmıştır.  Bu bakımdan örneğin kent merkezinde Tayyare Fabrikası ile 
Bünyan’da bir Elektrik Santrali kurulmuş diğer taraftan tesis merkezî demiryoluna 
bağlanmıştır. Modernizasyon hareketi bu şekilde hızla devam etmiş; 1935 yılında, 
önemli bir değişimi başlatacak Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları 
hizmete açılmıştır. Fabrika’nın lojmanları o dönem için ideal olarak sunulan mo-
dern yaşamın ne anlama geldiğini topluma öğreten uygulamalı bir okul özelliğin-
dedir (Asiliskender, 2021):

Fabrikanın yapılış amacı, ekonomik ve sosyal işlevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ulus-devlet oluşturma çabalarıyla doğrudan ilgilidir. Bundan dolayı tesis, sade-
ce Kayseri merkezli değil, o dönemde oluşturulmaya çalışılan ‘modern’ Türkiye 
hakkında genel bir değerlendirme olanağı sağlamaktadır. Sümerbank’ın kurumsal 
yapısı incelendiğinde, Cumhuriyetin ana fikirlerinin bir yansıması olduğu söyle-
nebilir. Kurum, çalışanlarını, aileleriyle birlikte kendi “tek” kimliği altında topla-
mayı amaçlayan bir organizasyondur. Bu düşüncenin ilk uygulaması olan Kayseri 
Fabrikası ve Lojmanları ise, her ne kadar sanayileşme hedefini gerçekleştirmek 
için kurulmuşsa da aslında, ardında “modernleşme” hareketinin tetiklendiği kent-
sel ölçekte bir düzenlemedir. Amacı halk tipi, ucuz pamuklu kumaş üretmek olan 
fabrika, pamuklu tekstil sanayi kolunun ve yurt ekonomisinin gelişmesine büyük 
ölçüde yardımcı olmuştur. Kuruluş yıllarında, 2.100 işçi ile 155 memur çalıştı-
ran müessesenin memur ve ustalar için konutları, revir, kreş, işçi ve memur lo-
kali, market ve fırın gibi temel ihtiyaçları karşılayacak birimler ile sosyal amaçlı; 
sinema, 1000 kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, tenis kortu gibi spor birimleri 
ve etrafında caz eğlenceleri de düzenlenen yarı-olimpik bir yüzme havuzu olduğu 
kaynaklarda belirtilmektedir. (1973, Cumhuriyet’in 50. Yılında Sümerbank 1923-
1973, Tiça Matbaası, Ankara; 31-33’den Akt. Asiliskender, 2021)

Türkiye Cumhuriyeti’nin devletçi temelde bir modernleşme hareketi içinde ol-
masında neoliberal politikaların 1929’daki Büyük Buhran’da iflas etmesi önemli 
bir neden oluşturmuştur. Bu durumu önceden gören devlet daha 1925’lerde son-
ra henüz olgunlaşmamış olan özel sektöre teşvik ve krediler vermeye başlamış, 
özellikle savunma sanayi alanında devletin fabrikaları kurulmaya başlanmıştır.3 
1931’de ise devletçilik ilkesi CHP programına girmiş, sonrasında Sovyetler Birliği 
3  Örneğin; Gölcük Tersanesi (1924), Ankara Fişek Fabrikası (1924), Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925), Kırıkkale 
Alpulu Şeker Fabrikası (1926), Uşak Şeker Fabrikası (1926), Mühimmat Fabrikası (1926),  Bünyan Dokuma 
Fabrikası (1927), Eskişehir Kremit Fabrikası (1927), Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (1928), Ankara 
Çimento Fabrikası (1928), Ankara Havagazı Fabrikası (1929), İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası (1929), Kayaş 
Kapsül Fabrikası (1930). 
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deneyiminden örnek alınarak Birinci Sanayi Planı 1933 yılında hayata geçirilmiş 
bu doğrultuda kurulan fabrikalar modern Türkiye’nin inşasının temel yapı taşları 
haline gelmiştir.4 Bu bakımdan Türkiye ekonomide karma modeli benimseyerek 
çağdaş dünyayı hızla yakalayacak adımlar atmıştır (Bila, 2020).

Bu politik yaklaşım 1980’lere kadar devam etmiş fakat bir askeri ihtilalle birlikte 
kırılma yaşamıştır. 1980’lerden günümüze ise Türkiye, fabrika temelli bir kalkınma 
modelinden inşaat merkezli bir büyüme modeline geçiş yapmış ve bu yönde yatı-
rımlarla gelişme kaydetmiştir. Süreç içinde tüm kamu kazanımları özelleştirilerek 
elden çıkarılmıştır (Bila, 2020).

Cumhuriyet döneminde geliştirilen fabrika merkezli bu modelin en belirgin uygu-
lamalarından biri Zonguldak’taki EKI (Ereğli Kömürleri Işletmesi) olmuştur. Bu 
işletmelerde kömür çıkarmakla görevli madencilerin ve onların ailelerinin, zorlu 
koşullardaki işçiliklerini sürdürebilmeleri için ekonomik, sosyal ve kültürel ba-
kımdan devlet desteğini aldıkları görülmüştür. Dönemi inceleyen ve fabrikaların 
sosyal özelliklerine yazısında değinen gazeteci Fikret Bila’ya (2020) göre dönemin 
fabrikaların cumhuriyetin modernleşme felsefe ve atılımının en belirgin örnekle-
rinden birini oluşturmuştur:

Madenci babaya bir mutfak, bir salon, bir yatak odasından oluşsa da, önünde veya 
arkasında birkaç yüz metre karelik sebze ve meyve yetiştirmeye uygun bahçeli loj-
man veren, o günün koşullarında çalışmayan anneyi çarşıya, pazara, dispansere 
bedava götürüp getiren servis sağlayan, çocuklara kömür ocaklarının ortasında 
bedava kaliteli okul veren, büyüyünce liseye servisle götürüp getiren, üniversiteyi 
kazanırsa karınca kararınca Amele Birliği’nden burs veren, büyük kentlerde öğ-
renciler için misafirhaneler kuran, öğretmeni, doktoru, hastanesi, elektriği, kömü-
rü, suyu bedava sağlayan, kâr almadan gıda ürününden pazen, patiskaya kadar 
ucuza temel ihtiyaç maddelerini işçiye satan ekonomi zincirleri kurmuş bir sosyal 
devlet vardı Zonguldak’ta... Madenci çocukları için her mahallede bedava bir si-
nema, okullarda tiyatro salonları, spor merkezleri, futbol sahaları, tenis kortları, 
halkevlerinde müzik ve oyunculuk kursları, okullar arası bilgi yarışmaları, parasız 
yatılı sınavını kazanan madenci çocuklarını Istanbul, Ankara’ya uğurlayan, hatta 
gidip ailesiyle birlikte okula bizzat yerleştiren fabrika müdürleri, başmühendisler, 
başöğretmenler vardı Zonguldak’ta… Madencilere geceleri okul sıralarında oku-
ma yazma kursları düzenleyip çocuklarını o kurslarda öğretici olarak karşılarına 
çıkaran müdürler vardı. Babalarına, komşularının babalarına hem tulum diken 
hem okula giden ablaları vardı Zonguldak’ın… Yeter ki çocuklar okusun diye hafta 
içlerinde madende hafta sonlarında gecekondu inşaatlarında çalışan, birbirlerine 
yardım eden, borç alıp veren, babaları, veresiyede onları hiç sıkıştırmayan mahal-
le bakkalları vardı Zonguldak’ta… Okumayı öğrenmiş çocuklarına kısa istirahat 

4  Sümerbank (1933), Eskişehir Şeker Fabrikası (1934), Turhal Şeker Fabrikaları (1934), Konya Ereğli Bez Fabrikası 
(1934), Bakırköy Bez Fabrikası (1934), İzmit Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası (1934), Zonguldak Kömür Yıkama 
Fabrikası (1934), Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1934), Kayseri Bez Fabrikası (1935), İzmit Kağıt ve Karton Fabri-
kası (1934), Nazilli Basma Fabrikası (1934), Etibank (1935), Bursa Merinos Fabrikası (1935), Paşabahçe Şişe Cam 
Fabrikası (1935), Gemlik Suni İpek Fabrikası (1935), Ankara Çubuk Barajı (1936), Nuri Demirağ Uçak Fabrikası 
(1936), Malatya Sigara Fabrikası (1936), Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937), Divriği Demir Ocakları (1938) 
Sivas Çimento Fabrikası (1938).
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saatlerinde kahramanlık kitapları okutup dinleyen madenci babalar vardı… Ço-
cuk kitap okudukça gururlanan bana da oku, diyen anneler vardı… O babalar, o 
anneler, o devlet sayesindedir ki, o çocuklar okudu. Dünyanın, Türkiye’nin dört bir 
yayına dağıldılar.

Türkiye’nin yukarıda belirtilen fabrika merkezli modernleşme hareketinin en 
önemli temsilcilerinden biri de Nazilli Basma Fabrikası’dır. Fabrikanın aşağıda-
ki başlıklarda sosyal ve kültürel değerler ürettiği görülmektedir. Her bir başlıkta 
önemli faaliyet ve gelişmeler kaydedilmiş olup Osmanlıların gelişmesini ihmal et-
tikleri “taşra”nın kalkınması, kültürlenmesi ve çağdaş dünyanın bir parçası haline 
gelmesi fabrikalaşma hamlesi ile mümkün olabilmiştir (Doğan, Kocaman, Çakır 
ve Üngüren 2011):

	• Okuma-Yazma Kursları
	• Sümer Ilköğretim Okulu
	• Sümer Çocuk Kütüphanesi
	• Sümer Vakfı
	• Nazilli’deki bataklıkları kurutma, mazotla ilaçlama çalışmaları, hastaların 

bakım ve tedavisi ile sıtmaya karşı fabrika işçileri Nazilli özelinde ortak bir 
mücadele hareketi geliştirmiştir.

	• Kreş/Çocuk Yuvası
	• Vazife veya Fabrika Evleri
	• Fırın
	• Ekonoma
	• Hamam
	• Işçi/Bekâr Pavyonu
	• Basma Baloları
	• Sümerbank Basma Fabrikası Cami
	• Düğünler, Sünnet Düğünleri
	• Dinlenme Kampı
	• Sinema Gösterimleri
	• Tiyatro etkinlikleri
	• Resim Sergileri
	• Defile/Konserler
	• Nazilli Basmaları Üzerine Söylenen Türküler ve Nazilli Sümerbank Marşı
	• Gıdı Gıdı Gazetesi
	• Radyo/Müzik Yayınları
	• Spor faaliyetleri ve Sümerspor

Cumhuriyet tarihinin erken döneminde; 1930’larda geliştirilen bu modele Sosyal 
Fabrika Modeli adı verilmiş ve en ileri uygulamalarından biri olarak Nazilli Sü-
merbank Basma Fabrikası’nda uygulamalara başlanmıştır. Geliştirilen bu modelin 
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ilham kaynağı sosyalist anlayışa ve dönemin Sovyetler Birliği’ndeki uygulamala-
ra dayansa da Türk kültürüne özgü bir anlayış da benimsenmiştir. Bu doğrultuda 
kurulan ve geliştirilen Köy Enstitüleri, Halkevleri, Uçak sanayi, Demiryolları vb. 
girişimler Sosyal Fabrika Modeli ile birlikte Türk kültürüne özgülenmiş olarak sos-
yalist ve devletçi bir modernleşme vizyonunun yapı taşları olarak tarihsel süreçte 
yerini almıştır (Doğan, 2007).

Beykoz ve çevresi de Cumhuriyet döneminde önemli bir üretim merkezi haline 
gelmiştir. Fakat onun da öncesinde Tanzimat dönemine kadar giden bir geçmişi 
de vardır. Tanzimat döneminde devlet güdümünde hayata geçirilen sanayileşme 
mücadelesinin ortaya çıktığı ilk mekânlardan birisi Beykoz olmuştur. Kâğıt, deri, 
çuha, mum, cam fabrikaları bu bölgede kurulmaya başlanmıştır. Adına “fabrika-i 
hümayunlar” denilen bu üretim merkezleri ile birlikte Beykoz ve çevresi Osmanlı 
Imparatorluğu’nun ilk sanayi alanlarından biri haline gelmiştir. Önceleri çoğun-
lukla Rumların ve Avrupa’dan getirilen nitelikli işçi ve teknisyenlerin oluşturduğu 
işçi sınıfı zamanla Cumhuriyet döneminde azalma göstermeye başlamıştır. Tüm 
bu gelişmelere ve yapılan araştırmalara bakıldığında Osmanlı dönemindeki işçi 
sınıfının sosyal ve kültürel yaşamı ile ilgili derinlemesine çalışmalar oldukça az 
sayıdadır. Savaşlarla birlikte bölgede yaşan Rum ve Ermeni işçilerin büyük bölümü 
semti terk etmek zorunda kalmıştır. Fakat Cumhuriyet’in 1930’lardaki modern-
leşme hamleleri bölgenin yeniden işçi sınıfı niteliğiyle ön plana çıkmasına aracı 
olmuştur. Akaryakıt depoları, halat, deri ve kundura fabrikası ile birlikte Paşabah-
çe’de Şişe-Cam ve Tekel Rakı fabrikalarının kurulması Beykoz’un işçi kimliği ile 
ön plana çıkmasına ve Türk modernleşmesinin öncü kentlerinden biri olmasına 
imkân tanımıştır (Koçak, 2014).

Fabrikaların kurulması Anadolu’dan Istanbul’a göç hareketini hızlandırmış bölge-
de gecekondulaşma da beraberinde ortaya çıkmıştır. Özellikle Paşabahçe ve Kazlı-
çeşme, Istanbul’un 1940’ların sonunda oluşan ilk nesil gecekondu semtleri haline 
gelmiştir. Bu durum hem sendikal hareketleri hem de hemşerilik bağlarının güç-
lenmesine de imkân tanımıştır (Koçak, 2014).

Beykoz’un bu durumu semtin grevlerle anılmasına da neden olmuştur. Beykoz’daki 
ilk grev 1908 grev hareketi ile başlar ki nedeni Paşabahçe Cam Fabrikası’ndaki ya-
bancı işçiler Türklerin yerine çalıştırılmak istenmesi ve ücretlerin düşük oluşudur. 
1966 yılında Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası’nda gerçekleşen grev hareketi de tarihi 
bir dönüm noktasını oluşturmuştur. Grev, fabrika ile sınırlı kalmayarak bölgeye ya-
yılmış sınıf dayanışmasının bir sembolü haline gelmiştir. 1990’lı yıllara kadar grev 
ve direnişler, fabrikalardaki soysal hareketlerin de merkezinde yer almıştır. 1992 
yılında Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası’nda yüzlerce işçinin işten atılması karşısın-
da ortaya konan direniş hareketi tarihsel süreçte önemli bir yere sahip olmuştur. 
1960’lardaki gibi hareket kitleselleşmiştir. Fakat zamanla bölgede başlayan konut 
ve arsa temelli rant projeleri nüfusun artmasına, fabrikaların küçülmesine neden 
olmuş, direniş hareketlerinin nispeten azalmasına etki etmeye başlamıştır. Dokusu 
çözülen Beykoz, bir süre sonra lüks konut projeleri ile medyanın gündemine gel-
meye başlayacaktır.  2002 yılına gelindiğinde zayıf bir direniş hareketinin ardından 
Paşabahçe Şişe-Cam, Beykoz Deri-Kundura ve Tekel fabrikalarının kapandığı gö-
rülmüştür (Koçak, 2014).
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Adı geçen fabrikaların bölgedeki sosyal yapıyı önemli ölçüde etkilediği belirtil-
mektedir. Örneğin, Sultaniye çayırında Şişe-Cam fabrikasının kuzu bayramları-
nın yapılması ve tüm semtin katıldığı bir bahar bayramı havasında kutlanması bu 
bakımdan önemlidir. Diğer yandan Deri Kundura Fabrikası’nın içindeki sinema 
etkinlikleri ile Tekel Rakı Fabrikası’nın salonlarında dinlenen konserler yukarıda 
belirtilen erken dönem Cumhuriyet rejiminin modernleşme felsefesinin ve uygu-
lamalarının birer örneğini yansıttığı söylenebilir (Koçak, 2014).

Deri Iş Sendikası Eski Genel Başkanı ile röportaj yapan Yerlitaş (2013, s.80) ise 
Sümerbank Beykoz Deri Kundura Fabrikası’nın sosyal ve sportif yönlerden işçileri 
destekleyecek imkânlarla donatılı olduğunu belirtmektedir. Fabrika yerleşkesinde-
ki sinema salonu da işçilerin gelişimini desteklemektedir. Ayrıca sağlık sorunla-
rının yerinde tedavi ile çözülmesi Beykoz’daki fabrikalara olan aidiyeti arttırdığı 
gibi bölgenin nüfus bakımından gelişmesine de imkân tanımıştır. Fabrikalar çok 
yönlü bir ideolojik kompleks olarak Cumhuriyet tarihinde modernleşmenin ve 
Batılılaşma idealinin öncü kurumları olmuş ve toplumun ahlaki ve felsefi anlamda 
şekillenmesini sağlamıştır.

1986 yılına kadar zarar etmediği görülen Sümerbank Beykoz Deri Kundura Fabri-
kası, o dönem Istanbul’da en yüksek vergi ödeyen kurumlar arasında yerini almış, 
1970 ve 1980’lerdeki kârıyla 7 fabrikanın kurulması için planlama yapılmasına 
öncü olmuş ve bu arada üçü faaliyete geçirilmiştir. Van, Tercan, Sarıkamış Deri 
Kundura Sanayi Işletmeleri, fabrikanın elde ettiği bu kâr sonucunda kurulabilmiş-
tir. Durumu tezinde derinlemesine araştıran Yerlitaş (2013, s.82) bir dönemin sos-
yokültürel durumunu fabrika özelinde şu şekilde ifade etmektedir:

“Beykoz Deri Kundura Fabrikası, emeği üretimin dışında tutmadan işçileri de 
üretimin baş aktörü olarak kabul eden, onları üretimlerine yabancılaştırmayan bir 
fabrikaydı. Sümerbank içinde kendi sağlık kuruluşu olan, oluşturdukları yardım 
sandıkları ile işçiler arasında dayanışma duygusunu artıran, kooperatiflerle işçileri 
ev sahibi yapan bir fabrikadır. Baskıcı bir idari anlayışla yönetilmeden işçiler ve 
çalışanlar arasında dayanışmaya dayalı bir kültürle devlete bağlı bir üretim mer-
kezi olan Beykoz Deri Kundura Fabrikası, özel sektör karşısında 2005 yılına kadar 
varlığını sürdürebilmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası dünyanın ekonomik 
açıdan yaşadığı liberal değişimin etkisiyle Türkiye’de de devlete bağlı fabrikalar 
gözden düşmüştür. Özelleştirme furyasının dışında kalamamış ve işçi alımlarına 
1986 yılı sonrasında son vererek günden güne işçi sayısını azaltmıştır.”

Bununla birlikte fabrikada yer alan okulun işçi çocuklarına ortaokuldan sonra iki 
yıl mesleki eğitim vermesi fabrikanın ihtiyaç duyduğu eğitimli işçilerin sürdürü-
lebilir istihdamına da katkı sunmuştur. Her yaz Beykoz Çayırı’nda gerçekleştirilen 
sosyokültürel etkinliklere de işgücü ve organizasyon desteği vermesi, Beykoz Deri 
ve Kundura Fabrikası’nın Beykoz’un sosyal hayatı için önemini belgelemektedir 
(Alpman, 2002’den akt. Uçar, 2013, s.95).

Fabrikaların aktif olduğu dönemdeki sosyokültürel yapı günümüzde fabrikaların 
kapanmasıyla çok daha farklı bir evreye girmiştir. Imar değişiklikleriyle Beykoz, 



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 957

kentsel dönüşümün ve kentleşmenin merkezi haline gelirken, sosyal boyutundan 
daha çok ekonomik kapitali ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bakımdan işçi 
semti olma özelliğini de yitiren semt, 2000’lerle birlikte ortaya çıkan lüks kont pro-
jeleri, film platoları, sanat galerileri, kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile daha çok 
medyatik bir yerleşim yeri olma özelliği kazanmıştır (Kuştemir, 2017, s.131).

Fabrikaların kapatılması mekân ve toplum bir bütün olarak değerlendirildiğinde 
sanayileşmeden, üretimden kopmuş bir Beykoz yaratmıştır denebilir. Bu nedenle 
işçi kenti olma özelliğini yitiren günümüzün Beykoz’u, kapitalist sermayenin lüks 
konut projeleriyle kenti bir tüketim mekânına dönüştürmüştür. Bu süreçte kapita-
list sermaye kapanan fabrikaları ya atıl bırakmış ya da görselliği ile medyatik bir 
tüketim alanına dönüştürmüştür (Yağız, 2018, s.133-134).

Yöntem
Araştırmada söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Söylem analizi dilin incelen-
mesini içeren bir yöntemdir. Fakat bu inceleme sözdizimsel, fonolojik ve seman-
tik özelliklerin ötesine geçmeyi, bunların ötesinde yatan sosyal ve kültürel anlamı 
incelemeyi gerektirir bir yöntemdir (Dijk, 1997; Barker ve Galasinski, 2001’den 
akt. Çelik ve Ekşi, 2013, s. 105) Bu bağlamda Beykoz’daki fabrikaların sunduğu 
sosyal ve kültürel imkânlar ile Beykoz’da yaşamanın sosyal ve kültürel avantajla-
rı konusunda semt sakinlerinin ne düşündükleri, hangi söylemleri geliştirdikleri 
bu kapsamda inceleme konusu yapılmıştır. Ayrıca yapılan sözlü tarih görüşmeleri 
kapsamındaki videolarda hangi unsurların ön plana çıkarıldığı da bu söylemin bir 
parçasını oluşturmaktadır.

Sözlü tarih çalışması kapsamında Beykoz Belediyesi’nin Youtube kanalına bakıl-
dığına toplamda 168 video bulunmaktadır. Araştırma evrenini oluşturan bu vi-
deolardan sistematik örneklem modeli5 ile %25’lik bir paya denk gelen 42 video 
incelenmiş, bu videolardaki tanıklıklara dayanarak katılımcıların nasıl bir söylem 
geliştirdikleri inceleme konusu yapılmıştır. Bu bağlamda 1-20 ile 168-144 arası vi-
deolar incelenmiştir.

Bulgular
Sözlü tarih çalışması kapsamında kendileri ile görüşülen Beykozlu sakinler fabri-
kalardaki çalışma koşullarından daha çok köyden kente göç sonrası karşılaştıkları 
hayata tutunma zorlukları konusunda açıklamalarda bulunmuşlardır.  Görüşülen 
kişilerin büyük bir çoğunluğu Karadeniz bölgesinden Beykoz’a 1950 ve 1960’lı yıl-
larda gemi ile günlerce süren yolculuklar vasıtasıyla gelmiştir. Beykoz’a gelmele-
rindeki temel motivasyon köylerindeki tarımsal ve sınai olarak üretim, geçinme, 
eğitim ve sağlık konularının çok yetersiz bir durumda olmasıdır.

Beykoz’a gelen göçmenler burada da sıkıntılardan bir türlü kurtulamamıştır. Sözlü 
tarih çalışmasında özellikle 1950-1980 arasını değerlendirdiği görülen Beykozlu 
sakinlerin elektrik, yol, su, gaz, un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç maddeleri ile enerji 

5  Bu model hakkında detaylı bilgi için bkz. Öztürk, S. ve Yetimova, S. (2015) Küreselleşen Dünyanın Kimlik İnşa-
sında İnternetin Katkısı: Vimeo Web Sitesindeki Türkiye Tanıtımları. Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi 
2.Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 2/11-25/2, 5-7 Kasım 2015, Ankara
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ve ulaşım sorunlarını sıklıkla dile getirdikleri görülmektedir. Beykozlular barınma 
sorunu da yaşamış bu sorunlarını tapusuz arazilere gecekondular dikerek aşmaya 
çalışmıştır. Bu süreçte dayanışma içinde bulunmuşlar, kadın-erkek, gece-gündüz 
çalışarak barınma, beslenme ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını giderme noktasında 
mücadele sergilemişlerdir. Bu süreçte akraba ve komşu dayanışmasına sözlü tarih 
kapsamındaki görüşmelerde özel bir atıf yapıldığı görülmektedir.

Toplumsal, kültürel ve iktisadi değerler konusunda geçmiş ile günümüz arasında 
bir karşılaştırma yaptıkları görülen Beykozlu sakinlerin eskiden paranın alım gü-
cünün daha çok olduğunu, sevgi, saygı paylaşım ve dayanışmaya dayalı mahalle 
kültürünün baskın olduğunu belirtmişlerdir. “Birimiz hepimiz için, hepimiz bi-
rimiz için (Victor Hugo)” sözünün karşılığı olan bir seferberlik halinin insanları 
yaşama bağladığı görülürken, dönemin mahalle kültürünün Beykoz’un imarında 
etkili olduğu söylenebilir.

Sözlü tarih görüşmesine katılımcıların politik tavırlarının da ön plana çıktığı veya 
çıkarıldığı görülmektedir. Incelenen videolarda Adnan Menderes, Turgut Özal 
ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükûmet uygulamalarının olumlu, Ismet 
Inönü liderliğindeki hükûmet uygulamalarının ise olumsuz bulunduğu görülmek-
tedir. Adnan Menderes zamanında tarımdaki kıtlığın Amerika’dan getirilen ithal 
buğdayla çözüme kavuşturulması (80 kuruşa ithal edilip halka 20 kuruşa verilme-
si) takdir gören bir uygulama olmuş.  Ismet Inönü döneminde çiftçilerin mallarına 
el konması ve bu süreçteki devletin vergi politikaları, bu vergileri ödeyemeyenlerin 
mallarına haciz gelmesi, 2002 öncesi siyasi çekişmelerin istikrarsızlık yaratması, 
Türkçe ezan ve inançsızlık ithamı gibi konular görüşme videolarında genel olarak 
ön plana çıkan konuları oluşturmuştur. Görüşmelere katılanlar Adnan Menderes, 
Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan zamanındaki bayındırlık ve iskân faaliyet-
lerini övgüyle dile getirirken “insan” gibi yaşadıklarını vurgulamışlardır. Iş gücü 
piyasasının 1950’lerden sonra açılması, yapılan yol, tünel, elektrik vb. hizmetleri 
değerli bulmaktadır. Istanbul’un ticari bakımdan altına benzetilmesi de Islam pey-
gamberinin Istanbul’u ziyaretiyle ilişkilendirilmiştir.

Sözlü tarih görüşmelerinde fabrika olgusunun sosyal boyutuna dair bilgiler çok 
sınırlı durumdadır. Literatür kısmında belirtilen Cumhuriyet yönetiminin Batı tipi 
bir modernleşme ideolojisinin aygıtı olan fabrikaların fonksiyonlarının görüşme 
videolarında ön plana çıkmadığı/çıkarılmadığı görülürken Beykoz’un genel sosyal 
ve kültürel ortamının ise değerli bulunarak vurgulandığı görülmektedir. Görüşme-
lere katılanların büyük bir kısmı Beykoz fabrikalarında çalışsa da bir kısmı da fab-
rika dışı işlerde, inşaat, terzilik, marangozluk, odunculuk, gemicilik, demir-çelik, 
taksicilik gibi işlerde çalıştığı görülmüştür. Bu çeşitlilik fabrika konusunun merke-
ziliğini bir ölçüde ortadan kaldırmaktadır.

Sözlü tarih görüşmelerinde fabrikaların sosyal boyutu ile Beykoz’un sosyal ve kül-
türel imkânları konusunda şu hususların ön plana çıkarıldığı görülmektedir.

	• Beykoz’daki çayırda konserler düzenlenir, her akşam açık sinemalar olur. Aile-
cek her akşam gidilir. (1. Video)
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	• Paşabahçe Cam Fabrikası’nın bir özel okulu vardır ve oraya girmek zordur. 
Her yıl 350 kişi başvurur okul 90 kişi alır. (2. Video)

	• Kundura ve cam fabrikalarında sabaha kadar sünnet düğünleri olur. Milletin 
başka eğlencesi yoktur sünnet ve sinemadan başka. (3. Video)

	• Paşabahçe Cam Fabrikası’nda toplam 80 usta vardır. Her sene en iyi ustaların 
isimleri tahtaya yazılır, birinci, ikinci ve üçüncü ustalar belirlenir. Avrupa’ya 
mal ihraç edilir. Müdürler çalışanların yaptıkları işleri yakından izler, takip 
eder. Japon kültüründeki selamlama ile çalışanlar selamlarlar. Üstün gayret-
le çalışanların istekleri yerine gelir. Bir usta akrabalarının işe girmesine aracı 
olabilir. Fazla üretim fabrika çalışanlarına ek ücret olarak yansır. Bu durum 
fabrikadaki çalışma isteğini attırır. Ustalar cam işçiliğinden cam sanatına geçiş 
yapmış kişiler olarak tanımlanır (9. Video)

	• 1960’larda Beykoz’daki fabrikalar 3 vardiya çalışır. Yaklaşık 250 lira olan ma-
aşlar görece az bulunur (11. Video)

	• Fabrikadan alınan maaş ile 7 tane cumhuriyet altını alınır. Işçiler fabrika ya-
takhanelerinde kalır. Sıcak suları vardır. Beykoz esnafı fabrikalar sayesinde 
yüzü gülen bir esnaf haline gelir. Fabrikaların aktif olduğu dönemde bolluk 
ve bereket vardır. Insanların birbirine saygı ve sevgisi vardır. Herkes birbirine 
güvenir. Beykoz o dönem imkânları bakımından zengin bir yerleşim yeridir. 
(12. Video)

	• Beykoz’a göç edilmesinin nedeni fabrikalardır. Fabrikalar özelleştirilmeye 
veya kapanmaya başladığında insanlar farklı yerlere göç etmeye başlar. (13. 
Video)

	• Beykoz’da 5 sinema salonu vardır. Sürekli yerli filmler gösterilir. TV olmadı-
ğından insanlar hep sinemalara gider. Para azdır ama alım gücü çoktur. Fab-
rikalar tüm ailenin çalışma yerdir, akrabalar çoğunlukla buradadır. Insanlar 
fabrikada tanıştıkları ile evlenir. Insanlar fabrikaların yanında ek işlerde de 
çalışır. O dönem sinema sektörü çok popülerdir. Beykozluların bir kısmı film-
lerde figüranlık yapar. (16. Video)

	• Fabrikaların aktif olduğu dönemde sünnet düğünlerine ev sahipliği yaptığı 
görülür. (18. Video)

	• Kimi Beykozlular inşaatlarda çalışır fakat kendilerine haber vermeksizin si-
gortasız çalıştırılanlar olur (151. Video)

	• Beykoz’un tercih edilme nedeni bağlık, bahçelik olmasından ötürü, göç eden-
lerin köylerine benzemesiyle ilişkilidir. (155. Video)

	• Ek iş yapmasalar işçi ailelerinin geçimi zordur alınan maaşla. Aylıklar ortala-
ma 300 liradır. Istanbul’a (Eminönü) gidip gelmekse 100 liradır (158. Video)

	• Dönemin Beykoz’unda panayırlar ve sünnet düğünleri yaygındır. Ailecek çay 
bahçelerine gidilir; meşhur şarkıcılar buralarda şarkılar söyler. (163. Video)
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	• Paşabahçe Cam Fabrikası’nın inşaatında Amerika’dan gelen tuğlalar kullanı-
lır. Fabrikada koğuş benzeri bir düzende ottan yapılma yataklar vardır. (166. 
Video)

	• Dönemin fabrikalarında 12 saat çalışılır, sonrasında geçim için inşaat işleri 
gibi ek işler yapılır, bakkal-market işletilir. (167. Video)

Sözlü tarih görüşmelerinde dönemin fabrikalarından çok geçim sorunlarının na-
sıl çözüldüğüne dair bilgiler bulunmaktadır. Kanun ve ney gibi müzik aletlerinin 
başat olduğu fon müziklerinin kullanıldığı bu videolarda lehçeleri, anlatım tarzları 
farklılıklar arz eden katılımcıların eğitim seviyesinin de çoğunlukla ilkokul dü-
zeyinde olduğu görülmektedir. Köyden kente; Beykoz’a gelen vatandaşların gel-
me sebepleri kıtlık ve yoksulluk gibi ekonomik sebeplere dayalıdır. Göçmenlerin 
fabrikalarda çalıştıkları görülse de farklı meslek gruplarında veya iş alanlarında 
çalıştıkları da görülür.

Tartışma ve Sonuç
Çalışanların çocuklarıyla yakından ilgilenen fabrika müdürleri, başmühendisler ve 
başöğretmenlerden bahsedilmesine rağmen sözlü tarih tanıklıklarında bu tip bil-
gilere rastlanmamıştır. Sadece fabrikalarda üstün bir çalışma performansı gösteren 
işçilerin tüm isteklerinin yerine getirildiğinden bahsedilmektedir.

Fabrikalarda, memur ve işçiler için konutlar, revir, kreş, işçi ve memur lokali, mar-
ket ve fırın gibi temel ihtiyaçları karşılayacak birimler, sosyal amaçlı donatılar ola-
rak da sinema, futbol sahası, tenis kortu gibi spor tesisleri ve yüzme havuzu gibi 
sosyalleşme imkânlarının olduğundan literatürde bahsedilse de sözlü tarih tanık-
lıklarında bunların ön plana çıkmadığı görülür. Sadece bir yerde, Paşabahçe Cam 
Fabrikası’nın özel bir okulunun bulunduğundan bahsedilir ki bu durum literatürde 
bahsedilen fabrikaların sunduğu çok çeşitli imkânlarla çelişkili bir durum arz eder.

Literatürde fabrikaların okuma-yazma kursları, okul, kütüphane, kreş, çocuk yuva-
sı, fırın, hamam, pavyon, balo, cami, dinlenme kampı, sinema gösterimleri, resim 
sergisi, defile, konser, gazete, radyo ve müzik yayını gibi etkinliklerden bahsedil-
mesine rağmen Beykoz’daki fabrikalarda bu tip imkânların olmadığı veya yansıtıl-
madığı görülmektedir.

Cumhuriyet rejiminin fabrikalara yüklediği uluslaştırma ve Batılılaşma misyonu-
nun sözlü tarih görüşmelerinde ön plana çıkmadığı görülmektedir. Bu durum fab-
rikaların böyle imkânlara sahip olmaması ile açıklanabileceği gibi kurguda çerçeve 
dışında bırakılmış içerikler olarak da değerlendirilebilir.

Beykoz Deri Kundura Fabrikası, o dönem Istanbul’da en yüksek vergi ödeyen ku-
rumlar arasında yerini almış olmasına rağmen aylıklar ortalama 250-300 lira civa-
rındadır. Bu seviyede maaşlarla insanların ancak geçinebildikleri barınma, eğitim 
ve sosyalleşme için ayrıca ek işlerde çalışmak zorunda kaldıkları söylenebilir.

Işçiler arasında dayanışma duygusunu artıran, kooperatiflerle işçileri ev sahibi 
yapan bir fabrika modeli literatürde geçmesine rağmen Beykoz’daki göçmen işçi 
aileleri oldukça zor şartlarda ev-bark sahibi olabilmişlerdir. Gecekondu diye tabir 
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edilen konut sahibi olma biçimi literatürde bahsedilen kooperatif tarzı konut edin-
me biçiminden farklı olarak aynı şekilde bir çelişki oluşturmaktadır. Nitekim fab-
rikaların bazılarında bu yönde bir seferberlik olsa da ülkenin Istanbul-Beykoz gibi 
kimi yerlerinde insanların barınma sorunlarını kendi imkânları ile ve ekonomik 
bakımdan zor şartlarda çözebildikleri görülmektedir.

Literatürde fabrikalardaki okulların varlığından bahsedilmektedir. Beykoz sözlü 
tarih tanıklıklarından sadece bir yerde bu okulların faydasından bahsedilmiştir. Bu 
fabrikalardaki okullarda mesleki eğitim alan kişiler aldıkları eğitimle ortalama 15-
20 yıllık bir süre fabrikalarda çalışmış, ustalık deneyimi kazanabilmiştir.

Literatürde sıkça geçen ama Beykoz sözlü tarih tanıklıklarında geçmeyen konular-
dan biri de grevlerdir. Beykoz işçi hareketleri tarihinde önemli bir yeri olan grev 
hareketlerine dair tanıklar da bulunmamakta, insanların daha çok barınma ve ge-
çim sorunları ön plana çıkarılmaktadır. Fabrikalardaki maaş, çalışma ve hukuki 
haklara dair sorunlarla birlikte grev hareketlerinin toplumdaki yansımaları bu vi-
deolarda bulunmamaktadır.

Literatürde anlatılan fabrika olgusu ile Beykoz sözlü tarih tanıklıklarındaki fabrika 
olgusunun büyük ölçüde birbirine benzemediği görülmektedir. Batı tipi modern 
Cumhuriyet değerlerinin fabrikalar aracılığı ile aktarılmaya çalışılması literatürde 
özellikle vurgulanırken, Beykoz’daki fabrikalarda bunun etkilerinin neler olduğu 
bu tanıklıklardan yola çıkarak anlaşılamamaktadır. Bu durumda iki sebep söz ko-
nusu olabilir. Bunlardan biri bu fabrikaların sosyal imkânlarının oldukça kısıtlı 
oluşu veya bu konunun videoların kurgu sürecinde kesilmiş olması sebepler ara-
sında yer alabilir.
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Beykoz’da Ekonomik ve 
Mali Göstergeler

Abdüsselam SAĞIN1

Özet
Bu çalışmada Beykoz ilçesinin son beş yıllık ekonomik göstergeleri ve değişimleri 
diğer ilçelerle mukayeseli bir şekilde ele alınacaktır. Ekonomik ve mali gösterge-
ler, Beykoz’daki yerleşiklerin finansal hizmetlere erişimini, finansal kapasitelerini 
ve yerel yönetimlerin mali kaynaklarla ilişkili olarak hizmet sunma potansiyelini 
göstermesi bakımından önemlidir. Ekonomik göstergeler olarak üç temel değiş-
ken kullanılacaktır: 1- talep göstergeleri (yurt içi talep, alışveriş merkezleri, market 
sayısı, üniversite sayısı), 2- konut ve araç (ortalama ev kirası, ortalama ev satış be-
deli, ev satışı büyüme oranları, yeni kaydolan araç sayısı), 3- belediye harcamaları 
(belediye harcamaları, gelirleri vb.). Ekonomik ve mali göstergeler yer yer Istan-
bul’un diğer ilçeleri ile mukayeseli bir şekilde sunularak Beykoz’un ilgili gösterge-
ler bakımından Istanbul’daki yeri tespit edilip tartışılacaktır. Analizlerde frekans ve 
yüzde gibi temel göstergelere müracaat edilecektir. Bu kapsamda, pek çok alanda 
sosyoekonomik gelişmişliğin temel parametreleri sayılan göstergeler üzerinden 
Beykoz’un mevcut durumu tespit edilerek, varsa, değişimin yönü ve muhtemel so-
nuçları tartışılacaktır.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Iktisat Bölümü
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Anahtar Kelimeler: Beykoz, Ekonomik göstergeler, Mali göstergeler, Belediye har-
camaları, Belediye gelirleri.

GİRİŞ
Istanbul’un Anadolu yakası ilçelerinden olan Beykoz, 246.110 kişinin yaşadığı, 
sosyoekonomik olarak A- düzeyinde bir yaşam standardına sahiptir. Ilçede kişi 
başı yapılan harcama 2.052 TL düzeyinde olup Istanbul ilçeleri ortalamasının üze-
rinde yer almaktadır.

Kaynak: Belediye faaliyet raporları, TÜIK

Beykoz kişi başına harcamanın en yüksek olduğu 6. ilçe olmuştur.

Kaynak: https://www.avm.gen.tr/

Beykoz’da 1 AVM bulunmaktadır. Diğer ilçelerle karşılaştırıldığında AVM sayısı, 
ortalamanın altında kalmaktadır.
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Kaynak: https://www.avm.gen.tr/

Istanbul’da toplam AVM sayısı 147’dir. 32 ilçede AVM bulunurken, 7 ilçede AVM 
bulunmamaktadır. AVM’ler Avrupa yakası ve oğaza kıyısı olan ilçelerde yoğunlaş-
mıştır.

Kaynak: https://beyond.istanbul/

2019 yılında Istanbul’da 5.558 süpermarket bulunmaktadır. Süpermarket sayısının 
en yüksek olduğu ilçe Ümraniye, en düşük olduğu ilçe Adalar’dır. Beykoz’da 121 
süpermarket bulunmaktadır. Diğer ilçelerle karşılaştırıldığında süpermarket sayısı 
ortalamanın altındadır.
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Kaynak: https://beyond.istanbul/, TÜIK

2019 yılında Istanbul’da 10.000 kişi başına düşen süpermarket sayısı en yüksek 
olan ilçe Şile, en düşük olan ilçe Sultangazi’dir.  Beykoz’da 10.000 kişi başına düşen 
süpermarket sayısı ortalama 4,9’dur. Diğer ilçelerle karşılaştırıldığında 10.000 kişi 
başına düşen süpermarket sayısı yüksektir. Beykoz 10.000 kişi başına düşen market 
sayısının en yüksek olduğu 10 ilçeden biridir.

Kaynak: invest.istanbul

2016 yılında Istanbul’da mini market sayısı en yüksek olan ilçe Ümraniye, en düşük 
olan ilçe Çatalca ve Adalar’dır.  Beykoz’da 60 mini market bulunmaktadır. Diğer 
ilçelerle karşılaştırıldığında mini market sayısının ortalama düzeyde olduğu gö-
rülmüştür.
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Kaynak: invest.istanbul

2016 yılında Istanbul’da 10.000 kişi başına mini market sayısının en yüksek olduğu 
ilçe Şile, en düşük olduğu ilçe Çatalca’dır. Beykoz’da 10.000 kişi başına 2,4 mini 
market düşmektedir. 10.000 kişi başına mini market sayısının en yüksek olduğu 6. 
ilçedir.

Kaynak: invest.istanbul

Beykoz’da 15.069 adet yeni araç kaydı yapılmıştır. Diğer ilçelerle kıyaslandığında 
yeni araç kayıtlarında ortalamanın üzerindedir. Yeni araç kaydının en yüksek ol-
duğu 9. ilçe olmuştur.
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Kaynak: invest.istanbul

2016 yılında Beykoz’da 13.402 adet yeni otomobil kaydı yapılmıştır. Diğer ilçelerle 
kıyaslandığında Beykoz yeni otomobil kayıtlarında ortalamanın üzerindedir. Yeni 
otomobil kaydının en yüksek olduğu 10. ilçedir.

Kaynak: www.endeksa.com

Beykoz’da yıllık ortalama konut m2 fiyatı 12.157 TL’dir. Başka bir endeks modülün-
de ise Ekim ayı ortalama m2 fiyatı 11.785 TL olarak hesaplanmıştır. Diğer ilçelerle 
karşılaştırıldığında ortalama m2 fiyatı çok yüksektir. Beykoz ortalama konut m2 fi-
yatının en yüksek olduğu 6 ilçeden biri olmuştur.
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Kaynak: www.endeksa.com

Beykoz’da ortalama konut değeri 2.674.540 TL’dir. Farklı endeks hesaplama modül-
lerinde bu değer 839.713 TL ve 2.592.854 TL olarak hesaplanmıştır. Son 3 yılda 
%100 fiyat artışı yaşanmıştır. Diğer ilçelerle kıyaslandığında ortalama konut değeri 
yüksektir. Tüm ilçeler arasında ortalama konut değeri en yüksek olan 2. ilçedir.

Kaynak: www.endeksa.com

Beykoz’da konut yatırımlarının geri dönüş süresi ortalama 62 yıldır. Tüm ilçeler 
arasında konut yatırımlarının geri dönüş süresi en yüksek olan ilçe Beykoz olmuş-
tur. Fakat bir diğer endeks hesaplama modülünde geri dönüş süresi 32 yıl olarak 
hesaplanmıştır. Ekim 2021 endeksine göre ise bu süre yaklaşık 29 yıldır.
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Kaynak: www.endeksa.com

Istanbul’da konutların yıllık değer değişiminin en yüksek olduğu ilçe Şile, en düşük 
olduğu ilçe Fatih’tir. Bu oran Beykoz’da %27,13’tür. Ekim 2020- Ekim 2021 döne-
minde yaşanan 1 yıllık değişim %65 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: www.endeksa.com

2021 yılının başında Istanbul’da metrekare başına düşen kira bedeli en yüksek olan 
ilçe Beşiktaş ve Sarıyer, en düşük olan ilçe ise Çatalca’dır. Beykoz’da metrekare başı-
na düşen kira bedeli 16 TL’dir. Diğer endeks hesaplama modülünde bu değer 21,83 
TL olarak hesaplanmıştır. Bir diğer endeks hesaplama modülünde ise Eylül 2021’de 
metrekare başına düşen kira bedeli 36 TL düzeyindedir. Son 1 yılda metrekare ba-
şına düşen kira bedeli  %100 artmıştır.
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Kaynak: www.endeksa.com

Istanbul’da ortalama kira bedelinin en yüksek olduğu ilçe Sarıyer, en düşük olduğu 
ilçe ise Çatalca’dır. Beykoz ilçesinde ortalama kira bedeli 1.903 TL’dir. Başka bir veri 
tabanında ise bu değer 2.183 TL olarak hesaplanmıştır. Diğer ilçelerle kıyaslandı-
ğında Beykoz ortalamanın üzerinde kira getirisine sahiptir.

Kaynak: Belediye faaliyet raporları

Istanbul’da 2020 yılında belediye gelirlerinin en yüksek olduğu ilçe Başakşehir, 
en düşük olduğu ilçe Adalar’dır. Beykoz ilçesinin 2020 yılındaki belediye geliri 
294.972.472 TL olmuştur. 2021 yılı için planlanan gelir miktarı 698.500.000 TL’dir. 
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde bu miktarın yaklaşık %30’luk kısmı gerçekleşmiştir. 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre belediye gelirleri yaklaşık %68 oranında artış 
göstermiştir.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı974

Kaynak: Belediye faaliyet raporları

Istanbul’da yıllık belediye harcamalarının en yüksek olduğu ilçe Başakşehir, en dü-
şük olduğu ilçe Adalar’dır. Beykoz’un yıllık belediye harcamaları 505.191.243 
TL’dir. Bu harcamalar içerisindeki en büyük payı mal ve hizmet alımları kalemi 
oluşturmaktadır. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen toplam harcama 
miktarı 187.992.811 TL olmuştur. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde gerçekle-
şen harcamalardan yaklaşık %2 daha düşüktür.

Kaynak: Belediye faaliyet raporları

Istanbul’da yıllık vergi gelirinin en yüksek olduğu ilçe Şişli, en düşük olduğu ilçe 
ise Gaziosmanpaşa’dır. Beykoz’un yıllık vergi geliri 64.089.106 TL’dir Diğer ilçeler-
le karşılaştırıldığında ortalamanın altında vergi gelirine sahiptir. Vergi hasılatında 
sondan 6. sırada yer almaktadır. 2021 yılında planlanan vergi miktarı 110.663.000 
TL’dir. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde bu miktarın %42,40’lık kısmına denk 
gelen 46.916.754 TL vergi hasılatı elde edilmiştir. Bu rakam geçen yılın aynı dö-
nemine kıyasla belediye vergi gelirlerinin %63 düzeyinde arttığını göstermektedir.
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Kaynak: YÖK

Beykoz’da, 2009 yılında kurulan Istanbul Medipol Üniversitesi ve 2016 yılında ku-
rulan Beykoz Üniversitesi olmak üzere 2 vakıf üniversitesi bulunmaktadır.

Kaynak: YÖK

2010 yılında kurulan Türk Alman Üniversitesi, Beykoz’daki tek devlet üniversite-
sidir.
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KAYNAKLAR

https://www.avm.gen.tr/

www.endeksa.com

http://www.invest.istanbul/

https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz

https://beyond.istanbul/

https://www.avm.gen.tr/

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr

https://beykoz.bel.tr/rapor/detay/faaliyet-raporlari/l2



Beykoz İlçesine Yönelik 
Ticari Yaşam ve Rekabetçilik 
Göstergelerinin İncelenmesi

Ömer Faruk GÜLEÇ1

Özet
Bu çalışmanın temel amacı, Beykoz ilçesine yönelik ticari hayat, girişimcilik ve 
rekabetçilik görünümünü ana hatlarıyla ve istatistiki göstergelerle ortaya koymak-
tır. Çalışmada Beykoz Belediyesinin hazırlamış olduğu 2020 – 2024 Stratejik Pla-
nı aracılığıyla SWOT ve PESTLE analizleri değerlendirilmiş ve ekonomi temelli 
stratejik amaç ve alt hedefler tartışılmıştır. Çalışmada, Beykoz ilçesinin nüfusuna 
yönelik demografik değişkenler sunularak sosyoekonomik yapı değerlendirilmiş-
tir. Buna ek olarak, ticari hayat ve rekabetçilik ile ilgili işletme sayıları üzerinden 
istatistikler sunulmuştur. Çalışmada ticari hayata ilişkin çeşitli göstergeler kullanı-
larak bir endeks sıralaması gerçekleştirilmiş olup ilgili endeks sonucunda Beykoz 
ilçesi 24. sırada yer almıştır. Tarihi birikimi ve doğal güzellikleri ile Istanbul ilçeleri 
arasında önemli bir avantaja sahip olan Beykoz ilçesinin kaynaklarını, hedeflenen 
stratejik plan doğrultusunda ve iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri perspek-
tifinde, rekabetçi avantaj sağlayan sektör, alan ve uygulamalarda etkin ve verimli 
bir şekilde kullanması ilçenin potansiyel kalkınma stratejisine katkı sağlayacaktır.

1 Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, I.I.B.F., Işletme Bölümü, omerfarukgulec@klu.edu.tr.
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Giriş
Iktisadi düşünce yaklaşımlarının gelişimiyle birlikte bölgesel kalkınma ve bölgesel 
rekabetçilik kavramları da gelişim göstermiş ve “Büyük Buhran” ile başlayan ta-
rihsel süreç içerisinde bölge kavramı ve bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarda 
artış göstermiştir. 1980’li yıllardan itibaren etkisini artıran küreselleşme faaliyet-
leri ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle kalkınmanın yerel ve bölgesel ekonomi-
ler aracılığıyla gerçekleştiğini esas alan “Yeni Içsel Büyüme Kuramı” da kalkınma 
noktasında ulusal ve bölgesel rekabetçilik hususlarını ön plana çıkarmıştır. Bölge-
sel Rekabetçilik kavramı, şehir ve bölgelerin güçlü oldukları ve kendilerine fırsat 
sunan sektörler, iş kolları ve faaliyetlere öncelik vermelerini esas alan bir yaklaşım 
olup yerel otoriteler tarafından öncelikli alanların belirlenerek kaynakların belirle-
nen ilgili stratejik alanlarda değerlendirilmesini kapsamaktadır (Dulupçu ve Sayın, 
2020:2).

Rekabetçiliğin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve daha iyi bir düzeye çıkarıl-
ması noktasında rekabetçilik seviyesinin ölçülmesi ve bu doğrultuda değerlendir-
meler yapılması önemlidir. Rekabetçilik düzeyi ekonomik bölgeler, ülkeler, şehirler 
ve ilçeler seviyesinde belirlenebileceği gibi çok daha küçük ölçekli de ele alına-
bilir. Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı, yerel ekonomilerin rekabetçilik 
düzeyinin ortaya konulması noktasında Beykoz ilçesine yönelik durum analizinin 
gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda, çeşitli göstergeler kullanılarak Beykoz ilçesinin 
Istanbul ili içerisindeki konumu ortaya konulmuştur.

Çalışmanın birinci bölümünde bölgesel rekabetçilik kavramı ve bölgesel rekabet-
çiliğin ölçüm yöntemleri literatürü ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde 
Beykoz ilçesine yönelik bölgesel rekabetçilik hususları Beykoz Belediyesinin hazır-
lamış olduğu stratejik plan doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bö-
lümünde Beykoz ilçesine yönelik temel istatistikler sunulmuş ve çeşitli göstergeler 
aracılığıyla oluşturulan endeksler ve ticari hayat istatistikleri değerlendirilmiş ve 
sonuç bölümünde genel tespitler ele alınmıştır.

1. Bölgesel Rekabetçilik Kavramı
Alkin vd. (2012) çalışmasında “Bölgesel Rekabet Gücü” ya da bir başka ifadey-
le “Bölgesel Rekabet Edebilirlik” kavramlarını şu şekilde tanımlamıştır. Bölgesel 
Rekabet Gücü Bölgelerin, bir yandan dış rekabet koşulları içerisinde uluslarara-
sı pazarlara yönelik mal ve hizmet üretebilmeleri; bir yandan da bölge içi yüksek 
ve sürdürülebilir gelir seviyeleri, istihdam olanakları yaratabilmeleridir. Stimson 
ve Stough (2008), bölgesel kalkınmayı “ekonomik süreçlerin ve bir bölgeye tahsis 
edilen kaynakların, sürdürülebilir kalkınma ve arzu edilen ekonomik çıktılar ile 
neticelenen ve ayrıca iş dünyasının, yöre sakinleri ile ziyaretçilerinin beklentilerini 
karşılayan bir uygulama” şeklinde ele almıştır (Akt. Dulupçu ve Sayın, 2020:5).

Bu bağlamda, bölgesel ekonomilerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçiliğini 
sürdürebilmesi ve piyasalardaki değişime uyum sağlayabilmeleri için yerel kaynak-
ları etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.
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Rekabetçilik kavramının temelleri uluslararası ticaret teorisi, Heckscher-Ohlin 
Samuelson Modeli ve yeni dış ticaret teorisine dayanmakla birlikte ilgili yakla-
şımlarda farklı eleştiriler ön plana çıkmıştır. Modern rekabetçilik yaklaşımların-
da ise literatürde rekabetçiliği farklı perspektiflerden ele alan çalışmalar ön plana 
çıkmaktadır. Nitekim, Makro iktisadi açıdan rekabetçilik incelendiğinde döviz 
pariteleri öne çıkarken farklı yaklaşımlarda ulusal inovasyon ve teknoloji üzerine 
odaklanma söz konusudur (Ünlükaplan, 2009:237).

Bölgesel rekabetçiliğin uluslararası ölçekte ölçülebilmesi ve ilgili bölgelerin bu 
doğrultuda sıralanabilmesi amacıyla farklı kurumlar tarafından birçok endeks ge-
liştirilmiştir. Bu endeksler içerisinde yer alan Dünya Ekonomik Forumu (World 
Economic Forum- WEF), her yıl ülkeler düzeyinde Küresel Rekabetçilik Endeksi 
(Global Competitiveness Index, GCI) yayımlamaktadır. Ilgili endeks ülkelerin re-
kabetçiliğini etkilediğini düşündüğü 9 farklı gösterge üzerinden rekabetçilik sıra-
laması belirlemekte olup bu faktörler şu şekildedir:

	• Kurumlar
	• Altyapı
	• Makro Ekonomi
	• Sağlık ve Temel Eğitim
	• Yüksek Eğitim
	• Pazar Etkinliği
	• Teknolojik Hazırlık
	• Iş Sofistikasyonu
	• Yenilikçilik

Rekabetçilik düzeyini ülkeler bazında ölçen bir diğer endeks ise Uluslararası Yö-
netim Geliştirme Enstitüsü (International Institute of Management Development- 
IMD) tarafından gerçekleştirilen ve kişi başına GSMH’yi rekabetçiliğin en önemli 
göstergesi olarak kabul eden çalışmadır. Ekonomik performans, devlet etkinliği, 
işletmelerin etkinliği ve altyapı olmak üzere dört ana değişken ve toplamda 314 
değişken kullanılarak oluşturulan bu endeks her yıl yayımlanmaktadır (Alkin vd. 
2012:223.) Buna ek olarak OECD tarafından gerçekleştirilen ve ülkelerin büyüme 
yapıları, bilişim ve iletişim teknoloji kullanım becerileri ve teknolojinin yaygınlığı, 
beşeri sermaye yapısı, girişimcilik seviyesi ve makro ekonomik durum değişken-
leri üzerinden değerlendirildiği bir başka uluslararası endeks çalışması da her yıl 
yayınlanan küresel rekabetçilik endeksleri arasında yer almaktadır. Öte yandan, 
literatürde ulusal nitelikte rekabetçilik endeksi çalışmaları da yer almakta olup il-
gili endeksler şehirleri ve bölgeleri farklı kriterler doğrultusunda sıralamaya tabi 
tutmaktadır. Örneğin, Huavari vd. (2001) çalışmasında, Finlandiya şehirleri açı-
sından beşeri sermaye, teknolojik ilerleme, yığışma ve erişilebilirlik faktörleri ara-
cılığıyla bir endeks çalışması gerçekleştirmiştir. Benzer şekilde, Türkiye’de, Devlet 
Planlama Teşkilatı (DPT) (1996, 2003); (1) demografi, (2) istihdam, (3) sanayi, (4) 
eğitim, (5) sağlık, (6) tarım, (7) altyapı, (8) inşaat, (9) mali göstergeler ve (10) diğer 
refah göstergeleri olmak üzere 10 temel değişken kullanarak iller için sosyo-ekono-
mik gelişmişlik sıralaması oluşturmuştur (Alkin vd. 2012:224.).
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Yerel ekonomik kalkınma stratejisinin oluşturulmasında bir şehir veya bölgenin 
rekabetçilik düzeyini etkileyen 4 temel faktör mevcut olup stratejik planlama süre-
cinde “yerel ekonomik kalkınma göstergeleri” adı verilen bu dört gösterge katego-
risi ölçümlenmekte ve izlenmektedir (Cities Alliance, 2007: 17).

İktisadi Yapı: Bölge ekonomisinin büyüklüğü ve sektörel yapı

Yerel Cazibeler/Donatılar: Ilgili yöreye özgü doğal kaynaklar, ulaşım ve diğer alt-
yapılar

İnsan Sermayesi: yerel nüfusun ve iş gücünün temel karakteristikleri

Kurumlar: Yerel kamu kurum ve kuruluşların kalite ve etkinliği (Akt. Yılmaz, 
2016).

Şehirler veya ilçelerin rekabetçilik düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılan te-
mel yöntemler değerlendirildiğinde genellikle 5 yöntemin ön plana çıktığı görül-
mektedir. Bu yöntemler;

1. SWOT (GZFT) Analizi

2. Problem Analizi

3. Rekabetçi Üstünlük Analizi

4. Senaryo Planlama Analizi

5. Pestle Analizi

Şehir veya ilçelere yönelik gerçekleştirilen GZFT analizi temel olarak bir bölgenin 
istihdam, ekonomik kalkınma vb. konulardaki güçlü ve zayıf yönlerini, ilgili böl-
geyi diğer bölgelerden ayıran özellikli noktaları ele almakla birlikte çeşitli konular-
da fırsatlar ve tehditlerin değerlendirilmesini esas alır. Problem analizinde, “Yerel 
ekonominin karşı karşıya olduğu temel konular nelerdir? Bu konular birbirleriyle 
ve dış çevre ile nasıl ilişkilidir? Hangi konular daha önceliğe ve daha düşü önce-
liğe sahiptir.” gibi konular ele alınmaktadır (Yılmaz, 2016:133). Rekabetçi üstün-
lük analizinde, yerel ekonominin o bölgedeki firmalar için avantaj veya üstünlük 
sunan koşulları değerlendirilirken, senaryo analizinde potansiyel değişimleri tah-
min etmek, bu değişimlerin etkilerini anlamak ve bu değişimlere adaptasyon için 
gerekli olan stratejileri belirlemek amacıyla yapılan bir analiz tekniğidir (Yılmaz, 
2016:133). PEST analizi, daha geniş içeriğiyle PESTLE analizi kısaltması bir or-
ganizasyonun, departmanın ya da ürünün stratejik planlaması yapılırken içinde 
bulunduğu pazarı ya da faaliyet gösterdiği çevreyi değerlendirmek için kullanılan 
politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuki ve ekolojik (çevresel) (political, eco-
nomic, social, technological, legal, environmental) temel faktörlerin baş harflerin-
den oluşmaktadır.
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2. Bölgesel Rekabetçilik ve Ticari Hayat Açısından Beykoz İlçesinin 
Değerlendirilmesi
Çalışmanın bu bölümünde, Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan 2020-2024 
Stratejik Plan doğrultusunda Beykoz ilçesinin SWOT (GZFT) Analizi, Pestle Ana-
lizi ve ticari yaşam ve rekabetçiliğe yönelik stratejik amaçları ele alınacaktır2.

2.1. Beykoz İlçesine Yönelik Ticari Hayatın Stratejik Plan Açısından 
Değerlendirilmesi
Beykoz Belediyesi hazırlamış olduğu stratejik planda ticaret ve sanayi konusundaki 
iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda şu hususların ön plana çık-
tığını tespit etmiştir.

	• Otomotiv sektörünün ilçeye çekilmesine yönelik çalışmalar yapılması,

	• Fuar merkezlerinin ilçeye çekilmesine yönelik çalışmalar yapılması,

	• Geçmişten gelen eski deri kunduracılığı, süs camcılığı, şişe cam vb. meslek-
lerin yeniden canlandırılarak ticaret ve turizm alanlarına entegre edilmesini 
sağlayacak çalışmaların yapılması

Buna ek olarak iç ve dış paydaşlardan elde edilen geri dönüşler doğrultusunda 
oluşturulmuş kelime analizi Şekil 1’de sunulmuştur. Ticari hayatın geliştirilmesi 
noktasında yine şu çalışma alanlarının önem kazandığı ifade edilebilir:

	• Köylerde pazar yerinin artırılması, üretilen süt, bal vb. tarım ürünlerinin pa-
zarlanması.

	• Beykoz’un Istanbul içerisinde konumlandırılmasının yapılmasının ardından 
öne çıkarabileceği ürün ve hizmetlerin tespit edilerek ticarete dönüştürülmesi.

	• Beykoz ürünlerinin (Tarım ürünleri, el sanatları) bir marka haline getirilme-
sinin hızlandırılması.

	• Tarımsal sanayinin geliştirilmesi (Soğuk hava deposu, paketleme tesisi).

	• Küçük Sanayi Sitesi yapılması (El ürünleri üretimi ve pazarlama).

	• Riva deresi projesi tamamlanması.

	• Ilçenin ana arterlerinin geliştirilmesi.

	• Cam vb. ürünlerde geçmişten gelen imajın yeniden yapılandırılması ile birlik-
te bu tür ürünlerin pazarlanması.

	• Planlama yapılarak bölgenin ihtiyacına göre ruhsatlandırma yapılması.

	• Fabrika ve üretim tesisleri yapılması.

2 Bu bölümde kullanılan veriler Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan 2020-2024 Stratejik planından elde edilmiş-
tir.
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Şekil 1. Ticaret ve Sanayi Hayatına Yönelik Kelime Analizi

2.2. Beykoz İlçesine Yönelik Ticari Hayatın Stratejik Plan Açısından 
Değerlendirilmesi
Beykoz Belediyesinin hazırlamış olduğu stratejik planda 9 temel stratejik amaç 
belirlenmiş ve bu amaçların gerekçelerine yer verilmiştir. Ilgili amaçlardan ilçe 
ekonomisini esas alan hedef incelendiğinde, “Şehrin potansiyelini ortaya çıkararak 
kent ekonomisini canlandırmak” şeklinde ilgili metinde yer aldığı görülmektedir. 
Bu amacın gerekçesi ise şu şekilde ifade edilmiştir:

“Her ne kadar vatandaş ve şehir eşrafı ile yapılan görüşmelerde “Şehir Ekonomisi” 
konusu sorun ve beklentiler noktasında öne çıkarılmasa da Şehir Kurumları müla-
katları ve personel anketlerinden elde edilen veriler ışığında oluşturulan GZFT anali-
zinde görüldüğü üzere, Belediyenin “Ekonomik Bağımsızlığı/Gücü” güçlü yön olarak 
ifade edilmekle birlikte “Küresel Ekonomik Sorunlar” Belediyenin önünde bir tehdit 
olarak görülmektedir.”

Belirtilen bu amaç doğrultusunda 10 tane stratejik hedef belirlenmiş olup iç ve 
dış paydaşların beklentileri ve görüşleri doğrultusunda farklı çalışma programları 
ile ilçe ekonomisinin canlandırılması planlanmıştır. Ilgili hedefler şu şekilde ifade 
edilebilir.

	• Beykoz’un unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinin 
yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacak festival ve etkinlikleri düzenlemek.

	• Tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek.

	• Beykoz florasını ve faunasını tespit etmek ve zenginleştirmek.

	• “Kanuni Kent Ormanı Beykoz Bahçesi” projesini hayata geçirmek.

	• Mağazalar, restoran, kafeler, oyun alanları ve sinema salonlarından oluşan 
alışveriş caddeleri oluşturmak.

	• Gençlerin şehir ekonomisine katılım sağlamalarına imkân verecek akıllı sis-
temler teknoparkı projelendirmek ve gerçekleştirmek.

	• Şehri, cam sanatlarının ticari merkezi haline getirmek.
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	• Tarihi mekânlar ile doğal alanları ulusal ve uluslararası açıdan bilinir hale ge-
tirerek şehir ekonomisine katkı sağlamak.

	• Beykoz’da eğitim alan üniversite öğrencisi sayısının artması için şehri bir cazi-
be merkezi haline getirmek.

	• Şehir ihtiyaçlarını karşılayacak küçük bakım, onarım ve satış bölgesi oluştur-
mak.

2.2. Beykoz İlçesine Yönelik SWOT (GZFT) ve PESTLE Analizi
Stratejik Plan çalışması kapsamında gerçekleştirilen mülakat ve anket çalışmala-
rında, Beykoz ilçesinin güçlü ve zayıf yönleri ile Belediye için fırsatlar ve tehditlere 
yönelik Belediye yöneticileri, Belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve Belediyenin 
çeşitli dış paydaşlarının görüşlerinin alındığı ve bu doğrultuda hazırlanan SWOT 
(GZFT) ve PESTLE analizleri şu şekildedir:

Tablo 1. Beykoz Ilçesi SWOT (GZFT) Analizi 
 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

Deneyimli ve Çalışkan Belediye Başkanı/
Yönetim Kentsel Dönüşüm ve Imar Sorunlar

Ekonomik Bağımsızlığı/Gücü Istihdam Alanlarının Yetersiz Olması

Beşerî Kıymetlerin Niceliği ve Niteliği Trafik ve Ulaşım Sorunları

Araç-Gereç ve Teknik Donanım Reklam-Tanıtım Eksikliği

Sosyal Kültürel Alanlar ve Faaliyetler Bürokrasinin Yavaş Işlemesi

Sosyal Yardımlar

Halk ile Iletişimin Kuvvetli Olması

FIRSATLAR TEHDİTLER

Imarla Ilgili Yasal Düzenlemeler
Imar/Mülkiyet Sorunları, 2B Yasası, 
Boğaziçi Imar Kanunu ve Beykoz’un Sit 
Alanı Olması

Teknolojinin Takip Edilmesi Küresel Ekonomik Sorunlar

Coğrafi Konumu/ Ulaşılabilirliği Ilçedeki Fabrikaların Kapanması

Doğal GüzelliklerI Iç-Dış Göç Sorunları

Ilçenin Turizm Potansiyeli Güvenlik ve Madde Bağımlılığı Sorunları

Halkın Değerlerine Sahip Çıkması/Kültür 
ve Sanata Ilgisi

Beykoz’un Markalarının Dönüştürülebilir 
Potansiyeli

Genç Nüfusun Yoğunluğu

Sosyokültürel Yapının Karma Olması

Tarım-Hayvancılık

Kaynak: Beykoz Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
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Şekil 2. Beykoz Ilçesi SWOT PESTLE Analizi

Kaynak: Beykoz Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı

3. Beykoz İlçesine Yönelik Temel İstatistiklerin İncelenmesi
3.1. Beykoz İlçesine Yönelik Demografik Değişkenler
Bu bölümde Beykoz ilçesinde yaşayan nüfusa yönelik demografik değişkenler 
ortaya konulmuş ve ilçenin toplumsal yapısı ile dinamikleri ele alınmıştır. Tablo 
2’de Beykoz ilçesinin nüfus değişimi ortaya konmuş olup 2007 yılından 2017 yılı-
na kadar artan bir nüfusa sahip olduğu ve kadın erkek nüfusunun hemen hemen 
birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, son yıllarda nüfusun önce-
ki yıllara göre azalış gösterdiği görülmektedir. Km2 başına 750,33 kişinin yaşadığı 
Beykoz ilçesinde nüfusun %15’i yaşlı, %53’ü orta yaşlı ve %32’si gençtir. Beykoz 
ilçesinde ortalama hane büyüklüğü 3,29 kişi değeriyle Istanbul ortalamasının al-
tında yer almaktadır.
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Tablo 2. Beykoz Ilçesi Nüfus Istatistikleri
 

Kaynak: TÜIK

Şekil 3. Beykoz Ilçesi Nüfus Değişimi
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Şekil 4. Beykoz Ilçesi Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü

Kaynak: TÜIK

 
Beykoz ilçesinde yaşayan nüfusun medeni hal durumu Şekil 5.’te sunulmuştur. 
Okuma yazma oranı ve eğitim düzeyi bilgileri de sunulmuş olup ilgili tablolar in-
celendiğinde Beykoz’da okuma-yazma bilmeyenlerin toplam nüfus içerisindeki 
payının %2,10 ile Istanbul ortalamasının altında yer aldığı görülmektedir.

 
Şekil 5. Beykoz Ilçesi Nüfusu Medeni Hal Durumu

Kaynak: TÜIK
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Şekil 6. Beykoz Ilçesi Okuma-Yazma Oranı

Kaynak: TÜIK

Şekil 7. Beykoz Ilçesi Nüfusu Eğitim Düzeyi Bilgileri

Kaynak: TÜIK, Endeksa

Beykoz ilçesine yönelik sosyo-ekonomik statü ve kütük dağılımı bilgileri Şekil 8 ve 
Şekil 9’da sunulmuştur. Sosyo-ekonomik statüye göre Beykoz nüfusunun önemli 
bir bölümü A ve B gruplarında yer almaktadır. Buna ek olarak, nüfusun kütük 
bilgileri incelendiğinde Karadeniz bölgesi illerinden yoğun göç aldığı ön plana çık-
maktadır.
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Şekil 8. Beykoz Ilçesi Nüfusu Sosyoekonomik Görünüm

Kaynak: Endeksa

Şekil 9. Beykoz Ilçesi Nüfusu Kütük Dağılımı

Kaynak: Endeksa
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3.2. Beykoz İlçesine Yönelik Ticari Hayat ve Rekabetçilik Göstergeleri
Çalışmanın bu bölümünde Beykoz ilçesine yönelik ticari hayat istatistikleri ele alı-
narak ve rekabetçilik ile ilgili göstergeler kullanılarak oluşturulan endeks sıralama-
ları ve diğer temel göstergelere yer verilmiştir. Bu bağlamda, konut istatistikleri, 
tarımsal bilgiler, açılan ve kapanan işletme sayıları vb. bilgiler sunulmuştur.

Istanbul, Beykoz ilçesinde Ekim 2021 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık 
konutların fiyatları %27,13 artmıştır. Ortalama satılık konut büyüklüğü 220 met-
rekaredir. Istanbul, Beykoz ilçesinde satılık konutların ortalama metrekare birim 
fiyatı Ekim 2021 sonu itibarıyla 12.157 TL’dir. Aynı özelliklere sahip satılık konut-
ların geri dönüş yani amortisman süreleri 62 yıl seviyelerindedir. Yıllık ortalamalar 
incelendiğinde, Ekim 2021 sonu itibarıyla konut için Istanbul ili Beykoz ilçesin-
de en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Gümüşsuyu, Incirköy, Paşabahçe 
olmuştur. Yıllık ortalamalara bakıldığında Ekim 2021 sonu itibarıyla konut için 
Istanbul ili Beykoz ilçesinde en fazla değer kaybeden mahalleler sırasıyla Kanlıca 
olmuştur (Endeksa, Erişim Tarihi 01.11.2021). Beykoz ilçesinde TÜIK verilerine 
göre tarımsal faaliyet alanı son yıllarda azalış göstermiştir.

Şekil 10. Beykoz Ilçesi Tarım Alanı (Dekar)

Kaynak: TÜIK

Istanbul’da toplamda 8 tane Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta olup bunların 5 
tanesi Tuzla’da yer almakta diğerleri ise Beylikdüzü, Başakşehir ve Ümraniye ilçele-
rinde yer almaktadır. Şekil 11’de Istanbul ili için açılan ve kapanan şirket istatistik-
lerine yer verilmiştir. Ilçeler bazında açılan ve kapanan işletme sayıları istatistikleri 
yalnızca 2016 yılına ait verilerden elde edilmiş olup Beykoz ilçesinde ilgili yılda 
açılan işletme sayısı 625 ve kapanan işletme sayısı 216 olarak gerçekleşmiştir. Top-
lam açılan firma sayısının kapanan firma sayısına oranı 2,89 olarak gerçekleşmiş-
tir. Beykoz ilçesinde 2016 yılında toplam firma sayısı 11.037 işletmedir. Beykoz’da 
toplam firma sayısının Istanbul içindeki payı yaklaşık %1,39’dur. Beykoz ilçesinde 
faaliyet gösteren işletmelerin 4 tanesi ISO 500 listesinde yer almaktadır.
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Şekil 11. Istanbul Ili Açılan ve Kapanan Şirket Istatistikleri 

Kaynak: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Şekil 12. Beykoz Ilçesi Açılan Firma Sayısı (2016)

Kaynak: invest.istanbul
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Şekil 13. Beykoz Ilçesi Kapanan Firma Sayısı (2016)

Kaynak: invest.istanbul

Şekil 14. Beykoz Ilçesi Toplam Firma Sayısı (2016)

Kaynak: invest.istanbul
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Şekil 15. Beykoz Ilçesi Toplam Firma Sayısının Istanbul Içindeki Payı 
(2016)

Kaynak: invest.istanbul

Ticari hayat ve girişimciliği esas alarak ve yukarıda ele alınan değişkenler sonucun-
da oluşturulmuş endeks sonucu Şekil 17’de sunulmuştur. Benzer bir çalışma 2016 
yılında da yapılmış olup ilgili endeks sıralaması da Şekil 16’da gösterilmiştir. 2016 
yılında yapılan endeks çalışmasında Beykoz ilçesi 39 ilçe içerisinde 30. sırada yer 
almış olup işletme sayıları istatistikleri üzerinden yapılan ve bu çalışma kapsamın-
da gerçekleştirilen sıralamada Beykoz ilçesi 24. sırada yer almaktadır.

Şekil 16. Beykoz Ilçesi Ticari Yaşam/Girişimcilik Endeksi (2016)

Kaynak: invest.istanbul
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Şekil 17. Ticari Yaşam Göstergeleri ile Oluşturulan Endeks Sıralaması

Kaynak: Yazarın hesaplaması sonucu elde edilen endeks sıralaması

4. Sonuç
Stimson ve Stough (2008) tarafından “ekonomik süreçlerin ve bir bölgeye tahsis edi-
len kaynakların, sürdürülebilir kalkınma ve arzu edilen ekonomik çıktılar ile netice-
lenen ve ayrıca iş dünyasının, yöre sakinleri ile ziyaretçilerinin beklentilerini karşı-
layan bir uygulama” şeklinde (Akt. Dulupçu ve Sayın, 2020:5) ele alınan bölgesel 
kalkınma kavramı, bir ülkenin, şehrin veya ilçenin kaynaklarını etkin ve verimli 
kullanarak rekabetçi avantaj sağlamasını amaçlamaktadır.

Bu çalışmada, Beykoz ilçesinin ticari hayat, girişimcilik ve rekabetçilik açısından 
görünümü temel istatistiki veriler kullanılarak ele alınmıştır. Beykoz Belediyesi 
tarafından hazırlanan stratejik plan doğrultusunda, ekonomik hedefler perspek-
tifinden ticari hayat ve rekabetçilik değerlendirildiğinde, gıda, turizm, otomotiv 
ve cam sektörü alanlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Buna ek olarak, yine 
aynı raporda sunulan SWOT ve PESTLE analizlerinde ilçenin özellikle imarla ilgili 
durumları önemli rol oynamaktadır.

Ilçeye yönelik demografik ve ticari hayat istatistikleri sunulmuş ve çalışma sonu-
cunda bir endeks sıralaması hesaplanmış olup ilgili endeks sonucuna göre Beykoz 
ilçesi Istanbul ilçeleri arasında 24. sırada yer almaktadır. Benzer bir endeks çalış-
ması 2016 yılında gerçekleştirilmiş olup ilgili endekste 39 ilçe arasında Beykoz 30. 
sırada yer almıştır. Tarihi birikimi ve doğal güzellikleri ile Istanbul ilçeleri arasında 
önemli bir avantaja sahip olan Beykoz ilçesinin kaynaklarını, hedeflenen stratejik 
plan doğrultusunda ve iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri perspektifinde, re-
kabetçi avantaj sağlayan sektör, alan ve uygulamalarda etkin ve verimli bir şekilde 
kullanması ilçenin potansiyel kalkınma stratejisine katkı sağlayacaktır.
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Beykoz’da Sağlık Göstergeleri

Fatih KARASAÇ1

Özet
Bu sunumda Beykoz ilçesinin son beş yıllık sağlık göstergeleri ve değişimler diğer 
ilçelerle ve elverdiği ölçüde Istanbul ortalamaları ile mukayeseli şekilde ele alına-
caktır. Sağlık değişkenleri, bireylerin sağlık hizmetlerine erişim düzeylerini göster-
mesi ve ikametlerinde yerleşme, yaşama ve iş yapma isteğini doğrudan etkilemesi 
bakımından önemli sayılmaktadır. Bu sunumda kullanılacak sağlık değişkenleri, 
Beykoz’un sağlık hizmetleri kapasitesini gösterecek; nüfusla ilişkili olarak Istan-
bul’daki durumunu ortaya koyacaktır. Sağlık göstergeleri olarak kişi başına düşen 
hastane yatak sayısı, hekim ve diş hekimi sayısı, aile hekimliği müracaat sayısı, ec-
zane sayısı, hastane yoğunluğu, kaba ölüm oranları ve çocuk ölüm oranları kulla-
nılacaktır. Sağlık göstergeleri yer yer Istanbul’un diğer ilçeleri ile mukayeseli bir 
şekilde sunularak Beykoz’un ilgili göstergeler bakımından Istanbul’daki yeri tespit 
edilip tartışılacaktır. Analizlerde frekans ve yüzde gibi temel göstergelere müracaat 
edilecektir. Bu kapsamda, pek çok alanda Beykoz’un mevcut durumu tespit edile-
rek, varsa, değişimin yönü ve muhtemel sonuçları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Sağlık göstergeleri, Koruyucu sağlık hizmetleri, Teda-
vi edici sağlık hizmetleri, Rehabilite edici sağlık hizmetleri.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi IIBF Maliye Bölümü
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1- Kavramsal Çerçeve
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık kavramını, sadece hastalık veya sakatlık du-
rumunun olmayışı değil; ruhsal, fiziksel ve sosyal olarak iyi olma hali şeklinde ta-
nımlamaktadır. Bu tanımın yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası platformlarda 
yapılan yasal düzenlemeler ile sağlığın tüm bireyler için sahip olunması gereken 
bir hak olduğu vurgulanmaktadır. Bireylerin sağlığının korunması ve toplum sağ-
lığının iyileştirilmesi, sağlık alanında yaşanan eşitsizliklerin giderilmesi ve sağlık 
hizmetinin tüm topluma erişiminin sağlanması devletlerin temel hedefi olmalıdır. 
Sadece ulusal düzeyde değil, yerel yönetimler bağlamında da hem şehirde yaşa-
yanlara hem de şehirden geçmekte olan tüm bireyler için sağlık hizmetine erişimin 
sağlanması önemlidir. Toplumda sağlık riski taşıyanların yanı sıra tüm yerel halkın 
sağlık hizmetine olan talepleri dikkate alınmalıdır.

Sağlığa erişimin sağlanmasında sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların bileşen-
leri de önemlidir. Tablo 1, 2019 yılı için ülkemizde sağlık harcamalarının finans-
manında kullanılan kaynakların bileşimini göstermektedir. Buna göre, toplam 201 
milyar 031 milyon TL olan finansman miktarının sadece 1 milyar 373 milyon TL’si 
yerel yönetimler tarafından gerçekleşmiştir. Sağlıkta erişimin yerel halkın tamamı 
için sağlanabilmesi adına bu miktarın arttırılması gerekmektedir.

Tablo 1: 2019 Yılı Genel Devlet ve Özel Sektör Finansman Kaynaklarının  
Yapmış Olduğu Sağlık Harcamaları (Milyon TL)

Kaynak: TUIK, 2020

Bu çalışmada 246110 nüfusuyla Istanbul’un en yüksek nüfusuna sahip on birinci, 
239,2 kilometre kare (TUIK, 2021) ile en büyük yüz ölçümüne sahip üçüncü ilçesi 
olan Beykoz’daki sağlık göstergelerinin sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğ-
rultusunda çalışma giriş ve sonuç bölümü ile dört bölümden oluşmaktadır. Ikinci 
bölümde sağlık hizmeti ve sınıflandırılması anlatılırken üçüncü bölümde Beykoz 
ilçesinde koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmeti veren sağlık kurumları-
nın göstergeleri Istanbul’un diğer ilçeleriyle karşılaştırmalı olacak şeklide gösteril-
mektedir. Sonuç bölümünde ise genel değerlendirme yer almaktadır.
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1.1 Sağlık Hizmeti
Sağlık hizmeti, hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile sağlığın geliştirilmesi, sürdürül-
mesi ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan bütün faaliyetlerdir. Sağlık hizmetinin temel 
amaçları, bireylerin hasta olmasına sebep olarak faktörleri önlemek ve buna ilişkin 
tedbirler almak ve bireyler hasta olduklarında onların iyileşmelerini sağlayacak 
hizmetlerin bütünü şeklinde sıralanabilir. Sağlık hizmetleri bu amaçlar doğrultu-
sunda koruyucu, tedavi edici rehabilitasyon ve sağlık hizmetlerini geliştirilmesi 
hizmetleri şeklinde üç gruba ayrılmaktadır (Yıldırım, 2013: 25).

Koruyucu sağlık hizmetleri, hastalıkların ortaya çıkmasını önleyecek hizmetler, 
salgın hastalıklar ile mücadele, hijyen, hastalıklara ilişkin hasta ve yakınlarının bil-
gilendirilmesi, toplum sağlığı ve sağlık ile ilgili toplumun bilgilendirilmesini kap-
sayan geniş bir hizmet alanını kapsamaktadır (Velicangil, 1980). Koruyucu sağlık 
hizmetleri, bireyi ve çevreyi koruyucu hizmetler şeklinde sınıflandırılmaktadır. 
Bireyi koruyucu sağlık hizmetleri, bağışıklığın kazandırılması, hastalıklara karşı 
erken teşhis ve tedavi, dengeli ve bilinçli beslenme, ilaç kullanımı ve temel sağlık 
eğitimini (Özsarı, 2000, s. 21-22) içerirken; çevreyi koruyucu hizmetler çevreyi 
olumsuz etkileyebilecek biyolojik ve kimyasal etkilere karşı uzman kimselerce alı-
nan tedbirleri (Arslantaş, 2013, s.10-11) kapsamaktadır. Ülkemizde yerel düzeyde 
koruyucu sağlık hizmetini veren kurumlar, aile planlaması merkezleri, verem savaş 
dispanserleri, sıtma merkezi, kanser merkezi, kan merkezi ve aile sağlığı merkezi 
gibi sağlık kuruluşlarıdır.

Tedavi edici sağlık hizmetleri için yeterli düzeyde korunamayan, hastalanan birey-
lerin sağlıklarına kavuşması için yapılan hizmetlerdir. Tedavi edici hizmetler üç 
basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmeti, ayakta tedavi hizmeti 
veren aile sağlığı merkezleri, sağlık merkezleri, poliklinikler vs. sağlık kurumları 
tarafından verilen hizmetlerdir. Ikinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri, ya-
taklı devlet, özel, vakıf ve eğitim hastanelerinin vermiş olduğu hizmetlerdir. Üçün-
cü basamak sağlık hizmetleri ise yoğun bilgi ve teknoloji gerektiren araştırma ve 
eğitim hastaneleri tarafından verilen hizmetlerdir (Arslantaş, 2013, s.10-11).

Rehabilite edici sağlık hizmetleri ve sağlığı geliştirici hizmetler ise hastalıkların ya 
da olağanüstü durumların sebep olduğu kalıcı, fiziksel ve ruhsal hastalıkların gi-
derilmesini amaçlayan toplum ruh sağlığı merkezleri, sağlıklı beslenme ve obezite 
danışma birimleri tarafından verilen hizmetlerdir.

2. Beykoz’un Sağlık İstatistikleri
Sağlık hizmetlerine erişim yerel düzeyde sağlanması birey ve toplum sağlığı açı-
sından önem arz etmektedir. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hiz-
metlerine erişim bu anlamda önemli olmaktadır. Beykoz ilçesi özelinde koruyucu, 
tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunan sağlık kuruluşlarının han-
gi hizmetleri ne kadar karşıladığının bilinmesi önemlidir. Bu bölümde koruyucu 
sağlık hizmeti veren; diyaliz merkezleri, kan merkezleri, kanser merkezleri, verem 
ve dispanseri merkezleri, çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimleri, tedavi 
edici sağlık hizmeti veren; devlet, özel veya vakıf ve üniversite hastaneleri, hem 
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koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezi, evde bakım 
hizmeti, göçmen sağlığı merkezleri ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren; toplum 
ruh sağlığı merkezleri ve sağlıklı beslenme ve obezite danışma birimlerinin sayıları 
Istanbul’un diğer ilçeleri ile karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

2.1 Beykoz’da Koruyucu Sağlık Hizmeti Veren Sağlık Birimleri
Koruyucu sağlık hizmeti veren ilk kuruluş diyaliz merkezleridir. Diyaliz merkezle-
ri, böbrek yetmezliğine sahip hastaların başvurduğu sağlık kuruluşlarıdır. Grafik 1, 
Istanbul ve Beykoz’daki diyaliz merkezlerinin sayısını göstermektedir. Buna göre, 
Istanbul’da 102 adet diyaliz merkezi vardır. Üsküdar’da 10 adet Fatih’te 8 adettir. 
Beykoz’da ise 2 tane diyaliz merkezi bulunmaktadır.

Grafik 1. Diyaliz Merkezleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.

Beykoz’da koruyucu sağlık hizmetleri veren diğer bir kurum kan merkezleridir. 
Kan merkezi, kan bağışında bulunan bağışçılardan sağlanan kanların sürdürülebi-
lir ve güvenli kan temini sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Grafik 2, Istanbul ve 
Beykoz’daki kan merkezi sayısını vermektedir. Buna göre Istanbul’da toplamda 32 
kan merkezi bulunmaktayken bunlardan 2 tanesi Beykoz’da yer almaktadır.

Grafik 2. Kan Merkezleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.
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Diğer bir koruyucu sağlık hizmeti veren sağlık birimi kanser erken teşhis tara-
ma ve eğitim merkezleridir (KETEM). KETEM’lerin en önemli kuruluş amaçları; 
toplumda kanser konusunda farkındalık yaratmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri 
korunma yöntemleri, tarama programları hakkında bilgilendirerek kanserden ko-
runmayı ve taramaları gerçekleştirmektir (shm.saglik.gov.tr). Grafik 6 Istanbul’da-
ki toplam KETEM sayılarını göstermektedir. Buna göre 10 adet KETEM Istan-
bul’da yer almaktadır.

Grafik 3. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.

Verem savaş dispanserleri de koruyucu sağlık hizmetleri sunmaktadır. Verem sa-
vaş dispanserlerinin temel amaçları, bölgesinde verem hastalığı ile mücadele kap-
samında çalışmalar yürütmek, bildirimi yapılan hastaların tedavilerini düzenli bir 
şekilde sürdürmelerini sağlamak ve belirti gösteren veya tüberkülozlu olduğu dü-
şünülen her hastaya balgam tahlili yaparak tanı koymaktır (https://kastamonuism.
saglik.gov.tr). Grafik 4, Istanbul’daki verem savaş dispanserlerinin sayısını göster-
mektedir. Buna göre Istanbul’da 29 adet verem savaş dispanseri bulunmaktadır. 
Beykoz’da ise verem savaş dispanseri yoktur.

Grafik 4. Verem Savaş Dispanserleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.
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Koruyucu sağlık hizmeti veren diğer bir kurum çocuk ergen kadın ve üreme sağlığı 
birimleridir. Bu birimlerin temel amaçları; kadın ve erkeğin üreme sağlığının ya-
şam boyu korunması ve geliştirilmesi, anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik 
çalışmalar, yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve be-
beğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, doğru anne sütü uygula-
malarının yerleştirilmesi, evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, 
gebelikte doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve ilgili birim-
lerle bebek-çocuk, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik ko-
ordineli çalışmak, şeklindedir (Erginöz, 2021). Grafik 5, Istanbul ve Beykoz’daki 
çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimlerinin sayısını göstermektedir. Buna 
göre, Istanbul’da 36 adet çocuk ergen kadın ve üreme sağlığı merkezi vardır. Bey-
koz’da ise 1 adet vardır.

Grafik 5. Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.

2.2 Beykoz’da Tedavi Edici Sağlık Hizmeti Sunan Sağlık Birimleri
Hem ulusal hem de yerel düzeyde önemli sağlık kurumlarından bir diğeri hasta-
nelerdir. Tedavi edici sağlık hizmetlerini sunan hastaneler; devlet, özel veya vakıf 
ve üniversite hastaneleri olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Çalışmada da Istanbul’un 
diğer ilçeleri ile Beykoz ilçesinde yer alan devlet, özel veya vakıf ve üniversite has-
tane sayıları ayrı ayrı verilmektedir.

Grafik 6’da devlet hastanesi sayıları yer almaktadır. Buna göre Istanbul’da toplam 
85 devlet hastanesi bulunmaktadır. Devlet hastanesi sayısının en çok olduğu ilçe 7 
adet ile Üsküdar iken Beykoz 3 adet devlet hastanesine sahiptir.

Grafik 6. Devlet Hastaneleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.
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Grafik 7’de Istanbul’un diğer ilçeleri ile Beykoz’daki özel hastane sayıları verilmek-
tedir. Istanbul’da 24’ü ağız ve diş sağlığı merkezi olmak üzere toplam 164 adet özel 
veya vakıf hastanesi bulunmaktadır. Beykoz’da ise 6’sı ayakta 1’i de yataklı hizmet 
veren toplam 7 tane tıp merkezi dâhil özel sağlık hizmeti veren kurum vardır.

Grafik 7. Özel ve Vakıf Hastaneleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.

Grafik 8’de ise üçüncü basamak tedavi edici hizmet sunan üniversite hastane sa-
yıları yer almaktadır. Buna Istanbul’da toplam 31 üniversite hastanesi bulunurken, 
10 tanesi Fatih ilçesinde yer almaktadır. Halihazırda Beykoz’da üniversite hastanesi 
bulunmamaktadır.

Grafik 8. Üniversite Hastaneleri
Kaynak: YÖK Istatistikleri, 2021.

2.3 Beykoz’da Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Her İkisi-
nide Sunan Sağlık Birimleri
Ülkemizde bazı sağlık kuruluşları hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hiz-
metlerini sunmaktadır. Bu kurumlardan genelde Istanbul özelde ise Beykoz’da yer 
alan birimler aşağıda yer almaktadır.

Aile Sağlığı Merkezi: Bir veya daha fazla pratisyen ya da uzman doktor tarafın-
dan, ebe hemşire, sağlık memuru ve tıbbi sekreter eşliğinde aile sağlığı hizmeti 
veren kurumlardır. Aile sağlığı merkezleri, topluma sunmuş olduğu temel sağlık 
eğitimleri nedeniyle koruyucu, ayakta tedavi hizmeti vermesi hasebiyle de birin-
ci basamak sağlık hizmetidir. Grafik 1, Beykoz’daki aile sağlığı merkezi sayısını 
göstermektedir. Grafik 9’da görüldüğü üzere Beykoz’da koruyucu ve tedavi edici 
hizmetler veren 39 adet aile sağlığı merkezi yer almaktadır.
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Grafik 9. Aile Sağlığı Merkezleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.

Hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri veren bir diğer kurum göçmen 
sağlığı merkezidir. Bu merkezler, “ülkemizdeki yabancılara (Suriyelilere) koruyucu 
sağlık hizmetleriyle temel sağlık hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde su-
nabilmek, dil ve kültür bariyerinden kaynaklanan sorunları aşabilmek,  sağlık hiz-
metlerine erişimi artırabilmek için bu kişilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde,  
ilçenin toplum sağlığı merkezine bağlı olarak, aile hekimliği uygulamasına benzer 
şekilde, ortalama her 4.000 kişiye hizmet verecek bir hekim ile bir yardımcı sağlık 
personelinden oluşan sağlık merkezleridir”(hsgm.saglik.gov.tr). Grafik 12, Istan-
bul’daki göçmen sağlığı merkezlerini göstermektedir. Buna göre, Istanbul’da 37 
adet göçmen sağlığı merkezi vardır. Beykoz’da ise göçmen sağlığı merkezi yoktur.

Grafik 12. Göçmen Sağlığı Merkezleri 
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.

Evde bakım hizmetleri de hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetleri-
ni birlikte vermektedirler. Evde bakım hizmetleri, evde  tedavisine devam edilen 
kronik hastalıklara sahip kişilere, yatağa bağımlı hastalara, yaşlılık nedeniyle ba-
kım ihtiyacı olan bireylere profesyonel bir ekiple evde hizmetin sunulması sistemi-
dir. Grafik 13, Istanbul ve ilçelerinde yer alan evde bakım hizmetlerini göstermek-
tedir. Buna göre Istanbul’da toplam 33 adet evde bakım merkezi varken bunun 8’i 
Kadıköy, 2’si de Beykoz’da yer almaktadır.
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Grafik 13. Evde Bakım Merkezleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.

2.4 Rehabilitasyon Hizmetleri
Toplum ruh sağlığı merkezleri ile sağlıklı beslenme ve obezite danışma birimle-
ri hem merkezi hem de yerel yönetimler seviyesinde hizmet veren rehabilitasyon 
sağlık hizmetleridir.

Toplum ruh sağlığı merkezleri, şizofreni, şizoaffektif bozukluk, bipolar duygu bo-
zuklukları gibi ruhsal problem yaşan hastalara psikososyal destek hizmetleri veren, 
bu hastalıkları taşıyan hastaları takip ve tedavilerinin yapılmasını sağlayan, gerek-
tiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi hizmetleri sağlamaktadır (sagligim.
gov.tr). Grafik 14’te, Istanbul’un ilçelerinde yer alan toplum sağlığı merkezleri gös-
terilmektedir. Buna göre Istanbul’da, Bağcılar’da 2 ve Beykoz’da 1 adet olmak üzere 
toplamda 27 adet toplum ruh sağlığı merkezi bulunmaktadır.

Grafik 14. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.

Sağlıklı beslenme ve obezite danışma birimleri ise bireylerin fazla kiloluluk ve 
obezite sıklığını değerlendirme, teşhis konan hastaların danışmanlık ve tedavile-
rini yapma, obezite ve ilişkili kronik hastalıkların sıklığını azaltma gibi hizmetleri 
sunmaktadır. Buna göre Istanbul’da toplam 39, Beykoz’da ise Çubuklu ve Kanlıca 
mahallelerinde birer tane olmak üzer 2 adet sağlıklı beslenme ve obezite danışma 
birimi bulunmaktadır.
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2.5 Beykoz’daki Diğer Sağlık Birimleri
Çalışmada, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve eczaneler Beykoz’daki diğer sağlık bi-
rimleri olarak ele alınmaktadır.

Ağız ve diş sağlığı merkezleri, bireylerin ağız ve diş sağlıklarına ilişkin hizmet ve-
ren kurumlardır. Grafik 15, Istanbul ve ilçelerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerini 
göstermektedir. Buna göre, Istanbul’da 14 farklı ilçede 14 tane ağız ve diş sağlığı 
merkezi bulunurken Beykoz’da ağız ve diş sağlığı merkezi sayısı 1’dir.

Grafik 15. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.

Eczane ise koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde tedavi 
gören hastaların hastalıklarının giderilmesi için sağlık hizmetlerinde tamamlayıcı 
özelliğe sahip olan sağlık birimidir. Eczaneler, doktorların reçete ettiği ilaçların sa-
tıldığı yerlerdir. Grafik 16, Istanbul ve ilçelerinde yer alan eczane sayılarını göster-
mektedir. Buna göre, Istanbul’da 2867 tane eczane varken Beykoz’da bu sayı 48’dir.

Grafik 16. Eczane Sayıları
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Istanbul Il Sağlık Müdürlüğü, 2021.
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SONUÇ
Bu çalışmada Istanbul ilçeleri ile Beykoz ilçesinin sağlık göstergeleri karşılaştır-
malı olarak sunulmuştur. Çalışmada ilçeler, sağlık hizmetlerinin temel sınıflandır-
ması olan koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri bağlamında 
değerlendirilmiştir. Ele alınan sağlık göstergeleri kapsamında, Istanbul’un diğer 
ilçeleri ile karşılaştırıldığında, Beykoz’da koruyucu sağlık hizmetleri veren bazı 
sağlık birimlerini olmadığı görülmüştür. Yaklaşık 240 bin nüfusa sahip bir ilçede 
bu hizmetlerin bulunması hem sağlığa erişim hem de sağlık eğitimi sağlanması 
bakımından önemli olacaktır. Tedavi edici sağlık hizmetleri açısından, üçüncü ba-
samak tedavi hizmetlerinin yani eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesinin 
olmadığı gösterilmiştir. Bünyesinde hastane bulunduran üniversitelerin Beykoz’a 
yönlendirecek veya yeni bir üniversite açılmasını sağlayacak girişimlerde bulun-
ması bu eksikliğin giderilmesinde faydalı olacaktır.
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Beykoz’da Altyapı ve Ulaşım

Furkan YILDIZ1

Özet
Bu çalışmada, Beykoz ilçesinin altyapı ve ulaşım göstergeleri analiz edilecektir. Bu 
analizler Istanbul’un diğer ilçeleri ile karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Altyapı ve 
ulaşım, ekonomik büyüme için gerekli olan en önemli unsurlardandır. Bu sebep-
le altyapı ve ulaşım göstergelerinin analiz edilmesi hem mevcut durumun ortaya 
konmasına hem de ilçenin ekonomik büyüme potansiyelinin incelenmesine fırsat 
verecektir. Çalışmada analiz edilecek göstergeler ulaşım ve altyapı olmak üzere iki 
başlıkta incelenecektir. Buna göre ulaşım göstergeleri olarak metro, hafif raylı sis-
tem, tramvay, metrobüs hatlarının varlığı, deniz taşımacılığının varlığı, ulaşımın 
çeşitliliği, motorlu araç sayısının yüzölçümüne oranı gibi değişkenlerden oluşur-
ken altyapı göstergeleri olarak ise su, doğalgaz, elektrik ve deprem riski gibi göster-
geler analiz edilecektir. Bu sayede Beykoz ilçesinin ulaştırma ve altyapı yönünden 
Istanbul içindeki konumu tespit edilmeye çalışılacaktır. Analizlerde hem her bir alt 
göstergeye ilişkin sıralamalar hem de toplulaştırılmış altyapı ve ulaşım sıralama-
ları sunulacaktır. Analizlerde çeşitli istatistiksel tekniklere yer verilecektir. Sonuç 
olarak Beykoz’un mevcut durumu ortaya konulacak ve göstergeler doğrultusunda 
çeşitli politika önerilerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Altyapı, Ulaşım, Ekonomik büyüme, Istanbul.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Iktisat Bölümü, furkan.yildiz@klu.edu.tr
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Altyapı, bir bölgenin iktisadi büyüme/kalkınmasının yanında o bölgenin sosyal 
bakımdan yaşanabilir bir çevre olması için de önemlidir. Oldukça geniş bir kav-
ramsal çerçeve olan altyapı yatırımları genel olarak bir bölgeye yapılan ulaşım, tele-
komünikasyon, temiz su, kanalizasyon ve enerji yatırımları şeklinde ifade edilebilir 
(Şaşmaz & Yayla, 2018). Altyapı yatırımlarının yarattığı etkiler incelendiğinde uh-
desinde demografik ve ekonomik örüntüler barındırdığı görülmektedir (Beyzatlar, 
2020). Ulaşım altyapısı başta olmak üzere altyapı yatırımlarının bölgenin iktisadi 
faaliyetleri artıran ve hızlandıran bir etkisi bulunmaktadır. Bunun yanında bir böl-
gede söz konusu yatırımların artması ile birlikte o bölgeye ait yaşam standartların-
da da gelişim olmakta ve bölgenin gönenci artmaktadır. Dolayısıyla altyapı uygu-
landığı bölgeyi iktisadi ve şehircilik bağlamında dönüştürmektedir.

Literatürde altyapı yatırımlarının yarattığı etkiyi inceleyen çok sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Aschauer, (1989) yılında ABD’de kamu yatırımlarının büyüme ve 
verimlilik üzerindeki etkisini 1949-1985 yıllarına ait verilerle incelemiştir. Elde 
edilen sonuçlar altyapı yatırımlarının ekonomik büyüme ve verimliliği pozitif et-
kilediğini göstermektedir. Munnell (1990) yine Aschauer gibi ABD’de verimlilik 
artışında yaşanan düşüşü incelemiş ve kamu yatırımlarının verimlilik ve büyüme-
yi olumlu etkileyip etkilemeyeceğini araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar Aschauer 
(1989)’a paralel bir biçimdedir. Njoh (2000), Sahra-altı Afrika’da ulaşım altyapısı 
yatırımlarının ekonomik kalkınma ile pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahip oldu-
ğu sonucuna varmıştır. Percoco (2004), Italya’nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan 
altyapı yatırımlarının ekonomik etkinliğe etkisini incelemiştir. Araştırma sonuçla-
rı 1970-1994 yılları arasında yapılan yatırımlarının ekonomik etkinliğe etkisinin 
pozitif olduğunu göstermektedir. Calderón ve Servén’ de (2008) Njoh (2000) ile 
benzer biçimde Sahra-altı Afrikası’nda 100’ün üzerinde ülkeye ait 1960-2005 yıl-
ları arasındaki veriler ile altyapı ve kalkınma arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde 
edilen bulgular, altyapı yatırımlarının artmasının büyüme hızını artırıp gelir eşit-
sizliğini azalttığını gözler önüne sermektedir. Konu ile ilgili yapılmış ve benzer so-
nuçlar veren çalışmalar Seitz & Licht, (1995); Sloboda & Yao, (2008) de la Fuente 
vd., (1995); Holtz-Eakin & Schwartz, (1995); Lall, (2007);  şeklinde sıralanabilir.

Bu çalışma çeşitli altyapı göstergelerini kullanarak Istanbul ili Beykoz ilçesinin 
mevcut durumunu Istanbul’un diğer ilçeleri ile karşılaştırmalı olarak tespit etme-
yi amaçlamaktadır. Çalışmada analiz edilecek göstergeler ulaşım ve altyapı olmak 
üzere iki başlıkta incelenecektir. Ulaşım göstergeleri metro, hafif raylı sistem, tram-
vay, metrobüs hatlarının varlığı, deniz taşımacılığının varlığı, ulaşımın çeşitliliği 
gibi göstergelerden oluşmaktadır. Altyapı göstergeleri ise su, doğalgaz ve elektrik 
hizmetlerine ait bazı göstergelerdir. Analizlerde hem her bir alt göstergeye ilişkin 
sıralamalar hem de toplulaştırılmış altyapı ve ulaşım sıralamaları sunulacaktır. 
Analizlerde çeşitli istatistiksel tekniklere yer verilecektir.

Beykoz ve Ulaşım
Beykoz, Istanbul’un 39 ilçesinden biri olup Anadolu yakasının kuzey kısmında ve 
Boğaz hattı boyunca uzanmaktadır. Batı’da Istanbul Boğazı, doğuda Şile, kuzeyde 
Karadeniz ve güneyde ise Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerine komşudur. 
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Beykoz ilçesinin nüfusu 2020 yılı itibariyle 246.110 kişidir. Bu kısımda Beykoz 
çeşitli ulaşım göstergeleri bakımından Istanbul’un diğer ilçeleriyle mukayeseli bir 
biçimde analiz edilerek ilçenin ulaşım imkânları ortaya konacaktır. Çalışmada 
ulaşım göstergeleri olarak metro, hafif raylı sistem, tramvay, metrobüs ve deniz 
taşımacılığının varlığı ve nihayetinde sahip olunan ulaşım çeşitliliği kullanılmış-
tır. Ayrıca ilçenin trafik yoğunluğunu gösteren değişkenlerden biri olarak ilçedeki 
motorlu araç yoğunluğunu gösteren kilometrekareye düşen araç sayısına da yer 
verilmiştir.

Ulaşım Çeşitliliği Raylı Sistemler: Metro, Tramvay, Füniküler
Istanbul sahip olduğu ekonomik büyüklük, sunduğu iş imkânları, eğitim, sağlık ve 
sosyal olanaklar vs. gibi sebepler neticesinde Türkiye’nin en kalabalık şehri olma 
özelliğini taşımaktadır. Bu çerçevede de kent Türkiye’deki diğer şehirlere nazaran 
daha yoğun bir ulaşım ve trafik problemine sahiptir. Bu durum kentte kullanılan 
ulaşım türlerinin oldukça fazla olmasına neden olmaktadır. Metro da bu ulaşım 
türlerinden birisidir. Toplam 16 hat ve 183,15 kilometre uzunluğundaki metro 
hatları her gün 2 milyondan fazla Istanbullunun (Metro Istanbul, 2021) ulaşım 
seçeneklerinden biridir.

Şekil 1. Ilçelere Göre Metro Varlığı
Kaynak: Metro Istanbul, (2021).

Yukarıda Şekil 1’de Istanbul’daki metro ulaşımı hizmetine sahip ilçeler görülmekte-
dir. Buna göre Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, 
Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Malte-
pe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, ve Zeytinburnu ilçelerinde metro bu-
lunmaktadır. Buna karşın Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Beykoz, Beylikdü-
zü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, 
Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile ve Tuzla’dan geçen bir metro hattı 
bulunmamaktadır. Bunun yanında Esenyurt, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçe-
lerinde ise yapımı devam eden metro inşaatları bulunmaktadır.
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Çalışmada hafif raylı sistemler tramvay ve füniküler olarak ele alınmıştır. Buna 
göre Şekil 2 Istanbul’da var olan tramvay hatlarının, Şekil 3 ise var olan füniküler 
hatlarının ilçelere göre dağılımını göstermektedir.

Şekil 2. Ilçelere Göre Tramvay Varlığı
Kaynak: Metro Istanbul, (2021).

Raylı sistemlerin diğer türleri de tramvay, füniküler ve teleferik sistemleridir. Şekil 
2 incelendiğinde Istanbul’da Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Eyüp, Fatih, Gazios-
manpaşa, Güngören, Kadıköy, Sultangazi ve Zeytinburnu olmak üzere 10 ilçede 
tramvay ulaşımının bulunduğunu, bu oranın Istanbul’un yaklaşık %25’ine tekabül 
ettiğini ifade etmek mümkündür. Beykoz’un da aralarında bulunduğu 29 ilçede ise 
tramvay hattının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Şekil 3. Ilçelere Göre Fünikülerin Varlığı
Kaynak: Metro Istanbul, (2021).
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Istanbul’da füniküler raylı sistemin ve teleferik sisteminin bulunduğu ilçeler Şe-
kil 3’te verilmiştir. Bu ilçelerden Beşiktaş ve Beyoğlu arasında faaliyet gösteren bir 
adet füniküler ve bir adet teleferik bulunmaktadır. Söz konusu bölgedeki füniküler 
Taksim-Kabataş arasına, teleferik ise Maçka-Taşkışla arasına kurulmuştur. Eyüp 
ilçesinde ise Haliç kıyısından başlayıp Piyer Loti’de biten bir teleferik hattı bulun-
maktadır. Bu tablo füniküler ve teleferik sistemlerinin Istanbul genelinde yaygın 
olmayan bir ulaşım türü olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda tablodan Bey-
koz’da herhangi bir teleferik ya da füniküler ağının olmadığı da anlaşılmaktadır.

Metrobüs
Türkiye’nin diğer şehirlerinden farklı olarak Istanbul’da var olan bir diğer ulaşım 
seçeneği de metrobüs ulaşımıdır. Metrobüs, E-5 otoyolu üzerinde gidiş-dönüş şek-
linde faaliyet gösteren Söğütlüçeşme’den başlayan ve Beylikdüzü’ne kadar uzanan 
44 istasyon ve 52 kilometrelik bir ulaşım hattıdır. Aşağıda verilen Şekil 4, metro-
büs hattına sahip olan ilçeleri göstermektedir. Tabloya göre bu hat 16 ilçeyi kesen 
bir aks üzerinde bulunmaktadır. Aralarında Beykoz’un da bulunduğu 23 ilçede ise 
metrobüs ulaşımı bulunmamaktadır.

Şekil 4. Ilçelere Göre Metrobüs Varlığı
Kaynak: IETT, (2021).

Deniz Ulaşımı
Istanbul’un bir diğer ulaşım seçeneği de deniz ulaşımıdır. Şehirde Boğaz hattında 
ve Marmara Denizine kıyısı olan bölgelerde deniz ulaşımını sağlayan vapur, feri-
bot, deniz otobüsü gibi araçlar yoğun biçimde kullanılmaktadır. Özellikle Boğaz 
hattında bulunan Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Sarıyer, Beyoğlu gibi 
ilçelerde yoğun bir deniz ulaşımı talebi bulunmaktadır. Bunun yanında Adalar il-
çesinin anakara ile bağlantısı doğrudan deniz ulaşımı yoluyla yapılmaktadır. Bey-
koz ilçesi de uzun kıyı şeridine sahip bir ilçe olarak deniz ulaşım imkânına sahiptir.
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Şekil 5. Deniz Ulaşım Varlığı
Kaynak: Şehir Hatları (2021).

Aşağıda Şekil 6’da yukarıda verilen bilgiler derlenerek 28 ilçenin ulaşım çeşitliliği 
bilgileri derlenmiştir. IETT’ye ait hatlar, dolmuş, taksi gibi seçenekler dışarda tu-
tulduğunda en fazla ulaşım seçeneğine sahip olan ilçelerin Beyoğlu, Eyüpsultan 
ve Fatih olduğu görülmektedir. En az ulaşım türüne sahip olan ilçeler ise Adalar, 
Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, 
Güngören ve Ümraniye’dir.

Şekil 6. Ulaşım Çeşitliliği

Tüm bu veriler ışığında Beykoz ilçesinin metrobüs, metro, tramvay, füniküler, te-
leferik ve deniz ulaşımı imkânlarından yalnızca deniz ulaşımına sahip olduğu ve 
Istanbul ortalamasının altında kaldığı ifade edilebilir.
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Beykoz ve Altyapı
Bir bölgede ekonomik kalkınma ve yaşanabilir bir ortamın oluşturulması için ula-
şım yatırımlarının yanında insan hayatını kolaylaştıran ve refahı artıran yatırımlar 
olan altyapı yatırımlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu başlığın altında Beykoz 
iline ait altyapı imkânları yine Istanbul’un geri kalan kısmıyla karşılaştırmalı ola-
rak verilecektir. Bu kısımda başvurulacak göstergeler: doğalgaz kullanım miktarı, 
IGDAŞ abonelik sayısı, ISKI abonelik sayısı, ilçelere göre atık su şebeke uzunluğu, 
mevcut içme suyu şebeke uzunluğu, elektrik kesinti süreleri ve son olarak elektrik 
kesinti sıklığı olmuştur.

Şekil 7, Istanbul ilçelerinde 2019 yılı doğalgaz kullanım miktarlarını göstermek-
tedir. Buna göre doğalgaz kullanım miktarının en fazla olduğu üç ilçe Kadıköy, 
Esenyurt ve Pendik; doğalgaz kullanım miktarının en az olduğu üç ilçe ise Şile, 
Adalar ve Çatalca’dır. Doğalgaz kullanımını belirleyen etkenlerin gelir seviyesi, sa-
nayi bölgelerini içerme, doğalgaz erişiminin büyüklüğü ve nüfus olduğu hesaba 
katıldığında yüksek gelir seviyesine ve doğalgaz erişimine sahip olan Kadıköy’ün 
ve yoğun nüfusu barındıran Esenyurt ve Pendik’in yüksek doğalgaz tüketiminin 
bulunması normaldir.

Şekil 7. Doğalgaz Kullanım Miktarı (2019)
Kaynak:: https://data.ibb.gov.tr/

Buna karşın düşük nüfus yoğunluğuna rağmen doğalgaz erişimine sahip ilçeler 
olan Şile, Adalar ve Çatalca’da da doğalgaz tüketim miktarı beklenen bir biçimde 
düşük seviyelerde kalmıştır. Beykoz ilçesi verilerine bakıldığında yine düşük nüfus 
yoğunluğu, düşük sanayileşme oranı vs. gibi faktörlerin etkisinde kalınarak Istan-
bul ortalamasının altında bir doğalgaz tüketimi gerçekleşmiştir.
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Şekil 8. IGDAŞ Abonelik Sayıları
Kaynak: https://data.ibb.gov.tr/

Istanbul’da IGDAŞ’a kayıtlı doğalgaz abone sayıları da toplam doğalgaz kullanım 
verilerine paralel biçimdedir. Nüfus yoğunluğu fazla ilçeler olan Esenyurt, Küçük-
çekmece ve Ümraniye, bu gösterge bağlamında ilk üç sırayı paylaşmaktadır. En 
sondaki üç ilçe ise tıpkı doğalgaz kullanım miktarındaki gibi Çatalca, Şile ve Ada-
lar’dır. Beykoz’un abonelik rakamları ise 86.582 adet abonelik ile Istanbul ortala-
masının altında bulunmaktadır.

20 milyondan fazla kişinin yaşadığı bir mega kent olan Istanbul, nüfusuna para-
lel olarak yüksek bir su tüketimi yapmaktadır. Aşağıda Şekil 9’da Istanbul Su ve 
Kanalizasyon Idaresine (ISKI) kayıtlı abonelik sayıları ilçelere göre verilmektedir. 
Toplam 6 milyon 607 bin 934 abonenin olduğu kentte ilçe bazında abonelikler in-
celendiğinde yine nüfus yoğunluğunun en büyük etken olduğu göze çarpmakta-
dır. Abonelik sayısının en fazla olduğu ilk üç ilçe aynı zamanda yüksek nüfusa 
sahip olan Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye olmuştur. Abonelik sayısının en 
az olduğu ilçeleri yine nüfus yoğunluğu belirlemiş ve düşük nüfuslu üç ilçe olan 
Çatalca, Şile ve Adalar en az aboneliğin olduğu ilçeler olmuştur. Beykoz’un verileri 
de genel duruma paralel olarak nüfusuna oranlı bir şekilde gerçekleşmiş, ilçede 
toplam 97 bin 348 ISKI aboneliği gerçekleşmiştir.
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Şekil 9. ISKI Abone Sayısı
Kaynak: https://data.ibb.gov.tr/

Çalışmada kullanılan bir diğer gösterge ise mevcut atık su şebeke uzunluğudur. 
Ilçelerin atık su şebeke uzunluklarını belirleyen unsur bu sefer nüfus yoğunluğu 
değil, yüzölçümleri olmuştur. Doğal olarak ilçelerde var olan şebeke uzunluğu yü-
zölçümleri ile paralellik sergilemiştir. Yüzölçümü bakımından sıralandığında en 
büyük ilk 5 ilçe sırasıyla Çatalca, Silivri, Şile, Arnavutköy ve Beykoz iken en küçük 
5 ilçe ise Adalar, Şişli, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Güngören’dir. Şekil 10 incelendi-
ğinde atık su şebeke uzunluklarının da hemen hemen yüzölçümlerine paralellik 
gösterdiği ifade edilebilir. Beykoz bu alanda 690 bin 528 metre uzunluğundaki atık 
su şebekesi ile Istanbul ortalamasının üzerindedir.

Şekil 10. Atık Su Şebeke Uzunluğu (metre)
Kaynak: ISKI, (2021).

Incelenen altyapı göstergelerinden biri de içme suyu şebeke uzunluğudur. Söz ko-
nusu veride yine atık su şebeke uzunluğu ile benzer biçimde ilçelerin yüzölçümleri 
ile paralellik göstermektedir. Yine atık su şebeke uzunluğu verisine paralel biçimde 
Beykoz’da içme suyu şebekesi de yüzölçümünün büyüklüğü sebebiyle Istanbul or-
talamasının üzerinde 890 bin 233 metre olarak ölçülmüştür.
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Şekil 11. Mevcut Içme Suyu Şebeke Uzunluğu (metre)
Kaynak: ISKI, (2021).

Çalışmada elektrik altyapısına dair incelenen ilk gösterge Istanbul ilçelerinde 
elektrik kesinti süresi olmuştur. Elektrik kesintilerine yol açan arıza vs. gibi etmen-
ler daha çok elektriğin yoğun kullanımı sebebiyle  ve iletim sistemlerinin aşınması 
sebebiyle oluşmaktadır. Dolayısıyla elektrik arızasına nüfusun yoğun olduğu do-
layısıyla da elektrik talebinin yüksek olduğu ilçelerde daha fazla rastlanmaktadır. 
Bu bağlamda 2016 yılında Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi arıza sayısının 
en fazla olduğu üç ilçe iken arıza sayısının en az olduğu üç ilçe Adalar, Sultanbeyli 
ve Sancaktepe olmuştur. Beykoz ‘da elektrik kesinti süresi Istanbul ortalamasının 
oldukça altında seyretmiş ve 3996 saat olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 12. Elektrik Kesintisi Süreleri
Kaynak: Invest in Istanbul (2016). Istanbul’s statistical map

Elektrik hizmetlerinde yaşanan kesintiler altyapı göstergeleri bağlamında incele-
nen son gösterge olmuştur. Elektrik kesinti sıklığı yine bir önceki gösterge olan 
elektrik kesinti süresi ile paralellik göstermektedir. Bu gösterge bakımından ilk 
üç sırayı alan ilçeler Esenyurt, Arnavutköy ve Küçükçekmece iken son üç sırada 
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Sancaktepe, Sultanbeyli ve Adalar bulunmaktadır. Beykoz yine Istanbul ortalama-
sının altında bir kesinti sayısına sahiptir. 2016 yılında Beykoz’da toplam 1496 kez 
elektrik kesintisi yaşanmıştır.

Şekil 13. Elektrik Kesintisi Sıklığı
Kaynak: Invest  in Istanbul (2016). Istanbul’s statistical map

Sonuç

Büyüme/kalkınma ve şehircilik bağlamında altyapı yatırımlarının oldukça önemli 
bir rolü bulunmaktadır. Yapılan teorik ve ampirik araştırmalar, bir bölgenin altya-
pı yatırımlarındaki artışın o bölgedeki iktisadi faaliyetlerin artmasına, ekonomik 
refahın artmasına ve o bölgede yaşayan insanların modern yaşamın gerektirdiği 
imkânlara daha ulaşılabilir bir hayata kavuşmalarına neden olduğunu göstermiştir.

Bu çalışma, Beykoz’da var olan altyapı ve ulaşım imkânlarının analizini konu edin-
miş olup Beykoz’un altyapı olanaklarının Istanbul’un diğer ilçeleri ile mukayeseli 
bir biçimde verilmesini amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda metro, hafif raylı 
sistem, tramvay, metrobüs hatlarının varlığı, deniz taşımacılığının varlığı, ulaşım 
çeşitliliği ve su, doğalgaz ve elektrik hizmetlerine ait bazı göstergeler kullanılmıştır.

Istanbul’un diğer ilçeleri ile karşılaştırıldığında Beykoz’un ulaşım altyapısı bağla-
mında sınırlı olanaklara sahip olduğu görülmektedir. Beykoz ele alınan ulaşım tür-
lerinden yalnızca deniz ulaşımına sahiptir. Bu bağlamda Beykoz’a metro, tramvay 
vb. ulaşım yatırımları yapılabilir.  Beykoz’un nüfus yoğunluğunun düşük olması ve 
coğrafi olarak ulaşım yönü olan doğu-batı koridorunda olmaması ulaşım altyapı-
sının sınırlı olması açısından etkili faktörlerdir. Kuzey Marmara Otoyolu sonrası 
bu durum değişebilir.

Beykoz’un sahip olduğu düşük nüfus yoğunluğu ve kentsel ile kırsal yerleşime aynı 
anda ev sahipliği yapıyor olması, doğalgaz kullanımı ve abonelik sayılarının düşük 
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olmasında etkili faktörlerdir. Beykoz sanayi yoğunluğu bağlamında da Istanbul’un 
sakin ilçelerinden biridir. Bu durum da yine Beykoz’un doğalgaz tüketiminin yük-
sek olmamasını açıklamaktadır. ISKI’ye kayıtlı abone sayısı bakımından Beykoz 
yine Istanbul ortalamasının altındadır. Bu durum yine düşük nüfus yoğunluğu ile 
açıklanabilir.

Beykoz’da içme suyu şebeke uzunluğu ve su kesintisi çağrıları Istanbul ortalama-
sının üzerindedir. Şebeke ağının uzun olması arıza yaşanma ihtimalini ve bu da 
çağrı sayısını artırmaktadır.
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Beykoz Belediyesinin 
Dijital İletişim Performansının 
Karşılaştırılması

Raif CERGIBOZAN1

Özet
Dijital iletişimin sunduğu olanaklar yaygınlaştıkça, dijital araçların resmî kurum-
larda kullanım oranı artış göstermiştir. Yeni medya ortamlarının sunduğu yeni-
liklere ayak uydurmayı başaran belediyeler, popüler yeni medya uygulaması Fa-
cebook’ta varlık göstermektedirler. Istanbul gibi yoğun nüfuslu kentlerin ve ona 
ait ilçe belediyelerin de yeni medyanın olanaklarından yararlandığı bilinmektedir. 
Buradan hareketle bu çalışmanın amacı Istanbul iline bağlı 39 ilçe belediyesinin 
dijital iletişim performansının karşılaştırmalı bir analizini sunmaktır. Bu amaçla 
içlerinde Beykoz Belediyesinin de bulunduğu 39 ilçe belediyesinin resmî Facebook 
hesaplarındaki etkiletişim ve iletişim durumları incelenecektir. Böylece belediye-
lerin hedef kitle grupları ile etkileşime geçerken başvurdukları yöntemler ortaya 
konularak varsa eksiklikler açığa çıkarılacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için Face-
book uygulamasının kullanıcılarına sunmuş olduğu iletişim araçlarının ne oranda 
kullanıldığına bakılarak bir PR (Public Relations) puanı elde edilecek ve elde edi-
len bu puanlar belediyelerin iletişim performanslarının karşılaştırılmasına olanak 
sunacaktır.

1 Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Iktisat Bölümü



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı1022

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Dijital iletişim, Yeni medya, Facebook.

Internet’in kısa tarihinde hızla meydana gelen gelişmelerden belki de en önemlile-
rinden biri Web 2.0 teknolojisiyle birlikte etkileşimli ortamların kullanıma girme-
sidir. Web 2.0 teknolojisine bu önemin atfedilmesinin nedeni daha önce tek yönlü 
olan iletişim edimini birden iki yönlü bir sürece dönüştürmesidir. Iletişimin iki 
yönlü boyuta kavuşması toplumun her kesimi için farklı öneme sahiptir.

Iki yönlü iletişimin kamu kurumları açısından önemi hedef kitle olarak belirledik-
leri gruplara erişmede kolaylık elde etmeleri, kurum kimliği ve imajı inşasında kit-
le iletişim araçlarının sunduğu olanaklardan yararlanabilmeleri, verdikleri hizmet-
lerin hedef kitlede uyandırdığı etkiyle ilgili olarak anında dönüt alabilmeleri gibi 
durumlarda ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle esasen Web 2.0 teknolojisinin 
dijital halkla ilişkilere yeni bir boyut kazandırdığı söylenebilir.

Günümüz yeni medya ortamlarının etkileşim sunan yapısı artık onun ayrılmaz bir 
parçası olarak görülmektedir. Yeni medyanın sunmuş olduğu bu karşılıklı ve iki 
yönlü özellik, özel kuruluşlardan, sivil topluma ve kamu kuruluşlarına kadar tüm 
yapılar için eşi bulunmaz bir halka ilişkiler ortamı sağlamıştır. Belediyeler de bu 
olanaklardan yararlanan oluşumlardan biridir.

Esasen, içinde bulunduğumuz yüzyılda belediyeler gibi vatandaşı ile yakın ilişkiler 
yürütme potansiyeli olan kurumların yeni medya ortamlarından mahrum kalma 
lüksleri olmadığı ifade edilebilir. Şeffaf bir iletişim süreci yönetmeyen bir belediye-
cilik anlayışının olumsuz imaj yaratacağından kuşku yoktur. Bu nedenle, dünyayla 
paralel olarak Türkiye’de de belediyelerin büyük bir kısmı kendilerine Facebook 
gibi yeni medya ortamlarında dijital bir kurumsal kimlik oluşturmak konusunda 
etkindirler. Önceleri iki yönlü iletişime olanak sunmayan Web 1.0 teknolojileri ile 
oluşturulan web sayfaları üzerinden hizmetlerini duyuran belediyeler, günümüzde 
bu sınırlı iletişimin yetersiz olduğunu anlamış ve etkileşimli ortamlara yönelmiş-
lerdir. Çoğu yerel yönetim, şeffaflığı artırmak için Web 2.0 alt yapısını ve sosyal 
medyayı kullanmaktadır (Bonsón, Torres, Royo, ve Flores, 2012).

Belediyelerin hedef kitle grupları aynı zamanda onların mevcut ve potansiyel seç-
menlerini de temsil etmektedir. Yani aslında yeni medya ortamları aracılığıyla 
ulaştıkları hedef kitle grupları bu araçlar vasıtasıyla elde ettikleri izlenimlere bağlı 
olarak oy verme tutumlarını ve davranışlarını şekillendirebilmektedir. Bu bağlam-
da bir belediyeyi temsil eden Facebook Twitter ya da YouTube gibi popüler yeni 
medya ortamlarının kullanımı esnasında sergilenen iletişim davranışları, seçme-
ne yönelik gerçekleştirilen iletişimin bir parçasıdır. Belediyeler açısından sosyal 
medya ortamları bu bağlamda ele alındığında bir siyasal iletişim aracı olarak da 
değerlendirilebilir.

Facebook gibi sosyal medya ortamları belediyeler tarafından vatandaşları ile şef-
faf bir iletişim süreci gerçekleştirmek, vatandaşlarını hizmetlerinden haberdar et-
mek, iki yönlü iletişim sunmak, hızlı geri dönütler almak, farkındalık yaratmak, 
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kamuoyu oluşturmak gibi nedenlerle kullanılabilmektedir. Belediyeler bu amaç-
larla kullandıkları bir yeni medya ortamını o medyanın kendilerine sundukları 
olanaklar çerçevesinde şekillendirebilmektedirler. Bu şekillendirmeler bazen iyi 
sonuç verirken, bazen yapılan iletişim hataları nedeniyle sonuçlar istendiği gibi 
olmamaktadır.

Buradan hareketle bu araştırma bir belediyenin Facebook sayfası aracılığıyla yürü-
tülen dijital iletişim performansının nasıl olması gerektiğini Beykoz Belediyesi ile 
birlikte diğer ilçe belediyelerin sosyal medya hesapları üzerinden ortaya koymaya 
çalışacaktır. Bu bağlamda önce çalışmada kullanılan yöntem açıklanacak, sonra-
sında bulgular sunulacaktır. Son bölümde ise çalışmanın bulguları yorumlanarak 
bir belediyenin dijital iletişim performansını (PR performansı) artırmaya yönelik 
öneriler sunulacaktır.

Yöntem
Çalışmada, Facebook’un sunduğu iletişim araçları üzerinden gidilmiştir. Bu araçlar 
uygulamaya gelen yeni özellikler ile zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. 
Araştırmanın yapıldığı tarihte sahip olduğu iletişim araçları “online halkla ilişkiler 
stratejileri” olarak isimlendirilmiştir ve bu stratejilerden alına puanlar PR puanı 
olarak ifade edilecektir. Waters vd. (2009) kâr amacı gütmeyen organizasyonların 
Facebook hesaplarını incelediği çalışmasında kullandığı yöntem, bu çalışmanın ze-
minini oluşturmaktadır. Beykoz ve diğer tüm ilçe belediyelerinde aşağıdaki online 
halkla ilişkiler stratejilerinin kullanımda olup olmadığına bakılmıştır:

• Hakkında kısmı,

• URL paylaşımı,

• Logo,

• Haber paylaşımı,

• Fotoğraflı gönderi,

• Videolu gönderi,

• Belediyenin mail adresi,

• Telefon numarası,

• Mesaj bölümü,

• Etkinlik takvimi,

• Diğer sosyal medya hesaplarına Link ve Takipçi sayısı

Yukarıda sıralanan stratejiler ne kadar eksiksiz kullanılıyorsa, yürütülen dijital 
halkla ilişkiler süreci o kadar şeffaf ve açıktır. Belediyelerin her bir PR stratejisin-
den alacağı puan, araştırma sonunda bir PR puanı elde edilmesini sağlayacaktır. 
Böylece her bir belediyenin PR puanı diğer belediyeler ile karşılaştırmalı sonuçlar 
sunabilecektir.
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Bulgular
Çalışmanın amacı, 39 ilçe belediyesinin sosyal medya performanslarını Facebook 
platformu üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bu amaç için çalışmada 
her bir belediyenin Facebook sayfası, hakkında kısmı, URL paylaşımı, Logo pay-
laşımı, haber paylaşımı, fotoğraflı gönderi, videolu gönderi, mail adresi paylaşımı, 
telefon numarası paylaşımı, mesaj bölümü kullanımı, etkinlik takvimi paylaşımı ve 
diğer sosyal medya hesaplarına link verme şeklindeki online halkla ilişkiler strate-
jilerine göre analiz edilmektedir.

Çalışmada online halkla ilişkiler stratejilerinden ilk olarak hakkında kısmı payla-
şımı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 1’de yer almaktadır. Şekilde Istanbul 
ilçe belediyeleri harita üzerinde gösterilmiştir. Diğer stratejiler de benzer şekilde 
Istanbul haritası üzerinden analiz edilecektir. Haritaya baktığımızda tüm beledi-
yelerin sarı renkte olduğu bu durumda belediyelerin tamamının Facebook sayfa-
larında hakkında kısmını paylaştığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda online 
halkla ilişkiler stratejilerinden hakkında kısmı paylaşımı açısından belediyeler aynı 
performansı sergilemektedirler.

Şekil 1. Hakkında Kısmı
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.

Hakkında kısmı paylaşımından sonra belediyelerin sosyal medya performansları 
URL paylaşımı açısından analiz edilmektedir. URL performansına ilişkin beledi-
yelerin performansları karşılaştırmalı olarak Şekil 2’de sunulmaktadır. Harita ince-
lendiğinde hakkında kısmı paylaşımında olduğu gibi URL bölümü paylaşımında 
da belediyeler aynı performansı göstermektedir. Bu durumda tüm belediyelerin 
URL bölümü paylaştığı görülmüştür.
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Şekil 2. URL Paylaşımı
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.

Çalışmada analiz edilen üçüncü online halkla ilişkiler stratejisi logo paylaşımıdır. 
Logo paylaşımı açısından belediyelerin sosyal medya performansları Şekil 3’te yer 
almaktadır. Belediyelerin logo paylaşımı yönünden performanslarının harita in-
celendiğinde aynı olduğu, belediyeler arasında bir farklılaşma olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

Şekil 3. Logo Paylaşımı

Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.

Çalışmada analiz edilen bir diğer halkla ilişkiler stratejisi ise haber paylaşımıdır. 
Belediyelerin haber paylaşımı yönünden performansları Şekil 4’te görülmektedir. 
Buna göre tüm belediyelerin Facebook sayfaları üzerinden haber paylaşımı yaptığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda belediyeler bu strateji açısından aynı perfor-
mansı sergilemektedirler.
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Şekil 4. Haber Paylaşımı
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.

Haber paylaşımından sonra belediyelerin fotoğraflı gönderi paylaşım performans-
ları analiz edilmektedir. Buna göre belediyelerin fotoğraflı gönderi paylaşım per-
formansları Şekil 5’te yer almaktadır. Haritaya bakıldığında tüm belediyelerin sarı 
renkte gösterildiği bu durumda, belediyelerin tamamının fotoğraflı gönderi payla-
şımı yaptığı görülmektedir. Bu durumda fotoğraflı gönderi açısından da belediye-
ler aynı performansı göstermektedirler.

Şekil 5. Fotoğraflı Gönderi

Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.

Bir sonraki analiz edilen online halkla ilişkiler stratejisi ise video gönderi paylaşı-
mıdır. Belediyelerin video gönderi performansları karşılaştırmalı olarak Şekil 6’da 
verilmektedir. Haritada daha önceki halkla ilişkiler stratejilerinde olduğu gibi be-
lediyelerin tamamının aynı performansı gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu du-
rumda belediyelerin tamamı video gönderi kullanmaktadır.
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Şekil 6 .Video Gönderi
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.

Belediyelerin sosyal medya performanslarının karşılaştırıldığı bir diğer online 
halkla ilişkiler stratejisi ise mail adresi paylaşımıdır. Belediyelerin mail adresi pay-
laşımı yönünden performansları Şekil 7’de yer almaktadır. Haritaya bakıldığında 
belediyelerin mail adresi paylaşım performanslarının birbirinden farklılaştığı gö-
rülmektedir. Buna göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başaksehir, Bayrampaşa,  
Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca,  Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, 
Kadıköy, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Şişli, Sultanbeyli ve Zeytinburnu be-
lediyelerinin mail adresi paylaşımı yapmadığı görülmektedir.

Şekil 7. Belediye Mail Adresi Paylaşımı
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.
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Belediyelerin karşılaştırılan bir diğer stratejisi olarak karşımıza diğer sosyal medya 
hesaplarına link verip vermemesi çıkmaktadır. Belediyelerin diğer sosyal medya 
hesaplarına link verme performansları Şekil 8’de yer almaktadır. Haritaya bakıldı-
ğında iller arasında farklılaşma göze çarpmaktadır. Buna göre, Avcılar, Bağcılar, 
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Sancakte-
pe, Zeytinburnu, Adalar, Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Büyükçekmece, Esenler, 
Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Tuzla ve Üsküdar bele-
diyelerinin diğer sosyal medya hesaplarına link vermediği görülmektedir.

Şekil 8. Diğer Sosyal Medya Hesaplarına Link
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.

Belediyelerin diğer sosyal medya hesaplarına link verme performansları karşılaştı-
rıldıktan sonra bir sonraki online halkla ilişkiler stratejisi olarak telefon numarası 
paylaşımları analiz edilmektedir. Belediyelerin telefon numarası paylaşım durum-
ları Şekil 9’da yer almaktadır. Haritaya bakıldığında Bayrampaşa ve Çatalca bele-
diyeleri dışında tüm belediyelerin telefon numaralarını sosyal medya sayfasında 
paylaştığı görülmektedir.

Şekil 9. Telefon Numarası Paylaşımı 
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.
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Belediyelerin sosyal medya performanslarının karşılaştırılmasında kullanılacak 
olan bir diğer strateji mesaj bölümü kullanımıdır. Mesaj bölümü kullanımı açısın-
dan belediyelerin performansları farklılık göstermektedir. Buna göre, Bayrampaşa, 
Çatalca, Beşiktaş, Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kartal, 
Küçükçekmece, Silivri, Beyoğlu, Şişli, Ataşehir, Güngören ve Pendik belediyeleri-
nin mesaj bölümünü kullanmadığı, diğer belediyelerin ise mesaj bölümünü kullan-
dıkları görülmektedir.

Şekil 10. Mesaj Bölümü
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.

Belediyelerin online halkla ilişkiler stratejileri açısından karşılaştırıldıkları bir 
diğer kriter de etkinlik takvimi paylaşımıdır. Belediyelerin etkinlik paylaşımı du-
rumları Şekil 11’de verilmektedir. Haritada yalnızca Kadıköy Belediyesi’nin etkin-
lik takvimi paylaştığı diğer belediyelerin ise sosyal medya hesabında etkinlik takvi-
mi paylaşmadığı bulunmuştur.

Şekil 11. Etkinlik Takvimi
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.
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Belediyeler online halkla ilişkiler stratejileri açısından karşılaştırıldıktan sonra ay-
rıca belediyelerin takipçi sayıları da Grafik 1’de verilmektedir. Takipçi sayılarına 
bakıldığında sırasıyla ilk beş sırada Kadıköy, Eyüpsultan, Üsküdar, Pendik ve Sul-
tangazi belediyelerinin yer aldığı görülmektedir.

Grafik 1. Takipçi Sayısı
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.

Belediyelerin son olarak tüm online halkla ilişkiler stratejileri kullanılarak hesapla-
nan PR puanı analiz edilmektedir. Grafik 1’de belediyelerin PR puanları sunulmak-
tadır. PR puanlarına göre en yüksek puana sahip belediyelerin Kadıköy, Maltepe, 
Ümraniye, Adalar ve Ataşehir belediyeleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca en 
düşük puana sahip belediyelerin ise Çatalca, Bayrampaşa, Beşiktaş, Zeytinburnu 
ve Şişli belediyeleri olduğu bulunmuştur.

Grafik 2. PR Puanı
Not: Ilgili belediyelerin Facebook sayfaları incelenerek yazar tarafından hesaplanmıştır.
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SONUÇ
Beykoz belediyesinin diğer belediyeler arasında elde ettiği PR puanı 100 üzerinden 
73’tür ve 39 belediye içinden 23. sıradadır. Pr stratejilerinin yarısından fazlasını et-
kin kullanıyor olsa da diğer belediyelerle kıyaslandığında ortalama bir performans 
sergilediği görülmektedir. Takipçi sayısına bakıldığındaysa 39 Belediyenin yer al-
dığı sıralamada 35. sıra ile 18.000 takipçiye sahip olduğu görülmektedir. Takipçi 
sayısının ve buna bağlı olarak da etkileşimin düşük olmasının birden fazla nedeni 
olabilmektedir.

Diğer sosyal medya hesaplarına link vermemiş olması, mesaj bölümünün kapalı 
tutulması, etkinlik takvimini paylaşmaması etkileşime açık olmayan bir imaj çiz-
mektedir. Bunula birlikte kullanıcıların etkileşimin etkileyen, bu çalışmada ölçül-
meyen farklı determinantlar da söz konusudur. Facebook üzerinden kullanıcılar-
la etkileşime geçme amaçlı yapılan paylaşımların sıklığı önemli bir belirleyicidir. 
Ancak burada önerilen durum çok sık paylaşım yapılması değil, doğru zamanda 
doğru içerikle hedef kitleye ulaşılmasıdır. Bir araştırmanın bulguları, belediyelerin 
Facebook sayfalarında çok fazla bilgi yayınlamanın vatandaşların katılımını artır-
madığını göstermektedir. Ayrıca, bilgilerin sık sık yayınlanması, halkın katılımını 
yine sağlamamaktadır. Bununla birlikte, gönderiler, halkın dikkatini çekebileceği 
zamanlarda yayınlanırsa (ör. tatil günleri), halkın etkileşime girme olasılığı art-
maktadır (Metallo, Gesuele, Guillamón ve Rios, 2020).

Vatandaşların Facebook kullanımını etkileyen faktörler farklılık göstermektedir. 
Örneğin bir çalışmada vatandaşların belediye Facebook sayfasına katılımı, gelir 
düzeyine bağlı olduğunu göstermiş, vatandaşların geliri ile katılım düzeyi arasında 
negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Matello, Gesuele, Guillamon ve Rios, 
2020). Nüfus da çevrim içi etkileşim kurmada önemli bir değişkendir. Popülasyo-
nu daha yüksek olan belediyelerin kullanıcılarının daha aktif olduğunu gösteren 
çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte fotoğraflı gönderiler de yine etkileşimi artı-
ran önemli bir determinanttır (Lev-On ve Steinfeld, 2015).

Iki yönlü bir iletişim ortamı sunuyor olmasına rağmen Facebook gibi yeni medya 
ortamlarının, belediyeler tarafından yalnızca haber paylaşımı yapılarak tek yönlü 
bir formatta kullanıldığını gösteren araştırmalar da mevcuttur. Örneğin bir çalış-
ma Yunanistan’daki yerel yönetimlerin, belediye tarafından düzenlenen etkinlikleri 
tanıtmak ve vatandaşlara hizmetleri ve eylemleri hakkında tek yönlü bilgi vermek 
için ağırlıklı olarak yukarıdan aşağıya bir şekilde Facebook’u kullandığını göster-
mektedir (Lappas, Triantafillidou, Deligiaouri ve Kleftodimos, 2018).

Belediyeler gibi hedef kitle grupları ile iki yönlü iletişim kurma zaruriyetleri olan 
kurumların diğer sosyal medya ortamları ile kıyaslandığında Facebook’u daha çok 
tercih ettikleri görülmüştür. Bir çalışmada elde edilen sonuçlar, yerel yönetim ko-
nularında katılım aracı olarak Facebook’un Twitter’a tercih edildiğini göstermek-
tedir. Vatandaş katılımıyla ilgili diğer faktörler, çevrimiçi şeffaflık düzeyi, ruh hali, 
sosyal medyadaki etkinlik düzeyi ve yerel yönetim web sitesi tarafından sunulan 
etkileşimdir (Haro-de-Rosario, Sáez-Martín, ve del Carmen Caba-Pérez, 2018).
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Sonuç olarak etkili bir dijital iletişim stratejisi geliştirebilmek için yeni medya or-
tamlarının sunduğu olanaklardan maksimum düzeyde yararlanılması ve bu mec-
raların yönetiminde profesyonel bir bakış ile harekete edilmesi gerektiği öneril-
mektedir.
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Özet
Kentlerin artan nüfusu, kendileri için çok boyutlu problemler oluşmaktadır. Şehir 
yöneticileri, kentler için süründürülebilir çözümler aramaktadır. Ulaşım, gerek bi-
reysel gerekse toplu taşıma olarak bu kent problemlerinin başında yer almaktadır. 
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Metropol bir şehir olan Istanbul, ulaşım problemlerini her ilçesinde homojen bir 
şekilde yaşamamaktadır. Her ilçenin farklı özelliklerinin olması, trafiği farklı oran-
larda yaşamalarına sebep olmaktadır. Trafiğin, kent için oluşturduğu stres faktörü, 
ekonomik maliyet, zaman tüketimi gibi çok büyük etkisi olduğu yadsınamaz bir 
gerçeğidir. Bu çalışmada coğrafi konum, demografik özellikler, market ekonomile-
ri dikkate alınarak Istanbul özelinde güncel bir veri seti oluşturulmuş ve oluşturu-
lan veri setine uygun bir model tasarlanmıştır. Makine öğrenmesi modeline daya-
nan bu model, Istanbul trafiğini tetikleyen faktörlerin ağırlıklarının bulunmasını 
amaçlar. Faktör ilişkilerin önem sıralaması ve Beykoz ilçesinin mevcut durumdaki 
konumunu belirlemek çalışmanın bir diğer amacıdır.

Anahtar Kelimeler: Makine öğrenmesi, Özellik mühendisliği, Hiperparametre, 
Akıllı şehir, Akıllı mobilite.

Giriş
Metropol şehirlerde artan yaşam olanakları, nüfusun artışı ile beraber kent için 
birçok problemi tetiklemektedir. Akıllı şehirlerin dönüşümleri farklı şehir dina-
miklerinden dolayı çeşitlilik arz etmektedir. Kentin içerisindeki demografik yapı, 
halkın sosyal görüşü ve her bir kente ait kültürel dinamikler, akıllı şehir inşasında 
göz ardı edilemez kriterlerdir (Caragliu ve diğ., 2011). Şehirlerin farklı insan yo-
ğunlukları taşıması, nüfus yapıları, yerel ekonomileri, kentli insan profilinin (öğ-
renci, işçi vb.) farklı olması, benzersiz metropolleri oluşturmuştur.

Akıllı şehirler, vatandaşlarına gelişmiş ve yenilikçi hizmetler sunmak için yaşam 
kalitesini ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği için etkileşimli bir altyapı için-
de bilgi iletişim teknolojilerinin kentli nüfus tarafından akıllı kullanımına yönelik 
bilgi işlem merkezli bir yaklaşım kullanırlar (Ismagilova ve diğ., 2019). Akıllı şehir 
kavramı için önemli olan, teknolojiyi (örneğin arabalar ve trafik ışıkları), altyapıyı 
(yollar, yollar, dolum istasyonları ve yolları), bilgiyi, pazarları ve kullanıcı uygula-
malarını, kültürel ve sembolik anlamı, politikayı içeren mevcut ve egemen bir re-
jim kavramıdır (Geels, 2012). Şehirdeki tüm yaşam araçlarının bilgi ve teknoloji ile 
uyumlu hareketi, şehir için sürdürülebilir ortamlar oluşturacaktır. Akıllı ulaşımın 
temel çalışma alanlarından olan trafik, insan, zaman, çevre ve ekonomi gibi şehir-
de birçok unsurun içerisinde yer alır. Trafiğin çok boyutlu ele alınması olası çözüm 
opsiyonlarını zorlaştıracaktır. Problem çok boyutlu bir hal almaktadır. Bir met-
ropol olan Istanbul şehri için trafik, önemli problem başlıklarındandır. Istanbul 
kentleşmeyi birçok ilçesinde farklı yaşamaktadır. Sanayi siteleri, yerel ekonomiler, 
öğrenci sayıları, yeşil alan ve yoğunluk seviyeleri ilçeden ilçeye değişmektedir. Bu 
çalışmada trafik çok boyutlu olarak düşünülmüş ve trafiği etkileyecek faktörlerin 
derecelendirilmesi amaçlanmıştır.

Literatür İnceleme
Akıllı şehirler başlığı altındaki akıllı ulaşım (Smart mobility) trafik, araç rotalama, 
akıllı metro, internetli araçlar ve benzeri başlıkları çalışma alanları olarak konu 
edinmiştir. Sensörlerin ölçme yeteneği ve geniş internet ağlarının sağladığı altyapı 
ile bir şehre ait hava kirliliği, sağlık, gürültü kirliliği, enerji tüketimi akıllı park 
sistemleri, trafik tıkanıklığı, atık birikimi ve şehir mimarisi hem ölçülebilir hem 
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de özümlenebilir bir veri haline gelmiştir (Zanella ve diğ.,  2014). Anlık trafik ve-
rilerinin toplanması ile artan veri boyutu büyük veri kavramının içinde yer alır. 
Trafiğin çözümü için farklı yaklaşımlar ile çözümler üretilmektedir. Yildirimoğlu 
ve Kim tarafından ulaşım ağları ve yolcu hareketleri göz önüne alınarak ulaşım ka-
rakterine göre şehir bölünmüştür (Yildirimoglu ve Kim, 2018). Chen ve arkadaş-
larının makine öğrenmesi teknikleri ile trafiğin oluşunu tahmin edecek bir model 
(FDCN) önermişlerdir (Chen ve diğ. 2018). Benzer şekilde Zheng ve arkadaşları 
anlık veriler kullanalarak, yine anlık trafik tahmin model önerisinde bulunmuşlar-
dır (Zheng ve diğ., 2020).

Makine öğrenmesi ve regresyon modelleri büyük verinin işlenmesinde önemli bir 
araç niteliğindedir. Bu yöntemlerden biri olan Random Forest Regressor (RFR) 
ilk olarak 1995 yılında Ho tarafından önerilmiştir (Ho, 1995). Ho’nun 1998 deki 
çalışmasında RFR’i bir tahmin aracı olarak kullanmıştır (Ho, 1998). RFR sınıflama 
amaçlı olarak da kullanılmıştır (Kleinberg, 1990), (Kleinberg,1996) ve (Kleinberg, 
2000).  Ayrıca yakın dönemde hiperparametre seçimleri içinde etkili sonuçlar ver-
miştir (Piryonesi ve diğ. 2021). Iki farklı veri seti içerisindeki uyuma göre tah-
minler yapılmaktadır. Lineer Regrasyon (LR) bu uyum için anlamlı sonuçlar verse 
de, değişen veri setleriyle parametrelerin boyutunun değişmesi yüksek hata de-
ğerlerini oluşturmuştur (Freedman 2009). Python yazılım dilinde yer alan sklearn 
kütüphanesi özellik seçimi için başarılı sonuçlar vermektedir (Horn ve diğ., 2019). 
Bu çalışmada RFR ve LR modelleri karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır.

Problem ve Yöntem
Çalışmada makine öğrenmesi için kullanılan regresyon modelleri kullanılmıştır. 
Veri setlerinin sürekli olması kümeleme ve sınıflandırma algoritmalarının kullanı-
mını kısıtlamaktadır. Çoğunlukla tahmin amaçlı kullanılan regresyon algoritmala-
rı farklı veri setleri için farklı güvenirlikler vermektedir. Birçok özellikten oluşan 
veri setlerinde özelliklerin farklı önem seviyeleri vardır. Özelliklerin önem sevi-
yelerini belirlemek, bunları önem sırasına göre sırlamak, yapılacak çalışmaların 
anahtar öznitelik seçimlerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca ideal öznitelik seçimleri, 
yapılacak proje çalışmalarında maliyeti düşürmektedir. Hatta düşük öznitelik ağır-
lığına sahip parametrelerin modelden çıkartılması, beyaz gürültüyü azalttığı için 
hata değeri düşük güvenirliği yüksek modeller oluşturacaktır.

Bu çalışmada RFR algoritması kullanılmıştır. RFR algoritmasının dokunsallıktan 
bağımsız bir regresyon kurması, kullandığımız veri seti için daha anlamlı sonuç-
lar vereceği düşünülmüştür. Ayrıca karşılaştırma amaçlı LR’ın sonuçlarına da yer 
verilmişidir. RFR algoritması karar ağaçların birleşiminden olmuşmuş bir algorit-
ma olup hem sınıflama hem de regresyon modelleri için iyi sonuçlar vermektedir. 
Algoritma, regresyon tahmini için sınıflamadaki her bir karar ağacından edindiği 
sonuçların ortalamasını alarak olmuştur. RFR algoritmasındaki rassallık hem ka-
rar ağaçlarına atanacak veri setlerinin rassal olmasını etkiler hem de karar ağaçları-
nın belirleyeceği özniteliklerin farklı atanmasını sağlar. Bu rassallık modelde hem 
varyansı hem de hata değerlerini düşürmektedir. Çalışmada Sklearn kütüphanesi 
kullanılmıştır.
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Sklearn kütüphanesinde yer alan RFR parametreleri:

Max_features: Tek bir ağaçta kullanılacak en fazla öznitelik sayısı.

Min_sample_leaf: Her bir karar ağacı için belirlenmiş en az yaprak sayısıdır. Karar 
ağaçlarında düğüm noktaları kararın yönünü belirlerken, kararın kendisini göste-
ren ise yaprak noktalarıdır.

N_jop: kaç işlemcinin algoritmayı çalıştıracağını belirler.

n_estimators: RFR algoritmasında yer alan karar ağaçlarının sayısını belirler. Ağaç 
sayısının fazla olması eğitim verisinde ezberin önüne geçmektedir.

Randomstate: RFR algoritmasındaki veri seçimde ya da karar ağaçlarına öznitelik 
atamasındaki rassallık oranını belirler.

Gini indeksi: karar ağaçlarının homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu değer 
formül 1’de gösterilmiştir. Indeks değerinin küçük olması seçimin homojenliğini 
arttırmaktadır. , i özniteliğinin farklı bir sınıf için sınıflandırılma olasılığını 
belirtir.

          (1)
Algotima 1.1: Açık kod gösterimi
Normalizasyon:

Girdi: veri seti 

Çıktı: normalize veri seti 
for i= 1 to c do

Return: 
Eğitim ve test verisi üretmek:
j: satır sayısı
x: bölünmesini istediğimiz oran
for j=1 to k do

Rassal =x  +

=x +

Giridi eğitim) =x 

 (Girdi test)=

(Çıktı eğitim)=x 

(Çıktı test)= 
end 
for
RFS Algoritması kodu:
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c adet ağaç sayısını belirleme
for i= 1 to c do
          rassal  den c adet  ağaç oluştur
          rassal  ‘e  adet öznitelik ata
          Adlandır BuildTree( )
end for
BuildTree(N):
If  N sadece 1. sınıf da ise:
          Return
else:

Rassal olarak x%    N kümesindeki öznitelikleri seç
F öznitelik hakkında yüksek bilgi edin

F için  ( )  
for i =1 to f do

            ‘ deki   ağaçlarındaki her F için

            

            Call BuiltTree( )
end for

end
Model performans değeri:

  =RFS model fit ( )

Hata ölçeği ( ) )
for i =1 to h do:

  = , 
                 Return

Algoritma 1.1’de çalışmada yer alan veri işleme prosedürü, açık kod olarak göste-
rilmiştir. Veri setine öncelikli olarak, her bir sütunun en büyük değeri tüm sütun 
değerlerine bölünerek, bir normalizasyona yapılmıştır. Veri setinin son sütunu çık-
tı ve diğer sütunları ise girdi seti olarak ayrılmıştır. Her bir veri seti %x‘lik dilime 
göre test ve eğitim seti olarak ayrıştırılmıştır. Oluşan 2 farklı veri grubu olan girdi 
eğitim ve çıktı eğitim veri seti RFS algoritması için uygulanmıştır. Oluşan modele 
girdi test veri seti uygulanarak bir tahmin seti oluşturulmuştur. Bu tahin seti için 
hata değerleri ve güvenirlik değerleri tespit edilmiştir.

Veri Toplama:
Çalışmada araç trafiğine etkisinin olduğu düşünülen 32 farklı başlık için veri seti 
oluşturulmuştur. Verileri Istanbul’un 39 ilçesi için ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Ön-
celikle 39 ilçeye ait ekonomik statü verileri toplandı. Her bir ilçede yaşayan nüfu-
sun a+, a, b, c, d ve e ekonomik bilgileri Endeksa’nın veri portalından alınmıştır 
(https://www.endeksa.com). Istanbul Büyük Şehir Belediyesinin (IBB) hazırlamış 
olduğu açık veri kaynağında her bir ilçeye ait aylık günlük saatlik trafik bilgileri 
alınmıştır (https://www.data.ibb.gov.tr). Kullanılan trafik veri seti ile trafikteki aktif 
araç sayısı ve araçların her bir saat dilimindeki ortalama hızları tespit edilmiştir. 
IBB’nin hazırlamış olduğu raylı sistemler verisi ile her bir ilçe için saatlik, günlük 
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ve aylık olarak yolcu ve yolculuk sayılarına ulaşılmıştır. Nüfus müdürlüğünün açık 
veri olarak sunduğu verilerde her bir ilçeye ait kadın, erkek, 0-14 yaş, 15-65 yaş 
ve 65+ yaş rakamlarına ulaşılmıştır. Openstreetmap verileri kullanılarak Istanbul 
ilçelerine ait otel, mağaza, sanayi siteleri, iskele, bisiklet yolu uzunluğu ve otopark 
sayıları türetilmiştir. Bunun dışında 2016 yılında Avrupa Birliği projesi için hazır-
lanan “Mahallem” çalışmasındaki 2016 ulaşım indeksi veri çalışmanın veri setinde 
yer almıştır. Her bir ilçeye ait alan ve yoğunluk bilgileri ise Çevre Şehircilik Bakan-
lığına ait verilerden türetilmiştir.

Uygulama
Bu çalışmada öncelikli olarak pandemi şartlarının Istanbul trafiğini nasıl etkile-
diği incelenmiştir. Şekil 1’de trafik varyansında farklılık oluştuğu görülmüştür. Bu 
durumun kısıtlamalarla alakalı olduğu görülmüştür. Kısıtlama tarihlerini düşük 
trafik yoğunluğuna sebep olurken, kısıtlama sonrası günlerde yoğun trafikler oluş-
muştur.

Şekil 1: Istanbul ilçesi 2019-2020 Covid-19 öncesi ve Covid-19 dönemi ortalama trafik durumu

Şekil 1’de görülen değişikliğe göre, Covid-19 öncesi ve Covid-19 süresince orta-
lama trafikte anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Bu yüzden çalışmada 2020 Ocak 
ve 2020 Eylül aylarına ait trafik Istanbul ilçe trafikteki ortalama araç hızlarına ba-
kılmıştır. Tablo 1’de 39 ilçeye ait aylık ortalama araç ve ortalama hız verileri gös-
terilmiştir. Ayrıca şekil 2’de Istanbul ilçeleri 2020 Eylül ayı için trafikteki araçların 
ortalama hızları gösterilmiştir.
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Tablo1: Istanbul 2020 Ocak ve Eylül ayı trafikteki ortalama araç ve araçların  
ortalama hızları. 
 

İLÇELER 2020 Ocak Ayı 
Ort. Araç

2020 Ocak Ayı 
Ort. Hız

2020 Eylül Ayı 
Ort. Araç

2020 Eylül Ayı 
Ort. Hız

ADALAR 0 0 0 0

ARNAVUTKOY 3075351 66,47 3271094 67,53

ATASEHIR 3988987 37,5 3776375 38,15

AVCILAR 4074934 43,46 4487150 40,64

BAGCILAR 5298422 34,69 5404010 34,62

BAHCELIEVLER 3449787 32,81 3402623 33,53

BAKIRKOY 2818454 44,88 2690502 44,88

BASAKSEHIR 5350525 57,66 1977300 41,51

BAYRAMPASA 2042156 41,1 5418450 57,89

BESIKTAS 2883501 37,9 2545207 39,2

BEYKOZ 3924533 72,22 4029398 73,04

BEYLIKDUZU 992206 50,42 1121540 49,48

BEYOGLU 1445535 33,82 1217838 35,13

BUYUKCEKMECE 4082407 72,22 4517622 72,65

CATALCA 1365084 76,74 1609437 79,86

CEKMEKOY 3021602 78,91 3296134 80,28

ESENLER 2149223 47,57 2176998 48,27

ESENYURT 3663183 58,45 4006693 58,14

EYUP 9299718 62,74 8122162 63,43

FATIH 1505445 33,38 1298903 33,97

GAZIOSMANPASA 1852542 28,49 1859867 29,35

GUNGOREN 854686 27,87 825064 28,33

KADIKOY 2842816 31,3 2636598 31,73

KAGITHANE 2056994 36,51 1903969 37,11

KARTAL 3212528 43,85 3243589 44,61

KUCUKCEKMECE 3623071 35,85 3713772 36,41

MALTEPE 3719167 39,44 3677719 40,18

PENDIK 5476764 62,42 6013272 63,61

SANCAKTEPE 3636547 56,37 3887753 56,84

SARIYER 5229604 53,42 5045079 53,89

SILE 77737 70,8 218496 75,13
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SILIVRI 4170615 81,31 4986698 81,38

SISLI 2062340 30,57 1845496 31,54

SULTANBEYLI 1759367 69,49 1775847 69,91

SULTANGAZI 1729697 40,12 1844449 40,83

TUZLA 3479886 78,31 3764663 80,27

UMRANIYE 6914463 40,68 6714983 41,04

USKUDAR 3014590 34,14 2689109 34,66
ZEYTINBURNU 1512628 36,91 1410027 37,27

Şekil 2: Istanbul ilçeleri Eylül 2020 trafik hız değerleri

Tablo 1’deki 2020 yılı Ocak ve Eylül aylarına ait verilerin yüksek korelasyon içer-
dikleri, Şekil 3’teki matriste gösterilmiştir. Şekil 3’te koyu kırmızı ile gösterilen iliş-
kiler kuvvetli ve pozitif yönlü iken, koyu mavi ile gösterilen ilişkiler kuvvetli ve ters 
yönlüdür.

Şekil 3’te yer alan ulaşım indeksi 2016 yılında Avrupa Birliği tarafından yapılan 
“Mahallem” çalışmasından alınmıştır. Ilçelerdeki ulaşım, mod sayısı ile 0,97’lik bir 
pozitif korelasyon içermektedir. Çalışmada Ocak ve Eylül ayları yüksek korelasyon 
gösterdiği için veri setimizde Eylül ayı ortalama hız veri yer almıştır. Ayrıca Nüfus 
verisinden türettiğimiz Istanbul ilçeleri için trafikteki kişi başına düşen araç sayısı 
bir öznitelik olarak veri setimizde yer almıştır. Bu göre girdi veri setimiz Istan-
bul’daki 39 ilçeye ait;

Ekonomik:  a+, a, b, c, d, gelir grupları yüzdelik oranları, otel sayısı, mağaza sayısı, 
sanayi sitesi sayısı.
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Şekil 3: Istanbul ilçeleri özniteliklerinin kendi aralarında oluşturduğu ilişki matrisi.

Çevre: Ilçe yüz ölçümleri .

Nüfus: Kadın oranı, erkek oranı, 0-14 yaşlı nüfus, 14-65 yaşlı nüfus, 65+ üzeri yaşlı 
nüfus sayıları, kişi başı alan yoğunluğu (oran)

Ulaşım: Kayıtlı araç sayıları, bisiklet yolu uzunluğu (km), otopark sayıları, metro-
büs durak durumu, metrodaki yolcu sayısı, gemi sefer sayısı, iskelenin olma ya da 
olmama durumu.

23 adet öznitelik sayısı girdi veri setimizi oluşturmuştur. 23 adet özniteliğin trafi-
ğin oluşumundaki etkisini ölçmek için Eylül ayı ortalama hız veri seti çıktı olarak 
belirlenmiştir. Çalışmada tüm veri setine maksimum mutlak ölçeklemesi yapılmış-
tır. Verilerin %70’i eğitim verisi olarak kullanılmıştır, %30’ise test verisidir.
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Tablo 2: Modellerin güvenirliği 
 

Model n r CI95% p-val BF10 Power

LR 12 0.185658 [-0.43, 0.69] 0.563464 0.412 0.088984

RFS 12 0.868959 [0.59, 0.96] 0.000243 133.5020 0.983646

Tablo 3’te iki farklı model için performans çıktıları gösterilmiştir. LR modeli için 
12 adetlik bir test seti kullanılarak, test tahmin sonuçları ile test çıktı sonuçları 
arasında anlamlı bir ilişki r değerine göre yoktur. Bu bizim beklediğimiz bir sonuç 
değildir. LR modelinin gücü 0,088 gibi küçük bir değer çıkmıştır. Ayrıca Güven 
Aralığı %56’lik değerle istatiksel olarak modelin doğruluk payını çok küçük gös-
termiştir. RFS kullanımında ise %98’lik bir güven aralığı, r değeri 0,86 ve mode-
lin gücünün 0,98 olması modelin çıktılarını anlamlı kılmıştır. Şekil 4’te öznitelik 
önem sırası ve önem dereceleri gösterilmiştir.

Şekil 4. Istanbul Trafiğini etkileyen öznitelik oranları.
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Sonuç ve Değerlendirme
Şekil 4’teki tabloya göre; bir araç başına düşen kişi sayısı ne kadar fazla ise yani 
kişi başına düşen araç sayısı ne kadar az ise ilçede o oranda trafik daha az olacak-
tır.  Bu özniteliğin mevcut girdiler dâhilinde trafiği etkileme derecesi 0,25 olarak 
bulunmuştur. Şekil 3’teki ilişkiye göre yoğunluk özniteliği ile hız testi orantılı ola-
rak görülmektedir. Bu durum şehir ne kadar yoğun ise trafik o derece artmakta-
dır anlamına gelmektedir. Yoğunluk özniteliğin model içerisinde trafiği etkileme 
oranı 0,2 olarak bulunmuştur. Şekil 3’teki ilişkide alan ile hız arasında pozitif bir 
ilişki vardır. Kullanılan model bu durumu ilçenin yüzölçümü büyük olması insan 
yoğunluğunun az olması ile sonuçlanmıştır. Böylelikle yüzölçümü özniteliği tra-
fik oluşumunu 0,17 oranında etkilemektedir. Sanayi sitelerinin şehrin daha seyrek 
yerlerinde kurulu olması, yoğunluk ile ilişkili olarak trafiği düşüren bir faktör ola-
rak yorumlamıştır. Bu oran 0,04 olup sanayi sitelerinin konumu ile alakalıdır. Şekil 
3’te nüfus ile hız arasında negatif yönlü bir ilişki görülmektedir. Nüfusun fazla ol-
ması trafiği 0,03 oranında etkilemektedir. Bu durum nüfusun çokluğundan ziyade 
trafik oluşumunda yoğunluğun daha anlamlı bir özellik olduğunu göstermiştir.

Şekil 2’de Fatih, Bahçelievler, Kadıköy, Beyoğlu gibi ulaşım indeksi yüksek bölgele-
rin trafik değerleri yüksek çıkmıştır. Bu durum bu bölgelerdeki metro, metrobüs, 
gemi gibi ulaşım alternatiflerinin fazla olması trafiğin bir sonucudur kanısını or-
taya çıkarmıştır. Bu bölgelerde trafik yoğunluğu olduğu için ulaşımdaki alt yapı 
olanakları arttırılmıştır. Bu yüzden metro ya da metrobüs öznitelikleri modelde 
trafik ile negatif ilişkisi çıkmıştır. Metro ya da metrobüs olması o bölgede trafik 
yoğunluğunu etkilediği için trafiğin oluşumuna sebebiyet vermiştir.

Raylı sistemi kullanan yolcu faktörü 0,16 oranında trafiği etkilemektedir. Yolcula-
rın tüm yolu raylı olarak devam etmemeleri Fatih, Bahçelievler gibi ilçelerde yeni-
den araç trafiğine girmeleri, trafiği olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak yolculuk 
sayısı modelde 0,007 gibi düşük bir değer çıkmıştır. Bu sonuç aktarma sayısının 
fazla olması trafiğin oluşumundaki etkisini neredeyse sıfırlamıştır.

Istanbul ilçelerindeki kadın ve erkek sayısı farkı trafiği ciddi anlamda etkileme-
mektedir. Şekil 2‘ye göre erkek oranının fazla olmasının hız ile negatif yönlü bir 
ilişkisi vardır. Bu durum, ilçedeki erkek oranın fazla olması az da olsa trafiği art-
tırmaktadır sonucunu çıkarmıştır. Benzer bir çıkarım: 15-64 yaş aralığındaki nü-
fusun fazlalığı trafiği diğer yaş gruplarına göre daha fazla etkilemektir. Bu yaş gru-
bunun daha mobil olduğunu söyleyebilir. Sonuçlar oransal olarak 0-14 ve 65+ göre 
15-64 yaş aralığının trafiği 1,5 kat daha fazla etkilediklerini göstermiştir.

Geliştirme Önerisi
Bisiklet yolunun mevcut özelliklere göre trafiği %2 oranında azalttığı görülmüş-
tür. Ancak Istanbul’daki bisiklet kullanımının az olması ve kullanımın spor ya da 
ulaşım amaçlı olduğunun bilinmemesi verilerin detaylandırılması gerektiğini gös-
termiştir. Akıllı mobilite dâhilinde şehirde artacak mikro mobil araçların (motor-
lu, motorsuz) kullanım amaçları belirlenmelidir. Bu kullanım oranına göre akıllı 
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şehirler başlığı altındaki akıllı çevre ve akıllı ulaşım başlıklarına ağırlığınca dağıtıl-
malıdır. Verilerde yer alan kafe verileri benzer şekilde sosyal ve ekonomi başlıkla-
rına ağırlıklarına göre dağıtılmaları neden sonuç ilişkilerini görmemize yardımcı 
olacaktır. Verilerin uygun sınıflara atanması büyük ölçekli bir çalışmada şehirler 
için daha doğru kararlar almamızı sağlayacaktır.

Aktarma sayısının fazla olmasının raylı sistem kullanımının oluşturduğu trafik et-
kisini olumlu anlamda azaltacağı kanısına varılmıştır. Bu cümleden olarak Istanbul 
için etkili bir aktarma istasyonu çalışması yapılmalıdır.
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Beykoz’da Yaşam Kalitesi

Mehmet Hanefi TOPAL1

Özet
Yüksek yaşam kalitesi tüm toplumların, kentsel yaşam kalitesi de yerel idarelerin 
önemli hedeflerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaşam kalitesini, bire-
yin içinde yaşadığı kültür ve değer sistemleri bağlamında bireyin amaçları, beklen-
tileri, standartları ve endişeleriyle ilgili olarak yaşamdaki konumuna ilişkin algısı 
olarak tanımlamaktadır. Literatürde yaşam kalitesini farklı şekilde tanımlayan ve 
ölçümleyen çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, daha önce yapıl-
mış araştırmaların bulgularını ve seçili yaşam kalitesi göstergelerini (kültür-sanat: 
tiyatro, sinema ve müze sayıları; siyasal katılım ve spor: spor kulüpleri, yerel ve 
uluslararası spor tesisi sayısı) kullanarak Beykoz ilçesinin yaşam kalitesini Istanbul 
ilinin diğer ilçeleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Çalışmada temel 
istatistiksel tekniklerden ve karşılaştırmalı analizlerden yararlanılmıştır. Sonuçlara 
göre Beykoz ilçesinde yaşam kalitesinin yüksek olduğu ve diğer Istanbul ilçelerine 
göre özellikle çevre, sağlık, spor ve siyasal katılım açısından öne çıktığı belirlen-
miştir.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Istanbul, Yaşam kalitesi, Kentsel yaşam kalitesi, Daha 
iyi yaşam

1 Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, mtopal@klu.edu.tr
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Yaşam kalitesinin (quality of life) ölçülmesi ve değerlendirilmesi ve insan davranışı 
üzerindeki etkilerinin araştırılması sosyal bilimlerde giderek önemi artan konular-
dan biri haline gelmiştir. Yaşam kalitesi başlangıçta sosyal refah (social well-being) 
kavramıyla ilişkilendirilmiş ve geleneksel bir biçimde gelir ve yaşamın maliyeti 
gibi parasal faktörlerle açıklanmak istenmiştir. Sonrasında yaşam kalitesinin tek 
boyutlu olmadığı yönünde tartışmalar başlamış ve çok boyutlu ve karmaşık bir 
yapıya sahip olduğu artık benimsenmiştir (Townsend 1979; Erikson, Hansen, Rin-
ken ve Uusitalo, 1987; Sen, 1993; Dasgupta, 2001; Stiglitz, Sen ve Fitoussi, 2009). 
Öte yandan literatürde yaşam kalitesinin ekonomik, sosyal ve öznel yönleriyle be-
raber bu unsurların ilgili göstergeleri yardımıyla ölçülebileceği konusunda iyi ni-
yetli ve yaygın bir inanç da bulunmaktadır (Dasgupta 2001, Goosens ve diğerleri 
2007). Ayrıca yaşam kalitesinin ölçülebileceğine yönelik kanaat kent bağlamında 
da değerlendirilmek istenmektedir. Yaşam kalitesi kent bağlamına oturtulduğu du-
rumda -yaşam kalitesi ile aynı şeyi ifade etmiyor olsa bile- ortaya çıkan yeni kav-
ram kentsel yaşam kalitesi (quality of urban life) olmaktadır. Esasında kentleşme 
bir yandan hızlı sosyal ve ekonomik gelişmeyi teşvik ederken öte yandan yüksek 
nüfus yoğunluğu, trafik, konut ve kaynak eksikliği, gürültü, kirlilik vb. gibi çeşitli 
sorunlara neden olmaktadır. (Li ve diğerleri, 2009). Dolayısıyla (kentsel) yaşam 
kalitesinin tanımlanma ve ölçümlenme girişimlerinin öncelikle iktisatçılardan gel-
miş olması ve sonrasında diğer disiplinler tarafından da yoğun biçimde tartışılıyor 
olması bir tesadüf değildir.

1960’lı yıllara kadar uzansa da özellikle son yıllarda kentsel yaşam kalitesi ile ilgili 
çalışmaların sayısında ciddi artışlar görülmektedir. Bunun en temel nedenlerin-
den biri kuşkusuz dünyada kent nüfusunun hızla artmaya devam ediyor olması-
dır. Özellikle politika yapıcıları, iktisatçılar, kent planlamacıları ve politik aktörler 
kent/şehirlere giderek daha fazla önem vermekte,  bölge veya belediye birimlerinde 
yaşam kalitesini ölçmek için alternatif yöntemler öneren geniş bir tartışma ortaya 
koymaktadırlar. Ancak kentsel yaşam kalitesinin uygun bir şekilde değerlendiri-
lebilmesi için onun açık bir şekilde tanımlanması gerekmektedir (Ivaldi, Bonat-
ti ve Soliani, 2014). Çok boyutlu yapıları ve pek çok faktör arasındaki ilişkinin 
merkezinde bulunan kavramlar olması nedeniyle pek çok disiplinden araştırmacı 
ve ayrıca uluslararası örgütler tarafından kavramın önemsendiği ve konuyla ilgili 
zengin bir literatürün de ortaya çıktığı görülmektedir. Bununla beraber yine de 
ne yaşam kalitesi ne de kentsel yaşam kalitesiyle neyin ifade edilmek istendiği ve 
nasıl ölçülebileceklerine dair evrensel olarak kabul görmüş bir tanım, model ya da 
çerçeve halen bulunmamaktadır.

Türkiye’de yakın tarihlere denk gelmekle beraber (kentsel) yaşam kalitesinin de-
ğerlendirilmesine yönelik hem kurumsal hem de akademik düzeyde önemli ve 
ufuk açıcı araştırmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda ilk araştırma Türkiye Bilimler 
Akademisinin (TÜBA) tarafından farklı yaşam kalitesi yaklaşımlarından hareket-
le kavramın nesnelleştirilmesine yönelik olarak yapılan kavramsallaştırma girişi-
midir (Tekeli, Güler, Vaizoğlu, Alkan ve Kaya-Dündar, 2011). Bahse konu araş-
tırma, yaşam kalitesinin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik değildir. 
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Araştırmanın temel motivasyonu yaşam kalitesinin çerçevesinin teorik olarak 
ortaya konulmasıdır (Sarı ve Kındap, 2018). Bir kısmı doğrudan yaşam kalitesine 
yönelik olmasa da yaşam kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirmesine yönelik ola-
rak Türkiye Istatistik Kurumu’nun (TÜIK), Kent, Illerde Yaşam Endeksi ve Yaşam 
Memnuniyeti Araştırmaları ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nın Ilçelerin Sosyoe-
konomik Gelişmiş Endeksi Araştırması zikredilebilir. Ayrıca yerel/bölgesel kamu 
örgütleri (belediyeler, kalkınma ajansları gibi) ve sivil toplum örgütleri tarafından 
ancak tüm ülkeyi kapsamasa da yerel düzeyde yaşam kalitesi araştırmaları bulun-
maktadır. Akademik düzeyde ise yerel (il ya da ilçeler) ve bölgesel düzeyde araştır-
malar ile yaşam kalitesinin belirleyicilerine yönelik saha araştırmaları bulunmak-
tadır. Bununla birlikte yürütülen çalışmaların yeterli bir olgunluğa erişemediğini, 
ölçüm ve değerlendirme sürecinde süreklilik sağlanamadığını ve özellikle ilçeler 
gibi daha dar mekânsal düzeyde kentsel yaşam kalitesine yönelik araştırmaların 
çok sınırlı kaldığını ifade etmek mümkündür.

Bu çalışmanın amacı; Beykoz ilçesinin yaşam kalitesinin daha önce ilçeler düze-
yinde yapılmış araştırma sonuçlarını da kullanarak ve seçili bazı yaşam kalitesi 
göstergelerinden de yararlanarak değerlendirilmesi ve Istanbul ilinin diğer ilçeleri 
ile karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda çalışma giriş bölümünün dışında 3 ana bölüm 
ile sonuç ve değerlendirme bölümünden oluşan bir yapıda tasarlanmıştır. Izleyen 
birinci bölümde yaşam kalitesi ve kentsel yaşam kalitesi kavramları tanımlanma-
sı ve ölçümüne yönelik birtakım değerlendirmeler verilmektedir. Ikinci bölümde 
Beykoz ilçesinin yaşam kalitesinin de araştırma kapsamında olduğu daha önce 
yapılmış araştırma sonuçları tanıtılmaktadır. Üçüncü bölümde ise Istanbul ilinin 
diğer ilçeleri ile karşılaştırmalı olarak Beykoz ilçesinin seçili göstergeler açısından 
yaşam kalitesi değerlendirilmektedir. Sonuç ve değerlendirme bölümünde daha 
önceki araştırma sonuçları ve bu çalışmanın tanımlayıcı sonuçları bir arada değer-
lendirilerek ortaya konulan çıkarımlar verilmektedir.

Yaşam Kalitesi ve Kentsel Yaşam Kalitesi
Mutluluk, iyi yaşam, yaşamın manası ve amacı gibi tartışmaları insanlığın eski çağ-
larına kadar götürebilmek mümkündür. Günümüzde ise yaşam kalitesi kavramı 
daha çok insan öznesi ile onun yaşam çevresi arasındaki ilişki bağlamında tanım-
lanmakta ve tartışmalar bireysel tatmin, insan ve mekân/ortam merkezli yaklaşım-
lar şeklinde üç farklı bakış açısı etrafında şekillenmektedir (Sarı ve Kındap, 2018). 
Yaşam kalitesi kavramı ile ilgili olmakla beraber farklı şeyleri ifade eden refah 
(well-being), tatmin/doyum (satisfaction) ve mutluluk (happiness) gibi kavramlar 
sıklıkla bir arada kullanılmakta ve hatta bazen birbirlerinden ayırt edilmemektedir 
(Marans, 2015).

Yaşam kalitesine yönelik diğer bir tartışma da kavramın yalnızca normatif olmadı-
ğı hem normatif (öznel) hem de pozitif (nesnel) nitelikleri bir arada taşıdığı husu-
sudur (Uysal-Şahin, 2020). Bu yüzdendir ki son yıllarda yaşam kalitesinin ölçümü-
ne yönelik çalışmalarda insanların içinde bulunduğu koşulların yanında bireylerin 
algıları ve deneyimleri (aile ve evlilik hayatı, eğitim, sağlık, ülke yönetimi, çalışma 
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ve iş hayatı, konut ve mahalle, din ve inanç ile mali durum ve yatırımlar) de dikkate 
alınmaktadır (Sarı ve Kındap, 2018). Cummins’in (2005) de özetlediği gibi yaşam 
kalitesi; çok boyutludur, kişisel, çevresel ve bunların etkileşiminden etkilenmek-
tedir; tüm insanlar için ortak boyutları bulunmaktadır; hem öznel hem de nesnel 
boyutlardan oluşmaktadır ve kendi kaderini tayin edebilme, kaynak imkânı, yaşam 
gayesi ve aidiyet duygusu gibi unsurlar tarafından biçimlendirilmektedir.

Yaşam kalitesi birçok disiplin içerisinde farklı tanımları yapılmış bir kavramdır. 
Günümüzde sıklıkla sosyal bilimler ve sağlık bilimleri ile kent bilimlerinde yo-
ğun bir şekilde araştırılmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO, 
1997) insan merkezli ve literatürde de oldukça benimsenen tanımına göre yaşam 
kalitesi; bireylerin hedefleri, beklentileri, standartları ve endişeleri ile bağlantılı 
olarak yaşadıkları kültür ve değer sistemleri bütünü içinde hayattaki konumlarını 
algılama durumudur.

Kentsel yaşam kalitesi ise yaşam kalitesi araştırmalarının bir alt dalıdır. Bu alanda-
ki ilk araştırmalar 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır (Marans ve Stimpson, 2011). 
Bununla beraber özellikle 1980’li yıllardan sonra şehir rekabetçiliğinin öne çıkması 
ve küresel kent olgusunun önemsenmesine de bağlı olarak araştırmaların sayısında 
ve içeriğinde önemli artışlar olmuştur. Kentsel yaşam kalitesiyle ilgili olarak araş-
tırmacıların iki farklı kent anlayışına odaklandıkları görülmektedir: birincisi temel 
bir düzey olarak ilçe/şehirler ve ikincisi daha üst düzeyde kent/eyaletler (Türkoğlu, 
Bölen, Baran ve Terzi, 2011).

Kentsel yaşam kalitesi,  herhangi bir şehirdeki mevcut yapılar, kurumlar ve fırsatlar 
tarafından biçimlenmektedir. Kentsel yaşam kalitesi, insani ve/veya ekonomik faa-
liyetleri özendirmesi ya da özendirememesine de bağlı olarak kalkınma için ekono-
mik ve/veya sosyal sermaye yaratması nedeniyle kentsel kalkınma politikalarının 
önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Kentin sürdürülebilir kalkınması, 
sakinleri için yüksek bir yaşam kalitesinin sağlanmasını gerektirmektedir. Kentsel 
yaşam kalitesinin ölçümü ve değerlendirilmesi yalnızca ekonomik anlamda önem-
li değildir. Aynı zamanda kentsel yaşam kalitesi, kent nüfusunun yaşam tatmini ve 
mutluluk düzeylerini de etkilemektedir. Ayrıca kentsel yaşam kalitesinin ölçümü 
ve izlenmesi; kolektif eylemlerin arkasında yatan unsurlarının belirlenmesine, po-
litika yapıcılarının ve kent planlayıcılarının gayretleri ile yerleşim kararlarının ve 
tercihlerinin, bölgesel göç, şehrin gelişimi ve çevresel sürdürülebilirlik çıktıları gibi 
hususların değerlendirebilmesine olanak tanımaktadır (Kemp ve diğerleri, 1997; 
Lu, 1999; Marans, 2003; Marans ve Stimson, 2011).

Marans ve Stimson’a (2011) göre, kentsel yaşam kalitesinin kavramsallaştırılması-
nın temeli, refaha ve mekân kalitesine odaklanmış bütüncül bir yaklaşımdır. Kent-
sel yaşam kalitesi pek çok araştırmacı ve örgüt tarafından kavramsallaştırılmaya 
ve ölçülebilir bir olgu olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Kentsel yaşam kalitesinin 
kavramsallaştırılması ise şu önermelere dayanmaktadır (Murgas ve Kulobucnik, 
2018):
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• Kentsel yaşam kalitesi; bütüncül (holistic) olup iki bileşenden oluşmaktadır: 
öznellik (bireyin refahı) ve nesnellik (mekânın kalitesi). Dolayısıyla bireysel ve 
toplumsal olmak üzere iki düzeyi vardır.

• Kentsel yaşam kalitesi; iyi bir mekândaki (yerdeki) iyi bir yaşamdır.

• Iyi bir yerin önemli bir parçası onun ekolojik kalitesidir.

• Kentsel yaşam kalitesinin ölçümü zordur ve birincil ve ikincil veri kaynaklarını 
gerektirir.

• Refah, başlı başına yaşam kalitesi değildir. Yaşam kalitesi refahtan ve kent ka-
litesinden daha geniştir ve bu iki unsur yaşam kalitesinin ancak iki bileşenidir.

• Yaşam tatmini (life-satisfaction), kişinin yaşamını bir bütün olarak nasıl (iyi 
ya da kötü) değerlendirdiğidir. Yaşam tatmini, yaşam kalitesini de kapsamakta 
olup uzun dönemli bir ölçeğe sahiptir.

• Mutluluk, bir kişinin beklentilerinin mümkün olan en iyi şekilde karşılanma-
sından sonra yaşadığı kısa süreli duygusal bir durumdur.

• Kentsel yaşam kalitesi; belli bir yere odaklanan toplumsal bir olgudur.

• Yaşam kalitesi ve kentsel yaşam kalitesi iki ayrı kavramdır ve her biri başka bir 
anlama gelmektedir. Yaşam kalitesi, bireyin kendi yaşam kalitesidir ve kentsel 
yaşam kalitesi için tamamlayıcıdır.

• Şehrin kentsel yaşam kalitesi bütünseldir ve iki boyuta sahiptir: – şehir sakin-
lerinin yaşam tatmini ve şehirdeki yerin kalitesi.

• Yaşam kalitesi araştırmaları açısından şehir bir mekândır ve kentsel yaşam ka-
litesi; şehirdeki yaşamdan ve içindeki mekânın kalitesinden duyulan bir mem-
nuniyettir.

Son önerme esasında kentsel yaşam kalitesinin tanımının yapılmasındaki özü ver-
mektedir. Bununla beraber kentsel yaşam kalitesinin üzerine uzlaşı sağlanmış bir 
kavramsal karşılığı bulunmayıp kentsel yaşam kalitesinin nasıl ölçülebileceği de 
oldukça tartışmalıdır. Literatürde ve uygulamada pek çok kentsel yaşam kalitesi 
çerçevesi/modeli bulunmaktadır. Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik 
üzerinde uzlaşılmış tek bir çerçeve olmamasına rağmen, bu konuda en yaygın olan 
ve kabulü yüksek yaklaşım seçili göstergelerdir (Akpolat, Kökalan-Çımrın ve Ça-
lışkan, 2021).

Göstergeler içerisinde yaygın kabulü olanlardan biri de Ekonomik Işbirliği ve 
Kalkınma Örgütü’nün (OECD) kentsel yaşam kalitesi göstergelerini veren Daha 
İyi Yaşam (Better Life Index) endeksidir. OECD (2014)  tarafından yayınlanan 
“Bölgenizde Yaşam Nasıldır?” başlıklı raporda kentsel yaşam kalitesi kavramıyla, 
kent nüfusunun refahının çeşitli boyutlarıyla nasıl ölçülebileceği açıklanmak is-
tenmektedir. Rapora göre kent nüfusunun refahı, yaşam kalitesinin hem maddi 
yaşam koşulları hem de öznel olarak algılanışı tarafından belirlenmektedir. Maddi 
yaşam koşullarının bileşenleri arasında, gelir, çalışma ve barınma gibi unsurlar yer 
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almaktadır. Yaşam kalitesinin maddi olmayan boyutları arasında ise sağlık, eğitim, 
çevre kalitesi, kişisel güvenlik, sivil katılım ile iş-yaşam dengesi gibi unsurlar yer 
almaktadır.

Bununla birlikte şehirlerin kendine özgü koşullarını da hesaba katabilmek ve bi-
reysel konumların çekiciliğini daha iyi tanımlayabilmek amacıyla bu ölçekte bir 
tanımlamanın yetersiz kalacağına, yaşam kalitesi boyutlarının ve ilgili göstergele-
rin şehirden şehre değiştiğine ve özellikle altyapı ve hizmetler, hareketlilik, kültür 
ve boş zamanı değerlendirebilme gibi boyutlar başta olmak üzere boyut sayısının 
arttırılması gerekliliğine de sıklıkla vurgu yapılmaktadır (Clark, Diener, Georgellis 
ve Lucas, 2006; Palermo ve Ponzini, 2012; Ivaldi, Bonatti ve Soliani, 2014; Akpolat, 
Kökalan-Çımrın ve Çalışkan, 2021). Dolayısıyla OECD’nin çerçevesinden de hare-
ketle kentsel yaşam kalitesinin boyutları, bir şehrin veya bölgenin mekânsal yapı-
sına ve özelliklerine göre değişmekle birlikte Şekil 1’de gösterildiği gibi en azından 
11 boyut şeklinde önermek mümkündür (FSO, https://www.bfs.admin.ch/ bfs/en/
home/statistics/cross-sectional-topics/city-statistics/indicators-quality-life.html).

Şekil 1. Kentsel Yaşam Kalitesi Boyutları

Kaynak: OECD (2014). How’s Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy 
Making. Görsel İsviçre Federal İstatistik Ofisi’nden (FSO) uyarlanmıştır.

i. Gelir ve Çalışma: insanların temel ihtiyaçlarının ve kişisel beklentilerinin kar-
şılanması fırsatı sağlar. Insanların ekonomik kriz zamanlarında daha dirençli 
olmalarına yardımcı olarak servet biriktirebilmelerine olanak tanır.

ii. Konut ve Barınma: Konut maliyetleri, bir ailenin bütçesinin büyük bir bölü-
münü kaplayabilir ve başka ihtiyaçları için yapacakları-harcamaları sınırlandı-
rabilir. Daha iyi barınma koşulları, insanların güvende olma, korunma, mah-
remiyet ve gizlilik şeklindeki temel ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca insanların bir 
aile kurmasına da imkân tanır.
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iii. Sağlık: insanların hayatının en kıymetli yönlerinden biri olup pek çok diğer 
yaşam kalitesi boyutlarıyla ilişkilidir. Sağlıklı yaşam sosyal hayata ve işgücü 
piyasasına aktif katılımı sağlamaktadır. Aynı zamanda insanların sağlığı iyi bir 
iş-yaşam dengesi ve yüksek çevresel kaliteden de etkilenmektedir.

iv. Eğitim: Sağlık gibi eğitim de pek çok yaşam kalitesi boyutu ile bağıntılı bir 
boyuttur. Eğitim, gelişme için fırsatlar sunmakta ve insanların sosyal ve eko-
nomik değişimlerle daha iyi başa çıkabilmesine yardımcı olmaktadır. Iş piya-
sasına ilişkin beklentiler,  mesleki başarı ve ilerleme ile gelir olanakları büyük 
ölçüde eğitim tarafından belirlenmektedir.

v. Çevre kalitesi: Insanların çoğu, boş zamanlarını değerlendirirken ikamet ettik-
leri kentin doğal çevresinin iyi olmasını arzu ederler. Özellikle kirletici madde-
ler ve gürültü ile bozulan çevresel ortam, nüfusun hem zihinsel hem de fiziksel 
sağlığını olumsuz etkilemektedir.

vi. Kişisel Güvenlik: özellikle suçlar, trafik kazası riski ve doğal tehlikelerden etki-
lenmektedir. Mal kaybına, fiziksel acıya, strese ve kaygıya yol açılmaması için 
kişisel güvenliği tehdit eden risklerin düşürülmesi gerekmektedir.

vii. Sivil Katılım: demokrasinin önemli bir görünümüdür. Vatandaşlar siyasi ve 
sosyal hayata katılarak ihtiyaçlarını dile getirebilmekte ve siyasi kararlara kat-
kıda bulunabilmektedirler. Siyasi ve sosyal süreçlere katılım, daha iyi bilgi-
lendirilmiş vatandaşlara ve siyasi kararların daha fazla kabul edilmesine yol 
açmaktadır. Aynı zamanda daha etkili politika uygulamasına izin vermekte ve 
vatandaşların hükûmete ve siyasi kurumlara olan güvenini de arttırmaktadır.

viii. İş-Yaşam Dengesi: iyi bir iş-yaşam dengesi bireylerin refahını ve mutluluğunu 
etkilemekte, iş verimliliğini arttırmakta ve insanların sağlıklı ve mutlu kalma-
sına yardımcı olmaktadır.

ix. Altyapı ve Hizmetler: mekânın kapasitesinin ve yaşam kalitesinin önemli bir 
göstergesidir. Bir kentin altyapısı ve sunulan hizmetler yaşam kalitesinin mad-
di yönleri üzerinde bir etkiye sahip olarak şehirden şehre farklılık göstermek-
tedir. Altyapı ve hizmetler şehirler arasında rekabeti özendirmekte, çekici bir 
çevre, erişilebilirlik, konut ve vergi avantajları ile işyeri altyapısı gibi faktörler 
tarafından belirlenmektedir.

x. Hareketlilik (mobilite): genelde çalışma ve boş zaman etkinlikleri için gerekli 
olan bir faktördür. Insanlar için alışveriş, eğitim ve eğlence gibi ihtiyaçların 
karşılanması için kentin iyi bir ulaşım ağı sunması önemlidir.

xi. Kültür ve Boş Zaman: Kültürel imkânlar, sosyal ilişkilerin sürdürülmesini ve 
geliştirilmesini sağlamakta ve eğlence etkinlikleri için olanaklar sunmaktadır. 
Kültür ve eğlence aynı zamanda kulüpleri ve spor tesislerini de içermektedir.
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Beykoz İlçesinin Yaşam Kalitesini Konu Alan Çalışmalar

Bu kısımda, araştırmalarının kapsamı içerisinde Beykoz ilçesinin yaşam kalitesine 
de yer vermiş olan daha önceki çalışmalar ve bu çalışmaların araştırma bulguları 
özet olarak tanıtılmaktadır. Bu kapsamda ilk vurgulanması gereken çalışma Şeker’e 
(2015) aittir. Çalışmada Istanbul ilinin 39 ilçesinin yaşam kalitesi kapsamlı bir en-
deks yardımıyla ölçülmek istenmiştir. Geliştirilen yaşam kalitesi endeksi 3 temel 
boyut (insani ve sosyal sermaye, ekonomik yapı ile altyapı ve ulaşım), 10 alt boyut 
(demografi, eğitim, sağlık, sosyal hayat, çevre, ekonomik kapasite, ticaret ve finans, 
turizm, altyapı ve ulaşım) ve 100 göstergeden oluşmaktadır. -1 ile +1 arasında de-
ğerler alan yaşam kalitesi endeksi oluşturulurken uzman görüşlerinden yararlanı-
larak gösterge ağırlıklandırması yapılmıştır. Ulaşılan endeks değerlerine göre 39 
ilçe içerisinde yaşam kalitesi en yüksek ilk üç ilçe Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy 
iken son üç sırada Şile, Sultanbeyli ve Arnavutköy ilçeleri yer almaktadır. Beykoz 
ilçesi ise 0,025 endeks değeri ile 39 ilçe içerisinde 20. sırada; 5 kademeli yaşam ka-
litesi düzeyinde de 3. kademede olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın alt endekslere 
yönelik bulguları incelendiğinde ise Beykoz ilçesinin yaşam kalitesinin özellikle 
sağlık (2. sıra) ve çevre (4. sıra) bileşenlerinde ön plana çıktığı görülmektedir.

Bir diğer ilçeler düzeyinde yürütülen araştırma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
ait (2019) olup araştırmada ilçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE-
2017) hesaplanmaktadır. Araştırma doğrudan yaşam kalitesinin ölçümüne odak-
lanmamakla beraber yaşam kalitesinin sosyoekonomik gelişmişliğin bir göstergesi 
olduğu varsayılmıştır. Araştırma kapsamına Türkiye’nin 970 ilçesi dâhil edilmiştir. 
7 boyuttan (demografi, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçilik, mali ve yaşam kalite-
si) oluştuğu varsayılan SEGE’i hesaplamak için 32 gösterge kullanılmış ve endeks 
göstergeleri temel bileşenler analizi yardımıyla ağırlıklandırılmıştır. Araştırmada 
yaşam kalitesini temsil etmek için 4 gösterge (elektrik tüketimi, sosyal yardımlar, 
sinema salonu ve internet abone sayıları) kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada ilçeler 
6 gelişmişlik kümesine ayrılmıştır. Sonuçlara göre Beykoz ilçesinin 1,812 endeks 
puanı ile 6 kademeli gelişmişlik düzeyi içerisinde 1. kademe sosyoekonomik geliş-
mişlikte olduğu, 970 ilçe içerisinde 51. sırada bulunduğu ve Istanbul ilçeleri içeri-
sinde de 23. sırada olduğu belirlenmiştir.

Insani Gelişme Vakfı tarafından desteklenen ve Şeker, Ozan ve Yaman (2018) tara-
fından yürütülen başka bir araştırmada yoğun nüfuslu büyükşehir belediyelerin-
den seçilmiş 138 ilçenin insani gelişmişlik endeksinin hesaplanması amaçlanmıştır. 
Araştırmanın kapsamına Istanbul ilinin bir ilçesi hariç diğer tüm ilçeleri (38 ilçe) 
dâhil edilmiştir.  Seçili ilçelerin insani gelişmişlik endeksini belirlemek amacıyla 9 
boyut (yönetişim ve saydamlık, eşitsizlikle mücadele, nitelikli eğitim, sağlıklı ya-
şam, sürdürülebilir ekonomi, sosyal yaşam, sürdürülebilir çevre ve enerji, toplum-
sal cinsiyet eşitliği, ulaşım ve erişilebilirlik) ve 81 gösterge dikkate alınmıştır. 0 ile 
100 arasında değerler alacak şekilde bir insani gelişme endeksi oluşturulurken uz-
man görüşlerinden yararlanılarak göstergeler ağırlıklandırılmıştır. Araştırma so-
nuçlarına göre Beykoz ilçesi 44,46 genel endeks puanıyla yüksek insani gelişmişlik 
düzeyine sahip olup 38 Istanbul ilçesi içerisinde 21. sırada bulunmaktadır. Istanbul 
ilçeleri içerisinde insani gelişmişliği en yüksek ilk 3 ilçe; Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli 
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iken en düşük üç ilçe ise Sultangazi, Bağcılar ve Arnavutköy’dür. Insani gelişmiş-
liğin alt bileşenleri kapsamında Istanbul ilçeleri içerisinde Beykoz ilçesi özellikle 
yönetişim ve saydamlık (85,5 puan ve 4. sıra) ile sürdürülebilir çevre (44,46 puan 
ve 8. Sıra) açısından göreceli olarak ön plana çıkarken toplumsal cinsiyet eşitliği 
(35,1 puan ve 17. sıra) ile eşitsizlikle mücadele (20,0 puan ve 30. sıra) açısından 
göreceli olarak daha zayıf olduğu görülmektedir.

Seçilmiş Göstergelerle Beykoz’da Yaşam Kalitesi

Bu kısımda seçili bazı göstergeler bakımından Beykoz ilçesinin yaşam kalitesi gö-
rünümü sunulmaktadır. Bu kapsamda daha önceki araştırmalarda pek kullanıl-
mayan 7 adet yaşam kalitesi göstergesi belirlenmiştir. Bu göstergeleri kültür-sanat 
(sinema, tiyatro sahnesi ve müze sayıları), siyasal katılım (yerel seçimlere katılım 
oranı) ve spor (tescil edilmiş kulüp, uluslararası ve toplam spor tesisi sayıları) gös-
tergeleri şeklinde üç gruba ayırmak mümkündür. Beykoz ilçesinin durumunu Is-
tanbul ilinin diğer ilçeleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek için nüfus 
yoğunluğu (100 bin nüfus başına) dikkate alınmıştır. 2020 yılı adrese dayalı kayıt 
sistemine göre Beykoz ilçesinin nüfusu 246,110 kişi olup %1,60 oranında nüfus 
yoğunluğu ile Istanbul ilçeleri arasında 31. sırada yer almaktadır. Istanbul’un nü-
fus yoğunluğu en yüksek ilk 3 ilçesi Esenyurt (957,378 - %6,2), Küçükçekmece 
(789,633 - %5,11) ve Bağcılar (737,206 - %4,77)’dır.  En düşük nüfus yoğunluğu 
olan Istanbul ilçeleri ise Çatalca, Şile ve Adalar’dır.

Kültür-sanat aktivitelerine katılım imkânı bakımından sinemalar, tiyatrolar ve mü-
zeler gibi sosyal donatılar oldukça önemlidir. Istanbul ilinin 11 ilçesinde olduğu 
gibi Beykoz ilçesinde 1 adet sinema salonu bulunmaktadır. Sinema salonunun en 
fazla olduğu ilçeler Kadıköy (9), Şişli (9) ve Ümraniye (8)’dir. Nüfus yoğunluğu-
na göre değerlendirildiğinde Beykoz ilçesinin 100 bin başına sinema oranı 0,406 
olup Beykoz 39 ilçe içerisinde 24. sırada yer almaktadır. Nüfus yoğunluğuna göre 
sinema salonu açısından en iyi durumda olan ilçeler Şişli (3,37), Beşiktaş (2,83) ve 
Bakırköy (2,65) iken son üç sırada Sultangazi (0,18), Bağcılar (0,13) ve Adalar (0) 
yer almaktadır.

Beykoz ilçesinde 4 adet tiyatro sahnesi bulunmaktadır. Tiyatro sahnesinin en fazla 
olduğu ilçeler Kadıköy (73), Beyoğlu (71) ve Şişli (41)’dir. Istanbul’un pek çok ilçe-
sinde 1’i aşmayan sayıda tiyatro sahnesi bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğuna göre 
değerlendirildiğinde 100 bin başına tiyatro sahnesi oranı Beykoz ilçesinde 1,625 
olup Beykoz 39 ilçe içerisinde 11. sırada yer almaktadır. Nüfus yoğunluğuna göre 
tiyatro sahnesi açısından en iyi durumda olan ilçeler ise Beyoğlu (31,3), Şişli (15,3) 
ve Kadıköy (15,1) iken son üç sırada Sultangazi (0,18), Pendik (0,13) ve Bağcılar 
(0,13) yer almaktadır.

Beykoz ilçesinde 3 adet müze bulunmaktadır. Müze sayısının en fazla olduğu ilçe-
ler Fatih (31), Beyoğlu (19) ve Beşiktaş (15)’tır. Nüfus yoğunluğuna göre değerlen-
dirildiğinde 100 bin başına müze oranı Beykoz ilçesinde 1,218 olup Beykoz 39 ilçe 
içerisinde 9. sırada yer almaktadır. Nüfus yoğunluğuna göre müze sayısı açısından 
en iyi durumda olan ilçeler Adalar (18,7), Beyoğlu (8,4) ve Beşiktaş (7,9)’tır. Ayrıca 
Istanbul ilinin pek çok ilçesinde ise müze bulunmamaktadır.
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Demokratik süreçlerin nasıl işlediğinin önemli bir göstergesi olan siyasal katılım 
yaşam kalitesinin de göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Genelde Tür-
kiye’de seçimlere katılım oranı sanayileşmiş Batı ülkelerine göre daha yüksek olup 
Türk halkı politik taleplerini/önceliklerini özellikle kullandığı oyuyla dışa vurmak-
tadır. Siyasal katılım göstergesi açısından bir değerlendirme yapmak amacıyla bu 
çalışmada 2019 yılı mahalli idareler seçimine katılım oranları dikkate alınmıştır. 
Seçimlere katılım oranı Beykoz ilçesinde %86,17 gibi yüksek olup bu katılım oranı 
Istanbul ilçeleri içerisinde en yüksek 4. katılım oranıdır. Beykoz ilçesinden daha 
yüksek seçimlere katılım oranı Şile (%89,5), Çatalca (%88,7) ve Çekmeköy (%86,9) 
ilçelerinde gerçekleşmiştir. En düşük seçimlere katılım oranı olan ilçeler ise Şişli 
(%80,9), Beyoğlu (%80,8) ve Fatih (%80,1)’tir.

Bu çalışmada spor aktivitelerine katılım imkânı bakımından tescil edilen kulüp, 
uluslararası standartta ve toplamdaki spor tesisi sayısı göstergeleri dikkate alınmış-
tır. Beykoz ilçesinde tescil edilmiş spor kulübü sayısı 69’tur. Tescilli spor kulübü-
nün en çok olduğu ilçeler ise Üsküdar (132), Kadıköy (123) ve Fatih (101)’tir. En 
az tescil edilmiş spor kulübü Şile (8), Arnavutköy (12) ve Sultanbeyli (23)’dedir. 
Nüfus yoğunluğuna göre değerlendirildiğinde 100 bin başına spor kulübü oranı 
Beykoz ilçesinin 28,0 olup Beykoz 39 ilçe içerisinde 3. sırada yer almaktadır. Nüfus 
yoğunluğuna göre spor kulübü açısından Beykoz ilçesinden daha iyi durumda olan 
iki ilçe Bakırköy (43,6) ve Çatalca (16)’dır. Spor kulübü bulunmayan birkaç ilçe 
dışında son üç sırada ise Sultangazi (1,3), Esenyurt (1,25) ve Arnavutköy (0,67) yer 
almaktadır.

Beykoz ilçesinde toplam spor tesisi sayısı 11’dir. Spor tesisisin en çok olduğu ilçe-
ler Bahçelievler (132), Sarıyer (123) ve Pendik (101)’tir. Nüfus yoğunluğuna göre 
değerlendirildiğinde 100 bin başına spor tesisi oranı Beykoz ilçesinin 4,47 olup 
Beykoz 39 ilçe içerisinde 10. sırada yer almaktadır. Nüfus yoğunluğuna göre top-
lam spor tesisi sayısı açısından en iyi durumda olan ilk üç ilçe Adalar (43,6),Çatal-
ca (16) ve Şile (7,9) iken son 3 sırada Sultangazi (1,3), Esenyurt (1,25) ve Esenler 
(0,67) yer almaktadır.

Beykoz ilçesinde uluslararası standartlarda 1 adet spor kompleksi bulunmaktadır. 
Istanbul’un pek çok ilçesinde uluslararası spor kompleksi ya bulunmamakta ya da 
en fazla 1 adet bulunmaktadır. Bu bağlamda Beykoz ilçesinin en üst sıralarda yer 
aldığı kolaylıkla ifade edilebilir. Istanbul’da en çok uluslararası spor kompleksine 
sahip olan ilçeler ise Bakırköy (6), Sarıyer (6) ve Üsküdar (5)’dır.

Sonuç ve Değerlendirme
Yaşam kalitesi, çok boyutlu ve hem nesnel hem de öznel yönleri bir arada taşıması 
nedeniyle tanımlanması zor bir kavram olup özellikle son yıllarda pek çok disipli-
nin kilit bir kavramı haline gelmiştir. Yaşam kalitesi araştırmalarının önemli par-
çası haline gelen kentsel yaşam kalitesi kavramı da kentlerin gelişimine, çehresine 
ve çevresine, kent nüfusunun yaşam tatminine ve mutluluğuna, kolektif hareket 
etme kabiliyetine ve nüfusun hareketliliğine önemli etkileri olduğundan ötürüdür 
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ki yerel politika yapıcıları, kent araştırmacıları ve uygulayıcılar açısından önem-
senmektedir. Ayrıca kentsel yaşam kalitesinin ölçümü ve izlenmesi kentin yaşam 
kalitesinin arttırılmasına yönelik bir biçimde izlenen politikaların etkilerinin ve 
yaşam kalitesinin dinamik çehresinin değerlendirilmesi için önemlidir. Bunun için 
öncelikli olarak kentsel yaşam kalitesinin çerçevesinin açık bir biçimde belirlen-
mesi gerekmektedir. Ancak bu hususta ortak bir uzlaşı olmamakla beraber kentsel 
yaşam kalitesi değerlendirmeleri yazında ve uygulamada sıklıkla göstergeler yardı-
mıyla yapılmaktadır.

Bu çalışmada ilçeler düzeyinde yapılmış daha önceki araştırmaların sonuçları ile 
seçili yaşam kalitesi göstergeleri kullanılarak Beykoz ilçesinin yaşam kalitesi, Istan-
bul ilinin diğer ilçelerindeki durum ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. 
Bu bağlamda şu genel sonuçlara ulaşılmıştır,

i. Türkiye’deki pek çok ilçeye göre (diğer pek çok İstanbul ili ilçesinde olduğu gibi) 
Beykoz ilçesi görece çok daha yüksek düzeyde yaşam kalitesine sahiptir.

ii. Istanbul’un ilçeleri arasında bir karşılaştırma yapıldığında Beykoz ilçesinin ya-
şam kalitesi İstanbul ilçeleri ortalamasına oldukça yakındır.

iii. Yaşam kalitesinin kendi alt bileşenleri bağlamında bir değerlendirme yapıl-
dığında Istanbul ilçeleri içerisinde Beykoz özellikle çevre kalitesi başta olmak 
üzere sağlık, spor, siyasal katılım ve şeffaf yönetimde ön plana çıkarken sosyal 
eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet gibi insani durumlar açısından göreceli olarak 
zayıf bir yaşam kalitesi görünümü sergilemektedir.

Yerel politika yapıcıların bu sonuçları dikkate alarak yerel politika önceliklerini 
belirlemesinde fayda vardır. Ancak bu sonuçların sınırlı sayıda gösterge ve gözlem 
ile ortaya konulduğunu da gözden kaçırmamak gerekmektedir. Daha önce de ifade 
edildiği üzere yaşam kalitesi kavramının çok boyutlu yapısı, hem nesnel hem de 
öznel değerlendirmelere göre ortaya çıkarılabilmesi ve hangi noktadan yaklaşıldı-
ğına göre tanımının değişebilmesi nedeniyle ölçümü ve değerlendirmesi zordur. 
Dolayısıyla Beykoz ilçesi özelinde daha derinlemesine yaşam kalitesi araştırmala-
rın yapılabilmesi için daha fazla öznel değerlendirme ve mekânsal kapasite araştır-
malarına ihtiyaç bulunmaktadır.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı1060

KAYNAKLAR

Akpolat, Y., Kökalan-Çımrın, F., & Çalışkan, A. (2021). Kentsel yaşam kalitesi ölçümlerinde

kavramsal değerlendirmeler ve boyut önerileri. Journal of Economy Culture and Society,

61(1),1-23.online first, Available in. https://dergipark.org.tr/en/pub/jecs/issue/51923/808723.

Clark, A. E., Diener, E., Georgellis, Y., & Lucas, R. E. (2008). Lags and leads in life satisfacti-
on: A test of the baseline hypothesis. The Economic Journal, 222-243.

Cummins, R. A. (2005). Moving from the quality of life concept to a theory. Journal of Intel-
lectual Disability Research, 49(10), 699-706.

Dasgupta,  P.  (2000). Valuation and evaluation:  measuring the quality of life an evaluating 
policy.  Background Paper prepared for the World Bank’s Annual World Development Report, 
World Bank.

Erikson,  R.,  Hansen,  E.J., Ringen,  S. ve  Uusitalo,  H.  (1987).  The Scandinavian model:  
welfare states and welfare research.  M. E. Sharpe.

FSO. (2016). Quality of life indicators. Available in. https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/
statistics/cross-sectional-topics/city-statistics/indicators-quality-life.html.

Goossens, Y., Mäkipää, A., Schepelmann, P., de Sand, I., Kuhndt, M., & Herrndorf  M. 
(2007). Alternative Progress Indicators to Gross Domestic Product (GDP) As A Means 
Towards Sustainable Development.  Study provided for the European Parliament’s Com-
mittee on the Environment, Public Health and Food Safety. PDESP/European Parliament.

Ivaldi, E., Bonatti, G.,ve Soliani, R. (2014). Composite index for quality of life in Italian 
cities: An application to URBES indicators. Review of Economics and Finance, 4(4), 18-32.

Kemp, D., Manicaros, M., Mullins, P., Simpson, R., Stimson, R. & Western, J. (1997). Urban 
metabolism: A framework for evaluating the viability, livability and sustainability of South 
East Queensland. Brisbane: The Australian Housing and Urban Research Institute.

Li,  F., Liu, X., Hu, D., Wang,  R., Yang, W., Li, D., & Zhao, D. (2009). Measurement indicators 
and an evaluation approach for assessing urban sustainable development: A case study for 
China’s Jining City. Landscape and Urban Planning, 90(3), 134-142.

Lu, M. (1999). Determinants of residential satisfaction: Ordered logit vs. regression mo-
dels. Growth and Change, 30(2), 264-287.

Marans, R. W. (2003). Understanding environmental quality through quality of life studies: 
the 2001 DAS and its use of subjective and objective indicators. Landscape and Urban Plan-
ning, 65(1-2), 73-83.

Marans, R. W. (2015). Quality of urban life & environmental sustainability studies: Future 
linkage opportunities. Habitat International, 45, 47-52.

Marans, R. W. ve Stimson, R. (2011). An overview of quality of urban life. In Investigating 
quality of urban life: Theory, methods, and empirical research  (Vol. 45), Marans, R. W. ve 
Stimson, R. J. (eds.), 1-29, Springer Science & Business Media.



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 1061

Murgas, F. ve Klobucník, M. (2018). Quality of life in the city, quality of urban life or well-be-
ing in the city: Conceptualization and case study. Ekológia, 37(2), 183-200.

OECD. (2014). How’s life in your region?: Measuring regional and local well-being for policy 
making. OECD Publishing.

Palermo, P. C. ve Ponzini, D. (2012). At the crossroads between urban planning and urban 
design: Critical lessons from three Italian case studies. Planning Theory and Practice, 13(3), 
445-460.

Sarı, V. I. ve Kındap, A. (2018). Türkiye’de kentsel yaşam kalitesi göstergelerinin analizi. Sa-
yıştay Dergisi, (108), 39-72.

Sen,  A.  K.  (1993).  Capability and well-being,  In:  Nussbaum,  M.C. ve Sen A. K.  (Ed.),  
The Quality of Life, Wider Studies in Development Economies. Oxford:  Clarendon Press.

Stiglitz,  J., Sen, A.  K., &  Fitoussi,  J.  P.  (2009).  Report of the Commission on the measure-
ment of economic performance and social progress. Available at http://www.stiglitz-sen- fi-
toussi.fr/documents/ rapport_anglais.pdf.

Şeker, M. (2015). Quality of life index: A case study of Istanbul. Istanbul University Econo-
metrics and Statistics e-Journal, (23), 1-15.

Şeker, M., Ozan, C. & Yaman, B. (2020). Yerelleşen insani gelişme: Insani Gelişme Endeksi 
– Büyükşehirler (IGE-B), Insani Gelişme Endeksi – Ilçeler (IGE-I). Insani Gelişme Vakfı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2019) İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştır-
ması SEGE-2017. TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 
Ankara.

Tekeli, I., Güler, Ç., Vaizoğlu, S., Algan, N., & Kaya-Dündar, A. (2010), Yaşam kalitesi göster-
geleri: Türkiye için bir veri sistemi önerisi, Türkiye Bilimler Akademisi.

Townsend,  P.  (1979).  Poverty in the United Kingdom:  A survey of household resources and 
living standards.  Allen Lane and Penguin Books.

Türkoğlu, H., Bölen, F., Baran, P. K., & Terzi, F. (2011). Measuring quality of urban life in Is-
tanbul. In Investigating quality of urban life: Theory, methods, and empirical research, Marans, 
R. W. ve Stimson, R. J. (eds.), 45, 209-231, Springer Science & Business Media.

Uysal-Şahin, Ö. (2020). Yaşam kalitesi-kamu maliyesi kalitesi ilişkisi Avrupa Birliği ve Türkiye 
üzerine bir inceleme. Rating Academy.

WHO. (1997). WHOQOL Measuring quality of life. Geneva: World Health Organization.





Beykoz İlçesinde İstihdam 
Edilenlerin Yapısal Özellikleri

Ali Ihsan BALCI1

Özet

Istihdam, ülkelerin işgücü piyasalarını ilgilendiren en önemli konular arasında yer 
almaktadır. Gerek kamu gerekse özel sektör için istihdamı artırmak, istihdamın 
artırılmasına yönelik politikalar geliştirmek ülkeler için birincil öncelik olmuştur. 
Türkiye gibi genç nüfusu fazla olan ülkelerde istihdam konusuna önem verilmekte 
ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından istihdam artırıcı politikalar izlen-
mektedir.

Istihdam yapısı, tarım, sanayi ve hizmetler sektörü arasında işgücünün nasıl da-
ğıldığını ifade etmektedir. Ülkelerin istihdam yapıları zaman içerisinde değişik-
lik göstermiş ve tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne doğru bir ge-
çiş süreci yaşamıştır. Genellikle gelişmenin erken aşamasında olan ülkeler tarım 
sektöründe yüksek bir istihdama sahipken hizmetler sektöründe istihdamı yüksek 
olan ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğu görülmektedir. Bu durum ülkelerin bölge-
sel olarak istihdamında da görülmektedir. Çalışma Beykoz ilçesindeki istihdam 
profilinin sosyo-ekonomik değişimin çalışma koşulları ve işgücünün özellikleri 

1 Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, abalci@istanbul.edu.tr
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üzerindeki etkisini göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada anket yön-
temi uygulanarak Beykoz ilçesinin demografik özellikleri, eğitim durumu, işgücü-
nün sektörel dağılımı ve çalışma koşullarına yönelik hazırlanmış sorularla Beykoz 
ilçesinde istihdam edilenlerin yapısal özellikleri analiz edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Işgücü, Istihdam, Istihdam yapısı, Beykoz istihdam özellik-
leri.

1. Giriş
Işgücü piyasaları ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyelerini göstermesi bakımın-
dan oldukça önemlidir. Nitekim gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin 
işgücü istatistikleri ve işgücü profilinin belirlenmesi o ülke hakkında nitelikli bil-
giler vermektedir. Istihdam da işgücü piyasası göstergelerinin en önemlilerinden 
birisidir. Ülkelerin istihdama ilişkin temel hedefi tam istihdama ulaşmaktır. Ül-
keler tam istihdama ulaşma hedefini de değişen/dönüşen dünyanın işgücü profili 
ve yapısına göre şekillendirirler. Tarihsel süreç içerisinde her zaman önemli olan 
istihdam özellikle Sanayi Devrimi’nin getirdikleri ve işsizlik ile birlikte çok daha 
öncelikli bir konu haline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası değişen dünya, küresel-
leşme süreci ve bilgi toplumuna geçiş gerek işgücü piyasalarında gerekse de istih-
dam edilen kişilerin profilindeki dönüşüm ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle y ve 
z kuşaklarının işgücüne dâhil olan nüfus içerisine girmesi ve istihdam edilmeleri 
ile birlikte eski istihdam mantığı ve felsefesi fazlaca eleştirilmeye maruz kalmıştır.

Işgücü piyasalarını Türkiye işgücü piyasası, Istanbul işgücü piyasası ve daha da 
özelleştirerek Beykoz ilçesi işgücü piyasası gibi makro düzeyden mikro düzeylere 
kadar inceleyebilmek mümkündür. En küçük boyuttaki işgücü piyasası özellikleri 
genele doğru gidiş hakkında fikir verebilir. Ancak her işgücü piyasasının coğrafi, 
kültürel, ekonomik ve hammadde kaynaklarına yakınlığı gibi yönlerden birbirin-
den farklılaşabileceğini söylemek de mümkündür. Nitekim bölgesel çalışmaların 
ortaya çıkışlarının temelinde de bu etkilerin olduğunu ifade etmek yanlış olma-
yacaktır. Bu çalışma, Türkiye’nin en gelişkin ve etkin işgücü piyasalarından birisi 
olan Istanbul Işgücü Piyasası ile pek çok yönden benzer olan Beykoz Işgücü Piya-
sasında istihdamın profilini çıkarma niyeti ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada önce 
istihdama ilişkin kısa bir kavramsal çerçeve oluşturulmuş daha sonra yapılan anket 
uygulaması ve ilişkin sonuçlar verilmiştir.

1.Kavramsal Çerçeve
1.1. İstihdam Kavramı
Iktisat literatüründe istihdama ilişkin çeşitli tanımların olduğu görülmektedir. An-
cak iktisadi bir kavram olarak istihdam en genel ifadesiyle üretim sürecinde kulla-
nılan emeğin miktarı olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle istihdam çalışma is-
tek, irade ve arzusunda olan kişilerin çalışması ya da çalıştırılması olarak da tanım-
lanabilir (Özsabuncuoğlu & Direkçi, 2012: 3). Kavramsal olarak istihdam üretim 
faktörlerinin kullanımına göre geniş ve dar anlamda istihdam olarak iki şekilde 
tanımlanabilir. Emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimcilikten oluşan üretim 
faktörlerinin tamamının üretimde kullanılması haline geniş anlamda istihdam; tek 
başına emek faktörünün üretimde kullanımı ise dar anlamda istihdam kavramı 
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ile açıklanmaktadır. Istihdam ülkelerin kurumsal olmayan çalışma çağındaki nü-
fusları içerisinden çalışma hayatında yer alan bireylerin miktarıdır. Bütün üretim 
faktörlerinin bir getirisi olduğu gibi emeğin de getirisi vardır ve bu da ücrettir. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde istihdam bireylere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 
elde edecekleri gelirin sağlanmasında bir araçtır şeklinde tanımlanabilir (Ataman, 
2000: 10). Istihdam kavramı genellikle birlikte kullanıldığı işsizlik kavramı ile bir-
likte tarihsel süreç içerisinde ülkelerin sıklıkla kullandığı bir kavramdır. Kavramın 
varlığı ve günümüzdeki anlamı ile kullanılmasında Sanayi Devrimi’nin ve kapita-
list süreçlerin büyük etkisinin olduğunu ifade etmek mümkündür (Özdemir, Er-
söz, & Sarıoğlu, 2006: 67).

Ülkelerin işgücü piyasalarındaki temel ulaşmak istedikleri hedef ise tam istihdam-
dır. Bu açıdan klasik iktisatçılara göre ekonomiye hiçbir müdahalede bulunmadan 
üretim faktörlerinin tamamının istihdamda kullanılması halinde ekonomi denge-
ye gelecektir. Yani tam istihdam hedefine ulaşılacaktır (Ackley, 1961; Musgrave & 
Musgrave, 1989).

TÜIK istihdamı “iş başında olanlar ve iş başında olmayanlar” olmak üzere ikiye 
ayırmaktadır. Iş başında olanları, referans dönemi içerisinde en az bir saat iktisadi 
faaliyetlere katkıda bulunmuş olan yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işve-
ren veya ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kişiler şeklinde tanımlamaktadır. Iş ba-
şında olmayanları ise, referans haftası içerisinde iş ile bağlantısı devam ettiği halde 
çeşitli sebeplerden dolayı işinin başında olmayan ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi 
hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak tanımlamaktadır (TÜIK, 2021).

Ülkelerin ekonomik gelişmişlik durumları işgücü piyasalarının durumları ile 
büyük bir benzerlik göstermektedir. Dolayısı ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinin öncelikli amaçları tam istihdam hedeflerine ulaşmaktır. Başka bir 
ifadeyle istihdam gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak problemidir. Bu taraf-
tan bakıldığında Murat’ın 2007 yılındaki çalışmasında da ifade ettiği üzere istihda-
mın iki temel amacı olduğu görülmektedir. Bunlar istihdamın ekonomik ve sosyal 
amaçlarıdır. Istihdamın ekonomik amacı üretim düzenini artırma ve geliştirmek 
iken, sosyal amacıysa üretimde verimlilik artışı sağlamak, çalışma huzurunu ve 
barışını sağlamak, emek arzı ve talebi arasındaki uyumluluğu geliştirmektir. Daha 
net bir ifade ile istihdamın ekonomik amacını gerçekleştirmek sosyal amacını ger-
çekleştirebilmekle mümkün olacaktır (Murat, 2007: 193).

Istihdam kavram olarak tek başına ülke durumuna ilişkin faydalı bilgiler sunsa da 
istihdam oranı, işsizlik oranı, işgücüne katılma oranı ve işgücüne dâhil olmayanlar 
kavramları ile birlikte analiz edildiğinde ülke ekonomisi açısından çok daha ger-
çekçi bir çerçeve çizmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde literatürde istih-
dam; tam, eksik ve aşırı istihdam olarak sınıflandırılmaktadır.

1.1.1. Tam İstihdam
Işgücü piyasası emek arzı ve talebinin karşılaştığı ve emek arzının fiyatının belir-
lendiği yer olarak ifade edilebilir. Emek arzının fiyatı ise o işgücü piyasasındaki 
cari ücret düzeyidir. Bu cari ücret düzeyinde çalışmak isteyenlerin tamamının iş 
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bulduğu düzey tam istihdam düzeyidir. Tam istihdam ülkelerin ekonomik anlam-
da temel hedefi olmaktadır. Ülkeler tam istihdam hedeflerine ulaşmak için çeşitli 
araçları kullanarak politika geliştirirler (Murat, 2007). Tam istihdamda olmak ül-
keler için işsizliğin sıfır olması anlamına gelmemektedir. Nitekim ülke ekonomisi 
tam istihdamda olsa bile çeşitli sebeplerden dolayı istihdam edilmemiş kişiler işgü-
cü piyasasında yer alacaklardır. Nitekim bu durum literatürde doğal işsizlik olarak 
ifade edilen durumdur (Pries, 2008).

Işsizliğin tarihsel süreçte ve günümüzde bu kadar çok tartışılan bir konu olması sa-
dece yaratmış olduğu gelir kaybından dolayı değil aynı zamanda devletlerin sosyal 
yüklerini artırmasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan özellikle Sanayi Devrimi 
sonrasında oluşan kapitalist düzende tam istihdama ulaşmak oldukça önemlidir 
(Işık, 2009: 64). Tam istihdam literatürde doğrudan ve dolaylı olarak işsizlikle ni-
telendirilmiş ve işsizliğin yaratmış olduğu sorunlar üzerinden değerlendirilmiştir. 
Nitekim işsizlik toplumlara ekonomik ve sosyal yönden maliyet oluşturmaktadır. 
Bu açıdan Forstater’in 2002 yılındaki ve Wray’in 2007 yılındaki çalışmalarında ifa-
de etikleri gibi devletlerin tam istihdam yaratmak için katlanacakları maliyetler 
işsizliğin maliyetlerinden daha az olacaktır (Wray, 2007: 2-3; Forstater, 2002: 199-
200). Tam istihdama ilişkin bir diğer durum ise insan hakları ile ilgilidir. Nitekim 
çalışma hakkı devletlerin bireylere sundukları en temel insan haklarından bir ta-
nesidir. Bu açıdan tam istihdam her ne kadar devletlere bazı maliyetler yüklese bile 
sonucunda üretimde, verimlilikte ve sosyal huzurda artış sağlayacağı için devlet-
lerin maliyetlere katlanarak ulaşmayı hedefledikleri bir konudur (Işık, 2009: 64).

Özetle, “tam istihdam” üretim faktörlerini verimli kullanarak çalışma istek ve ar-
zusunda bulunan kişilerin üretime dâhil edildiği, emek arz ve talebinin dengeye 
geldiği ekonomik bir kavramdır. Işsizliğin ülkelerin işgücü piyasalarında ve sosyal 
yaşantılarında oluşturduğu negatif etkiyi ortadan kaldırarak ekonomik büyüme 
hedeflerine ve gayrisafi milli hasılalarını artırmalarında katkı sağlayacak en önemli 
unsurlardan birisidir (Muratoğlu, 2011).

1.1.2. Eksik İstihdam
Tam istihdam kavramının karşısında kalan eksik istihdam kavramını kısaca üretim 
faktörlerinin tamamının verimli bir şekilde kullanılamaması olarak ifade etmek 
mümkündür. Eksik istihdam sorunu ekonomiler için işsizlik kadar önemli bir so-
rundur (Murat, 2007: 394). Eksik istihdam işsizlikten farklı olarak istihdam edilen 
kişileri kapsamaktadır. Aslında işgücünde yer alan ancak verimsiz kullanılan çalı-
şanları ifade etmektedir. Eksik istihdam ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tara-
fından sıkça tartışılan bir ekonomik kavramdır. ILO eksik istihdamın ölçülmesin-
de beyan yaklaşımını uygulamaktadır. Daha açık bir ifade ILO ile eksik istihdam 
ölçümü iradesi ile mevcut kapasitesinin altında bir işte çalıştığını ve çalışma iste-
ğinin olduğunu beyan ettiği işgücü arzı yaklaşımını kullanmaktadır. ILO’nun bu 
hesaplama yönteminden anlaşılabileceği üzere eksik istihdam işgücü piyasasında 
mevcut kapasitesinin altında çalışan bütün işgücünü temsil etmektedir (Görmüş, 
2019: 1009-1010).



BEYKOZ 2021 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 1067

Eksik istihdamın tam istihdamla olan ilişkisi ise ILO’nun Istihdam Politikası Söz-
leşme’sinde tam istihdam düzeyinde olmayan kişiler olarak ifade edilmiştir. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde iş arayan ve çalışmaya hazır olan kişilerden iş bulama-
yanlar, istihdam edildikleri işlerinde tam verimlilikte olmayanlar ve yetkinliklerine 
uygun bir işte çalışmayan kişiler ile istihdam koşullarından memnun olmayan ki-
şiler eksik istihdamdadır (ILO, 1964). Bu ölçütlere bağlı olarak ILO ile uyumlu bir 
şekilde TÜIK, eksik istihdamı “zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam” 
olmak üzere iki kategoride incelemektedir (TÜIK, 2021). TÜIK’e göre zamana bağ-
lı eksik istihdam “Referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer işinde/
işlerinde fiili olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak 
istediğini belirten ve mümkün olduğu takdirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek 
olan kişilerdir.” Yetersiz istihdam ise “Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer 
almamak koşuluyla, referans haftasında istihdamda olan, son 4 hafta içinde mev-
cut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramış olan ve böyle bir 
iş bulduğu takdirde 2 hafta içinde çalışmaya başlayabilecek olan” kişilerdir. (TÜIK, 
2021).

Işsizlik kadar önemli bir sorun olan eksik istihdam, ülkedeki işgücünün verimli 
bir şekilde kullanılamamasından kaynaklanmaktadır. Eksik istihdam gelişmekte 
olan ülkelerde daha belirgin bir sorun olarak görülmekte ve genel olarak işgücü 
piyasasındaki bilgi eksikliği, açık işlerle işsizlerin buluşamaması, yanlış istihdam 
politikaları, konjonktürel etkiler ve yapısal işsizlik sorunundan kaynaklanmaktadır 
(Ünal & Gönülaçan, 2019).

1.1.3. Aşırı İstihdam
Aşırı istihdam işgücü piyasasında emek talebinin karşılanamamasını ifade eden bir 
kavramdır. Ülkedeki bütün işgücü üretim sürecine dâhil edilse bile işgücüne talep 
olması durumunda görülmektedir. Bir ülkedeki üretim faktörlerinin tamamı etkin 
ve verimli kullanılıyor olmasına rağmen ülkenin toplam talebinin karşılanamama-
sı sonucunda emek faktörüne olan ihtiyaç diğer ülkelerden işgücü talep edilerek 
kapatılmaya çalışılır (Eyüpoğlu, 2003).

Aşırı istihdam, eksik istihdamın tam zıttı bir durumdur. Aşırı istihdam durumun-
da olan ülkelerde kısa vadede işgücü sayısı artırılamadığı için gayrisafi milli hasıla 
da artırılamamaktadır. Üretim faktörleri kısa vadede üst düzey verimlilikte çalı-
şırsa kısa vadeli bir üretim artışı gerçekleşir ancak bu artış sürekli olmayacağı için 
uzun vadede eski haline geri dönecektir (Özsabuncuoğlu & Direkçi, 2009: 4). Aşırı 
istihdamın olduğu ekonomilerde talebin karşılanabilmesi ve arz miktarının artı-
rılabilmesi için yapılması gereken, üretim faktörlerinin verimliliğini artırmaktır. 
Eğer işgücü piyasasına yeteri kadar üretim faktörü dâhil edilemezse bu durumda 
işgücü olağan sürelerin üzerinde çalıştırılmalıdır (Dirimtekin, 1981: 199). Dola-
yısıyla eksik istihdamda da ifade edildiği üzere ekonomilerde bir dengesizlik hali 
ortaya çıkaracaktır. Bu sorunun çözümü için devletlerin refah politikaları gereği 
ekonomilerdeki eksik istihdam ve aşırı istihdam gibi dengesizliklerden kurtulmak 
ve tam istihdama ulaşmak için işgücü piyasasına uygun olan istihdam politikaları-
nı uygulaması gerekmektedir.
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Yukarıda belirtilen ifadelerden de anlaşılabileceği üzere istihdam işgücüne, eko-
nomik, sosyal, psikolojik anlamda katkı yapmaktadır. Özellikle refah devleti re-
jimlerinde refaha erişme noktasında en önemli kaynak hiç şüphesiz istihdamdır. 
Nitekim istihdam sadece istihdam edilen işgücünü değil o işgücünün yaşadığı 
hane halkı içinde pozitif katkı sunmaktadır. Bu bakımdan gerek ülkelerin işgücü 
piyasalarında istihdam durumlarının değerlendirilmesi gerekse de bölgesel işgücü 
piyasalarında istihdam durumlarının değerlendirilmesi ekonomi politikalarının 
belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü işgücü piyasası ülkelerin 
ekonomik dinamiklerinin en önemli göstergesi olmaktadır. Bu çalışma da Bey-
koz’un istihdam yapısının ve Beykoz’da ikamet edenlerin istihdam durumlarının 
belirlenmesi bölge ekonomisine ilişkin karar alma mekanizmasında ilgili kişilere 
yol gösterici olması bakımından, literatür tarafında da ilgili boşluğu doldurması 
bakımından önemlidir.

2. Yöntem
Gerçekleştirilen çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştır-
malar araştırma tasarımında sayısal ve istatistiksel verilerin kullanıldığı yaklaşım-
lardır. Nicel araştırmaların metodolojisinde ampirik varsayımlar yer almaktadır 
(Creswell, 2003). Araştırmanın sonuçları araştırmacıların kendi fikir ve görüşle-
rinden bağımsızdır. Verilerin ölçülmesi için nesnel bir ölçek kullanılır. Nicel araş-
tırmaların yapılış amacı değişkenler arasındaki ilişkilerin tespitini yapmak, bu 
ilişkilerin doğruluğunu sınamak ve teoriye bu yolla katkı sağlamaktır (Leedy & 
Ormrod, 2001: 102). Creswell’in 2003 yılında gerçekleştirdiği çalışmasında da ifa-
de ettiği üzere nicel araştırmalar anket gibi bir veri toplama aracıyla hali hazırda 
varolan durum hakkında istatistiksel verilerin yorumlanmasına dayanmaktadır 
(Creswell, 2003: 18).

Araştırma, Eylül-Ekim 2021 tarihleri arasında Beykoz ilçesinde ikamet eden ve 
istihdamda olan bireyler evren alınarak gerçekleştirilmiştir. Böylece Beykoz ilçe-
sinin nüfusu evren olarak belirlenmiştir. Örneklem seçiminde Haphazard (gelişi-
güzel) örnekleme yöntemine göre hareket edilmiştir. Bu yöntem, gerekli örneklem 
büyüklüğüne göre araştırmacılar tarafından evrenin herhangi bir şekilde bir parça-
sını alması sonucunda meydana gelmektedir (Kılıç, 2013, s. 44).

Veriler, araştırmacılar tarafından yerli ve yabancı literatür incelenerek oluşturulan 
anket formu ile toplanmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. Ankete araştırma-
ya katılacak kişilerin gönüllü olarak araştırmaya katıldıklarını belirttikleri soru ile 
başlanmıştır. Anketin ilk bölümünde 12 adet demografik soru, ikinci bölümünde 
istihdam edilenlere ilişkin 8 soru yer almaktadır.

Araştırmanın yürütülmesi için Istanbul Üniversitesi bilimsel etik kurulundan yazı-
lı izin ve anket formu uygulanmadan önce katılımcılara çalışmanın amacı hakkın-
da açıklamalarda bulunulup izinleri alınmıştır.

Araştırma soruları ise 15 yaş üzeri Beykoz’da ikamet eden çalışma çağı nüfusun 
işgücü profili nasıldır? Beykoz işgücü piyasasının yapısal özellikleri nelerdir? Bey-
koz’da istihdamda olan kişilerin profilleri nasıldır? şeklinde belirlenmiştir.
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Her bilimsel araştırmada olabileceği gibi bu araştırmada da birtakım sınırlılıklar 
mevcuttur. Bu çalışma, sadece Beykoz ilçesinde ikamet eden kişilere çevrimiçi an-
ket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Pandemi sürecinin getirmiş olduğu en önemli 
kısıt bu araştırma gibi tanımlayıcı araştırmalarda derinlemesine mülakat teknikle-
rinin kullanılamamasıdır. Nitekim tanımsal çalışmalarda anket yöntemi ve derin-
lemesine mülakat yöntemlerinin kullanılması çalışmaya ilişkin daha geçerli sonuç-
ların elde edilmesi bakımından önemlidir.

3. Verilerin Analizi
Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırma çevirimiçi anket uygulaması olarak ger-
çekleştirilmiştir. Verilerin analizleri SPSS 28 (Stastical Package for Social Science) 
paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; demografik verilerin 
frekans yüzde dağılımları, değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun incelen-
mesinde Kolmogorov-Smirnov analizi, değişkenler arasındaki ilişkinin incelen-
mesinde ANOVA, t-testi, x² ve kolerasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık için p 
değeri 0.05 olarak alınmıştır.

3.1. Deskriptif Değişkenler
Bu başlık altında araştırmaya dâhil olan kişilere ilişkin deskriptif istatistikler ve-
rilecektir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri olan cinsiyet, medeni durum, yaş, 
eğitim durumu, sektörel dağılım, işyerindeki kişi sayısı, işteki durumları, çalışma 
şekli, IŞKUR’a kayıtlı olma durumu, haftalık fiili çalışma süresi, sendika üyeliği ve 
SGK kayıtlı olma durumları sırası ile grafikler üzerinden açıklanacaktır.

Grafik 1. Istihdam Edilenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları

Grafik 1’de Beykoz ilçesinde istihdam edilen kişilerin cinsiyetlerine göre dağılım-
ları görülmektedir. Buna göre Beykoz’da istihdamın %55’ini erkekler, %45’ini ka-
dınlar oluşturmaktadır. Bu veriler Türkiye ve Istanbul verileri ile benzerlik göster-
mektedir. Nitekim Türkiye’de ve Istanbul’da erkeklerin kadınlara göre daha fazla 
istihdamda yer aldıkları ifade edilebilir. TÜIK’in açıklamış olduğu 2021 III. Çeyrek 
verilerine göre Türkiye genelinde erkeklerin istihdam oranı %63 iken kadınların 
istihdam oranı %28.2’de kalmıştır (TÜIK, 2021). Türkiye geneli nüfusa bakıldığı 
zaman neredeyse eşit olan kadın ve erkek sayısı, istihdam oranlarına bakıldığında 
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aynı eşitliği göstermemektedir. Kadınların istihdam oranları yıllara göre artış gös-
teriyor olsa da hâlâ istenilen seviyede değildir (Sar, 2021). Kadınların üretime daha 
fazla dâhil olmaları Türkiye’ye rekabet avantajı sağlaması ve refah seviyesinin art-
masında önemli katkı sağlayacaktır. Beykoz ilçesi genelinde bakıldığında durum 
Türkiye istatistiklerinden daha iç açıcı bir noktadadır. Bunda özellikle kadınların 
işgücüne dâhil oldukları hizmetler sektörünün payı oldukça büyüktür. Çalışmanın 
ilerleyen kısımlarında da görüleceği üzere Beykoz’da istihdam edilenlerin büyük 
bir kısmı hizmetler sektöründedir.

Grafik 2. Istihdam Edilenlerin Medeni Durumları

Grafik 2’de Beykoz’da istihdam edilenlerin medeni durumları görülmektedir. Buna 
göre istihdamda olan bireylerin %43’ü bekâr, %54’ü evli ve %3’ü ise boşanmış ki-
şilerden oluşmaktadır. Türkiye’de genel olarak gözlemlenen istihdamdaki kişilerin 
evlilik oranlarının bekârlara oranla daha yüksek olduğudur. Nitekim bu durum 
Beykoz ilçesi özelinde de geçerliliğini korumaktadır. Nitekim Türkiye’de ve dün-
yada yaşanan değişim ve dönüşümle birlikte evlenme sayılarının azalması, evlilik 
yaşlarının yükselmesi ve boşanma sayılarının artması ile birlikte istihdam edilen-
lerin içerisindeki bekâr veya boşanmış kişilerin sayıları her geçen gün artış göster-
mektedir (Yazıcı, 2018). Bu çalışmanın amaçlarından birisi olmasa bile bu durum 
sosyolojik açıdan önemli bir sorunu ortaya çıkarmaktadır.

Grafik 3. Istihdam Edilenlerin Yaş Grupları
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Beykoz ilçesinde istihdam edilen kişilerin yaş gruplarına göre yüzdelik dağılım-
larına bakıldığında 15-18 yaş grubunda %0.2, 19-24 yaş grubunda %14, 25-29 
yaş grubunda %21, 30-34 yaş grubunda %17, 35-39 yaş grubunda %15, 40-44 yaş 
grubunda %16 ve 45 yaş üzeri yaş grubunda %17’lik bir dağılımın olduğu görül-
mektedir. Buna göre çalışmaya katılan kişilerden genç nüfusta oldukça düşük bir 
istihdam oranının olduğu ve Beykoz’da istihdamın daha çok orta yaş ve üzeri nü-
fusta toplandığını ifade etmek mümkündür. Ülkelerin en önemli gruplarından 
olan gençlerin Türkiye’de istihdam oranlarına bakıldığı zaman Beykoz’un yaklaşık 
%15 genç istihdam oranıyla Türkiye’nin altında kaldığı görülmektedir. Dolayısı ile 
Beykoz ilçesi istihdam politikası araçlarını genç istihdamına yönelik olarak kullan-
ması hem ilçe hem de Türkiye için faydalı olacaktır. Bu durumda değişen ve gelişen 
dünyanın yetkinlik beklentilerine göre Beykoz istihdam politikalarının şekillendi-
rilmesi gerekmektedir.

Grafik 4. Istihdam Edilenlerin Eğitim Durumları

Grafikte çalışmaya katılanlardan Beykoz ilçesinde istihdam edilenlerin eğitim du-
rumlarına bakıldığında Ilköğretim (5 yıl, 3 yıl ve 8 yıl) mezunları %5, Lise mezun-
ları %21, Ön lisans mezunları %19, lisans mezunları %38, yüksek lisans mezunları 
%9 ve doktora mezunları %1 olarak görülmektedir. Bu durum çalışmaya katılan 
kişilerden ön lisans ve üzeri eğitim durumunda olanlar yaklaşık olarak %67’sini 
oluşturmaktadır. Beykoz ilçesinin genel eğitim düzeyinin Türkiye ortalamasından 
yüksek olduğunu ve özellikle istihdamda nitelikli bir işgücünün varlığını ifade et-
mek bu istatistiklere göre yanlış olmayacaktır.

Grafik 5’te de görüldüğü üzere Beykoz ilçesinde istihdam edilenlerin sektörel dağı-
lımı ağırlıklı olarak hizmetler kesiminde yoğunlaşmaktadır. Bu durumun özellikle 
son dönemde Beykoz ilçesinin turizm alanında Istanbul’un önemli semtlerinden 
birisi olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bunun yanında tarihsel süreçte ince-
lendiğinde Beykoz’da aslında üç sektör kanununun Türkiye’deki durum aksine net 
bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır.Nitekim oldukça eski bir 
tarihçeye sahip olan Beykoz gerek iklim şartlarının uygunluğu gerekse Boğaz’daki 
konumu neticesinde tarımsal alanda Istanbul’un önemli merkezlerinden birisi ola-
rak tarihsel süreçte kendisini göstermiştir.  
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Grafik 5. Istihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı

Özellikle 19. yüzyıl ile birlikte Osmanlı Devleti’nin yurt dışından getirdiği makine 
ve teçhizatlar ile birlikte Istanbul ve çevresindeki illere 150-160 civarında fabri-
ka kurulduğu tarih kaynaklarından görülebilmektedir. Bu fabrikalarda yaklaşık 
olarak %15’i Istanbul’a dönem şartları göz önünde bulundurularak nispeten uzak 
denilebilecek Beykoz ilçesinde kurulduğu görülmektedir (Temurçin, 2020). Sonra-
sında ise Beykoz’un kentleşme süreci ile birlikte sektör, hizmetler sektörüne doğru 
kaymaya başlamıştır. Bugün de Beykoz’da ciddi bir şekilde hizmetler sektöründe 
ağırlıklı çalışan yer almaktadır. Bunun hiç şüphesiz en önemli nedenlerinden birisi 
değişen ve dönüşen dünya ile birlikte Beykoz’un da değişim ve dönüşüme ayak 
uydurmasıdır.

Grafik 6. Istihdam Edilenlerin Alt Sektörlere Göre Dağılımı 

Grafikte, çalışmaya katılanların Beykoz ilçesinde istihdam edilenlerin hangi alt 
sektörlerde çalıştığı görülmektedir. Bir önceki grafikte görülen hizmetler sektö-
rü ağırlıklı çalışmanın detayları bu grafikte daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. 
Beykoz ilçesinde beyaz yakalı çalışanların sayısının oldukça yüksek olduğu ifade 
edilebilir. Bunun yanı sıra çalışmaya katılanların %46’sının Bilgi ve Iletişim alt sek-
töründe çalıştıkları görülmektedir. Nitekim Beykoz eğitim durumuna göre yüksek 
eğitim seviyesinde kişilerin ikamet tercihi olarak seçtiği bir bölge olması bakımın-
dan bilgi ve iletişim sektörünün burada gelişmiş olduğu söylenebilir.
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Grafik 7. Istihdam Edilenlerin Işyerindeki Kişi Sayısı

Çalışmaya katılanların Beykoz ilçesinde istihdam edilen kişilerin çalıştıkları iş yer-
lerindeki kişi sayıları değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak 50 veya daha az kişi ça-
lıştıran işletmelerin yer aldığı görülmektedir. Bu durum Türkiye işgücü piyasasının 
KOBI ağırlıklı yapısı ile benzerlik göstermektedir.

Grafik 8. Istihdam Edilenlerin Işteki Durumları

Grafikte istihdam edilenlerin işteki durumları görülmektedir. Daha önceki grafik-
lerde hizmetler sektörünün ağırlıklı yapısı, küçük işletmelerde çalışan kişi sayısının 
fazlalığı ve beyaz yakalı çalışanların ağırlıklı olarak görüldüğü yapı ücretli, maaşlı 
veya yevmiyeli çalışan sayısında da kendisini göstermektedir. Bu bağlamda Beykoz 
ilçesinde istihdam edilenlerin %86 gibi oldukça büyük bir kısmı bağımlı çalışan-
lardan oluşmaktadır. Beykoz ilçesinde istihdam edilenlerin bağımlı çalışanlardan 
oluşması, bölgede işgücü piyasasına ilişkin karar alınırken dikkat edilmesi gereken 
noktalardandır. Ancak bölgenin uygun arazi yapısı ve potansiyeli düşünüldüğün-
de girişimciliği teşvik politikaları ile özellikle tarım ve sanayi sektörlerine yatırım 
yapabilecek girişimcilerin bölgeye çekilmesi Beykoz’un gelişimi açısından oldukça 
faydalı olabilecek bir durumdur.
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Grafik 9. Istihdam Edilenlerin Çalışma Şekli, SGK’a Kayıtlı olma durumları ve Fiili Çalışma Süreleri

Grafikte çalışmaya katılanların çalışma şekilleri ve IŞKUR’a kayıtlı olma durumları 
görülmektedir. Beykoz işgücü piyasasında bağımlı çalışan sayısına oranla bakıldı-
ğında tam zamanlı olarak çalışanların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Çalışanların 
%96’sı ise SGK kayıtlıdır. Bu durum Beykoz’da kayıt dışı istihdamın oldukça düşük 
olduğunu işaret etmektedir. Ancak fiili çalışma süreleri grafiği incelendiğinde çar-
pıcı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Nitekim çalışmaya katılan kişilerin neredeyse 
%30’a yakını fiili çalışma sürelerinin haftalık 45 saatin üzerinde olduğunu ifade 
etmişlerdir. Haftalık çalışma süreci 45 saat olmasına rağmen bu sürelerin üzerine 
çıkılması araştırmaya katılan kişilerin yeterli ücret seviyelerini kazanmadıklarını 
bunun yanı sıra haftalık çalışma saatlerinin üzerinde ilave çalışmaya istekli olduk-
larını göstermektedir. Daha önce kavramsal çerçevede bahsedildiği üzere Beykoz 
işgücü piyasasında eksik istihdam durumundan söz edilebilir.
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Grafik 10. Istihdam Edilenlerin Sendikaya Üyelik Durumları

Araştırmaya katılanların sendikaya üyelik durumlarına bakıldığında %73’ünün bir 
sendikaya üye olmadığı sadece %27’sinin bir sendika üyesi olduğu görülmektedir. 
Bu oranlar günümüz şartlarında kabul edilebilir oranlardır. Nitekim Türkiye ge-
neli sendikalaşma oranlarına bakıldığında sadece %14-15 civarındadır. Özellikle 
küreselleşme, bilgi toplumuna geçiş süreci, işsizlik, işverenlerin baskıları, neo-libe-
ral politikalar ve esneklik uygulamaları sebebiyle sendikaların son yıllarda krizde 
olduğu, yapılan pek çok çalışmada görülmektedir (Yıldırım & Uçkan Hekimler, 
2010). Fakat Beykoz halkı sendikalara yabancı değildir. Türk Endüstri Ilişkileri Ta-
rihi içerisinde Paşabahçe Grevi önemli bir yer kaplamaktadır. Paşabahçe Grevinde 
sendikaların etkinliği dönemin gazete manşetlerine kadar taşınmış ve toplu ses 
mekanizması olarak etkinliğini göstermiştir. Ancak grev sonrasında işçilerin ye-
terli haklar elde edememesi sonucunda Beykoz halkının da sendikalara olan inancı 
zayıflamıştır.
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Sıklık Yüzde

İşimi Seviyorum.
Evet 349 %82

Hayır 77 %18

Eğitim Aldığım Alana ve Düzeye Uygun Bir İşte 
Çalışıyorum.

Evet 254 %60

Hayır 172 %40

Mevcut İşimden Elde Ettiğim Gelir Düzeyi Yeterli Değil.
Evet 307 %72

Hayır 119 %28

Daha Yüksek Bir Gelir İmkânı Olursa İşimi 
Değiştiririm.

Evet 324 %76

Hayır 102 %24

İş yerimde Yöneticilerimin Yaklaşımından Memnunum.
Evet 314 %74

Hayır 112 %26

Çalışma Koşulları Beni Çok Zorluyor.
Evet 163 %38

Hayır 263 %62

İş yerim, Yaşadığım İlçenin Dışında Olduğu İçin 
Ulaşımda zorlanıyorum.

Evet 164 %38

Hayır 262 %62

İş yerimde Kısa Çalışma Uygulaması Var Bu Nedenle 
Kısa Çalışma Ödeneği Alıyorum.

Evet 28 %7

Hayır 398 %93

Grafik 11. Araştırmaya Katılanların Istihdam Memnuniyet Ölçeğine 
Vermiş Oldukları Yanıtların Dağılımı

Grafikte araştırmaya katılanların istihdam durumlarından memnuniyet düzeyleri-
ni ölçen sorular görülmektedir. Buna göre genel olarak bakılacak olursa Beykoz’da 
istihdam edilen kişilerin çalıştıkları yerde memnuniyet düzeylerinin yüksek oldu-
ğu ifade edilebilir. Nitekim çalışmaya katılanların %82’si “işimi seviyorum” soru-
suna evet yanıtını vermiştir. Çalışmaya katılanların %60’ı “Eğitim aldığım alana ve 
düzeye uygun bir işte çalışıyorum” sorusuna evet yanıtını vermişlerdir. Dolayısıyla 
Beykoz’da istihdam edilen kişilerin büyük çoğunluğunun kendi alanlarında istih-
dam imkânına sahip olduklarını söylemek mümkündür. Ancak %40’lık bir katı-
lımcının bu soruya hayır yanıtını vermesi istihdam anlamında eksik istihdamda 
olduklarını göstermektedir.

Dünyanın yaşamış olduğu özellikle küresel pandemi süreci ile birlikte ekonomik 
sorunların Beykoz ilçesinde de kendisini gösterdiğini ifade etmek yanlış olma-
yacaktır. Nitekim ölçeğe verilen yanıtların %72 mevcut işinden yeterli bir geliri 
olmadığını ifade ederken, %76’sı daha yüksek bir gelir imkânı bulduklarında iş 
değiştirebileceklerini ifade etmişlerdir. Bu durum aslında Beykoz ilçesinde hizmet 
sektöründe ücretler ve yaşam standartlarının bireylerin beklentilerinin altında 
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kaldığını göstermektedir. Ölçeğin bir diğer sorusu olan “Işyerimdeki yöneticile-
rimin yaklaşımından memnunum” sorusuna verilen yanıtların %74’ünün olumlu 
olduğu görülmektedir. Bu, Beykoz gibi eğitim seviyesi yüksek ve nitelikli bireylerin 
yoğunlukta çalıştığı bir ilçe olması bakımından beklenen bir durumdur.

Genel olarak bakıldığında ortalamanın yaklaşık %60’ının evet yanıtı verdiğini 
başka bir ifadeyle memnun olduklarını belirttikleri söylenebilir. Bu sonuç Beykoz 
işgücü piyasası için oldukça olumlu bir sonuçtur. Beykoz’da ve diğer işgücü piya-
salarında memnuniyet düzeyinin yüksek olması işin ve çalışanın nitelik uyuşması 
aynı zamanda yönetici pozisyonundaki kişilerin çalışanlara olumlu davranması ile 
ilişkilendirilebilir.

3.2. Kolerasyon Analizi
Korelasyon analizi ile çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin gücü 
ve yönü belirlenebilir. Bu analiz sonuçlarına göre çalışmada kullanılan bağımlı ve 
bağımsız değişkenlerden hangileri birbirleri ile ne yönde hareket etmektedir başka 
bir deyişle biri artarken veya azalırken diğer değişkenin vermiş olduğu tepki ince-
lenir.

Aşağıdaki tabloda korelasyon analizi ve sonuçları görülmektedir. Tablodaki değer-
ler +1 ile -1 arasında değişmektedir. Artı değerler aradaki ilişkinin pozitif yönlü 
olduğu eksi değerler ise aradaki ilişkinin negatif yönlü olduğu hakkında bilgi ver-
mektedir.
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Korelasyon tablosundaki seçilen bazı bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken-
ler arasındaki ilişkinin daha anlaşılabilir görülebilmesi için aşağıdaki tablolar 
oluşturulmuştur. Korelasyon analizinin anlamlılık değeri 0.05 ve 0.01 olarak tes-
pit edilmiştir. Bağımlı değişkenlere verilen yanıtlar 1-Evet 2-Hayır şeklinde SPSS 
programına tanımlandığından dolayı bağımlı değişkenler pozitif yönlü ilişkilerde 
hayır yanıtına negatif yönlü ilişkilerde ise evet yanıtına katılımcıların yöneldiğini 
göstermektedir. Buna göre:

Tablo 1. Hane Geliri Bağımsız Değişkeninin Bağılı Değişkenler ile Korelasyon Ilişkisi 

 

Daha yüksek 
bir gelir imkânı 

olursa işimi 
değiştirebilirim.

İşimi 
seviyorum.

Eğitim 
aldığım alana 

ve düzeye 
uygun bir işte 
çalışıyorum.

Mevcut 
işimden elde 
ettiğim gelir 

düzeyi yeterli 
değil.

Çalışma 
koşulları beni 
çok zorluyor.

Hane Geliri Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

3.000 TL altı 85% 15% 70.0% 30.0% 40.0% 60.0% 95.0% 5.0% 45.0% 55.0%

3.001-
5.000TL 86.1% 13.9% 73.3% 26.7% 49.5% 50.5% 89.1% 10.9% 44.6% 55.4%

5.001-
6.000TL 81.7% 18.3% 81.7% 18.3% 57.7% 42.3% 77.5% 22.5% 50.7% 49.3%

6.001-
8.000TL 75.7% 24.3% 85.1% 14.9% 64.9% 35.1% 66.2% 33.8% 36.5% 63.5%

8.001-
10.000TL 66.7% 33.3% 84.1% 15.9% 61.9% 38.1% 74.6% 25.4% 39.7% 60.3%

10.000TL ve 
üzeri 66.0% 34.0% 89.7% 10.3% 70.1% 29.9% 48.5% 51.5% 21.6% 78.4%

p 0.006 0.039 0.023 0.001 0.003

Korelasyon 
Katsayısı 0.119 -0.159 -0.166 0.319 0.171

Korelasyon tablosuna göre hane halkı geliri ile 4 bağımlı değişken arasında anlamlı 
ve pozitif yönlü bir ilişki varken 1 bağımlı değişken ile negatif yönlü anlamlı bir 
ilişki tespit edilmiştir. Buna göre hane geliri arttıkça daha yüksek bir gelir imkânı 
olursa işimi değiştiririm sorusuna verilen yanıtlar arasında pozitif yönlü bir ilişki 
mevcuttur. Buna göre hane geliri arttıkça Beykoz’da istihdam edilen kişilerin işle-
rinden memnuniyet düzeyleri artmakta, iş değiştirme istekleri azalmaktadır. Hane 
geliri arttıkça bireylerin kendilerini daha mutlu hissettikleri işlerde çalıştıkları 
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ve hane içerisinde gelir bakımından yeterli gördüklerinden dolayı iş değiştirme 
maliyetine katlanmak istememektedirler. Nitekim bu durum hane geliri ile işimi 
seviyorum sorusuna verilen yanıtlar arasındaki korelasyon ilişkisinde yanıtların 
evet cevaplarına ağırlıklı olmasında da görülmektedir. Nitekim hane geliri ile işimi 
seviyorum arasında negatif yönlü korelasyon olduğu bunun da yukarıdaki açık-
lamada ifade edildiği üzere evet yanıtına doğru katılımcıların ağırlıklı cevap ver-
diğini istatistiksel olarak anlamlı ilişki ile göstermektedir. Diğer bir değişle hane 
geliri yükseldikçe Beykoz’da istihdam edilenlerin işlerinden memnun oldukları, 
çalıştıkları işlerinin yetkinliklerine uygun olduğunu göstermektedir. Hane geliri 
yükseldikçe eğitim aldığım alana ve düzeye uygun bir işte çalışıyorum arasında 
negatif yönlü bir ilişki söz konusudur bu da Beykoz’da çalışanların eğitim aldıkları 
düzeylerine uygun bir iş tercih ettiklerini evet yanıtını ağırlıklı olarak cevapladık-
larını göstermektedir. Aynı zamanda Beykoz’da istihdam profili açısından bilinçli 
bir iş ve işçi seçiminin yapıldığını göstermektedir. Hane geliri arttıkça istatistiksel 
olarak pozitif yönlü ve anlamlı korelasyona sahip olan bir diğer bağımlı değişken 
“mevcut işimden elde ettiğim gelir düzeyi yeterli değil” sorusuna verilen yanıtlar-
dır. Buna göre hane gelirinin yüksek olması Beykoz’da istihdam edilen bireylerin 
halihazırdaki gelirlerinden, işlerinden ve eğitim aldıkları düzeye uygun işlerde ça-
lıştıklarından memnuniyetlerinin yüksekliğini göstermektedir. Beykoz’da istihdam 
edilenlerin çalışma koşulları beni zorluyor sorusuna evet ağırlıklı cevap vermesi 
hane halkı gelirinin artması ile negatif yönlü korelasyon ilişkisinin ortaya çıkma-
sına sebebiyet vermektedir. Dolayısı ile bu bağımsız değişkenin (hane halkı geliri) 
artmasının Beykoz iş gücü piyasasında memnuniyet ortamının yükseldiğini gös-
termektedir. Nitekim yapılan araştırmalara da bakıldığı zaman hane halkı gelirinin 
artması sonucunda bireylerin kendi yetkinliklerine uygun işlerde çalıştığı ve sev-
dikleri işi yaptıklarını göstermektedir.

Tablo 2. Sektör Bağımsız Değişkeninin Bağılı Değişkenler ile Korelasyon Ilişkisi 

İşimi seviyorum.
Eğitim aldığım alana 
ve düzeye uygun bir 

işte çalışıyorum.

İşyerimde 
yöneticilerimin 
yaklaşımından 
memnunum.

Sektör Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

Tarım 100.0% 0.0% 72.7% 27.3% 100.0% 0.0%

Sanayi 92.6% 7.4% 77.8% 22.2% 77.8% 22.2%

İnşaat 92.9% 7.1% 71.4% 28.6% 82.1% 17.9%

Hizmetler 79.7% 20.3% 56.9% 43.1% 71.9% 28.1%

p 0.005 0.008 0.047

Korelasyon 
Katsayısı 0.135 0.128 0.096
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Sektör bağımsız değişkeni ile “işimi seviyorum, eğitim aldığım alana uygun bir 
işte çalışıyorum ve işyerimde yöneticilerimin yaklaşımından memnunum” arasın-
da pozitif yönlü istatistiksel olarak da anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre 
sektörde tarımdan hizmetler sektörüne doğru gidildikçe çalışılan işin daha çok 
sevildiği, çalışılan işten daha çok memnuniyet duyulduğu anlaşılmaktadır. Nite-
kim özellikle araştırmaya katılan bireylerin yaşlarına bakıldığında Beykoz ilçesin-
de ağırlıklı olarak genç ve orta yaşlı bireylerin istihdamda olduğu görülmektedir. 
Bu durum özellikle küreselleşme sonrası değişen şartlar ve koşullar gereği bu yaş 
grubunda hizmetler sektörü ağırlıklı çalışma isteğini yansıtmaktadır. Özellikle bu 
yaş grubunda beyaz yakalı işlerin tercih edilmesi ve sanayiden hizmetler sektörüne 
kayışın ağırlıklı olması ile ilişkilendirilebilir. Hizmetler sektörü çalışması ve sürdü-
rülebilir olması bakımından ilişkilerin zor kurulmasına sebep olabilmektedir. Bu 
açıdan Beykoz işgücü piyasasında daha önceki tabloda da ifade edildiği gibi daha 
bilinçli bir istihdam seçiminin yapıldığını ve çalışanların da kendi yetkinliklerine 
göre iş bulmuş olmalarının genel memnuniyet düzeyini arttırdığı şeklinde ifade 
edilebilir.

Tablo 3. Eğitim Durumu Bağımsız Değişkeninin Bağılı Değişkenler ile Korelasyon Ilişkisi

Eğitim aldığım alana 
ve düzeye uygun bir 

işte çalışıyorum.

Mevcut işimden elde 
ettiğim gelir düzeyi 

yeterli değil
Çalışma koşulları 
beni çok zorluyor

Eğitim 
Durumu Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

İlkokul (5Yıl) 72.7% 27.3% 100.0% 0.0% 54.5% 45.5%

Ortaokul 
(3Yıl) 66.7% 33.3% 100.0% 0.0% 50.0% 50.0%

İlköğretim 
(8Yıl) 62.5% 37.5% 87.5% 12.5% 50.0% 50.0%

Lise 46.2% 53.8% 70.3% 29.7% 42.9% 57.1%

Meslek Lisesi 45.5% 54.5% 68.2% 31.8% 36.4% 63.6%

Ön Lisans 52.4% 47.6% 78.0% 22.0% 40.2% 59.8%

Lisans 66.0% 34.0% 72.2% 27.8% 34.6% 65.4%

Yüksek Lisans 80.0% 20.0% 52.5% 47.5% 35.0% 65.0%

Doktora 75.0% 25.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

p 0.001 0.013 0.043

Korelasyon 
Katsayısı -0.177 0.120 0.98
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Eğitim durumu bağımsız değişkeni ile bağımlı değişkenler arasındaki korelasyon 
ilişkisi incelendiğinde eğitim aldığım alana ve düzeye uygun bir işte çalışıyorum 
sorusu arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Negatif yönlü ilişkiye göre çalışmaya 
katılanlar eğitim durumu yükseldikçe yetkinliklerine uygun işlerde çalıştıklarını 
ifade etmişlerdir. Özellikle yüksek lisans ve doktora mezunu kişilerde bu özellik 
daha belirgin olarak görülmektedir. Bu sonuçlar eğitim durumu ile mevcut işim-
den memnun değilim değişkeni arasındaki ilişkide eğitim durumu yükseldikçe 
mevcut işten olan memnuniyet seviyesinin arttığı sonuçları ile de uyuşmaktadır. 
Benzer şekilde çalışma koşulları beni çok zorluyor ifadesi ile de sonuçlar uyum-
ludur. Dolayısı ile Beykoz ilçesinde istihdam edilen kişilerin eğitim durumları 
yükseldikçe kariyer hedeflerinde doğru adımlar attıkları ifade edilebilir. Nitekim 
Beykoz halihazırda eğitim seviyesi yüksek bir ilçe olması bakımından da işgücü-
nün istihdam tercihi ve işverenin iş gücü tercihi uyumludur. Açık işler ve işsizler 
arasında da bu tercih uyumu oluşursa Beykoz işgücü piyasası için oldukça verimli 
sonuçlar doğuracaktır.

Tablo 4. Yaş Bağımsız Değişkeninin Bağımlı Değişkenler ile Korelasyon Ilişkisi

İşimi seviyorum
Eğitim aldığım 
alana ve düzeye 
uygun bir işte 
çalışıyorum.

Mevcut işimden 
elde ettiğim 
gelir düzeyi 
yeterli değil

Daha yüksek 
bir gelir imkânı 

olursa işimi 
değiştirebilirim.

Yaş Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

15-18 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%

19-24 65.5% 34.5% 48.3% 51.7% 86.2% 13.8% 87.9% 12.1%

25-29 82.2% 17.8% 54.4% 45.6% 74.4% 25.6% 82.2% 17.8%

30-34 78.9% 21.1% 59.2% 40.8% 69.0% 31.0% 77.5% 22.5%

35-39 82.8% 17.2% 65.6% 34.4% 78.1% 21.9% 79.7% 20.3%

40-44 87.0% 13.0% 66.7% 33.3% 65.2% 34.8% 69.6% 30.4%

45 yaş ve 
üzeri 91.8% 8.2% 64.4% 35.6% 63.0% 37.0% 60.3% 39.7%

p 0.001 0.011 0.007 0.001

Korelasyon 
Katsayısı -0.171 -0.123 0.131 0.198

Yaş bağımsız değişkeni ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren kore-
lasyon analizinden oluşturulan tabloya göre “işimi seviyorum ve eğitim aldığım 
alana ve düzeye uygun bir işte çalışıyorum” ifadeleri ile negatif yönlü bir korelas-
yon “mevcut işimden elde ettiğim gelir düzeyi yeterli değil ve daha yüksek bir gelir 
imkânı olursa işimi değiştirebilirim” ifadeleri pozitif yönlü bir korelasyona sahip-
tir. Buna göre yaş değişkeni de eğitim durumunda olduğu gibi yaş ve tecrübenin 
artması kariyer anlamında daha uyumlu tercihler yapıldığının, çalışılan yerlerdeki 
memnuniyet düzeyinin yükseldiğinin göstergesi olarak anlamlı ilişki göstermekte-
dir. Yaş küçüldükçe başka bir deyişle çalışmaya katılanların kariyerlerinin başında 
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olanların da işten memnuniyet ve eğitim düzeylerine uygun olmama durumu or-
taya çıkmaktadır. Bu durum işgücü piyasasında beklenen bir durumdur. Nitekim 
yapılan çalışmalarda da kariyerlerinin başında olan çalışanların işyeri bağlılığı ve 
aidiyetinin daha tecrübeli aynı zamanda uzun yıllardır aynı işyerinde çalışan ki-
şilerden daha düşük olduğunu göstermektedir. Mevcut işimden elde ettiğim gelir 
düzeyi yeterli değil ve daha yüksek bir gelir imkânı olursa işimi değiştirebilirim 
sorularına verilen yanıtlar ile yaş bağımsız değişkeni arasındaki pozitif yönlü ko-
relasyon ise çalışmaya katılanların yaşları ilerledikçe kariyerlerinden ve işlerinden 
memnuniyet düzeylerinin arttığını göstermektedir. Bu durum kariyerinin sonları-
na doğru yaklaşan çalışanların yeni bir işe geçme maliyetlerine katlanmak isteme-
diklerini göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler
Işsizliğin ülkelerin temel işgücü piyasası problemi olmasındaki en önemli etken hiç 
şüphesiz sonuçlarının ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları olmasıdır. Istihdam 
da bu yönden bakıldığında bu sorunların çözüm aracıdır. Nitekim istihdamın iş-
gücüne psikolojik ve sosyal gelişim desteği sağlamasının yanında en temel özelliği 
kişinin hayatını devam ettirmek için gerekli refaha erişmesini sağlamaktır. Bu açı-
dan istihdam ve tam istihdam konusu dünyadaki bütün ülkelerin ana hedefidir. 
Çünkü bir bireyin istihdam edilmesi sadece kendine yönelik pozitif katkı sunma-
sının yanında aynı zamanda hane halkı için de önemli bir katkı yapmaktadır. Bu 
bakımdan özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için gerek mikro gerekse  
makro istihdam çalışmaları oldukça önemlidir.

Çalışmada Beykoz ilçesinde ikamet ve istihdam eden grubun işgücü profilini oluş-
turmak amacıyla anket uygulanmıştır. 426 kişinin online katılımı ile gerçekleştiri-
len bu çalışmada genel olarak katılımcıların Türkiye ve Istanbul piyasasına benzer 
özellikler taşıdığının ancak farklı özelliklerinin de tespiti yapılmıştır.

Beykoz işgücü piyasası genel olarak tarım, sanayi ve hizmetler sektörünün birlikte 
görüldüğü ancak ağırlıklı olarak hizmetler sektöründe yoğun istihdamın olduğu 
bir piyasadır. Istihdam edilenlerin özelliklerine göre erkek istihdam oranlarının, 
evli kişilerin, orta yaş ve üzeri kişilerin ağırlıklı istihdam edildiklerini ifade etmek 
mümkündür. Bunları genel olarak Türkiye işgücü piyasasına benzer özellikler 
olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. Beykoz ilçesinde eğitim durumuna bakıl-
dığında özellikle lisans ve üstü eğitim seviyesinin yüksekliği dikkat çekmektedir. 
Buna bağlı olarak da sektörel anlamda büyüyen hizmetler sektörü içinde özellik-
le bilgi iletişim sektöründe istihdamın fazla olması Beykoz ilçesinden çalışmaya 
katılan kişilerin profilinde öne çıkmaktadır. Beykoz ilçesinin genel olarak beyaz 
yaka ağırlıklı işgücü profiline sahip olduğu tespit edilmiştir. Nitelik seviyesi yüksek 
işlerde çalışan ve özellikle üniversitelerin de ilçe içerisinde etkisi ile birlikte eğitim 
seviyesinin de oldukça yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu durum özellikle 
Beykoz işgücü piyasasında nitelik düzeyinin yükselmesine sebep olmuştur. Buna 
bağlı olarak tam istihdam hedefine ulaşma amacıyla hareket edildiğinde Beykoz 
ilçesinde eğitim ve işgücü piyasası uyumuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
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Beykoz işgücü piyasasında istihdamı geliştirmeye yönelik olarak,

• Işgücünün, piyasanın nitelik ve eğitim beklentisine göre şekillendirilmesi,

• Özellikle kamu ve özel sektöre yönelik istihdam hacminin artırılması,

• Bölgenin üretim yapısı özelliklerine göre mesleki eğitim ve geliştirme prog-
ramlarının artırılması,

• Oldukça düşük sayıda olan girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik 
programlarının uygulanması,

• Değişen ve dönüşen işgücünün beklentilerine göre istihdam olanaklarının ge-
liştirilmesi,

• Teknolojinin üretimde ve istihdamda daha fazla kullanılması,

• Özellikle Beykoz’da kaybolmaya yüz tutan ancak ilçenin tarihsel özelliklerini 
en güzel yansıtan işler olan camcılık ve sayacılık gibi mesleklerin kaybolması-
nın önlenmesi adına gerekli tedbirlerin alınması,

• Coğrafi konum itibariyle Boğaz’ın en güzel lokasyonlarından birine sahip olan 
ilçede daha fazla turzim sektörüne yönelik istihdam alanlarının oluşturulması 
Beykoz’un işgücü piyasasını geliştirmek ve etkinleştirmek adına yararlı ola-
caktır.
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