HASKÖY
ve Osmanlı Devleti içinde bulunan yahudilerin okuduğu ilk düzenli mektepler olmuş, Osmanlılar'da ilk tiyatro binası burada kurulmuştur. Camando'nun neogotik üslüpta türbe biçimindeki büyük
mezarı da çevre yolunun Haliç Köprüsü'ne inen yamacındadır (DİA, XIV 119).
1852'de Mıgırdıç Cezayirliyan tarafından
Hasköy'ün 380 metrelik bir köprü ile
karşı sahildeki Balat'a bağ lanması, bölgenin önemini ve o yıllardaki hareketliliğini ortaya koymaktadır. Yahudi Köprüsü olarak bilinen bu özel köprünün ömrü
uzun olmamıştır. Ünlü Fransız yazarı Pierre Loti de istanbul'a ilk gelişlerinden
birinde Hasköy'deki bir evde kalmıştır.
Son şekliyle 191 Oyılında inşa edilen ve
Papaz iskelesi olarak bilinen Hasköy iskelesi, 1994 başlarında yeni Galata Köprüsü'nün yapılmasından sonra yerinden
sökülen eski Galata Köprüsü'nün Hasköy
ile Balat arasına bağlanmasıyla birlikte
işlevin i yitirmiştir. 1861'de Şirket-i Hayriyye gemilerinin onarımı için Halıcıoğlu'
na kadar uzanan küçük çapta tersane ve
atölyelerin kurulması ve 1936-1950 yılla
rı arasında Henri Post'un istanbul planında Haliç'in içini sanayi bölgesi olarak
belirlemesi sonucu 1940-1970 yıllarında
Hasköy hızla sanayi yapılarıyla dolmuş,
bundan dolayı semtin ekolojisi ve nüfus
dengesi bozulmuştur. Sanayi gelişmesi
nin yanında birtakım tabii afetler de nüfus dengesinin bozulmasında önemli rol
oynamıştır.

Hasköy, tarihi boyunca sık sık meydana gelen yangınlar ve kolera salgınları ile
dikkati çeker. 1804'te çıkan büyük yangında SOO ev ile 150 dükkan yanmıştır.
1865'te çıkan koleran,ın yaraları sarıl
madan 1871 'de ikinci bir salgın patlak vermiştir. Okmeydanı'nda ve Rami Çiftliği'n
de kurulan çadıriara taşınan semt halkı
buralarda karantinaya alınmıştır. 1913'teki kolera salgını ise Hasköy'de yaşayan
yahudilerin istanbul'un başka semtlerine göç etmelerine sebep olmuştur. XX.
yüzyılın başında Hasköy'de 25.000 yahudi bulunurken asrın ortalarında nüfus
hızla azalmıştır. 1974'te lll. Haliç Köprüsü'nün inşasıyla birlikte eski Halıcıoğlu
mahallesi ortadan kalkmıştır. Günümüzde Hasköy, Haliç sahiline paralel uzanan
Hasköy caddesi ile Kumbarahane cadde. sinin doğusunda kalan küçük dükkanların, iş yerlerinin, konutların üst üste yer
aldığı sokaklarıyla ve Anadolu'nun çeşitli
yörelerinden göç edip gel~n nüfusu ile
yepyeni bir hüviyet kazanmıştır. 1988 yı
lından itibaren başlayan Haliç çevresini
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düzenleme projesi kapsamında, Hasköy
sahilinde yer alan sanayi yapıları ortadan kaldırılarak yeşil alanlar oluşturul
ması çalışmaları sürdürülmektedir.
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Günümüzde Bulgaristan'da
Haskovo adıyla bilinen
eski bir Osmanlı kaza merkezi.
Bulgaristan'ın

...J

güneyinde Rodop dağ
kuzey eteklerindeki ova üzerinde
yer almaktadır. Osmanlı döneminde adı,
Hasköy'ün yanı sıra Uzuncaova (Uzuncalarının

abad) şeklinde de geçer. Hasköy isminin
ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat bunun, bölgenin fethinden sonra üst seviyedeki bir
devlet görevlisine has olarak tahsis edilmesinden kaynaklandığı sanılmaktadır.
Uzuncaova adı ise bu yerleşme yerinin bulunduğu ovadan gelmektedir.

Hasköy'ün kuruluş tarihi ve Osmanlı
lar'dan önce burada biriskan yerinin bulunup bulunmadığı hakkında bilgi yoktur.
Ancak çok eski bir tarihe sahip olmadığı
ve 1361'de Edirne'nin Osmanlı idaresine
girmesinden sonraki yıllarda bir köy olarak ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.
Edirne'den Filibe'ye giden ana yol üzerinde yer alması sebebiyle kısa zamanda gelişme gösterdiği anlaşılan H asköy, Rumeli eyaJetinin Çirmen sancağına bağlı bir
kaza merkezi oldu. Şehrin Fatih Sultan
Mehmed dönemine ait tahririne göre burası on iki mahalleli, 150 hane (yaklaşık
750 kişi) nüfuslu orta büyüklükte bir kasaba idi ( BA, MAD, nr. 35. vr. 18'-20'). Tamamı müslümanlardan o l uşan kasaba
ahalisi Hacı Mahmud, Isa Fakih, Sofular,
Saraç inebey, Saraç Müsa. Hacı Kayalı,
Cüllah, Hacı İsmail, Kadı, Debbağlar, Hacı Bayezid ve Dervişan adlı mahallelerde
ikamet etmekteydi. Şehirleşmenin temel
unsuru olan mahallelere sahip olmakla
birlikte halkının çiftçi statüsünde kaydedilmesi buranın zirai özelliğinin bir göstergesidir. Nitekim defterde, şehirde yaşayan halkın otuz iki hanesi "çift" ve altmış iki hanesi "bennak" olarak yazılmış
tır. Dolayısıyla buranın vaktiyle bir köy
şeklinde kurulduğu ve zamanla kasaba
haline gel diği, bu geçiş döneminin de Fatih Sultan Mehmed zamanında gerçekleştiği söylenebilir.
XVI. yüzyılda kasaba gelişmesini sürdürdü. 1515'te Hasköy'ün mahalle sayısı
yedi ve nüfusu 274 hane (I 400 kişi civarında) idi (BA, TD, nr. 50, s. 74-78). Mahalle sayı sının azalması, nüfusun iki katına ulaşan artışına paralel olarak Fatih
döneminden sonra kasabanın fiziki bakımdan yeniden şekillendirilmesinden
kaynaklanmış olmalıdır. Zira bu tarihte
Cami ve Kethüda Balı adlı iki yeni mahallenin adına rastlanırken daha önce mevcut Hacı Mahmud, Isa Fakih, Saraç Müsa, Kadı, Debbağlar ve Dervişan mahallelerinin ortadan kalktığı tesbit edilmektedir. önemli bir fiziki değişikliği gösteren bu durumun tabii felaket. hastalık veya başka bir sebeple kasabanın yer değiş
tirmesi sonucu ortaya çıktığı düşünüle-
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bilir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed dönemindeki Sofular ve Saraç inebey mahalleleri de adları değişmeksizin birleştiril
miştir. Bunun yanı sıra aynı dönemdeki
Cüllah ve Hacı İsmail mahalleleri ise isimlerinin yanında ikinci bir adla anılmaya
başlanmıştır. Bunlardan ilki Haraççı. diğeri Tekye adıyla kaydedilmiş ve muhtemelen eski mahalle yakınında bir yer
değişikliğinden dolayı iki adla anılmışlar
dır.

Hasköy'ün şehirleşmesinde görülen bu
ve gelişme zamanla ahalisinin
hukuki statüsüne de yansıdı. Bunun sonucunda Fatih Sultan Mehmed döneminde önemli bir sayıya sahip olan çift ve
bennakler giderek azaldı ve bu sayı 1515'te beş bennak, iki cabaya kadar düştü.
Bununla birlikte 1530'da Avusturya elçilik heyetiyle istanbul'a gelirken Hasköy'e
uğrayan B. Curipeschitz burasını Uzunova adıyla ve Osmanlı padişahlarının aviandığı bir köy olarak kaydeder (Yolculuk
Günlüğü 1530, s. 41) .
değişme

1530'da Hasköy'ün mahalle sayısı yine
yedi ve nüfusu 192 hane ile 108 mücerredden (yaklaşık ı 100 kişi) müteşekkildi
(BA, TD, nr. 370, s. 337). Bu tarihteki mahalle isimleriyle 1515'teki mahalle isimleri arasında pek bir fark yoktur. Sadece
1515'te Hacı İsmail adıyla da anılan Tekye mahallesi burada Hacı YCınus şeklinde
kaydedilmiştir. Ancak kasabanın nüfusunda 1515'e nisbetle bilriz bir düşüş görülmektedir. Bu durumun sebebi hakkın
da herhangi bir bilgiye rastlanmamakla
birlikte ovada yer almasının bunda etkili
olduğu söylenebilir. XVI. yüzyılın son çeyreğinde Hasköy'ün durumunda önemli
bir değişme olmadı. lll. Murad dönemine ait tahrir defterine göre burada yine
yedi mahalle bulunuyordu. Nüfusu ise
252 neferden (ı ı 50 kişi civarında) ibaretti (BA, TD, nr. 65 ı, s. 115-1 ı 9). Mahalleler arasına Osmanlı Fakih adında yeni
bir mahalle kaydedilirken daha önceki yıl
larda mevcut Hacı Kayalı mahallesinin
ortadan kalktığı görülmektedir.
Fatih Sultan Mehmed döneminde Hasköy'de daha çok tarıma dayalı ekonomi
hakimdi. Bunun yanında kasabada bazı
meslek ve sanat dallarıyla uğraşanlar. da
vardı. Bunlar arasında özellikle dericilik
ve deri sanatıyla ilgili zenaat kolları oldukça gelişmişti. Bunun bir işareti olarak bu
dönemdeki mahallelerden biri Debbağ
lar adını taşımaktaydı. Ayrıca bu mahalle sakinleri içinde dericilerin veya bütün
esnafın yöneticisi durumunda olan bir

ahi baba bulunuyordu. Dericiliki e ilgili sanat dalları arasında daha çok pabuççuluk. saraçlık ve kürkçülük ön plandaydı.
Bu arada terzi, sabuncu, keçeci. nalbant,
kıncı, ipekçi, boyacı ve hasırcı gibi meslek
ve sanat dallarıyla uğraşanlar da mevcuttu. Bu meslek ve sanat dalları, XVI. yüzyıl boyunca tarıma dayalı ekonominin yanı sıra çeşitlenerek gelişmesini sürdürdü . Ayrıca burası bir bozahane ile pek
çok malın alınıp satıldığı bir pazara sahipti (BA, MAD, nr. 35, vr. 20•; BA, TD,
nr. 50 , s. 78; nr. 370, s. 337). Kasabada
1530 yılında bir cami ile altı mescid bulunmaktaydı (BA, TD, nr. 370, s. 337).
Hasköy XVII. yüzyılda önemli bir hadiseye sahne olmadı. Katib Çelebi, bu yüzyılın ortalarında Hasköy'ün coğrafi yeriyle ona komşu şehir ve kasabaları kaydettikten sonra Edirne'den itibaren üçüncü
menzilde yer aldığını yazmaktadır. XVIII.
yüzyılda Hasköy'den bahseden P. L. inciciyan ise havasının ve suyunun sağlığa
elverişli olmaması sebebiyle burada sıt
ma hastalığının yaygın olduğunu , halkın
bu hastalığa karşı korunmak için bol bol
soğan yediğini ve gecenin ayazında soğutulmuş soğanlı su içtiğini belirtir. Ayrıca Koca Sinan Paşa'nın, 1592'de Macarlar'a karşı yaptığı sefer esnasında halkın
isteği üzerine buraya iki kervansaray, iki
hamam, dükkanlarla cami ve imaret yaptırdığını yazar. Bunun yanında eylül ayı
içinde burada iki gün süreli bir panayır
kurulduğuna işaret eder.
XIX. yüzyılda Edirne vilayeti içindeki paönemli bir yere sahip
olan Hasköy, bu yüzyılın ortalarından itibaren idari bazı değişikliklere uğradı.
1864'te Filibe'ye bağlı kaza merkezlerinden birini teşkil ediyordu. Nüfusu da XIX.
yüzyılın ikinci yarısında 6000 civarında
bulunuyordu. Bu nüfusun 2500 kadarı
Türk. 3500 kadarı gayri m üslimdi. Türk
nüfusun azalması ve gayri müslim nüfusun önemli ölçüde artması bölgede baş
layan siyasi olaylarla ilgili olmalıdır. Şehir,
1875'te Rusya'nın Bulgarlar'a kurdurduğu ihtilal cemiyetlerinin faaliyetleri ve
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esnasın
daki olaylardan oldukça etkilendi. Bu savaştan sonra 1878'de imzalanan Berlin
antiaşması ile muhtar bir Bulgaristan
Prensliği ve Doğu Rumeli vilayeti kurulunca Hasköy Doğu Rumeli vilayetinin sı
nırları içinde kaldı. 1880'de idari bakım
dan bu vilayetin sancaklarından birini teş
kil etti. Burası, merkez kazası olan Hasköy'den başka Hacıilyas, Kırcaali ve Harnayırlar arasında

manlı adlı kazalara sahipti. Ancak 1885'te Bulgaristan Prensliği, Doğu Rumeli vilayeti topraklarını sınırlarına katınca Hasköy de bu prensliğe dahil edildi.

1912-1913 Balkan savaşları sırasında
Trakya ve Makedonya'dan gelen Bulgarlar Hasköy'de iskan edildi. Bu sırada şe
hirdeki Türk evlerinin önemli bir kısmı
yağmalandı ve tahrip edildi. Buna rağ
men bölgede önemli bir Türk unsuru
kaldı. Hasköy 1956'da 38.812, 1972'de
73.182 ve 1986'da 86.204 nüfusa sahipti. Rodop bölgesinin mal deposu durumunda olan Hasköy, karayolları kavşağı
ve demiryolları durağı üzerinde yer alır.
Şehirde özellikle pamukla sigara. şeker
ve makine parçaları üretilir. Ayrıca şehir
yakınında kaplıcalar mevcuttur.
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