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Sarayburnu -Galata arasından başla
yarak önce batıya doğru uzanan, sonra 
da kuzeybatıya kıvrılan yay biçiminde bir 
girinti olduğundan Batılılar Haliç'e "altın 

boynuz" anlamında karşılıklar bulmuş

lardır. Alibeyköy ve Kağıthane dereleri
nin birleşmesiyle oluşan bir akarsu ağzı

nın, jeolojinin Buzul çağı adı verilen dö
neminin sonunda sular altında kalmasıy
la meydana gelmiştir. Haliç, bu oluşum 
şekliyle fiziki coğrafyada ria terimiyle 
ifade edilen derin körfez (deniz istilası
na uğramış vadi) tipinin en güzel örnek
lerinden biridir. 

Metin nıneel'in verdiği bilgiye göre Ha
liç'in genişliği, yukarı kısımlarında Eyüp 
hizasında 200 m. kadar iken aşağıya doğ

ru bu genişlik artarak Cibali- Kasımpaşa 
arasında 700 metreye ulaşır. Aynı şekil

de derinliği de yukarı kesimlerinden Bo
ğaz'a doğru yaklaştıkça artar. Eyüp ön
lerinde sadece birkaç metre derinlik bu
l unduğundan bu kesimde yayvan alüv
yon adacıkları ortaya çıkmıştır. Unkapanı 

ile Azapkapı arasında 40 metreye varan 
derinlik, Eminönü-Karaköy arasında 60 
metreye yaklaşır. Yapılan tesbitiere göre 
Haliç'in dibi "V" biçimindedir. Dolayısıyla 
ortası çok derin olmakla beraber yanlar
da yüzyılların getirdiğ i toprak birikimi 
çamur kaplı yamaçlar oluşturmuştur. 

Günümüzde Haliç'in en önemli mese
lesi, kıyılarında XIX. yüzyılın sonlarından 

itibaren kurulmaya başlanan ve XX. yüz
yılda daha da yoğunlaşan sanayi tesis
lerinin atıklarıyla dolarak kirlenmesidir. 
Bunun dışında kanalizasyon atıklarının 

da Haliç'e verilmesi dolma ve kirlenmeyi 
hızlandırmıştır. Haliç'te akıntı yetersizli
ği kendi kendine temizlenmesini engel
lediğinden söz konusu problem daha da 
endişe verici bir safhaya ulaşmıştır. Bu 
önemli meselenin çözülebilmesi için İs
tanbul Büyükşehir Belediyesi çeşitli ön
lemler almıştır. Bunlar arasında sanayi 
kuruluşlarını başka yerlere (sur dışında 
Güneşli, İkitelli, Mahmutbey ve Ha l kalı 

gibi sanayi alanlarına) taşımak, Haliç kı
yılarında yeşil alanlar meydana getirmek 
ilk akla gelenler ve uygulananlar oldu. 
Ayrıca sanayi ve kanalizasyon atıklarını 
Haliç'in iki yakasında yer alacak kolektör 
sistemiyle toplayıp Marmara denizine ve 
İstanbul Bağazı'nın alt akıntısına vermek 
gibi büyük bir proje de uygulamaya ko
nulmuştur. 

İstanbul Bağazı'nın Trakya toprakları içi
ne girintisi durumunda olan Haliç tarihin 
en erken çağından beri iki akarsu tara
fından beslenir. Bu iki derenin arasında 
Silivri tepesi denilen bir yükseklik bulu
nur. Haliç'in bu topografik konumu, İstan
bul'un en eski tarihiyle bağlantılı olarak 
İlkçağ mitologyasında değerlendirilmiştir. 

İlkçağ müelliflerinden Miletoslu Hesy
kios'a göre iki derenin Haliç'e döküldüğü 
yerdeki tepenin üstünde, Byzantion'un 
efsanevl kurucusu Byzas'ın annesi ola
rak kabul ettiği Keroessa doğmuştur. Bu 
sebeple İo'nın kızı olan Keroessa'nın adı 
Haliç'in eski adı Keras'ın esası olmuştur. 

İstanbul'da ilkyerleşme bu efsanede be
lirtildiği gibi etrafı verimli topraklarla çev
rili olan, her türlü deniz ürününün bol ola
rak elde edilebildiği , denizcilere güvenilir 
bir sığınak sağlayan Haliç'in yukarı ucun
da olmuştur. 

Haliç eski yazarlar tarafından Keras 
(boynuz) olarak adlandırılır. Batılılar daha 
sonra bunu Khrysokeras'a (altın boynuz) 
çevirmiş olduklarından Haliç'in bütün 
Batı dillerindeki yaygın adı bu olmuştur. 

Ancak Roma çağı yazarlarından Plinius 
ile Ammianus Marcellinus'tan öğrenildi
ğine göre Altınboynuz Haliç'in değil İs
tanbul yarımadasının adıdır. Arap müel
lifleri Haliç'i Hallcü'I-Kustantlniyye veya 
kısaca Hallc diye adlandırdıkları gibi ba
zan bununla Boğaziçi ve Marmara deni
zini de kastetmişlerdir. Osmanlı kaynak
larında da Hallc-i Kostantlniyye, Hallc-i 
İstanbul ve Hallc şeklinde geçmektedir. 
Milattan önce ll. yüzyılda yaşayan Poly
bios ile Strabon Haliç'i İstanbul Bağazı'
nın arazi içine uzanan bir koyu, bir kolu 
olarak belirtirler. Tam milat yıll arında 

yaşayan Amasyalı Strabon, topraklar içi
ne altmış "stadium" boyunca giren Ha
liç'in geyik boynuzunu andırdığını, kolla
ra ve koylara sahip bulunduğunu , akıntı

nın buralara kadar sürüklediği palamut 
balığının çok bol olduğunu ve elle bile tu
tulabildiğini bildirir. Byzantionlu Diony
sios ise sadece bazı parçaları günümüze 
kadar gelen manzum eserinde Haliç'in 
mükemmel ve çok güvenilir bir iç liman 
olduğuna işaret ettikten sonra İlkçağ'da 
burada iki kıyıda bulunan önemli yapı
ların adlarını verip tasvirlerini yapar. Mi
lattan sonra ll. yüzyıla ait bu kaynak sa
yesinde Haliç'in iki kıyısının bazı tabii 
özellikleriyle çeşitli yerlerinin eski adla
rını öğrenmek mümkün olmaktadır. 

Persler'in Byzantion önlerine geldikle
rinde tahrip ettikleri Hera Mabedi Emi
nönü'ne hakim bir yükseklikte, Hades 
Mabedi onun az ötesinde bulunuyordu. 
Süleymaniye yamacı ise Skiros kayalıkla
rı olarak adlandırılıyordu . Bunun etek
lerinde kıyı balık avına çok uygun olup 
Kukla diye adlandırılmış. burada bir Ate-
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na Mabedi yapılmıştı . Az ileride U nkapa
nı'na inen vadinin ucunda Melias denilen 
bir koy, balığın en bol olduğu yer olarak 
tanınmıştı. Burada bir Zeus mabedi yük
seliyordu. Fener' e doğru. denize dik ola
rak inen Mellapokopsas adı verilen bir 
burundan sonra gelen Hippenidas ve Pe
raikos denilen koylar da balık bakımın
dan zengindi. Az ötedeki Ayvansaray'da 
Blakhernai'nin ilerisinde rüzgarlardan 
emin bir kıyı olan Kamara'dan itibaren 
"durgun. kokmuş deniz" anlamına gelen 
Saprathalassa adlı bölge geliyordu. Bu
rası iki akarsuyun Haliç'e dökülüp ça
murlarını sürükledikleri bir yerdi. Sonra
ları burada Eyüp hizasında yassı adacık
lar türemiştir. 

Haliç'e akan iki tatlı sudan batıdaki 
Kydaros (Aiibey), doğudaki Barbyzes 
(Kağıthane) deresi olarak adlandırılmış
tı. Bu ikisinin Haliç'e kavuştuğu yerde Si
livri tepesi denilen yükseklik üstünde Se
mestra adına bir sunak yapılmış ve bu
raya Keroessa'yı büyüten kaynak perisi
nin adı verilmişti. 

Karşı kıyıda Hasköy sırtlarında Nisaios 
adına yapılmış bir sunağın eteklerinde 
balıkçılık bakımından çok verimli bir sa
hil şeridi uzanıyordu. Daha güneyde, içe
riye derin bir biçimde giren Aktis koyuna 
Keison (Neison veya Peison) adı verilen bir 
akarsu dökülmekteydi; burası daha son
ra Kasımpaşa deresi adıyla anıldı. Bugün 
Piyalepaşa bulvarının uzandığı vadiden 
akan bu derenin Haliç kıyısındaki yerle
şim bölgesine dönüşmüş yatağı da bir 
cadde ile örtüldüğünden artık görüle
memektedir. Daha güneydeki bölgeye 
ise burada sık ormanlık içinde yaban do
muzun un çok olmasından dolayı "khoi
ros"tan (domuz) Khoiragria adı verilmiş
ti. Burası herhalde bugünün Şişhane
Tepebaşı sırtları olmalıdır. Haliç girişinin 
Boğaziçi'ne kavuştuğu yerdeki ileri taş-

kın tepe Sykai (i ncirlik) olarak adlandırıl
mıştı . Sonraları Galata diye tanınan bu 
semt tarih içinde başlı başına bir şehir 
gibi gelişmiştir. 

İlkçağ'ın Haliç'i suları sakin ve terte
miz. girintili çıkintılı yamaçları yeşillikler 
ve ormanlarla kaplı, kıyıları küçük koy
larla bezenmiş bir kanaldı. Bu dönemde 
Haliç. o çağın ihtiyaçlarına ve ölçülerine 
göre fazla geniş ve derin olduğundan 
bütünüyle bir liman görevi yapmıyordu . 

Sadece kıyılardaki koylar bu gayeye hiz
met ediyordu. Böylece Haliç. çağın insan
ları için verimli ve emin küçük bir iç de
nizden ibaretti. Her halde tepelerde yer 
yer mabed ve sunakların mermer kitle
leri yükseliyordu. Esas yerleşme bölgesi
nin Haliç'in sonunda bir yerde, hatta bir
kaç yerde olduğu tahmin edilebilir. Sa
rayburnu bölgesinde Haliç'in girişindeki 
bir yerleşmeden başka içerilerde daha 
başka bölgeler kurulmuş olmalıdır. An
cak bunlara dair bugün belirli bir iz yok
tur. Yalnız iki akarsuyun döküldüğü yer
de Silahtarağa'da Roma dönemine ait 
bir yapının temelleri. bir çeşme (nym
phaion) veya sunakla mermer heykel ka
lıntıları. Alibeyköy'ün Soya merası deni
len yerinde define arayıcıları tarafından 
bulunan bazı mahzenler, mezar odası ve 
milattan önce ll. yüzyıla tarihlenen me
zar steli ve nihayet yirmi beş yıl kadar 
önce Küçükköy'ün Çiftlik mevkiinde mey
dana çıkarılan milattan önce VI. yüzyıla 
ait koku kabı (aryballos) Haliç' in yukarı 
ucundaki bu yerleşmelerin izleri sayıla
bilir. 

I. BiZANS DÖNEMİ 

Roma İmparatorluğu'nun son yüzyılın
da ve Ortaçağ başlarından itibaren geli
şen Byzantion'un IV. yüzyı l başlarında 1. 
Constantinos tarafından Roma'nın ya
nında devletin ikinci başşehri yapılması 
ve Haliç'in Cibali ile Fener arasında Mar-
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mara yönünde uzanan yeni surlar inşası 
suretiyle genişletilmesi Haliç'e de iç li
man olarak büyük imkanlar sağlamış 
oldu. Daha sonra Roma İmparatorluğu 
395'te ikiye bölününce şehir Doğu Roma 
Devleti'nin başşehri olmuş ve V. yüzyıl 
başlarında ll. Theodosios döneminde da
ha da batıda Ayvansaray'dan Marmara'
ya uzanan surların yapılması ile Haliç, ar
tık büyük bir hıristiyan merkezi olan İs
tanbul'un kuzeyini boydan boya sınırla
yan geniş ve emin büyük bir sığınak du
rumuna girmiştir. Theodosios suru Ay
vansaray yakınında Haliç'e indiğinden 
Sarayburnu'ndan itibaren kıyı boyunca 
buraya kadar bir sur duvarı uzatılarak 
şehir kuşatılmıştı . Sur duvarında ve burç
larında Sarayburnu'ndan Ayvansaray'a 
kadar ewelce tesbit edilen ve bugün hiç
biri görülemeyen kitabelerin büyük ço
ğunluğunda İmparator Theophilos'un 
(829-842) adı anılır. Yalnız Petrion'da 
kartuşlar halindeki bir kitabede VI. Leon 
ile ( 886-912) kardeşi Alexandros'un 
(912-913) adları teşhis edilmiştir. Bu du
ruma göre şehrin Haliç tarafı surları IX. 
yüzyılda ya yeniden yapılmış veya önemli 
ölçüde tamir görmüştür. Kapıları ve ön
lerinde iskeleleri olan bu surlar aralıklar
la kare şeklinde burçlarla takviye edil
miştir. Fakat surun fazla yüksek olma
yan yalın kat duvar halinde oluşu. şehrin 
bu taraftan gelebilecek bir tehlikeyi faz
la önemsemediğini belli eder. Haliç bu 
surların önünde tabii bir su hendeği 
meydana getiriyor ve ayrıca Bizans. do
nanmasının gücüne güveniyordu. Sur ile 
Haliç kıyısı arasında yer yer pek dar bir 
toprak şeridi uzanıyordu . Birçok yerde 
sur duvarlarının ve kulelerin eteklerini 
Haliç'in su ları yalıyordu. 

İmparator lustinianos'un (527-565) 
yaptırdığı veya ihya ettirdiği dini tesisleri 
anlatan Yapılar kitabının yazarı Proko-
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pios, "suları daima sakin olan" Haliç'in 
kış fırtınalarında gemicilere rahat ve 
zahmetsiz bir sığınak teşkil ettiğini be
lirttikten sonra boydan boya her tarafın
da demiriernenin mümkün olduğunu ve 
böylece şehre büyük ölçüde hizmet sağ
ladığın ı söyler. Bu bakımdan Haliç. VI. 
yüzyılda Akdeniz'in başlıca tabii limanla
rının başında gelmektedir. Yine Proko
pios'un yazdığına göre Haliç'in iki kıyısın

da lustinianos'un yaptırdığı tesisler ara
sında Aziz Laurentios adlı harap kilise ile 
Blakhernai (Ayvansaray) bölgesinde sur 
dışında çok uzun. yüksek ve muhteşem 
görünüşlü , Meryem adına inşa edilen bir 
kilise bulunuyordu. Aynı imparator. yine 
kıyıda temelleri kısmen su içine atılmış 

olan. azizlerden Priskos ile Nikolaos ad
larına da bir kilise inşa ettirmişti. Halbu
ki aynı yazarın lustinianos'u kötülemek 
üzere yazdığı ileri sürülen Gizli Tarih 
adlı eserinde, bu hükümdarın "dalgaları 
yapıtarla boyunduruğa alma" ve "parayı 

suya gömme" merakı ile tenkit edildiği 
dikkati çeker. Hasköy Köprüsü ayakları 
yapılırken 197Z'de Ayvansaray'da surlar 
dışında bulunan VI. yüzyıla ait, çok deği

şik ve itinalı bir işçiliğe sahip iki sütun 
başlığı lustinianos'un bu yapılarından bi
rinin kalıntıları olmalıdır. 

lustinianos, Haliç'in yukarı kesiminde 
azizlerden Kosmas ve Damianos adları
na evvelce yapılmış bir kiliseyi de ihya et
tirdiğinden daha sonra Eyüp olarak anı
lacak olan bu yerin adı Kosmidion olmuş
tur. Haliç'in karşı yakasında etrafında 

mermer sütunlu geniş bir avlu bulunan 
Anthimos Kilisesi'nin temellerini ise 
"dalgalar okşuyordu". Sonraları Galata 
diye adlandırılacak olan aynı kıyıda lus
tinianos Hagia Eirene (Aya irin i) adına 
muhteşem bir kilise daha yaptırmıştı. 
San Domenico Kilisesi'nin Cenovalılar ta
rafından bunun kalıntıları üstünde inşa 
edildiği genellikle kabul edilir. Bu kili
se fetihten sonra Arap Camii olmuştur. 

Prokopios'un ifadesine göre Haliç'in iki 
kıyısı imparator lustinianos'un gayretiy
le imar edilerek güzelleştirilmiştir. 

Ortaçağ 'da Haliç. Akdeniz'in ve Yakın
doğu'nun en önemli ve hareketli ticaret 
merkeziydi. Bizans döneminde Haliç kı
yılarındaki mahalleler. sur kapıları ve is
keleler arkalarındaki kilise ve manastır
larla adlandırılıyordu. Şimdiki Sirkeci'de 
bulunan Evgenios Kapısı ve Khalkedoni
sia iskelesi büyük dini törenlerde kulla
nılıyordu . Bu kapı üzerindeki Kentena
rios burcu, Haliç'in girişini engelleyen 
zincirin bir ucunun bağlandığı yerdi. Di-
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ğer ucu ise Karaköy'de Kastellion deni
len hisara bağlanmıştı. Bu hisarın mah
zeni XVIII. yüzyılda Veraltı Camii'ne dö
nüştürülmüştür. 

Sepetçiler Köşkü ile Sirkeci arasındaki 
tabii bir kayda İlkçağ 'dan beri deniz yo
luyla gelen yiyecek maddelerinin boşal
tıldığı Presforian Limanı bulunmaktay
dı. VI. Konstantinos (780-797) dönemine 
kadar sığır ve domuz pazarı da bu lima
nın başında kuruluyordu. Az ileride Emi
nönü-Bahçekapı'da Neorion adında ikin
ci bir liman daha olduğu ileri sürülürse 
de son yıllarda burada iki liman değil tek 
liman bulunduğu görüşü ortaya atılmış
tır. Bu liman veya limanlar da zamanla 
Haliç'in bu kıyısında bulunan surlar önün
deki girintiter gibi Bizans döneminde do
larak gitgide işe yaramaz duruma gel
miştir. Eminönü çevresindeki Eksartesis 
denilen iskelede devlet gemilerinin de
mirleri. yelkenleri ve kürekleri hazırlana

rak donanımları tamamlanıyordu . Emi
nönü ile Unkapanı arası şehrin en önemli 
iskelesi idi. Önceleri Zeugma. sonraları 
Perama denilen bu kıyıdan kayıklar ara
cılığı ile Haliç'in karşı kıyısındaki Sykai'ya 
(Galata) geçiş sağlanıyordu. Zeugma'da 
hiç değilse VI. yüzyılda kereste ve odun 
antrepolarının bu lunduğu anlaşılmak

tadır. 

Bahçekapı'dan Unkapanı'na uzanan 
kıyıda Xl. yüzyıldan itibaren. Yakındoğu'
da geniş ölçüde deniz yoluyla ticaret ya
pan İtalyan sitelerinin ayrı ayrı bölgeleri 
sıralanıyordu . Bu ticaret merkezleri Ve
nedik. Amalfi. Pisa ve Cenova'ya ayrıl
mıştı . Bunların surların iç tarafında kili
seleri, depoları ve hanları vardı. Nitekim 
buradaki Balkapanı Ham'nın badrum 
kısmı Venedik ticaret merkezinin son 
hatırası olarak kabul edilir. Sirkeci taraf
larında da Almanlar'a ayrılmış küçük bir 
bölgenin varlığı bilinmektedir. Yenica
mi'nin bulunduğu yerde yahudiler yaşı

yordu. Bu sonuncu cemaat buradaki var
lığını Türk döneminin ortalarına kadar 
sürdürmüştür. 

üzerlerinde Süleymaniye ile Sultan Se
lim külliyelerinin yapıldığı tepeterin ol
dukça dik yamaçtarla Haliç'e inmesine 
karşılık arada kalan Fatih tepesinin ete
ğindeki kıyı Platea adındaki düzlüktü. 
imparatoriçe Pulkheria'nın sarayının bu
rada olduğu ileri sürülmüştür. Daha ile
ride Petri Kapısı ile Fener arasındaki 
düzlük ise iç taraftan ikinci bir duvarla 
çevrildiğinden bir iç kale oluşmuştu . 

Petrion denilen bu hisarın içine XVII. 
yüzyıl başlarından itibaren Ortodoks 

Patrikhanesi yerleşmiş olup hala bura
dadır. Fener'de daha Bizans döneminde 
bir deniz fenerinin bulunduğu ileri sürü
lür. 

Ayvansaray ile Edirnekapı arasında 
surlara bitişik olarak kurulan ve Ayvan
saray'da bir iskelesi bulunan Blakhernai 
Sarayı XII. yüzyıldan itibaren imparator
ların makamı olmuştur. Deniz yoluyla 
geldiklerinde imparatorların kayığının 
yanaştığı bir iskele ile buradaki kapı Ba
silike Pule (imparator kapısı) olarak ad
landırılmıştı. Bu kapı arkasındaki mahal
le, Bizans'ın son döneminde devlet ileri 
gelenlerinin konakları ile saraylarının bu
lunduğu en itibartı bölge idi. Haliç'in bu 
kesimine verilen Balat adının da "saray" 
anlamındaki Patatian'dan geldiği sanıl
maktaysa da buna esas olan sarayın han
gisi olduğu bilinmemektedir. Blakhernai 
Sarayı'ndan gelmesi ihtimali ise Türk dö
neminde bu adla tanınan mahalleye sa
rayın uzak kalması sebebiyle mümkün 
değildir. 

Haliç kıyısında ve arkadaki yükseklik
lerde birçok manastır sıralanıyordu. Ad
ları kaynaklarda geçen bu dini tesisler
den birkaçının kilisesi günümüze kadar 
gelmişti r. Unkapanı'nın üst tarafında, 
XII. yüzyılda yapılan ve Bizans'ın en bü
yük ve önemli manastırlarından olan lsa 
Pantokratoros'un kilisesi Zeyrek Kilise 
Camii olarak mevcuttur. Fatih'e yakın. 
Haliç'e hakim mahmuz şeklinde bir yük
seklik üzerinde Xl. yüzyıl sonlarında ku
rulan Pantepoptes Manastırı'nın kilisesi 
Eski İmaret Camii olmuştur. Bu iki yapı 
grubunun daha yukarısında Haliç'in her 
tarafından görülen bir tepede şimdiki 
Fatih Camii'nin yerinde. Bizans'ın Aya
sofya'dan sonra ikinci büyük mabedi olan 
On İki Havari (Hagioi Apostoloi) Kilisesi 
yükseliyordu. Bunlardan başka aşağıda 
Haliç kıyısındaki düzlüklerde de dini te
sisler kurulmuştu. Cibali'de eski Theo
dosia (Evphemia) Kilisesi olan Gül Camii, 
Ayakapı'nın iç tarafında hemen sur du
varı yanında, hangi yapının parçası oldu
ğu bilinmeyen ve son yıllarda üzerine ya
pılan evler tarafından yok edilen bir şa
pel ile XVI. yüzyılda Kaptanıderya Sinan 
Paşa'nın m escide çevirdiği , fakat son yıl
larda üstüne ve etrafına yapılan evlerin 
görünmez hale soktuğu, eski actı meçhul 
son devir Bizans sanatının mimari özel
liklerine sahip başka bir şapel sayılabilir. 
Bugün hiçbir izi kalmayan Şeyh Murad 
ve Kandili Güzel (Purkuyu) mescidleri de 
eski adları bilinmeyen kilise veya manas
tır kalıntıları idi. Haliç'e hakim Fener sırt-



larında XIII. yüzyılda kurulan Panagiotis
sa Manastırı, İmparator VIII. Mikhail'in 
Moğol Hakanı Abaka Han'dan dul kalan 
evlilik dışı kızı Maria tarafından genişle
tildiğinden Mongouliotissa olarak adlan
dırılmıştı. Kilisesi birçok değişikliğe uğ
ramış olan bu yapı hala Ortodokslar'a 
hizmet etmektedir. 

Çarşamba ile Haliç arasındaki yamacın 
düzlüğünde XIII. yüzyılda yeniden kuru
lan Pammakaristos Manastırı fetihten 
sonra 150 yıl kadar Ortodoks patrikha
nesi olarak kullanılmış. kilisesi XVI. yüzyıl 
sonlarında Fethiye Camii olmuştur. Ka
ragümrük ile eskiden adı Kynegion olan 
Balat arasındaki vadi Bizans çağında ma
nastırların yoğun olarak toplandığı böl
geydi. Suranın merkezini Türk devrinde 
adı Kesmekaya olan Petra teşkil ediyor
du. Buradaki manastırların kalıntıları 

olan eserler Karagümrük'te Kasım Ağa, 
Odalar (Kemankeş Mustafa Paşa) ve Ke
feli mescidleridir. Bu bölgenin en önemli 
manastırı surlara yakın bir yamaçtaki 
Khora Manastırı'dır ki XIV. yüzyıl başla
rında devlet ileri gelenlerinden fikir ada
mı Theodoros Metokhites tarafından ih
ya edilerek genişletil miştir. Bu manastı
rm muhteşem duvar resimleriyle süslü 
kilisesi fetihten sonra Atik Ali Paşa tara
fından camiye çevrilmiştir (bk. KARiYE 

CAMii). Metokhites'in özel sarayı da bu 
manastıra komşu idi. Daha aşağıda bu
lunan. VI. yüzyıldan itibaren Bizans'ın 

kutsal ziyaret yerlerinin başında gelen 
Blakhernai Meryem Kilisesi ve Ayazması 
1434'te yanmıştır. Fetihten sonra uzun 
asırlar kilise harabe halinde kalmış, 

ayazma ise XIX. yüzyılda tekrar Rumlar 
tarafından ziyaret edilmeye başlanmış
tır. Bugün de yerinde aynı adla anılan ye~ 
ni bir kilise vardır. Buradaki Panagia tes 
Sud as Kilisesi, 1140 ( 1727 -28) tarihli bir 
fermana göre fetihten beri Rumlar'ın 
elindeydi. 1776 ve 1815'te tamir gören 
ve ayakta olan kilise hala Ortodokslar'ca 
ziyaret edilmektedir. Haliç'in kıyısında 
surların denize kavuştuğu köşede de IX. 
yüzyılda yapılan Aya Tekla Kilisesi olduğu 
sanılan Atik Mustafa Paşa Camii bulun
maktadır. Bunun 150 m. kadar ötesinde 
surların dibinde, son yıllarda üzerine ya
pılmasına izin verilen evlerle yok edilen 
Toklu İbrahim Dede Mescidi de eski adı 
bilinmeyen bir Bizans şapelidir. 

Bu bölge müslümanların şehri kuşat
maları ile çeşitli efsanelere konu olmuş
tur. Belki "teberrüken" yapılmış olan bu

. radaki veli türbeleri Bizans döneminde 
şehri kuşatmaya gelen, başarı elde ede-

m eyin ce şehre az sayıda girmelerine izin 
verildiği halde ihanete uğrayarak şehid 
edilen müslümanların hatırasını sürdürür. 

Haliç'in kuzey kıyısında, IX. yüzyılda 
Theophilos'un savaş malzemeleri arnba
rı olarak yaptırdığı Armementareas bir 
ormanlık içinde idi ve Theophilos'un ka
rısı Theodora'nın kurdurduğu Pantelei
man Manastırı da burada bulunmaktay
dı. Eminönü'nde olduğu gibi Haliç'in yu
karı kesiminde de gemilerin donatıldığı 
bir Eksartysis vardı. Erken Bizans döne
minde Zeytinlik denilen yüksek bir yerde 
bir cüzzamhane yapılmıştı. Bir efsaneye 
göre azizlerden Zootikos'un kurduğu bu 
tesis Balkanlar'dan İstanbul'a yönelik 
akınlardan hayli zarar görmüştü . Gala
ta'nın Kasımpaşa'ya inen yamacında ve
ya Kasımpaşa tepesinde olduğu söylenen 
cüzzamhanenin kesin yeri tesbit edile
memiştir. Ancak Hasköy sırtında Haliç 
Köprüsü'nün yapımı sırasında meydana 
çıkan, fakat son yıllarda yok edilen bazı 

duvar kalıntılarının buraya ait olabilece
ği düşünülür. 1960-1970 yılları arasında 
Şişhane yamacında meydana çıkarılarak 
yerine Kanser Araştırmaları Merkezi ya
pılmak üzere yok edilen, belki IV. yüzyıla 
ait büyük su samıcı da Haliç'e hakim bu 
mevkide bilinmeyen önemli bir tesisin 
son kalıntısı idi. 

Haliç'in savaş harekatına sahne oldu
ğu tek olay Dördüncü Haçlı Seferi sıra
sında vuku bulmuştur. 1203'te çok güçlü 
bir donanınayla İstanbul önlerine gelen 
Batılı şövalyeler, Galata'da zincirin bir 
ucunun bağlandığı Kastellion Hisarı'nı ele 
geçirerek zinciri açmışlardı. Böylece içeri 
giren Haçlı donanması, Haliç kıyısında 
Balat ile Petrion arasında surların suya 
en yakın olduğu yerden hücuma geçmiş, 
gemilerin burunlarına konulan çıkarma 
tablaları doğrudan doğruya surlara bin
dirilerek kısa sürede bu burçlar ele geçi
rilmiştir. Venedikliler'in çıkardığı bir yan
gın kuzey rüzgarı ile (poyraz) ilerleyince 
şehrin zaptı da kolaylaşmıştır. Thhtından 
indirilen ll. lsaakios'un isteği üzerine bir
takım vaadler karşılığında ona yardım 
bahanesiyle yapılan bu işgalden az sonra 
şehir Haliç kıyısından Marmara'ya kadar 
bir defa daha yanmıştır. Thhtına dönen 
imparatorun ve onun aracısı olan oğlu 
IV. Aleksios'un vaadlerini yerine getire
memeleri üzerine 1204'te yeniden şehri 
işgale girişen Latinler, bu defa Cibali ile 
Ayakapı arasından hücuma geçerek içe
riye girmişlerdir. Yeni bir yangın sağlam 
kalan Bizans mahallelerini de bu arada 
yok etmiştir. 

HALiÇ 

Latin işgali sırasında Haliç kıyılarından 
başlayan bu yangınlar şunu gösterir ki 
buradan çıkan bir ateş kuzey rüzgarı ile 
günlerce sürmekte ve sırtiara tırmana
rak Marmara'ya kadar kolayca ilerlemek
tedir. Nitekim 433'te Neorion Limanı'n
da, 465'te bir balıkçı dükkanında, 599'da 
tekrar Neorion Limanı'nda, 1 040'ta Ek
sartysis'te çıkan yangınlar şehre büyük 
zarar vermiştir. 1203 ve 1204'te Haçlı
lar' ın işgali sırasındaki yangınlardan son
ra 1261'de Bizanslılar Latinler'den şehri 
geri aldıklarında Haliç kıyısındaki Latin 
mahallelerini tutuşturmuşlar, 1291, 1301, 
1308. 1351'de Haliç kıyısında çeşitli yer
lerde yangınlar çıkmış ve bunlar geniş 
alanları harap etmiştir. 

Il. FETiH ve TÜRK DÖNEMİ 

ll. Mehmed 1453'te İstanbul'u kuşat
tığında zincir yine Haliç'in girişini engel
liyordu. Bizans'a yardım getiren hıristi
yan gemilerine geçit vermek üzere ara
lanan zincir, o sırada henüz pek güçlü ol
mayan Osmanlı gemileri için önemli bir 
engel olmuş ve ancak 21 Nisan gecesi 
kadırgaların Galata sırtlarından Haliç'e 
indirilmesiyle fonksiyonunu kaybetmiş

tir. ll. Mehmed ordusunu. şehri kara ta
rafından kuşatmak üzere Haliç'e inen iki 
akarsuyun üzerinden geçirirken herhal
de ikmali kolaylaştırmak için Haliç'in yu
karı ucunda fıçılar üzerinde bir köprü 
kurcturmuştu . o yıllarda İslam alemine 
yaptığı seyahati anlatan Sertrandon de 
la Broquiere'in eserinin fetihten iki yıl 

sonra hazırlandığı tesbit edilen Paris'te
ki bir el yazması nüshasında mevcut min
yatürde, gerek gemilerin karadan indi
rilmesi gerekse Haliç'in yukarı ucunda 
kurulan fıçılı köprü açık şekilde belirtil
miştir. 

Haliç kıyısı boyunca uzanan surlarda 
çoğu Bizans dönemine ait olmakla bera
ber bazı yeni kapılar da açılmıştır. Birço
ğu yok olan bu kapılardan en batıdan Sir
keci'ye kadar olanlar şunlardır: Ayvansa
ray, Balat, Kungos, Fener, Petri, Yeni, 
Aya, Cibali, Tüfenkhane, Unkapanı, Ayaz
ma, Odun, Zindan, Balıkpazarı, Yenica
mL Bahçe. 

Türk döneminde Haliç hızla ve daha 
farklı biçimde gelişmiş, kıyıları da buna 
göre değişik bir görünüm kazanmıştır. 
Bölge kısa süre içinde devletin büyük bir 
savaş ve ticaret limanı halini almış ve kı
yılarda buna göre çeşitli tesisler kurul
muştur. Aslında Osmanlı Beyliği'nin dev
let tersanesi Gelibolu'da idi. Fetihten 
sonra Marmara kıyısındaki Bizans deniz 
sığınağı Kadırgalimanı adıyla kısa bir sü-
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HALi C 

re kullanılmıştır. Fatih Sultan Mehmed 
döneminin sonlarına doğru çizildiği tes
bit edilen ve lll. Murad dönemine (ı 5 7 4-
1595) kadar defalarca yeniden basılan 

bir istanbul resminde burada kadırga 
inşa edildiği açık olarak görülmektedir. 
Fakat az sonra rüzgarlardan daha emin 
bir yer olan Haliç tercih edilerek o çağlar
da henüz içine gemilerin girebildiği Ka
sımpaşa deresi ağzındaki sahada yeni 
tersane tesisleri kurulmasına başlan
mıştır. Bugün mevcut en eski baskısı Ve
nedikli Vavassore tarafından 1 s 1 O' lu yıl
larda yapılan, yukarıda adı geçen istan
bul resminde Pera adıyla işaretlenen Ga
lata surlarının kenarında. Kasımpaşa ko
yu önünde demirli olanlardan başka ka
rada yapılmakta olan veya kalafatlanan 
kadırgalar da gösterilmiştir. Haliç suları 
ise değişik tiplerde kadırga ve kalyon
larla doludur. Esasen ı. Selim dönemin
de Cafer Paşa tarafından genişletilmeye 
başlanan Kasımpaşa Thrsanesi, Kanuni 
Sultan Süleyman zamanında kaptan-ı 
deryalık makamının kurulması ile bura
da iyice yerleşmiş ve semte de adını ve
ren Güzelce Kasım Paşa Tersanesi Türk 
donanmasının inşa ve ikmal merkezi ol
muştur. Eski resim ve bilhassa gravür
Ierde buradaki tersane gözleriyle Kap
tan-ı derya Divanhanesi görülmektedir. 
Bu divanhane lll. Ahmed ve ll. Mahmud 
dönemlerinde yenilenmiştir. Batı üslCı
bundaki bu gösterişli bina, günümüzde 
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı makamı 
olarak denizcilere hizmete devam et
mektedir. Buradaki deniz tesislerinin 
gelişmesinde, XVIII. yüzyıl sonlarında lll. 
Selim döneminde kagir olarak Havz-ı Atik 
denilen havuzun yapılması önemli bir rol 
oynar. Daha sonra buna 182S-1826'da 
ikinci havuz, 1856-1857ve 1869-1870 yıl
ları arasında da üçüncü havuz eklenmiş-
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tir. Gerçekten birer büyük mimari eser 
olan havuzların kitabeleri harf inkılabının 
arkasından tarihe saygısız bir idareci ta
rafından bütünüyle kazıtılmıştır. 

Osmanlı döneminin deniz tesisleri, Ga
lata surlarının dibindeki Azapkapı dışın
dan Haliç'in yukaniarına doğru genişle

miş. divanhaneden ileride gemi gözleri. 
mahzenler. ambarlar inşa edilmiştir. Bu
rada Darağacı denilen büyük bir vinçten 
başka Aynalıkavak Kas rı arazisinde 1805'
te Valide Kızağı , Taşkızak ve Ağaçkızak 
yapılmıştır. Darağacı, Ch. Pertusier'nin 
seyahatnamesinin Preault'nun çizdiği 

gravürleri ihtiva eden atlasında görülür. 
Bu vincin bugün ne durumda ve nerede 
olduğu bilinmeyen, Türk sanatında çok 
az rastlanır ölçülerde tek parça halinde
ki devasa bir mermer kitlesine işlenmiş 
uzun kitabesi depolardan birinin tabanı
na yatırılmış olarak 19SO'li yıllarda tara
fımızdan görülmüştü . Tersanede çalış

tırılan yabancı esirlerin bir kısmı gecele
ri burada. bir yerde, bazıları da XVI. yüz
yılda Galata Kulesi'nde barınıyordu. Bu 
sebeple yabancı kaynaklarda buradan 
"Tersane Zindanı" (bagne) olarak bahse
dilir. 

Haliç'in kuzey kıyısında Galata'dan 
Hasköy'e kadar sıralanan denizcilik te
sisleri Osmanlı donanmasının ikmal, ba
kım ve hatta bir ölçüde yapım merkezi 
olmuştur. Bunlara. XVIII. yüzyıl sonların
da Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından 
Kasımpaşa'da yaptırılan ve orta avlusun
da kubbeli büyük bir de cami bulunan 
Kalyoncular Kışiası da ilave edilebilir. 
Devlet donanma tesislerinin, Haliç'in Bi
zans döneminde genellikle boş olan yu
karı kıyısında yeni bir hayat sağlamasına 
karşılık ticaret merkezleriyle sivil gemi
cilik Haliç'in güney kıyısında gelişmiştir. 

Kuzey kıyıdaki denizeilikle ilgili kuruluş-

Haliç'in 
Kasımpaşa'dan 

görünüşünü 

yansıtan 

Thomas 
Allom'un 
bir gravürü 
(Robert 
W als h, 
Constantinople 
and the Scenery 
o{ the Seven 
Churchs of 
AsiaMinor, 
London 1839, 
ll, 58) 

lardan biri de son yıllarda Sanayi Müze
si'ne dönüştürülen, gemilerin zincirlerin
in yapım yeri olarak inşa edilmiş göste
rişli bir yapıya sahip Lengerhane'dir. 

Yazlık olarak Sarayburnu'ndaki köşk. 
kasır ve saraydan başka Salacak kıyısın
da, Boğaziçi'nin çeşitli yerlerinde de ka
sırlar yaptıran Osmanlılar. XVIII. yüzyıl 
içlerine gelinceye kadar Hasköy-Sütlüce 
bölgesinde güzel bir koruluk içinde ve 
bazı yapıları Haliç üzerinde bulunan bü
yük bir de yazlık saray kurmuşlardı. Eski 
resimlerde büyüklük ve ihtişamı görüle
bilen bu saray topluluğu esas sarayın 
bütün dairelerine sahip bulunuyordu. iç 
taksimatı ve planı tam olarak tesbit edi
lebilen bu sarayın bir kasrı da su üzerine 
inşa edilmişti . XVIII. yüzyılda bu kasırda 
deniz eğlenceleri yapıldığını gösteren 
değerli bir minyatür vardır. Yenileşme 

çabaları için pek çok şeyi feda eden lll. 
Selim, bu sarayın arazisi üzerinde tersa
ne ve sanayi tesislerini genişletirken sa
dece küçük bir parçanın etrafı duvarla 
çevrilerek korunmuş. burada ayrıca Ay
nalıkavak Sarayı adıyla tanınan zarif süs
lemeli küçük bir yapı inşa edilmiştir. Ha
liç Sarayı'ndan son hatıra olan bu kasır 
bugün gerektiği gibi korunarak yaşatıl
maktadır. Daha ileride Kağıthane deresi 
ağzına yakın . son yıllara gelinceye kadar 
mezbahanın olduğu yerde de Karaağaç 
Kasrı bulunuyordu. Osmanlı devlet ileri 
gelenlerinin konakları için şehrin başka 
yerlerine nisbetle daha temiz havası 
olan, Haliç'in güney kıyısına hakim tepe
leri ve bunların yamaçları tercih edilmiş
ti. Yalnız kaptan-ı deryanın konağı, ter
saneye yakın olması düşüncesiyle Ka
sımpaşa semtine hakim olan tepede ku
rulmuştu. Bu konağın yerinde şimdi De
niz Kuwetleri Komutanlığı'na ait Deniz 
Hastahanesi binaları bulunmaktadır. 

lll. Selim'in orduyu yenileştirme gay
retleriyle birlikte bazı sanayi tesislerinin 
kurulması yolundaki istekleri Haliç Sahil
sarayı'nın yok edilmesine ve burada bir
çok yeni yapının inşasına yol açmıştır. 

Böylece Hasköy'de büyük bir humbaracı
lar ve lağımcılar kışiasından başka bu
günkü Teknik Üniversite'nin başlangıcını 
teşkil eden Mühendishane-i Berri-i Hü
mayun binasının yapılmasına girişildiği gi
bi demirhane. kalhane (eritme fırını). dö
kümhane inşa edilmiş, sonraları ll. Mah
mud bunlara ambarlar da eklemiştir. 

Haliç'in güney yakasında Saraybur
nu'ndan itibaren bugün Topkapı Sarayı 
olarak adlandırılan Saray-ı Hümayun'un 
(Saray-ı Cedld 1 Yeni Saray) etrafını çeviren 



Sur-ı Sultani'nin Haliç kıyısındaki ucu De
mirkapı hizasına kadar iniyordu. Burada 
sur duvarları üstünde çeşitli dönemler
de pek çok köşk ve kasır yapıldığı bilin
mektedir. Bunların en eskisi, lll. Murad 
döneminde Sadrazam Sinan Paşa'nın in
şa ettirdiği ineili Köşk idi. Marmara ve 
Boğaz girişine bakan bu köşkün alt kıs
mının kagir temelleri Ahırkapı yakınında 
surlara bitişik olarak görülür. Saraybur
nu'nda altında toplar olan Topkapı Kasrı 
ve 1863'e kadar duran büyük bir sahil
saray topluluğu vardı. Daha batıda yine 
Sur-ı Sultani sınırları içinde ve Haliç kıyı
sında duvarların üstüne inşa edilmiş Se
petçiler Kasrı bulunmaktadır. Sahil köşk 
ve kasırlarından son kalan bu binanın al
tında saray kayıklarına mahsus gözler 
vardır. Esasının ll. Bayezid döneminde 
yapıldığı ileri sürülen bu kagir kasrın Sul
tan İbrahim zamanında yenilendiği ki
tabesinden anlaşılmaktadır. Çeşitli deği

şiklikler geçirdikten ve iyice harap olduk
tan sonra 1960' 1ı yıllarda büyük ölçüde 
restore edilerek ihya edilmiştir. 

Saray-ı Hümayun'un Haliç girişinde ve 
deniz kıyısındaki son binası, ortadan 
kalkmış olan Yalı Köşkü'dür. Sirkeci Ga
rı'nın demiryolu hatlarının geçtiği alan
da bulunan tek kat halindeki bu kasrın 
eski resimleri mimarisi hakkında fikir 
verir. Kıyıdaki bir çıkıntı rıhtım üzerinde 
açık bir bina halinde olup padişahın sefe
re çıkan donanmayı uğurlamasına mah
sus bir deniz alay köşkü idi. Fransız res
samı L. François Cassas tarafından XVIII. 
yüzyıl sonunda yapılan ve Azay-le-Ferron 
Şatosu'nda bulunan bir resimde Haliç gi
rişi görülmektedir. Burada Saray-ı Hü
mayun'un kıyıdaki köşk ve kasırlarından 
başka denizde padişahın saltanat kayığı 
ile ona refakat eden ileri gelenlerin ka-

Eyüp sırtlarından Haliç"in görünüşünü yansıtan eski bir 
fotoğraf (Semavi Eyice fotograf arşivi) 

yıkları belirlidir. 200 yıl önce Haliç'in Mar
mara ile birleştiği bu yerin o harikulade 
güzelliğini bugün tasawur etmek dahi 
mümkün değildir. 

Haliç'in Türk döneminde bir liman, bir 
ticaret ve gemi tezgahları bölgesi. aynı 
zamanda ticaret ve savaş gemilerinin 
demir yeri olmasının yanı sıra bilhassa 
üst kesimi itibariyle şehir halkının açık 
havaya, kıra ve yeşile çıkmak ihtiyacına 
karşılık veren bir bölge durumundaydı. 
XX. yüzyıl başlarına gelinceye kadar ünlü 
bir mesire yeri olan Kağıthane deresinin 
uzantısında ve Alibey deresiyle birlikte 
Haliç'e kavuştukları yerin kıyılarında pek 
çok yalı, köşk ve sahilsaray yapılmıştı. 
Böylece Haliç'in yukarı kesimi, aynen Bo
ğaziçi gibi su kıyısında ağaçlar arasın
da yazlık yalıların sıralandığı bir sayfiye 
semti olmuştur. Nitekim Eyüp'ün bilhas
sa Bahariye semtinde yoğun olan yalı
larının resimlerini eski gravürlerde bul
mak mümkündür. i. Melling'in lll. Selim 
döneminde çizdiği resimlerin birinde ön 
planda, Ayvansaray dışında Haliç kıyısm
daki IV. Mehmed'in kızı Hatice Sultan'ın 
sahilsarayı görülür. Bu muazzam ve çok 
ihtişamlı olduğu bilinen sahilsaraydan. 
ona komşu olduğu için Hatice Sultan'ın 
yeniden yaptırdığı Sultan Camii olarak 
adlandırılan Yavedud Camii, Hasköy Köp
rüsü'nün dibinde yarısına kadar toprağa 
gömülmüş olarak durmaktadır. Eyüp'te 
Esma Sultan Sahilsarayı'nın büyük salo
nunun barak üsluptaki göz kamaştırıcı 
ihtişamı ise İngiliz ressamı Th. Allarn'un 
bir gravüründen anlaşılmaktadır. Ancak 
buraya XIX. yüzyıl sonlarına doğru giren 
sanayi tesisleri bu yalıları birer birer eze
rek yok etmiştir. Bunlar arasında 1946'
ya kadar kalan çok harap ahşap bir yalı 
Şah Sultan Camii yakınında dururken da
ha sonraları bu hatıra da ortadan kalk
mıştır. 

Haliç'in yukarı kıyısındaki yalıların ve 
sahilsarayların sahiplerinin adlarını ve
ren listeler bestancıbaşı defterlerinde 
bulunmaktadır. Bu listeler, padişah sal
tanat kayığı ile Haliç'te veya Boğaziçi'n
de seyahat ederken gözüne ilişen bir ya
lının kime ait olduğunu sorduğunda bes
tancıbaşının doğru cevap verebilmesi için 
hazırlanmış, gerçeğe uygunluğunda en 
ufak şüphe bulunmayan belgelerdir. Ni
tekim 1814-1815'te yazıldığı tesbit edi
len bestancıbaşı defterlerindeki bilgiler
den Ayvansaray kıyılarında kimlerin ka
yıkhane, ev ve yalılarının olduğu anlaşıl
maktadır. Bunların içinde en büyüğü ve 
en muhteşemi Hatice Sultan Sahilsarayı 
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idi. Haliç kıyılarının sadece küçük bir bö
lümüne dair olan bu liste sahildeki yerle
şimin çeşitlilik ve renkliliği hakkında bir 
fikir verir. Burada padişaha mahsus Ba
hariye Kasrı'ndan başka devlet mülkiye
tinde ve padişah kıziarına tahsis edilmiş 
dört büyük sahilsaray vardı. Bu yalılarda 
ölen ileri gelenlerin cenazeleri kayıklarla 
Haliç'ten indirilerek Sirkeci'de Bahçeka
pı'ya getirilir, buradan da defnedileceği 
türbeye götürülürdü. Nitekim Eyüp'teki 
yalısında doğum sırasında ölen Melek 
Ahmed Paşa'nın zevcesi Kaya Sultan'ın 

cenazesinin Haliç yoluyla denizden nakli 
ve Ayasofya'da Sultan İbrahim Türbe
si'ne defnedilmesiyle ilgili cenaze töreni 
Evliya Çelebi tarafından anlatılır. 

Sultan lll. Ahmed'in kızı Fatma Sul
tan'ın Silahdar Ali Paşa ile olan ilk düğü
nü Eyüp'te yapıldı. Düğün eğlencelerinin 
bir kısmı 17 Mayıs 1709'da Haliç'te cere
yan etti. Akşam sallar üstünde top ve 
tüfek atışları yapıldı. 18 Mayıs günü de 
Kağıthane'de çayırlarda güreşler, çeşitli 

müsabakalar olurken burada ayrıca ziya
fet verildi. Gece ise Haliç'te yapma kale
lerden fişek atışlı. ateşli gösteriler dü
zenlendi. 

Eyüp'ün Alibeyköy'e doğru olan sahi
linde, Sultan Abdülaziz döneminde Maç
ka'daki M evievi Tekkesi'nin istimlak edil
mesi üzerine kurulan ( 187 4-18 77) mev
levihane Haliç sahilindeki önemli tesis
lerden biridir. Burada birçok binadan 
meydana gelmiş, büyük bir yalı halinde 
bir harem dairesine sahip muhteşem bir 
mevlevihane bulunmaktaydı. Bahariye 
Mevlevihanesi olarak bilinen bu mües
sesenin binaları tekkeler kapatıldıktan 
sonra (ı 925) peyderpey yıkılmış . bazıları 

yanmış. mermer avlu girişleri satılmış ve 
sonunda arazisi üzerinde atölye ve fab
rikalar inşa edilmişken Büyükşehir ve 
Eyüp belediyeleri tarafından 1985-1986 
yıllarında burası temizlenerek yeşil saha 
haline getirilmiştir. istanbul'un son Mev
levi çelebisinin hatıralarında düğününün 
yapıldığını anlattığı bu dergahın bugün 
varlığını gösteren son işaret. Alibeyköy'e 
giden yolun karşı tarafında olan ve De
deler Kabristanı denilen mezarlıktır. Bu
rada bazı Mevleviler'in mezarları arasın
da, bu tarikata mensup olan ünlü istan
bul tarihçisi, İhtifalci lakabıyla tanınan 
Mehmed Ziya Bey'in de kabri bulunmak
tadır. 

istanbul'un Haliç kıyılarında Gümrük 
emini makamı olan Eminönü'nden itiba
ren Yemişkapanı, Unkapanı , Odun İske
lesi gibi yerler deniz yoluyla gelen malla-
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rm boşaltıtıp ambarlandığı , işlenip satıl

dığı merkezlerdi. XIX. yüzyılda Zindan
kapı ile Eminönü arasında bilhassa zey
tin ve zeytinyağı ticaretine mahsus han
lar yapılmıştı. Ege denizinde Sira adasın

dan gelen çoğunlukla Rum asıllı tüccar
ların aynı mimaride iki sıra kagir dük
kaniardan oluşan hanları da burada idi. 
Aynı yerde sur kapılarından birinin ya
nındaki burç. eski bir efsaneye bağlana
rak Baba Cafer adındaki bir velinin tür
besi olmuştur. Bu türbenin yanında ve 
kapının bitişiğinde Osmanlı dönemi bo
yunca suçlu ve borçluların kapatıldığı bir 
hapishane bulunuyordu. Bu sebeple ka
pıya Zindan Kapısı denilmiş. hapishane 
de Baba Cafer Zindam olarak tarihe geç
miştir. XIX. yüzyılda Zindan Kapısı adının 
hoş bir tesir bırakmadığı göz önünde tu
t ularak bir fermanla adı Baba Cafer Ka
pısı'na dönüştürülmüştür. Bir başka ha
pishane de M. Lorichs'in resminde işa
retlendiğine göre Unkapanı yakınındaki 
bir kulede idi. Bu burcun zindan olduğu 
resmin üst kenarında yazılı olarak belir
t ildikten başka, içindeki tutukluların ge
lip geçenin yardımlarını almak üzere bir 
ipte sallandırdıkları sepet de gösterilmiş
tir. Eminönü'nün bu kesiminde, XIX. 
yüzyılın ikinci yarısı içinde Batı mimarisi 
üslubunda birkaç katlı büyük hanlar inşa 
edilmişti. Bunlardan Limon Ham 1986'
da yıktırılmış. Zindan Ham daha önce sa
hibi tarafından restore edilmesine rağ
men büyük istimtak tehlikesi atiatarak 
kurtulmuştur. Aynı şekilde yanındaki De
ğirmen Ham'nın da yok olması önlenmiş

tir. 

Surların önündeki dar kıyı şeridi , yel
kenli ticaret gemilerinin sahile dik olarak 
bağlandığı bir rıhtım şeklindeydi. Ticaret 
gemilerinin bakım ve kalafat işlerin in ya
pıldığı tezgahlar Haliç'in yukarısına doğ
ru bu kıyı boyunca sıralanıyordu. Ayrıca 
gemilerin donanım makaralarını yapan 

makaracılar. ağaç tomacıları (çekiciler). 
halatçılar da bu kesimde yerleşmişti. 
Haliç kıyısında Unkapanı yakınında bir de 
Tüfenkhane bulunduğu buralarda bu 
adla bir mescidin vakfedilmiş olmasın
dan anlaşılmaktadır. Yakın tarihlere ge
linceye kadar Fener-Ayvansaray arasın
da sandal, kotra gibi küçük ahşap tekne
ler yapan tezgahlar vardı. Aynı sanayi 
kolları karşı yakada Galat a kıyısında da 
mevcuttu. Karaköy-Azapkapı arasında 
kürekçiler. yelkenciler gibi gemi dona
nımıyla ilgili esnaf ve sanatkarlar toplu 
olarak yerleşmişlerdi. Kalafat yeri bu sa
nat kollarının bir başkası idi. Ancak bu
ranın 1985-1987'lerde istimlakiyle son 
dükkanlar da yok olmuştur. XVI. yüzyılda 
Galata sırtlarından Batılı ressamlar tara
fından çizilen resimlerde Haliç'in ve is
tanbul'un bu kıyısının görüntüsü gayet 
iyi farkedilir. Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde 1553-1555 yılları arasında 
İstanbul'un 11 m. uzunluğunda bir pano
ramasını meydana getiren Flensburglu 
Melchior Lorichs'in (Lorck) Hollanda'da 
Leiden'de olan bu resminde kıyıda bazı

ları palamarda. bazıları hareket halinde. 
bazıları ise donatımı yapılmamış kuru 
tekne halinde irili ufaklı . çeşitli tiplerde, 
kürekli veya yelkenli pek çok sayıda gemi 
tasvir edilmiştir. Bunun Lorichs'in eseri
ne nisbette daha ilkel bir üslupta benzeri 
XVI. yüzyılın sonlarında yapılmış. Viya
na'da Nationalbibliothek'te olan renkli 
bir Galata resminde de görülmektedir. 

Bir cihan devletinin başşehrinin deniz 
yoluyla dış çevrelerle bağlantısını sağla
yan ve böylece gerçek anlamı ile İstan
bul'un limanı durumuna giren Haliç'in 
güney kıyısı. Türk döneminde Eminönü'n
den Ayvansaray'a doğru yoğun bir yer
leşmeye sahne olmuştur. Eminönü- Un
kapanı arası , daha çok gemilerin boşalt

tığı maliarta bağlantılı olarak bir ticaret 
bölgesi halinde gelişmiş ve bu merkez 

Haliçte işleyen gemi ve kayıkları gösteren iki eski fotoğraf (Semavi Eyice fotograf arşivi) 
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bilhassa Eminönü-Tahtakale kesiminde 
yoğun biçimde yukarıya doğru yayılmış
tır. Günümüzde bu bölgede görülen, XVI
XVIII. yüzyıllara ait bir kısmı çok harap. 
bir kısmı nisbeten iyi durumda olan han
lar bu ticaret bölgesinin genişlik ve zen
ginliğinin son izleridir. XIX. yüzyılda kar
şıdan çekilen fotoğraflarda , eski Balık
pazarı ile Yemiş iskelesi arasında kıyı
nın sahil yolu halinde boş olduğu ve hat
ta burada Haliç'e bakan dükkan ve ma
ğazaların güneşlik tenteleri olduğu gö
rülür. Sonraları burası kıyıya dökülen 
çöplerle dolmuş ve bataklık haline gel
miştir. 

Haliç'in buradaki kıyılarının yukarı böl
geleri, temiz hava kabul edilen kuzey 
rüzgarını aldığından tercih edilen semt
ler olarak evler ve ileri gelenlerin konak
ları ile kaplanmıştı. Bunların arasında en 
önemli yapı . yeniçeri ağasının Süleyma
niye'de mahmuz gibi ileri taşan ve Ha
liç'e hakim bir konumda bulunan bir çı
kıntı üzerindeki büyük konağıydı. Ağaka

pısı olarak adlandırılan bu heybetli bina 
tarih boyunca birkaç defa yanıp yeniden 
yapıldıktan sonra yeniçeri teşkilatının or
tadan kaldırılması üzerine yerine Me
şihat-ı İslamiyye (şeyhülislam lı k) Dairesi 
olan bina yapılmıştı r. Bunun bir kısmı 
günümüzde istanbul Müftülüğü'dür. 
Kaynaklar bu bölgede Süleymaniye yakı

nında Mimar Sinan'ın yapısı. 300 adalı. 
yedi hamamlı ve eşsiz manzaraya sahip 
Siyavuş Paşa Sarayı'ndan bahsederler. 
1200 penceresi olan bu saray veya konak 
1660 yangınında mahvolmuştur. Galata 
tepelerinden çekilmiş eski fotoğraflarda 
Haliç'e inen yamaçlarda birçok konağın 
varlığı görülür. XIX. yüzyılda Beyazıt 

semtinin aşağısında Edhem Paşa Konağı 
bulunuyordu. Yok olan bu konaktan ka
lan müzeyyen bir avlu kapısı birkaç yıl 
öncesine kadar görülebiliyordu. Kulenin 
dibinde yine Haliç'e hakim bir yerde, 
Mercan Yokuşu başında Ali Paşa tarafın
dan bütünüyle Batı üslubunda yaptırılan 
üç katlı kagir konak vardı. Daha sonra 
devletçe el konularak hanım sultanlara, 
ardından da Erkan-ı Harbiyye Dairesi'ne 
tahsis edilen bu saray- konak Mercan
Laleli yangınında yanmıştır. Uzun yıllar 
öylece duran harabesi Fahrettin Kerim 
Gökay'ın belediye başkanlığı yıllarında 
hiçbir iz kalmayacak şekilde yıktınlarak 
arsasına ahşap barakalar inşa ettirilmiş
tir. Sonraları bunlar da yıkılarak aynı yer
de bir kat otoparkı yapılmıştır. Haliç'e 
hakim bir yerde Eyüp sırtlarında da İd
ris-i Bitlisl"ye ait İdris Köşkü denilen bir 



özel mülk XVI. yüzyılda tarihe karışmış
tır. Buradan bütün Haliç'i gören manza
ra hakkında onun az ilerisinde kurulan 
Pierre Loti Kahvehanesi bir dereceye ka
dar fikir verir. 

Haliç kıyılarının bazı kesimleri bilhassa 
gayri müslim reayanın yoğun olarak yer" 
leştiği yerler olmuştur. Bunlar yahudiler, 
Rumlar ve Ermeniler'di. Eminönü bölge
sinde XVI. yüzyıla kadar t opluca yahudi
ler yaşıyordu. Bunların havraları, Yenica
mi'nin Hünkar Kasrı yanında bir süre ün
lü bir lokanta olduktan sonra başka işle
re tahsis edilmiş olarak günümüze ka
dar gelmiştir. Aynı yerdeki sur kapıların
dan biri de bu sebeple Çıfıt Kapısı olarak 
adlandırılmıştır. Yahudiler XVII. yüzyılda 
buradan çekilmişler, karşı yakada yine 
Haliç kıyısında Hasköy'e yerleşmişlerdir. 
Ayrıca Balat'ta da bir kolani halinde ya
şamışlardır. Yahudi cemaatinin Edirne
kapı'nın Haliç'e inen yamacında Tekfur 
Sarayı çevresinde de XIX. yüzyıla kadar 
toplu olarak bulunduğu bilinmektedir. 
Burada yer alan Kastoria (Kesriye) Sina
gogu adındaki, duvarları çeşitli tasvirler 
ve bu arada bir Galata yangınını göste
ren resimle süslü havraları cemaatsizlik 
ve bakımsızlıktan 1990'a doğru yıkılmış
tır. Bu bölgede ilk defa adı 1480'de ge
çen, şimdiki binası 1870'te yapılan Poli
jasan, Selanik, esası Bizans dönemine 
inen ve 1709'da yenilenen Yanbolu, yine 
Bizans döneminden kaldığı sanılan ve 
1709 ile 18Z3'te yenilenen büyük Ahrida, 
XVII. yüzyıla ait Cana sinagogları bulun
maktadır. Bunlardan Ahrida Sinagogu 
XVII. yüzyılın Türk sanatı üsiCıbunda zen
gin bir iç süslemeye sahiptir. Bu bina son 
yıllarda büyük ölçüde ciddi bir restoras
yon görmüştür. Haliç kıyısında Eyüp yö
nünde uzanan cadde ile su kıyısı arasın
da da Batı mimari üsiCıbunda bir bina 
olan MOsevi Hastahanesi yer alır. Has
köy'de empire üsiCıbunda XIX. yüzyılda 
yapılmış küçük sinegog ise terkedilerek 
ev haline getirilmişken 1996'da Beyoğlu 
Belediyesi'nce tamir edilerek doğumevi 
yapılmıştır. 

Fener ve çevresi Rumlar'ın yoğun ola
rakyaşadıkları bir bölge olduğundan bu
rada "Fener beyleri" denilen Rum ileri 
gelenlerinin bilhassa kıyı boyunca kagir 
yapılı, fakat içieri Türk üsiCıbunda zengin 
surette bezenmiş evleri, konakları yapıl
mıştır. Yanlış olarak Bizans döneminden 
kaldıkları sanılan XVII-XIX. yüzyıllara ait 
bu ev, yalı ve konaklardan istimlaklerden 
kurtulabilen sadece bir ikisi Haliç sahil 
yolu kenarında durmaktadır. XIX. yüzyıl-

da da burası Rumlar'ın oturduğu bir böl
ge olduğu için Haliç boyundaki caddenin 
yukarı kesiminde Batı mimari üsiCıbun
da gösterişli evler inşa edilmiştir. Bura
da, etrafı duvarla çevrili adeta bir iç kale 
gibi olan bir sahanın içinde XVII. yüzyı
lın ilk yıllarında Ortodoks Patrikhanesi 
yerleşmiş ve bugüne kadar aynı yerde 
kalmıştır. Kagir ve üstü çatılı, mütevazi 
Ayios Georgios Kilisesi'nin yanında olan 
patrikhane bir Osmanlı konağı mimari
sinde ahşap bir bina idi. 1941'de yanan 
bu yapı 1986-1987 yıllarında eski resim
lerine göre ihya edilmiştir. Fener ile Çar
şamba arasındaki yamaçta bütün Ha
liç'e hakim kırmızı renkteki heybetli bina 
ise genellikle sanıldığı gibi patrikhane ol
mayıp 1881'de inşa edilen Rum Lisesi'
dir. Bu bölge Ortodokslar tarafından o 
derecede benimsenmişti ki küçük kilise
siyle Mısır'da TCırisina'daki Katerina Ma
nastırı'nın misafirhanesi de (metokhion) 
Haliç kıyısında kurulmuştur. Bu küçük 
hıristiyan külliyesi istimlaklerden kurtul
muş olarak bugün hala durmaktadır. Fe
ner dışında Rumlar yine Haliç'e yakın bir 
yerde daha yerleşmişlerdi. Ayvansaray'ın 
üstünde, Bizans döneminin Blakhernai 
ziyaret yeri ayazması ile kilisesinin deva
mı mahiyetinde olan Meryem adına bir 
kiliselerinden başka Edirnekapı ile Eğri
kapı arasında 1950'1i yıllara kadar yaşa
yan Rumlar vardı. 

Balat ve Fener'in yukarısında Kara
gümrük semtinin Haliç'e inen tarafında, 
XVIII. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı Dev
leti'ne bağlı beylikler olan Eflak ve Bağ
dan voyvodalarının geniş araziler için
deki sarayları Haliç'e hakim yamaçlarda 
yükseliyordu. Haliç kıyısında uzanan cad
denin deniz tarafında yapılmış kagir bir 
ev voyvoda Dimitrie Cantemir'in evi ola
rak anılırdı. Sağlam bir dayanağı olma
makla beraber değerli bir eser olan bu 
bina 1986'da yıktmlmıştır (resmi için bk. 
ist.A, ı, 79). Bunlardan Bağdan Sarayı'-
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nın eski bir Bizans yapısı olan ibadet yeri 
(şapel) son yıllarda gecekondular arasın
da kaybolmuştur. Balafta az da olsa bir 
Ermeni cemaatinin varlığı, buradaki Surp 
Restagabet adlı bir kilise ile, Perruh Ket
hüda Camii'nin yakınında uzun yıllar ön
ce t erkedilerek dökümhane haline geti
rilmiş kagir bir okul binasının varlığın
dan anlaşılır. Ermeniler'in Haliç'in karşı 
kıyısında Hasköy sırtiarına da yerleştik
leri bilinmektedir. Burada XIX. yüzyıl 

başlarında inşa edilen empire üsiCıbun
daki kiliseleri Haliç Köprüsü kurulurken 
yıkılmıştır. İstanbul'un Haliç sahilinin koz
mopolit karakterinin işareti olan diğer 
bir unsur da yine Fener'deki Bulgar Ki
lisesi'dir. Bu yapının en dikkate değer 
özelliği, XIX. yüzyılda Batı'da bir ara mo
da olarak çeşitli yerlerde uygulanan bir 
teknikle dökme demirden parçaların 

montajı suretiyle yapılmış olmasıdır. 

U nkapan ı- Küçükpazar-Cibali semtleri 
Karadeniz kıyılarından, bilhassa Bartın, 
inebolu ve Cide'den gelen halkın yerleş
tiği yerler olmuştur. Haliç kıyısının aşağı 
bölümü Türk döneminde ticaret ve iş 

bölgesi haline gelmiş, burada XV. yüzyıl

da cami ve mescidler yapılmıştır. Küçük 
Timurtaş Mescidi, Zindankapı yanında 
Ahi Çelebi Camii (XVI. yüzyılda Mimar Si
nan tarafından yenilenmiştir). Tahtaka
le'de Hoca Attar Halil Mescidi (yerine 
kendi camiini yaptırmak üzere Rüstem 
Paşa tarafından yıktırılmıştır). Unkapa
nı'na komşu Yavuz Ersinan Camii bunla
rın başlıcalarıdır. Bu bölgedeki surların 
dışında kalan dar toprak şeridi üzerinde 
de çeşitli dönemlerde mescidler kurul
muştur. Eyüp'e açılan kapının dışında 
999 ( 1590-91) tarihli Korucu veya Ayvan
saray Mescidi bulunuyordu. Birkaç defa 
değişikliğe uğrayan bu mescidin son ah
şap yapısı 1980'1i yıllarda yıkılarak yeri
ne ev yapılmıştır. Balat iskelesi Mescidi, 
XVIII. yüzyılda imam Yusuf Şücaüddin 
Efendi tarafından yaptınlmakla beraber 
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bugünkü binası XIX. yüzyıla aittir. Yeni
kapı iskelesi, Ayakapı, Cibalikapı mescid
Ieri adlarını aldıkları kapıların dışında ku
rulmuş vakıflardı. Unkapanı yakınında 

olan Tüfenkhane, karhi'ınesiyle birlikte 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından fev
kanl olarak inşa ettirilmiştir. Unkapanı 
Camii de denilen Süleyman Subaşı Ca
mii'ni XVI. yüzyılda bir iskelebaşı mabedi 
olarak Mimar Sinan yapmıştır. Tarih bo
yunca birkaç defa tamir gören bu eser, 
son olarak XIX. yüzyılda "Tanzimat üs!G
bu" denilen biçimde kiremit örtülü ola
rakyeniden inşa edilmiştir. Eski Unkapa
nı Köprüsü'nün yerinde Atatürk Köprü
sü yapıldığında meydanın kenarındaki 

bu önemli cami de tamirinin gerçekleş

mesi beklenirken yıktırılmıştır. Yeri şim
di boş arsadır. Eminönü'ne uzanan kı
sımda ise Zeytinciler. Ayazmakapı, Odun
kapısı , Soğancılar, Balıkpazarıkapısı, Tek
neciler ve Gümrükemini mescidleri bu
lunuyordu. Bunlardan Balıkpazarıkapı
sı Mescidi III. Mustafa döneminde ah
şap olarak yapılmış, ı. Abdülhamid za
manında yanmış , III. Selim'in saltanatı 
sırasında 1 795-1798 yılları arasında Sad
razam izzet Mehmed Paşa tarafından 
ka gir olarak yeniden inşa edilmiştir. Türk 
mimarisinde az rastlanır bir biçimde çok
gen şeklinde yapılan bu küçük fevka
nl mescid, Eminönü Meydanı-Balıkpa
zarı açıldığında yıkılıp kaldırılmıştır. Bu
gün yerleri bile bilinmeyen Tekneciler 
ve Gümrükemini (Gümrükönü) mescidle
riyle yukarıda adı geçen yine sur dışında
ki Ahi Çelebi Camii Fatih Sultan Mehmed 
döneminde yapıldıklarına göre şehrin bu 
bölgesinin fetihten az sonra yoğun bi
çimde Türkler'ce iski'ın edilmiş olduğunu 
belli ederler. 

Haliç'in Eyüp ve Galata kıyılarındaki 
mescidleri dışında Kağıthane deresi ağ
zından itibaren Kasımpaşa'ya doğru da-

. ha XIX. yüzyıl başlarında harap olan Ka
raağaç Camii vardı. Onu takip eden Süt
lüce Camii ise 9S7'de (1550) ölen Babüs
saade Ağası Mahmud Ağa'nın hayratı 
olup ahşap çatılı , duvarları taş ve tuğla 
derzli, klasik üslupta bir binadır. Bu ca
minin yakınında Şeyh İshak-ı Karamani'
nin türbesinden başka Türk hat sanatı
nın en ünlü ustalarından Ahmed Şern
seddin Karahisari ile yetiştirdiği, Süley
maniye Camii yazılarının hattatı olan Ha
san Çelebi'nin kabirieri bulunuyordu. 
Sütlüce'de XVIII. yüzyıl sonlarında yapı
Ian ve XIX. yüzyıl sonlarına doğru büyük 
ölçüde yenilenen Sa'diyye tarikatına ait 
Hasirizade Tekkesi de istanbul'un bu dö-
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nemde sanat ve kültür merkezlerinden 
biri idi. Tekkeler kapatıldıktan sonra ha
rap olmuş, arada tamirler görmesine rağ
men tekrar bakımsız kalmıştır. 

Haliç'in yukarı yakasında, her ikisi de 
XVI. yüzyıla ait Plrl Mehmed Paşa ve 
Defterdar Abdüsselam Efendi mescidle
rinden başka büyük bir yapı olarak Has
köy'de yeni askeri teşkilattaki Humbara
cılar ve Lağımcılar için inşa edilen kışla
nın ortasında III. Selim'in annesi Valide 
Mihrişah Sultan'ın 1218'de (1803) yaptır
dığı Humbarahane Camii vardır. Cami 
kubbeli, fevkanl ve çifte minareli bir ya
pıdır. Önce büyük Haliç Köprüsü, şimdi 
de bunun ilavesi olarak inşa edilen geniş
Ietme tabiiyesi caminin görünümünü bü
yük ölçüde engellemiş, bu güzel eser 
adeta köprü altına sıkıştırılmıştır. Ha
liç'in bu kıyısındaki büyük camilerden bi
ri, günümüzde Camialtı Tersanesi olarak 
adlandırılan tesisin içindeki ibadethi'ıne
dir. Ayrıca Kasımpaşa semtine adını ve
ren Güzelce Kasım Paşa Camii ile Kalyon
cular Kışiası'nın iç avlusunda Kaptanıder
ya Cezayirli Hasan Paşa'nın yaptırdığı iba
dethaneler, bu kıyının başlıca önemli kub
beli camileridir (Haliç kıyısında Galata 
sınırları içinde olan cami ve mescidler 
için bk. GALATA) . 

Haliç'in Eminönü'ne doğru olan aşağı 
kesiminde daha fetihten pek az sonra 
yoğun müslüman yerleşmesinin bir işa
reti de Tahtakale'de Fatih Sultan Meh
med evkafından büyük Tahtakale çifte 
hamamıdır. Türk hamam mimarisinin 
başeserlerinden olan bu muhteşem yapı 
uzun süre ardiye ve buzhane olarak kui
Ianılmışken 1990'1ı yıllarda restorasyon u 
yapılarak içinde ve dışında pek çok deği
şiklikle çarşı haline getirilmiştir. Haliç kı-

Ha ı lc'in Galata kıvısındaki Yağkapanı camii'nin eski bir fo· 
toğrafı (Semavi Eyice fotograf arşivi) 

yısındaki diğer önemli bir hamam da Mi
mar Sinan tarafından III. Murad'ın anne
si Nurbanu Valide Sultan için XVI. yüzyıl 
sonunda yapıldığı bilinen ve yıllardan be
ri kullanılmadığı için son derece harap ve 
bakımsız bir durumda bulunan Cibali 
(Haseki) Hamamı'dır. Bu kıyıdaki üçüncü 
önemli hamam Balat Hamamı'dır. Bu 
çifte hamam, Sinan'ın eseri olan Perruh 
Kethüda Camii'nin hemen yanındadır. 
Balat Hamarnı'nın dikkate değer bir özel
liği, yapıldığı XVI. yüzyılda burası yahudi
MOsevi topluluğunun yaşadığı bölge ol
duğundan, hamamın içinde sadece ya
hudilerin girdiği "yahudi çukuru" denilen 
bir havuza sahip oluşudur. Ayvansaray'
da Atik Mustafa Paşa Camii yakınında 
bulunduğu kaynaklardan öğrenilen bir 
hamamdan ise bugüne hiçbir iz ulaşma
mıştır. 

Haliç'in iki kıyısı arasında bağlantı. sa
hillerde bulunan çok sayıdaki iskeleler 
arasında işleyerek iki yakayı bağlayan. 
"perime" denilen iki ucu sivri, ancak di
bine oturulabilen gayet hafif kayıklarla 
sağlanıyordu. Bu zarif biçimli. bazı yerle
ri altın yaldızlı, Haliç sularına ayrı bir gü
zellik veren kayıklar XIX. yüzyıl sonlarına 
kadar kullanılmıştır. İskeieierin başların
da da ağaçların gölgelediği küçük mey
danlar doğmuştu. Bu meydanlarda ge
nellikle bir cami ile ortada güzel bir mey
dan çeşmesi yapılmış. etrafında bir kıs
mı su üstündeki kazıkiara oturtulmuş 
kahvehaneler kurulmuştu. Azapkapı'da 
XVIII. yüzyıl başlarına ait Viiiide Saliha Sul
tan Sebil ve Çeşmesi bunların en muh
teşemidir. Buraya da bu sebeple Çeşme 
Meydanı deniliyordu. 

Unkapanı iskelesi başındaki küçük 
meydan, XVI. yüzyıla ait Süleyman Suba
şı Camii ve Hatız Ahmed Ağa Çeşmesi 
yanında XIX. yüzyılda güzel bir kahve bi
nası ile süslenmişti. Bugün bunlardan 
yeri değiştirilmiş olarak sadece mermer 
çeşme kalmıştır. Ayvansaray dışında 
Haliç kıyısında muhteşem ve büyük 
bir sarayı olan IV. Mehmed'in kızı Hati
ce Sultan, buradaki Yavedüd Camii'ni 
yeniden yaptırdıktan başka sur duva
rına bitişik bir sebille çeşme de vakfet
mişti. 1980'lerde sahil yolu açılırken her 
ikisi de yıkılmış. sonraları yalnız çeşme 
ihya edilirken Haliç'in bu kıyısındaki tek 
örnek olan güzel sebil yeniden yapılma
mıştır. 

Haliç'teki belirli iskeieiere değişik yer
Ierden gelen gemiler yanaştığı, yolcu ve 
yüklerini buradan alıp boşaltlığı için bun
lar farklı adlarla anılırdı. Nitekim Çanak-



kale Bağazı'ndaki Çardak'tan mal geti
ren gemilerin Zindankapı önündeki Çar
dak iskelesi'ne yanaştığı söylenir. Bu is
kelenin adını burada su kıyısındaki bü
yük bir asma çardağından aldığı da ileri 
sürülür. Aynı yerdeki iskele başında yeni
çerilerin elli altıncı ortasının idaresinde 
bir kollukla (karakol) bir yeniçeri kahve
hanesi vardı. Haliç iskelelerinin en tanın
mışlarından olan bu bölgedeki kahveha
ne bir yeniçeri şairinin yazdığı , "Çardak'
taki Ellialtı Kahvesi 1 Leb-i deryada ma
habbet kafesi" mısraları ile başlayan yir
mi kıtalık bir destana konu olmuştur. 
Destanda buradaki kahvehanelerin mi
marileri ve zenginliği anlatılır. Yeniçerilik 
kaldırıldıktan sonra şehrin dışarıdan ge
len yiyeceğinin indirildiği . bu iskelebaşı 
ihtisap ağalığı makamı olmuştur. Bura
da ayrıca "ateş kayığı" denilen ve yangın 
söndürmede kullanılan tulumbacı kayık
Iarı da dururdu. Haliç'in Yemiş iskelesi 
yakınındaki Çardak iskelesi. suçlu yeni
çerilerin Süleymaniye'deki Yeniçeri Ağa
sı Sarayı'nda (Ağakapısı) sorgulandıktan 

sonra cezalarını çekmek üzere kalebend 
edildikleri veya idam edilecekleri hisaria
ra (genellikle istanbul ve Çanakkale bo
ğazları kaleleri) götürülmek üzere kayı
ğa bindirildikleri yerdi. 

Haliç iskeleleri arasında veya bu iskele
lerden çeşitli yerlere yolcu taşımacılığı, 
ücret tarifeleri muntazam listeler halin
de tesbit edilerek narh cetvelleri düzen
lenen kayıklarla sağlanırdı. XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında Haliç kıyılarında kayıkçılık 
hala devam etmekle beraber gitgide bu
rada kullanılan kayıkların güzel biçimleri 
unutulmuştu . Haliç iskeleleri arasında 

Karaköy Köprüsü'nden itibaren yolcu ta
şıyan küçük vapurlar da bu sırada sefere 
konulmuş ve İstanbul halkı uzun yıllar 
Eyüp ziyaretlerinde bu vapurları kullan
mıştır. Ayrıca kara yoluyla ulaşırnın zor
Iuğu yüzünden Cibali, Kasımpaşa ve Ye
miş gibi iskelelere, ön ve arkaları yarım 

Kağ ıthane 

deresinin 
Haliç'e 
dökü ldüğü 

veri 
gösteren 

· bir kartpestar 
(İstanbul 

Belediyesi 

Atatürk 

Kitaplığı 

kartpostal 

koleksiyonu) 

yuvarlak olduğundan halk arasında "tuz
luk" adı verilen bu küçük gemilerle gidi
lirdi. Önceleri Kağıthane iskelesi'ne ka
dar sefer yapılırken dere ağzının dolma
sı yüzünden buraya en basit sandal dahi 
yanaşamaz olmuştur. Köprüyü yaya geç
mek istemeyenierin bindikleri Eminönü
Karaköy arasında "dolmuş" yapan kayık 
seferleri de yakın tarihlere. kadar sür
müştür. 

Haliç'in Türk döneminde aşağı bölümü 
ticaret ve gemicilik merkezi, yukarı bölü
mü de kasır ve sahilsarayları ile sayfıye 
yeri olmuştur. Suranın bir başka özelliği 
de istanbul'un manevi fethiyle ilgili bü
yük saygı gören sahabiierin kabirierinin 
bu kıyıda bulunmasıdır. Bunlardan biri, 
zengin bir efsanesi olan Eminönü'ndeki 
Baba Cafer Türbesi 'dir. İslam efsaneleri, 
müslümanların Ortaçağ içinde çeşitli ku
şatmaları sırasında surlar dibinde şehid 
olanların hatıralarını yaşatmıştı r. Şehrin 

fethinden sonra bunların her birinin yeri 
sembolik olarak tesbit edilmiş . buralara 
makam kabirler ve türbeler yapılmıştır. 
Bu türden "ni'me'I-ceyş" veya sahabe ka
birler inin en yoğun şekilde toplandığı 

bölge İstanbul'un Haliç kıyısındaki ku
zeybatı köşesidir. Yalnız Unkapanı'nda 

Horoz Dede Türbesi Bizans'a karşı yapı

Ian Arap akınlarıyla ilgili olmayıp kita
besine göre şehrin 1453'te kuşatılması 

ve fethi sırasında şehid düşen bir vellye 
aittir. 

Haliç kıyısında 
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havra ile 
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HALi C 

Eski bir Bizans kilisesinden XVI. yüz
yılın ilk yıllarında camiye dönüştürülen 
Atik Mustafa Paşa Camii'nin mihrabı ya
nındaki hücre sahabeden Cabir b. Abdul
lah'ın (veya Cabir b. Semüre) kabri ola
rak kabul edilmiş ve bir türbe haline ge
tirilmiştir. Yine eski bir Bizans kilisesi 
iken mescide dönüştürülen, fakat son 
yıllarda kalıntıları yıktınlarak yerine ev 
yapılmasına izin verilen Toklu İbrahim 
Dede Mescidi'nin kurucusu da az öte
deki bir sahabenin türbedarı idi. Bura
daki kapalı bir hisar teşkil eden, etrafı 
surlarla sınırlanmış yerde Il. Mahmud ta
rafından 1251'de (1835) yenilenen Mu
hammed ei-Ensarl'nin Tanzimat üsiQ
bundaki türbesi bulunmaktadır. Daha 
yukarıda Ebu Zer ei-Gıfarl Camii, Tekke
si ve Türbesi yer alır. Son dönemde bü
tünüyle yıkılan cami yakın yıllarda ihya 
edilerek yeniden yapılmıştır. 

Efsaneleri n içinde bir tarihi gerçek pa
yı bulunduğuna işaret eden bulgular İ s
tanbul'un manevi yapısına ayrı bir ruha
niyet katmıştır. Bizans devrinde. Haliç kı
yısında Kosmidion adındaki bir manastı
rm arazisinde, sahabeden Ebü·EyyQb ei
Ensarl adına fethin arkasından büyük 
bir ziyaret yeri kurularak bir tür be ile bir 
cami yapılmıştır. Türk halkı buraya her 
dönemde büyük saygı göstermiş, padi
şahların tahta çıktıklarında kılıç kuşan
ma töreni burada yapılmış ve yeni sultan 
saraydan genellikle deniz yoluyla buraya 
gelmiştir. 

EbQ EyyQb'un t ürbesi çevresi büyük 
önem kazandığından Türk devrinde Ha
liÇ'in bu kesiminde bir kasaba doğmuş, 
hayır sahipleri pek çok cami , mescid, 
medrese, çeşme, sebil ve tekke yaptır
mışlardır. Ayrıca bu insanlar türbelerinin 
ve mezarlarının burada olmasını iste
mişlerdir. Böylece Haliç'in yukarı ucu yalı 
ve sahilsar aylardan başka önemli bir dini 
ziyaret merkezi olmakla beraber aynı 
zamanda ölüm ve hayatın iç içe yaşa
dığı bir yer durumunu almıştır. EbQ Ey
yQb'un yanında, etrafında ve yakınında 
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İstanbul'un büyük bir mezarlığı doğmuş 
ve Haliç boyunca Alibey deresi kenarına 
doğru gelişmiştir. Kabirieri gölgeleyen 
serviler Haliç'in yukarı bölgesine koyu 
yeşil bir fon sağlamış, binlerce mermer 
mezar taşı, aralarda türbeler ve aile so
falan ile huzurlu bir çevre oluşmuştur. 
Bu mezarlıkta gerek tarih bakımından 
değerli gerekse kitabeleriyle halkın ölüm 
karşısındaki duygularını gösteren farklı 
kabir taşları yer alır. Mesela Bosna'da 
doğup Cezayir'de kadılık yapan ve İstan
bul'da vefat eden kişinin mezar taşı Os
manlı Devleti sınırlarının genişliğini gös
teren bir işarettir. Çoğu tahrip edilmekle 
beraber biçim itibariyle değişik şekilleri 
olan birçok mezar taşı bu kabristanı bir 
nevi mezar taşları müzesine çevirmiştir. 

Eyüp Kabristanı kıyı boyunca uzandıktan 
başka Haliç'e bakan yamaçların yukarıia
rına da yayılmıştı. Pierre Loti Kahveha
nesi olarak adlandırılan yerin önünde 
bugün sadece temelleri kalan XVI. yüzyı
la ait Şeyhülislam Alaeddin Arabi Efendi 
Türbesi, buradaki mezarlıklar alanının 

en üstteki son noktasını gösterir. Eyüp 
Camii çevresindeki türbeler arasında So-

. kullu Mehmed, Bulak Mustafa, Perhad 
ve Pertev paşaların mezar abideleri anı
labilir. XIX. yüzyıldaAdile Sultan ile koca
sı Mehmed Ali Paşa için burada önceki
lerle kıyaslanamayacak kadar gösteriş
siz bir türbe yapılmıştır. Mezarının "su 
ve çocuk sesi duyulacak bir yerde" olma
sını isteyen Sultan Mehmed Reşad'ın 

türbesi de Haliç kıyısında bir sıbyan mek
tebi yanında inşa edilmiştir. 

İstanbul'un en güzel hazirelerinden 
biri Haliç kıyısında Ayvansaray'daki sur
ların iç tarafında bulunmaktadır. Etrafı 
sur duvarları ile çevrilmiş bir iç kale gö
rünümündeki bir sahabe türbesi etrafın 

da yaşlı ağaçların gölgelediği hazire. 
buranın ruhaniyetine sığınmak isteyen
lerin kabirleriyle doludur. Bizans döne
minde Pterion denilen sur duvarları ile 
adeta bir iç kale gibi sınırlanmış bu yer
de, sahabeden Ebu Şeybe el-Hudrl'nin 
türbesi etrafında kurulan 1bklu Dede ha
ziresindeki en eski mezar. 908 Reblülahi
rinde (Ekim 1502) ölen Sinan Çavuş b. 
İskender adlı kişiye aittir. Buradaki me
zarlardan biri Hüseyin Ayvansarayl'nin 
üstadı, 1167'de (1754) ölen, Toklu Dede 
mahallesi imamı Şeyhülkurra Haiil Efen
di'ye aittir. Bir diğer mezar ise Hatice 
Sultan'ın kethüdası ve Hadikatü'l-ce
vômi' yazarı Hüseyin Ayvansarayl'nin 
babası, 8 Şaban 1165 'te (21 Haziran 1752) 
vefateden Hacı İsmail Efendi'nindir. İbn 
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Sina'nın el-Kö.ml.n fi'Hıb adlı eserini ilk 
defa Türkçe'ye çeviren Tokatlı Hekim 
Mustafa Efendi'nin de kabri burada idi 
(ö. ı 78 ı) . İstanbul tarihiyle ilgili birçok 
eser bırakan Hüseyin Ayvansarayi, Toklu 
Dede Mescidi civarında oturduğuna ve 
120 1'de ( 1787) buradaki evinde vefat 
ettiğine göre kabrinin aynı hazirede ba
basının yanında olması gerekir; fakat 
bugüne kadar mezar taşına rastlanma
mıştır. Pek çok kitap ve 300'ü aşkın mus
haf yazmış olan hattat Osman Ağa da 
"Toklu Dede nam azizin medfun olduğu 
yerde" oturuyordu. Bütün bunlar, Haliç 
kıyısının bu köşesinin XVIII. yüzyılda is
tanbul'un kültür hayatının önemli mer
kezlerinden biri olduğunu gösterir. 

Haliç'in karşı yakasında, Galata surları 
dışında Kasımpaşa'ya hakim sırtlarda da 
geniş bir Türk mezarlığı vardı. Ulu servi
Ierin bir orman gibi gölgelediği bu me
zarlık Haliç kıyısından Şişhane ve Te
pebaşı'na kadar çıkıyor, buradan da Tü
nel'in yukarı ucundan Tophane'ye doğ
ru iniyordu. Taksim'deki Büyük Mezaris
tan'a karşılık Küçük Mezaristan olarak 
adlandırılan bu mezarlığın Haliç'e yeşil 
bir şerit halinde inişini eski fotoğraflarda 
görmek mümkündür. Cenazeler buraya 
İstanbul tarafından kayıklarla getirile
rek Meyyit iskelesi'nde karaya çıkarılı
yordu. XX. yüzyıl başlarına kadar taşları 
ve ağaçları seyrekleşmiş ve arazisi üs
tünde yer yer binalar yapılmış olmakla 
beraber birçok kısmı henüz duruyordu. 
Cemal Paşa. bahriye nazırı olduğu I. Dün
ya Şavaşı yıllarında Kasımpaşa'daki ace
mi erieri çalıştırarak bu mezarlığı bütü
nüyle ortadan kaldırmıştır. Haliç'e hakim 
yamaçlardaki üçüncü Türk mezarlığı yi
ne bu yakada Hasköy sırtlarındadır. Bu
rada yatanların en ünlüsü matbaacıltğın 
kurucusu İbrahim Müteferrika idi. Yıllar 
önce deniz tarihçisi Saffet Bey tarafın 

dan kabristanda bulunan mezar taşı bu
radan alınarak Galata Mevlevihanesi ha
ziresine getirilmiştir. Hasköy sırtlarında 
Musevller'in de bir maşatlığı bulunmak
tadır. Çok değişik mezar tipleriyle dik
kati çeken bu geniş sahanın sınırsız bir 
hoşgörüyle bütün Osmanlı dönemi bo
yunca korunmuş olduğu. Ahmed Refik 
Altınay tarafından yayımlanan arşiv bel
gelerinden öğrenilmektedir. Musevi me
zarları arasında. Hasköy Köprüsü'ne inen 
yokuşun başında , İstanbul'un ünlü gay-ri 
müslim zenginlerinden Camando'nun 
son yıllarda ev haline getirilen neo-gotik 
üslubunda bir bina halindeki mezarı dik
kati çeker. 

Haliç'in Türk dönemindeki görüntüsü
nün oluşmasında büyük rol oynayan bir 
unsur da istanbul'un hakim yükseklikle
rine ve kıyıdan buraya tırmanan yamaç
larına serpiştirilen camilerdir. Osmanlı 
döneminin Türk mimarisi, büyük cam ile
. ri ve bunları çevreleyen manzumeleri es
tetiklerini tamamlayacak şekilde arazi
ye yerleştirmiştir. Alman mimarı Bruno 
Taut, istanbul'un selatin camilerini bu 
bakımdan "şehir tacı " (Stıdtkrone) olarak 
adlandırmıştır. İstanbul'un üzerinde ku
rulduğu yarım adanın bel kemiği ni teşkil 
eden tepeler silsilesinin Edirnekapı'dan 
Sarayburnu'na kadar Haliç'e paralel ola
rak uzanması, Türk dönemi Haliç'inin 
büyük mimari eserlerle "taçlanmasını" 
mümkün kılmıştır. Şehir, Türk medeni
yetinin ilk damgası olan Fatih Camii ile 
manzumesi, etrafındaki medreseleri ve 
Haliç tarafındaki darüşşifası ile muhte
şem bir mimari topluluk olarak Bizans'ın 
Havariler Kilisesi'nin yerinde yükselmiş
ti. Onu XVI. yüzyıl başlarında II. Baye
zid'in camii ile az sonra Balat sırtlarında 
Yavuz Sultan Selim için yapılan cami ta
kip etmiştir. Mimar Sinan, Şehzade Ca
mii'ni Haliç'e bir vadi halinde inen sel ya
tağının başındaki yüksek noktaya inşa 

etmiş. Süleymaniye Camii ve Külliyesi 
için de Haliç'e bir mahmuz gibi uzanan 
bir tepeyi seçmiştir. Türk sanatının en 
büyük eserlerinden olduğu kadar Türk 
şehirciliğinin bu kudretli yapısını bütün 
ihtişam ve heybetiyle yalnız Haliç'ten ve
ya karşı kıyıdan seyretmek mümkündür. 
Bu da Türk döneminin Haliç'e verdiği de
ğer ve önemin ölçülerini gösterir, Süley
maniye'nin minare ve kubbelerinin yer
leştirilişi, İstanbul'un bu taraftaki silu-

Hal iç ve istanbul'un yazma kumaş üstündeki görünümü 
(Celal Esat Arseven, L'Art Turc'ten) 



etiyle estetik bakımdan tam bir uyum 
gösterir. Haliç'e hakim 'tepeler, Edirne
kapı'da yine Mimar Sinan'ın eseri Mihri
mah Sultan Camii ile, daha geç dönem
de de XVIII. yüzyıl ortalarında Nuruos
maniye · Camii ile süslenmiştir. Haliç'in 
girişinde Eminönü semtinde eski yahudi 
mahallesi yerinde, XVI. yüzyıl sonlarında 
yapımına başlanıp inşası XVII. yüzyıl or
tasına kadar süren Yenicami bu eşsiz 

abideler dizisinin Haliç girişindeki son 
halkası olmuştur. 

İstanbul'un Haliç'e paralel uzanan ta
rafı. tepelerde çeşitli vakıf eserler ve bun
ları tamamlayan ek binaların kubbele
riyle bezenirken kıyıdan yukarıya doğru 
uzanan bölgelerde yoğun bir yerleşme 
ile birlikte irili ufaklı cami ve mescidler 
yükselmiştir. Şehrin XVI. yüzyıldan itiba
ren çizilmiş panoramaları bunu açık şe
kilde gösterir. 181 O yılına doğru meyda
na getirildiği anlaşılan bir su yolu hari
tası. Haliç'in bu kıyısının boydan boya so
kak dokusunu ortaya koyar .. ,En eskisi 
XIX. yüzyıl ortalarında çekilmiş fotoğraf
larda da Haliç'in güney kena~ının bu ka
rakteri eski haliyle görülür. Parça parça 
yeşillik kümeleriyle bölünmüş mahalle
lerdeki evlerin çoğu ahşap küçük mes
kenlerdir. Aralarında yine ahşap. üç dört 
katlı büyük konakların varlığı da dikkati 
çeker. Bu fotoğraflar büyütüldüğünde, 
bugün artık hiçbir izi kalmayan ve sahip
leri unutulmuş konakların dış mimarileri 
daha belirli olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ünlü Fransız edibi Theophile Gautier. 
XIX. yüzyılın ortalarında Kırım Harbi sı
rasında İstanbul'a geldiği günlerde Te
pebaşı'ndan seyrettiği İstanbul ve Haliç'i 
şu satırtarla anlatır: "Haliç'e ulaşan ya
kuşu inmeden önce önüme serili harika 
manzarayı seyrettim. İlk plan. serviler ve 
kabirlerle örtülü inişli ve çıkışlı mezarlık
tl; ikinci plan Kasımpaşa mahallesinin 
koyu renkte kiremitlerle örtülü, kırmı
zımtırak evleriydi; üçüncü plan, Saray
burnu'ndan Kağıthane'ye uzanan körfe
zin mavi sularıydı; dördüncü planı ise is
tanbul'un anti biçiminde yükseldiği inişli 
yokuşlu tepeler teşkil ediyordu. Çarşıla
rın mavimsi kubbeleri, camiterin beyaz 
minareleri. gökyüzünde siyah bir dantel 
dizisi gibi beliren eski Valens su kemeri, 
servi ve çınar kümeleri, dam köşeleri, 
bütün bunlar Yedikule'den Eyüp sırtia
rına uzanan o harikulade ufuk çizgisine 
değişik görünümler katıyordu". 

İstanbul'un çok kalabalık bir yerleşme 
bölgesi olan Haliç kıyısı ile yamaçlarının 
en büyük talihsizliği kuzey rüzgariarına 

açık oluşu ve su kıyısında başlayan bir 
yangının bu rüzgarın desteğiyle hızla sırt
lara tırmanıp Marmara yönünde günler
ce sürmek suretiyle şehrin büyük kısmı
nı kül ederek ilerlemesidir. Dördüncü 
Haçlı Seferi ile 1203'te İstanbul önlerine 
gelerek şehri kuşatan Batılı şövalyeler, o 
yıl ve 1204'te Haliç kıyılarından çıkardık
ları yangınlarda geniş alanların mahvına 

sebep olmuşlardır. Türk döneminde de 
pek çok yangın afetiyle karşılaşılmıştır. 
Etrafiarı geniş avlutarla çevrili olan sela
tin camileri bu afetlerden az zararta kur
tulmakla beraber çevrelerini saran alev
lerin şiddetinden kurşunları eriyip akıyor 
ve minare külahiarı mu m gibi yanıyordu. 
XX. yüzyıl başlarına gelinceye kadar ço
ğu Haliç kıyılarından başlayan yangınla
rın verdiği zararlar pek çabuk ortadan 
kaldırılırken son yangınların izleri devle
tin içinde bulunduğu iktisadi şartlar se
bebiyle uzun süre kalmıştır. 1539'da Zin
dankapısı'nda, 1569'da Eminönü'nde ya
hudi mahallesinde, 1606'da yine Şühud 
(Çıfıt) Kapısı'nda, 1633'te Cibalikapısı dı
şında kalafatçı tezgahlarında, 1640'ta Ba
lat'ta Mumhane'de, 1653'te Odunkapı
sı'nda, 1660'ta Ayaımakapısı dışında bü
yük yangınlar çıkmıştır. Aynı yıl içinde 
Galata'da. 1677'de Tersane'de, 1683'te 
Ayazma ve Odun kapıları arasında, 1693'
te Cibalikapısı'nda, 1707'de Eyüp'te, 1715 
ve 171 Tde Galata'da, 1718'de Ci balika
pısı dışında. 1721'de Küçükmustafapa
şa'da ve Balat'ta, 1729'da yeniden Ba
lat'ta. 1731'de Galata'da. 1745'te Tersa
ne'de. aynı yıl içinde Balat yakınında Ki
remit mahallesinde, 1750'de Küçükpa
zar'da. 1756'da Cibali'de, 1771'de Gala
ta'da, 1782'de Balat'ta, 1833'te Cibali
kapısı'nda. 1908'de Çırçır mahallesinde, 
1911'de Uzunçarşı ve Mercan'da, 1918'
de Cibali-Fatih'te çıkan yangınlar binler- · 
ce evi, konağı ve pek çok değerli eseri 
mahvetmiştir. Haliç kıyılarının son büyük 
yangını1941'de Fener'de olmuştur. Bu 
korkunç afetterin şehrin Haliç'e bakan 
sırtlarının görüntülerinin değişmesinde 
büyük payı vardır. 

Osmanlı döneminde Haliç'te görülen 
önemli bir tabiat olayı da suyun donma
sıdır. ll. Osman zamanında 1 Reblülewel 
1 030'da (24 Ocak 1621) Haliç'in suyunun 
donduğu söylenir. Aynı yıl on yedi gün 
sonra da Sarayburnu ile Üsküdar arası 
donmuştur. Bununla ilgili olarak Haşim! 
mahlaslı şair, "Sitanbui-Üsküdar ortası 
dondu oldu muhkem kış 1 Yürür havf et
meyip adem geçer her canibe buzda / ... 
Yol oldu Üsküdar'a Akdeniz dondu bin 
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otuzda" demiştir. Şairler. Haliç'in 27 Re
blülewel 1168'de ( 11 Ocak 1755) donu
şuna dair tarihler de yazmışlardır. Seyyid 
Hakim Mehmed Efendi'nin (ö ı 185/ 

ı 771-72) tarihi şöyledir: "Buz üstünden 
geçen geldi bana yaz dedi tarihin 1 Deniz 
altmış sekizde dondu buzdan bendeniz 
geçtim" (Ayvansarayi, Mecmua- i Teva
rih, s. 215). Ramiz iseAdab-ı Zurefd'
sında şunu yazar: "Bin yüz altmış sekiz 
senesi mevsim-i şitasında kesret-i bürCı
det-i hevadan naşl Sütlüce ve Eyyüb is
kelesi mlyanında deniz müncemid olduk
ta dedikleri tarih-i bl-nazlrleri tahsin- ker
de-i sagir ü kebir olmuştur. Tarih: Emr-i 
Hak ile Sitanbul'da olan kış bu sene 1 Bel
ki dünya duralı olmadı bu resme şita 1 
Üsküdar ile Sitanbul arası dondu kamu 1 
RCıy-i deryayı gören kimse sanırdı sahra" 
(s. 67, 70) . Ancak bahsedilen donma olay
larının suyun tamamen donması değil iri 
buz kitlelerinin İstanbul Bağazı ile Haliç'e 
yığılmasından ibaret olduğu da düşünü
lebilir. Nitekim böyle durumlar 1928'de 
ve 1953'te de olmuş. Boğaz'ın Marmara 
çıkışı ve liman Karadeniz'den gelen buz 
kitleleriyle kaplanmıştı. 

Haliç kıyısında XIX. yüzyılın mimarisini 
aksettiren bazı binalar da bulunmak
tadır. Bunlardan, Eminönü bölgesinde 
olan hanlardan günümüzde ayakta ka
labilen sadece iki örneğinden yukarıda 
bahsedilmiştir. Ortadaki yolunun üstü. 
İstanbul'da tek örnek olarak ahşap çatı 
ile örtülü olan Yemiş Çarşısı da 1985'e 
doğru yıkılıp yok edilmiş ve aynen ihyası 
hakkındaki karar da uygulanmamıştır. 

Haliç kıyısında büyük bir kitle halin
de yükselen, Hovsep Anzavur (ö. 1935) 

adında bir Ermeni mimarın yaptığı siga
ra fabrikasının dış görünüşü bakımından 
dikkate değer estetik bir özelliği yoktur. 
Bu kıyıda XIX. yüzyılda kurulan büyük 
sanayi tesislerinden biri. Eyüp yakınında 
Defterdar'da Beyhan Sultan Sahilsara
yı'nın yerinde yapılan Feshane'dir. 1830-
1833 yıllarında inşa edilen bu fabrikada 
festen başka dokuma işleri de yapılı
yordu. 1866'da yangın geçiren Feshane-i 
Amire hemen tamir edilmiş. 1894'te de 
genişletilmiştir. 1986'da bir kısmı yıkılan 
eski Feshane'den yalnız dokuma atölyesi 
bölümü bir sanat merkezine dönüştürü
lerek bırakılmıştır. Haliç kıyısında diğer 
bir sanayi tesisi olarak Eyüp'te. Bahariye 
denilen yerdeki Hançerli Fatma Sultan 
Sahilsarayı ile Çukur Saray'ın arsasında 
1242'de ( 1826-27) İplikhane- i Amire bi
nası inşa edilmiştir. 9 Receb 1243 (26 
Ocak 1828) tarihinde yapımı tamamla-

275 



HALi C 

nan fabrika 350 m. uzunluğunda olup 
ortasında avlusu vardı. 1870'lere kadar 
çalışan fabrikada, gemilere yelken beziy
le Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye'
nin giyim kumaşı dokunuyördu. Haliç kı
yısında XIX. yüzyıl içinde bazı karakol bi
nalarının inşa edildiği görülür. Bunlar
dan Batı mimarisi üs!Gbunda İsviçreli 
mimar G. Fossati'nin Eminönü Balıkpa
zarı'nda yaptığı karakolhane binası bir 
süre buzhane olarak kullanıldıktan sonra 
yıktırılmıştır. Eski Unkapanı Köprüsü'
nün İstanbul tarafındaki başında bulu
nan ve mermer sütunlu cephesiyle em
pire üstübunda iki katlı bir yapı olan Kü
çükpazar (Unkapanı) Karakolu Atatürk 
bulvan açıldığında pek çok eski eserle 
birlikte ortadan kaldırılmıştır. Galata Köp
rüsü'nün Karaköy tarafındaki başında, 
Sultan Abdülaziz döneminde yapıldığın
dan Aziziye Karakolu denilen çok göste
rişli bir mimariye sahip iki katlı bir polis 
merkezi bulunuyordu . Gerçekten zarif 
bir eser olan bu bina yıktınlarak yerinde 
Denizyolları'nın binası inşa edilmiş, ar
dından bu bina da İstanbul'un "modern
leşme"si kargaşası içinde kaybolup git
miştir. Eski bir fotoğraftan öğrenildiğine 
göre Unkapanı Köprüsü'nün Azapkapı 
tarafındaki ucunda da Batı mimarisi üs
lübunda adeta zafer takını andıran çok 
süslü:, ne zaman yok edildiği bilinmeyen, 

Galata Mezarlığı'nın Kasımpaşa'ya uzanan ucunu gösteren 
eski bir kartpostal (Semavi Eyice kartpostal koleksiyonu) 

276 

mermerden kemerli bir kapı vardı. Yine . 
Haliç kıyısındaki tarihi bir yapı olan Unka
panı Değirmeni korunamamış. 1940'lı 

yıllarda yapılan modern sebze ve meyve 
hali başlangıçta düzenli, temiz ve güzel 
bir bina iken gitgide kendisi ve çevresi 
bir pislik ve kargaşa merkezi durumuna 
girmiş, nihayet 1980'lerde yıktırılmıştır . . 
Hasköy-Sütlüce kıyısında yapılan mez
baha ise çok yakın tarihlerde kapatılmış 
ve Türk neo-klasik mimarisinin güzel bir 
örneği olan binasının restore edildikten 
sonra kültür merkezi haline getirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Haliç üzerinde iki yakayı bağlayan köp
rüterin yapımı, arkasından ahşap yelken
li gemilerin yerini saç tekneli buharlı va
purların alması ile Haliç'in romantik gö
rüntüsü değişmiş, tersane yeni teknik 
şartlara uyarken Haliç'in kıyılarında fab
rikalar. atölyeler ve küçük endüstri mer
kezleri doğmuş. böylece buranın bir ge
zinti, sayfiye ve açık havaya çıkma yeri 
olma özelliği bütünüyle ortadan kalk
mıştır. Şehireilik uzmanı olarak İstan
bul'a getirtilip şehrin nazım planını ha
zırlamakta görevlendirilen Fransız Henri 
Prost'un Kagıthane vadisini sanayi böl
gesi olarak tavsiyesi de Haliç'in geleceği 
için büyük ölçüde zararlı olmuştur. Çağın 
gerektirdiği bu değişikliklerin bir kısmı 
çeşitli tahriplere yol açmış, deniz suyu
nun bilhassa sucuk imalatı ile mermer 
fabrikalarının · artıkları ile zehirlenmesi 
renginin değişmesine ve dibinin dotma
sına sebep olmuş, bu hususta önleyici 
hiçbir tedbir alınmayışı Haliç'in ölümüne 
yol açmıştır. Bu arada Haliç'in muhtelif 
yerlerinde hurda gemilerin sökülme tez
gahlarının kurulması, bazı köhne vapur
ların bunların önlerinde yıllarca batık ha
linde kalması da buraya büyük ölçüde 
zarar vermiştir. Bu menfi şartlar Haliç'
teki balık ve diğer deniz ürünlerinin nes
Iini tükettiği gibi bazı mevsimlerde gez
gin balıkların buraya girmesini önlemiş
tir. Halbuki neredeyse 1960'lara kadar 
Haliç'te lezzetli balıklar tutulabildiği gibi 
daha önceleri de burada tarak ve istirid
ye çıkarılmaktaydı. Haliç sularının temiz
liği hakkında, Karaköy Köprüsü'nün batı 
tarafında köprü du balarına bitişik olarak 
kurulan ve derinliği altındaki demir ız
gara ile sınırtanan bir deniz hamamının 
varlığı ile fikir sahibi olmak mümkündür. 
Bu tesis eski fotoğraflarda görülebilir. 

Haliç'in "V" biçimindeki dibinde kalın 
çamur tabakasının içinde çok değerli şey
lerin bulunduğu kesindir. Nitekim 1850'
de bir yabancı tüccarın gemiye binerken 

Hal iç üzerinde yapılan eski Galata Köprüsü'nün ilk fotog· 
raflarından biri (Semavi Eyice fotograf arşivi) 

elinden düşürdüğü , içinde bütün serveti 
olan altın kesesini aramak üzere Haliç'in 
derinliklerine inen bir dalgıç di bin çok dik 
ve akıntılı olduğunu söylemiş, keseye 
rasttamamasma karşılık burada yirmi 
kadar tunç top bulmuş ve bunlar derhal 
çıkarılmıştır. ll. Abdülhamid döneminde 
bir Beyoğlu eğlencesinden sabaha karşı 
çift at koşulu arabası ile dönen bir paşa
zade, araba sürücüsünün köprünün açık 
olduğunu farketmemesi yüzünden Ha
liç'e düşmüş, attarta araba ve sahibi Ha
liç'in di bindeki kalın çamur tabakası için
de kaybolmuştu. Nihayet tersane ve ka
lafat yerleri önünde bakımsızlık veya ta
mir sırasındaki ihmal yüzünden batan 
gemiler de Haliç'in derinliklerinde kaybo
lup gitmiştir. 

Haliç çeşitli konular dolayısıyla halk 
edebiyatma girmiştir. İstanbul kıyıların
daki kayıklara dair bir destanda tek çifte 
"piyade"lerin Galata'ya yolcu taşıdıkları 
anlatılmaktadır: " ... Zevk ister isen dün
yada 1 Yürü seyr eyle deryada i Galata'ya 
adem taşır 1 Yalınız kürek piyade ... " (Ra
mazanname, s. 113). İstanbul'un sur ka

. pılarına dair bir başka destanda Haliç kı
yısında bulunanlar şu mısralarla anla
tılır: " ... Bahçekapısı alidir 1 Sarayburnu 
hoş yalıdır 1 Yalı köşkü bahre nazır 1 Onda 
cennet misalidir ll Geçince Balıkpazarı 1 
Ketencilerle attarı 1 Zindankapısı aşikar 1 
Balmumcular eder karı ll Odunkapısı yan
ları 1 Keresteci dükkaniarı 1 Ayazmakapı
sı'na da 1 Pekmezci yaz dükkaniarı ll 
Zeytinciler Unkapanı 1 Balıkçılardır bir 
yanı 1 Kundakçılar tüfenkçiler 1 Cibali'ye 
kıl seyranı ll Yenikapı'da var hamam 1 
Ayakapısı da tamam 1 Pettekapısı kilise 1 
Fener'in kumudur bed-nam ll Balat'da 
yehüd cem' olur 1 Cumartesi ısız kalır 1 
Ayvansaray hoşça yerdir 1 Sultansarayı 
anılır 1 .. ." (a.g.e., s. 216-217). 

Eskiden çok kullanılan sandıkların, yaz
maların ve tepsiterin üzerinde Haliç man-



zaraları iptidal üslupta resimler halinde 
yer alırdı. Bunlar. genellikle gerçeğe uy
gunluğa ve orantıların doğruluğuna dik
kat edilmernekle beraber yine de ilgi çe
kici halk resimleridir. Bir şerbet tepsisi 
üzerindeki Haliç girişi ve Karaköy Köprü
sü resminde bu özellikler gayet belirlidir. 
Celal Esat Arseven'e ait olan ve şimdi 
nerede olduğu bilinmeyen çok nadir bir 
yazma üzerinde Galata- Tepebaşı sırtla
rından Haliç'in ve İstanbul'un görünüşü
nün bir kısmı işlenmiştir (L'Art Turc, s. 
277). 

III. HALİÇ KÖPRÜLERİ 

Haliç'in iki yakası arasında Bizans dö
neminde bir köprünün varlığından bah
sedilir. Ancak bu husustaki bilgiler kesin 
değildir. İmparator Justinianos tarafın
dan VI. yüzyılda yaptırılan KaHinikos Köp
rüsü, Schneider'in görüşüne göre Haliç 
üzerinde olmayıp Küçükçekmece'de idi. 
Ancak yine Schneider, Bizans çağında 
Eyüp ile Sütlüce arasında bir köprü ola
bileceğini ve XVI. yüzyılın ilk yarısında 
Pierre Gilles'in (Gyllius) ve XVII. yüzyılda 
Evliya Çelebi'nin ayak kalıntılarını gör
düklerini yazdıkları köprü n ün bu olduğu
nu ileri sürer. Haliç'in en dar yeri burası
dır (220 m. kadar). Fakat Kağıthane ve Ali
bey derelerinin ağızları daha dar ve bu
ralarda köprü kurulması Haliç'e nisbetle 
çok daha zahmetsiz olduğuna göre belki 
de ilk köprüler bu iki dere çıkışında idi. 
Galip Al nar iki ayrı köprü n ün varlığını ka
bul eder ve ilk köprünün açıklığı 3SO m. 
(1938'lerde), en çok derinliği 4 m. olan 
Ayvansaray- Plrlpaşa arasında olabilece
ğini, kazıklar üzerine oturan bu köprü
nün ancak ahşaptan yapılabileceğini bil
dirir. Diğer köprü ise onun görüşüne gö
re Eyüp ile Sütlüce arasında idi. Evliya 
Çelebi'nin kalıntılarını gördüğü köprü bu 
olmalıdır. 1 Z03 yılında Bizans'ı kuşatan 

Haçlılar Haliç'in yukarı kesiminde taş bir 
köprünün varlığından bahsederler. Bu 
husustaki bilgiler, bu sefere katılan Fran
sız şövalyelerinden Geoffroy de Villehar
douin ile Robert de Clari'nin hatıratların
da bulunmaktadır. Bizans döneminin bu 
köprüsü veya köprülerinin yeri ve tekniği 
İstanbul tarihinin hala çözüm bekleyen 
konularından biridir. 

ll. Mehmed 14S3'te Bizans'ı kuşattığı 
sırada Haliç'in yukarısında ordunun ik
malini kolaylaştırmak için geçici bir köp
rü kurdurmuştu. Bunun şimdi orduda 
kullanılan tombaz köprülerin bir benzeri 
olduğu ve fıçılar üzerine yerleştirilen ah
şap bir döşemeden ibaret bulunduğu an
laşılmakta, genişliğinin ise yan yana beş 
kişinin geçeceği kadar olduğu nakledil
mektedir. Galip Alnar, tekniği ve biçimi 
hakkında bazı görüşler ortaya atarak bu 
köprünün yan yana bağlanmış kadırga
lar üzerinde kurulmasını daha inandırıcı 
bulduğunu Nişancı Karamani Mehmed 
Paşa'ya atıfta bulunarak ileri sürer. XV. 
yüzyılın ilk yarısında Yakındoğu'da dola
şan Sertrandon de la Broquiere, seya
hatnamesinin Bourgogne Dükü Philippe 
le Bon'a takdim edilen yazma nüshasın
da İstanbul kuşatmasını tasvir eden bir 
minyatür vardır. Fethin hemen arkasın
dan yapılan bu minyatürde, Galata sırt
larından indirilen kadırgalardan başka 

Haliç üzerinde yan yana bağlanmış fı
çılardan kurulmuş bir köprü de açık şe
kilde gösterilmiştir (aslı Paris'te Biblio
theque Nationale'de, MS, Franç, nr. 
9087. vr. 207). Bu köprü de herhalde 
uzun ömürlü olmamış ve şehir Türk ida
resine geçtikten sonra ortadan kalk
mıştır. 

Fetihten sonra Il. Bayezid döneminde 
ünlü İtalyan sanatkarı Leonarda da Vin
ci'nin İstanbul'a gelerek Haliç üzerinde 

Haliçte 
1876-1912 
yılları arasında 

kullanılan ahşap 

Galata Köprüsü 
(Evren, s. 99) 
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bir köprü yapması düşünülmüştü. Fakat 
Leonarda'nun notları arasında bulunan 
bu köprü taslağını inceleyen mühendis
ler bunun gerçekleşmesinin mümkün ol
madığını belirtirler. Aynı yolda yine Rö
nesans ustalarından Michelangelo'nun 
da köprü yapımı için İstanbul'a daveti 
düşünülmüş. fakat bu da sonuçlanma
mıştır. XVI. yüzyılın ünlü mimarı ve mü
kemmel bir köprü yapımı ustası olan 
Hassa Başmimarı Sinan'ın bu hususta 
herhangi bir girişiminin bulunmaması 
da şaşırtıcıdır. 

Haliç üzerinde iki yakayı bağlayan ilk 
köprü, ll. Mahmud döneminde Tersane'
de yaptınlarak 1836'da tamamlanan Hay
ratiye Köprüsü'dür. Açılış töreninde ilk 
olarak padişahın atla üzerinden geçtiği 
bu köprüde geçiş parası alınmıyordu. 
Sonraları Cisr-i Atik olarak da adlandırı
lan bu köprü Azapkapı ile Unkapanı ara
sında kurulmuş olup 600 arşın uzunlu
ğunda idi (Lutfl, V, 59) . Galip Alnar'ın ifa
desine göre 1939'da bu köprünün kenar 
ayağı toprak altında sapasağlam duru
yordu. Ayrıca köprünün şeklini gösteren 
iki gravür Miss J. Pardoe'nun kitabında 
görülmektedir (The Beauties of the Bos

phorus, s. 80-81, 116-117). Miss Pardoe, 
"yüzen köprü" (the floating bridge) olarak 
adlandırdığı bu yapının kemer li iki geçidi 
olduğunu ve fevkalade zarif bir görünü
me sahip bulunduğunu bildirmiştir. Bu 
köprünün tekniğini gösteren bir gravür 
de E. Plandin'in eserinde bulunmaktadır 
(L'Orient, 1, lv. 20). İki uçta kazıklar üs
tündeki bölümlerden sonra altından ka
yıkların geçebilmesi için kemerli iki geçit 
yapılmış. ortaya büyük gemiler için de iki 
kanatlı bir kapı konulmuştur. Genişliği, 
yan yana iki araba ile iki kenarda yayala
rın aynı zamanda geçebileceği kadar olan 
yapıda (Alnar'a göre yaklaşık 10 m.), uç
larda ortalama 30 cm. çapında çam ağa
cı kazıklar kullanılmış. ortalarda ise köp
rü küçük dubalara oturtulmuştu. Plan
din'in eseri 18S3'te basıldığına göre Kı
rım Harbi sıralarında Hayratiye Köprü
sü hala duruyordu. 184S'te, Karaköy ile 
Eminönü arasında yine dubalı ve ahşap 
olarak Tersane-i Amire'de _yapılan ilk Ka
raköy Köprüsü kurulmuştur. Uzunluğu
nun SOO m. kadar olduğu tahmin edilen 
köprünün on sekiz yıl hizmet ettiği bili
nir. 1863'te bunun yenilenmesi gerekin
ce yine ahşaptan ikinci Karaköy Köprü
sü yapılmıştır. Bunun da ortasında S m. 
yüksekliğinde bir geçit gözü vardı ve 
iki uçtardan ortaya doğru yükseliyordu. 
1874 yılında E. de Amicis'in seyahatna-
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mesi için ressam C. Biseo'nun çizdiği re
simde köprünün döşemesinin tahtadan 
olduğu ve yanlarda ahşap korkulukla
rının bulunduğu görülür. İkinci Karaköy 
Köprüsü 1875 yılına kadar hizmet ver
miştir. 

1863'te, Haliç üzerinde Ayvansaray ile 
Plr'ipaşa arasında Cezayirlioğlu Mıgırdıç 

adında bir sarraf tarafından ahşap ka
zıklar üzerinde bir köprü yaptırılmıştır. 

Yahudi Köprüsü denilen bu yapı. üstün
den geçenlerden para alınmak suretiyle 
kazanç amacıyla inşa edilmişti. Fakat iki 
kıyı arasında kayıkla taşımacılık yapan 
sandalcılar tarafından işlerine zarar ver
diği için açılışından on gün sonra yakıl

mış ve bir daha yapılmamıştır. 

Karaköy Köprüsü'nün demirden i nşası 

için 1870'te Fransız Forges et Chantiers 
de la Mediterranee şirketiyle bir anlaş
ma yapılmış. 1872'de de Azapkapı-Un
kapanı arasında yeni bir demir köprü için 
George Wells adında bir İngiliz firması 
temsilcisiyle başka bir anlaşma im
zalanmıştır. Fakat 1870'te Fransız- Al
man savaşının başlaması üzerine İngiliz 
firmasından köprünün Azapkapı yerine 
Karaköy -Eminönü arasına kurulması is
tenmiştir. Ancak Nafıa Nazırı Edhem Pa
şa tarafından George Wells ile imzalanan 
anlaşmada 95.000 altın lira karşılığında 
yapılması kararlaştırılmışken yerinin de
ğişmesi yüzünden 6000 lira, kenar ayak
larının yapımı ve bir duba daha konul
ması için de 3200 lira daha ilave edilmiş, 
anlaşmazlık çıkması ve hatta mahkeme
ye gidilmesinden sonra 105.000 altın li
raya uyuşma sağlanmıştır. Demirden 
olan üçüncü Karaköy Köprüsü yaklaşık 
480 m. uzunlukta olup genişliği 14 m . 
kadardı ve yirmi dört duba üzerine ku
rulmuştu. Ortadaki dört duba iki yana 
açılabiliyordu . Her sabit duba dörder zin-

XIX. yüzyıl ortalarına ait bir gravürde 1836 tarihli ilk Unka

panı IHayratiyel Köprüsü (Fiandin , lv. 20) 
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XIX. yüzyıl başlarında Unkapanı Köprüsü 'nü gösteren bir 

kartpostal (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplıgı kartpostal 

koleksiyonu) 

cirle çapalar atılarak bağlanmıştı. Altın
da dükkan ve gazinolar. ayrıca Haliç ta
rafında bir de deniz hamarnı vardı. Sık 
sık yenilenen taban döşemesi ahşap. 
kenar korkulukları dökme demirdendi. 
İtalyan ressamı F. Zonaro'nun Ertuğrul 
alayının köprüden geçişini tasvir eden 
tablolarında görülen yerin bu köprü ol
duğuna ihtimal verilir (Gürçağ l a r, sy. 
38, s. 90-94). Üçüncü Karaköy Köprüsü 
1912 yılına kadar hizmet vermiş, bu ta
rihte aynı yere yeni bir köprünün kurul
ması üzerine eskisi Unkapanı-Azapkapı 
arasına çekilerek burada da yirmi sekiz 
yıl daha kullanılmıştır. Yeni yerinde hiz
met ettiği yirmi sekiz yıl içinde fırtına
larda iyice hırpalanan köprü Cumhuri
yet'in ilk yıllarında tamir edilmesine rağ
men birkaç defa kopmuş, hatta 12 Şu
bat 1936 gecesi şiddetli bir kar fırtınası 
sırasında yerinden koparak dağılmış ve 
ertesi sabah dubaları hiçbir yere ve ge
miye zarar vermeden kıyılara yanaşmış 
olarak bulunmuştur. Bu köprünün o yıl
lardaki perişanlığı mizah konusu olmuş, 

hakkında yazılar yazılmış . karikatürler 
çizilmiştir. Artık işe yaramayacağı anla
şıldığından bir Fransız fırmasına yeni bir 
Gazi (Atatürk) Köprüsü sipariş edilerek 
1936'da sökülmesine başlanmıştır. 

Fransız firmasına 1870'te Karaköy
Eminönü arası için sipariş edilen demir 
köprü savaş yüzünden gecikmiş. ancak 
1875'e doğru Azapkapı - Unkapanı Köp
rüsü olarak kurulmuştu. Boyu 480 m .• 
genişliği 18 m . olan köprü yirmi altı du
ba tarafından taşınıyordu. Kenar ayakla
rı ahşap kazıklar üzerine kagir olup ihale 
135.000 altın liradan yapılmıştır. Ancak 
bu köprü sert fırtınalara dayanaklı olma
dığı için otuz yedi yıl kadar hizmet gör
dükten sonra 1912'de sökülerek Eyüp 

önlerine götürülmüş , orada bazı dubala
rı çamura gömülerek batmış, demir ak
samı da hurda olarak satılmıştır. 

Karaköy ile Eminönü arasında yeni bir 
köprü yapılması için Alman M. A. N. fir
ması , 1894'ten itibaren 1909'a kadar on 
beş yıl hiç ara vermeden başvuruda bu
lunarak bu işin kendilerine ihale edilme
sini istemiştir. İlk anlaşma 1907'de Bah
riye Nezareti ile imzalanmış . fakat bu 
anlaşma. 1908'de Osmanlı Devleti'nde 
yeni bir rejimin doğması üzerine iptal 
edilerek 1909'da yeni bir anlaşma yapıl

mıştır. Buna göre 25 m . genişliğinde bir 
köprünün yapımı, Deutsche Bank'a yatı
rılacak 237.000 altın lira karşılığında (o 
yıllarda 4.36 milyon mark) M.A.N. fırma

sına ihale edilmiş. sonraları tramvay yol
ları gibi bazı ilave harcamalarla 250.000 
altına yükselmiştir. Bu fırmanın kurdu
ğu demir köprünün inşasına 191 O'da baş

lanmış, du baları iki yıl boyunca H asköy'
de yapılmış ve Sultan Mehmed Reşad'ın 
tahta çıkışının yıldönümü olan 27 Nisan 
1912' de törenle hizmete girmiştir. İlk ya
pıldığında 466,50 m. uzunluğunda olan 
köprünün altında pek çok dükkan ve ga
zi no vardı. Köprünün açılır kapaklarının 
altında giriş ve çıkış için iki kapı düşünül
müş, estetik bakımdan da dökme de
mirden korkulukların Yenicami'deki şe
bekelere uygun olarak XVI. yüzyıl motif
lerine göre yapılmasına özen gösteril
miştir. Köprüden geçenlerden para alın
ması için özel j etonlar basılmıştı. Boyun
larında kumbaraları ve üstlerinde gece
lik entarisi gibi gömlekleri bulunan geçiş 
görevlileri bu jetonları toplardı. Ayrıca 
köprünün iki ucunda geniş saçaklı, Türk 
neo-klasik üslfıbunda altı köşeli küçük 
kontrol kulübeleri vardı. Eski fotoğraf
larından anlaşıldığına göre gemi geçiş 

üzerinde Haliç ve Galata Köprüsü tasviri bulunan bir tepsi 

(Semavi Eyice koleksiyonu) 



gözleri arasındaki sivri kemerli açıklıkları 
Türk mimarisindeki "fılgözü " şebekelerle 

kapatılmıştı. Sonraları bunlar ortadan 
kaldırılmıştır. İki giriş ve çıkış açıklıkları 
arasında ise mihrap biçiminde bir nişle 
bunun üstünde iki konsola oturan bir 
çıkma yapılmıştı. Bu açıklıkların arasın
daki payelerde bulunan sivri kemerli 
pencerelere de yine Türk sanatının özel
liklerini taşıyan şebekeler konulmuştu. 
Sonraları bu şebekeler yok edilmiş , mih
rabın üstündeki çıkmanın ortasındaki 
tuğra ile iki satırlık kitabenin de bir izi 
görülememiştir. Bu çıkıntı üstüne Cum
huriyet'in onuncu yılında dikilen çelikten 
içi aydınlatılmış sütun da sonraları kaldı
rılmıştır. Köprünün projelendirilmesin
de, eserin o yıllarda hakim durumda olan 
Türk neo- klasik üsiGbuna uymasına özen 
gösterildiği dikkati çeker. Köprünün üst 
tabanının 193S'Iere doğru. Batı 'dan it
hal edilen sarı renkte yüzeyleri parlak 
sırlı tuğlalarla kaplanmış. yağışlı havalar
da kayganlaşan bu zemin bazı meseleler 
ortaya çıkarmıştı. Nitekim Atatürk'ün 
cenaze töreninde atların kaymaması için 
bütün köprünün üstü kumla örtülmüş
tür. 1930'larda geçiş parası alınmasın
dan vazgeçilince tahsildarlar kaldırıldığı 
gibi köprünün her iki başındaki küçük 
kulübeler de sökülmüştür. 

İstanbul'un yakın tarihinde iyi ve kötü 
nice olaylara sahne olan, Karaköy'deki 
ucuna bağlanan Kadıköy'e sefer yapan 
şehir hatları vapurları dolayısıyla ve al
tındaki çeşitli satış yerleri. kahvehane
leri vb. sebebiyle uzun yıllar İstanbul hal
kının hatıratarında yer eden bu köprü 
1990 yılına kadar hizmetini sürdürmüş
tür. Seksen yıla yakın müddet boyunca 
şehrin simgesi haline gelen Karaköy 
Eminönü Köprüsü'nün ne olacağı husu
sunda 28 Mayıs 1990'da İstanbul Büyük
şehir Belediyesi'nce Eski Galata Köprüsü 
Sempozyumu adıyla bir toplantı düzen
lenmiştir. Burada bazı konuşmacıların, 

artık işe yaramayacağını söyleyerek sö
külüp hurdaya verilmesi yolundaki gö
rüşlerine karşılık köprünün Haliç'in daha 
yukarılarında yeniden kurulmasını ileri 
süren görüşler de olmuştur. Bu arada 
köprünün yerinde bırakılarak yalnız ya
yalara ayrılması ve üstünde dükkanlar. 
altında lokaller bulunması da teklif edil
miştir. Karaköy Köprüsü. esasen STFA 
firması tarafından yapımına başlanmış 

olan ve 1 Nisan 1991 'de açılışı düşünülen 
köprüye yer açmak üzere sökülmüştür. 
Daha sonraki yıllarda elden geçirilerek 

tamir edilen köprü Sütlüce-Ayvansaray 
arasına yeniden kurulmuştur. Eskisine 
nisbette daha geniş olan ve çok uzun ka
zıklara oturan yeni Karaköy-Eminönü 
Köprüsü estetik bakımdan öncekinin öl
çüsünde değildir. 

Ewelce Karaköy-Eminönü arasında 
iken 1912'de Azapkapı-Unkapanı arası
na kurulan köprünün 1936'da dağılması 
üzerine burada yeni bir köprü yapılması 
kararlaştırılmış ve 1927'den beri üzerin

. de d urulan bu tasarı bir Fransız fırması
na ihale edilmiştir. Ayrıca burada bir as
ma köprü yapılması yolundaki öneri de 
Haliç'in su seviyesinden ortalama 48 m. 
yüksekten geçmesi gereken böyle bir 
yapının İstanbul siluetine zarar verece
ği düşüncesiyle reddedilmiştir. Fransız 

Ponts et Chausses idaresi genel müfet
tişlerinden M .. Pigeaud'nun ön projesine 
göre hazırlanan tasanda Gazi Köprüsü 
olarak adlandırılan 477 m . uzunluğun
da ve 25 m. genişliğindeki köprünün 
2.200.000 Türk lirasına çıkacağı hesap
lanmıştır. Köprünün korkuluklarında her
hangi bir motif düşünülmemiştir. Yalnız 
bir yenilik olmak üzere kaldırımların ara
sındaki trafik yolunun ziftlenmiş ağaç 

parkelerle kaplanması daha az titreşim 
yapacağı düşünülerek uygun görülmüş
tü. Fakat yirmi dört dubalı olan köprü 
1940'larda yapılıp açıldığında ilk kış yağ

murlarında ağaç parkeler şişerek taban
da kubbe şeklinde kümbetler meydana 
geldiğinden bunların sökülmesi yoluna 
gidilmiştir. Dünyadaki dubalı köprüterin 
1940'1arda en büyük ve en mükemmeli 
olan Gazi (Atatürk) Köprüsü hala hizmet 
vermektedir. 

İstanbul'da yeni Boğaz Köprüsü ve 
ona bağlı olarak çevre yolları yapıldığın
da Haliç'in yukarı kesiminde yeni bir 
köprü daha yapılması gerekli görülmüş 
ve bunun için Halıcıoğlu ile Ayvansaray 
arasında büyük bir köprü inşa edilmiştir. 
Yolların katları yüksekte olduğundan her 
iki ucunda da köprünün başlarının vi
yadük sistemiyle beton ayaklar üzerine 
oturtutması gerekli olmuştur. Fakat son 
yirmi yıl içinde bu geniş köprünün de 
şehrin yoğun trafiğini karşılamadığı gö
rüldüğünden genişletilmesi ve dolayısıy
la iki ucundaki bağlantı kesimlerinde is
timl~kler yapılmasına karar verilmiştir. 
Şehrin tarihi karakterini ve eski eserle
rinin durumunu göz önünde tutanların 
karşı çıkmasına rağmen bu yoldaki çalış
malar 1995 yılında başlatılmış ve 1996 '
da tamamlanmıştır. 
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HAUD (Beni Halid) 
(~l>,_;.ı) 

Adnaniler' e mensup bir Arap kab ilesi. 
L ~ 

Kabilenin nesebi hakkında çeşitli riva
yetler bulunmakta, kökeni KahUınller'e 
yahut Adnanller'e dayandırılmaktadır. 
Bu görüşlerden birinciyi savunanlar. aile
nin Kahtanller'in Halidü'I-Hicaz veya Be
ni Mehdi kollarının birinden, ikinciyi sa
vunanlar ise Adnanller'in Beni Mahzum 
kolundan geldiğini söylemektedirler. Arap 
yarımadasının tarihini yazan Eyüp Sabri 
Paşa ikinci rivayeti tercih etmiştir. Buna 
göre Adnanller'e mensup olan Beni Ha
lid'in kökeni Kureyş'in büyük kollarından 
Beni Mahzum'a, dolayısıyla Halid Mugire 
b. Abdullah b. Amr b. Mahzum b. Yahya 
b. Mürre b. Ka'b'a kadar uzanır. Kabile
nin biri sahabeden Halid b. Velid' e, diğeri 
onun kardeşiyle amcazadelerine daya- 1 

nan iki önemli kolu vardır ve bunlar uzun 
yıllardan beri Basra körfezinin Lahsa 
(Ahsa) diye bilinen bölgesinde yaşamak
tadır. Lahsa bölgesi, IX. yüzyılın başları
na kadar Halid b. Velid'in amcazadeleri
nin idaresi altında kalmış. bu tarihten 
sonra idare, soyu Halid b. Ve!Id'e daya
nan ve At-i Urey'ir diye şöhret bulan süta
leye intikal etmiştir. 

Beni Halid. XVI. yüzyıla kadar körfezde 
fazla önemi olmayan bir güç iken bu yüz
yılın başlarında Lahsa'yı ele geçirmek 
isteyen Mekke şerifinin kuwetlerine kar
şı verdiği mücadele ile ön plana çıktı. 
Yüzyılın ortalarına doğru bölgede Os
manlı idaresi kurulduktan (ı 54 7) sonra 
da Lahsa, Basra beylerbeyiliğinin yanın
da ayrı bir beylerbeyilik olarak teşkiıatlan
dırıldı ve ailenin nüfuzıu kolu Al-i Hamld'in 
etkisini yok etmek yerine ondan istifade 
yoluna gidilerek çöl taraflarının yönetimi 
bu aileden Sa'dun'a verildi (3 Numaralı 
Mühimme Defteri, s. 505-506) . Ancak es
kisine nazaran nüfuzunu ve gücünü kay
betmiş olan aile fırsat buldukça Osmanlı 
idaresine karşı ayaklanmaktan geri kal
madı. Mesela Lahsa hakimi Mustafa Pa
şa'nın 1 SS9'da Bahreyn'e yaptığı seferin 
başarısız geçtiğini ileri süren Sa'dun'un 
isyanı bunlardan birisidir. Bölgenin mer
keze olan uzaklığı yüzünden buradaki 
mahalli güçler nisbeten bağımsız hare
ket ediyorlardı. Beni Halid' e mensup ba
zı emirler de bu durumdan cesaret ala
rak nüfuz alanlarını genişletmeye çalıştı
lar. Bu arada aileden Berrak b. Urey'ir 
1670'te, Basra'daki Efrasiyab Emirliği'
nin de teşvikiyle Lahsa'nın merkezi Hü
fuf'u işgal ederek memurları işten çıka-

rıp Osmanlı idaresinin kesintiye uğrarna
sına sebep oldu . Daha sonra Osmanlı 
Devleti tarafından önce Habeş eyaletine, 
arkasından da Bağdat valiliğine bağla
nan Lahsa'nın Beni Halid şeyhleri vasıta
sıyla yönetitmesine göz yumulmuş ve bu 
durum Vehhabl istilasına kadar sürmüş

tür. Böylece bölgede Osmanlılar'ın bir 
temsilcisi sayılan Beni Halid'in güçlü emi
ri Berrak çevreye yaptığı akıntarla haki
miyet alanını genişletti; hatta kendisine 
Küveyt'te Kut denilen yazlık bir idare 
merkezi kurdu (sonraları bu Hintçe keli
meden Arapça ism-i tasgiri olan Küveyt 
türetilmiştir). Dir'iye'ye ve Necid'in diğer 
bazı bölgelerine de seferler düzenleyen 
Berrak'ın ölümünden (ı 680) sonra yeri
ne oğlu Muhammed geçti. Yeni emir de 
babası gibi ölümüne ( 169 1 ) kadar Ne
cid'deki Yername ve Südeyr üzerine bir
çok sefer düzenledi. Muhammed'den 
sonra Lahsa'nın idaresi ve Beni Halid'in 
emirliği Sa'dun b. Muhammed Al-i Gu
reyr'e intikal etti. Onun zamanında böl
gede kabilenin gücü iyice artmış ve et
kinliği kuzeyde Küveyt'ten güneydeki 
Katar'a kadar yayılmıştır. Bu dönemde 
Beni Halid'in ayrıca bütün Necid'i ele ge
çirme planları yaptığı görülür. Bu kabi
leye mensup Sultan b. Hamld el-Kaysi 
1684'te, Dir'iye'yi elinde tutan Şerif İdrls 
b. Vatban'ı öldürterek kendisini emir ilan 
etmiş, Sultan'ın kardeşlerinin buradaki 
idaresi Sa'dun'un da desteğiyle yirmi yıl 
kadar sürmüştür. Daha sonra Sa'dCın , 

ölümünden (ı 72 3) kısa bir zaman önce
sine kadar bölgeye, özellikle Akraba ve 
Arnmariye üzerine sefere çıkmıştır. 

Sa'dun'un bir savaşta ölmesinden son
ra aile içi çekişmeler başladı; bu durum, 
aynı aileden Ali b. Muhammed ve arka
sından kardeşi Süleyman b. Muhammed 
ei-Hamldl'nin kontrolü ele geçirmesine 
kadar devam etti. Süleyman'ın zamanın
da Necid'de ortaya çıkan Muhammed b. 
Abdülvehhab, daha sonra Vehhabllik di
ye anılacak olan hareketin temellerini 
attı. Muhammed ilk önce faaliyetlerine 
Uyeyne'de başladı. Süleyman. onun fikir
lerini zararlı bularak oradan çıkarılmasını 
Uyeyne Emlri Osman b. Ahmed Al-i Mu
ammer'den istedi; Osman da Muham
med'in fikirlerini benimsemiş olmasına 
rağmen Süleyman'ın emrini yerine getir
mek zorunda kaldı. Bunun üzerine Mu
hammed, Aı-i Suud'un merkezi olan Dir
'iye'ye iltica etti ( 17 44). Bu yüzden de 
Suud ailesiyle Beni Halid arasında düş
manlık ve uzun yıllar süren mücadeleler 
meydana gelmiştir. 

Süleyman ei-Harnldi 17S2'de aile içi 
çekişmeler sonucu Lahsa'dan çıkarıldı ve 


