
derme yapar. Bu modern dönem çerçe
vesinde şüphesiz diğer bölgesel unsurlar. 
özellikle Anadolu ve iran-Afganistan coğ
rafyaları dikkate alınmalıdır. Fas'ta ve Af
ganistan'daki çarşıların merkezlliği ve ma
hallelerin yapısı, buralarda yaşayan müs
lümanların dini ve kültürel gelenekleri va
sıtasıyla şehirlerin organizasyonlarını na
sıl derinden etkilediklerini gösterir. Bu şe
hirler, örgütlenme biçimleriyle değil ancak 
bu derin etki sebebiyle müslüman olarak 
nitelendirilebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

H. Pirenne, Les villes du moyen age, Bruxel
ıes 1927; J. Sauvaget, Alep, Paris 1941; R. le To
urneau, Les villes musulmanes de l'Afrique du 
nord, Alger 1957; G. Marçais, "L'urbanisme mu
sulman" , Melanges d'histoire et d 'archeologie 
de l'occident musulman, Aıger 1957, s. 219-
231; W. Marçais. "L'islamisme et la vie urbaine" , 
Articleset con{erences, Paris 1961 , s. 66-76; J. 
Revault, Palais et demeures de Tunis, Paris 1967-
78, 1-IV; A. Raymond, Artisanset commerçants au 
Caire, Damas 1974; a.mlf., Osmanlı Döneminde 
Arap Kentleri (tre Ali Berktay), İstanbul 1995; 
a.mlf., "Ville musulmane, ville arabe", Panora
mas urbains. Situation de l'histoire des villes 
(ed. ).- L. Biget- 1 Cl. Herve), Fonterray 1995, s. 
309-336; a.mlf., La uille arabe, Alep, a l'epoque 
ottomane, Damas 1998; N. Hanna, Habiter au 
Caire aux XVfle et XVlfle siecles, Le Caire 1991; 
R. Stephen Humphreys, lslamic History, Prince
ton 1991 , s. 228; The Middle Eastern City and 
lslamic Urbanism, an Annotated Bibliography 
of Western Literature (ed. M. E. Sonine v.dğr.), 
Bonn 1994; C. Establet - J. P. Pascual, Familles 
et {ortunes a Damas, Damas 1994; B. Marina. 
Le {aubourg du Mldan, Damas 1997; T. Shuval, 
La ville d'Alger uers la {in du XVII/eme siecle, Pa
ris 1998; E. Wirth, Die Orientalische Stadt, Ma
inz 2000; J. Weulersse, "Antioche, essai de geog
raphie urbaine" , BEO, IV (ı 934). s . 49 vd.; G. von 
Grunebaum. "The structure of the Muslim Town", 
The American Anthropologist, LVII (ı 955) , s . 
141-158; J.-CI. David, "Alep degradation et ten
tativesactuelles de readoptation des structures 
urbaines traditionnelles", BEO, XXVIII (1975), s . 
19-50; B. Johansen. "The All-embracing Town 
and its Mosques al-Misr al-Gami", Reuue de 
l'occident musulman et de la Mediterranee, 
XXXII/2, Aix-en-Provence 1981, s. 139-161; C. 
Establet v. dğr., "La mesure de l'inegalite dans la 
societe ottomane", JESHO, XXXVII (1994). s. 
171-196. r;iJ 

l!lllliJ AND RE RAYMOND 

ŞEHİR KETHÜDASI 

Osmarilılar'da genellikle 
mali alanda devletle 

ha lk arasındaki münasebetleri 
L sağlamakla görevli şehir yöneticisi. _j 

Osmanlı Devleti'nde şehir veya kasaba 
diye adlandırılan kaza merkezi konumun
daki yerleşim birimlerinde daha çok mali 
konularda devletle halk arasındaki ilişki-

leri sağlayıp vergilerin ve çeşitli harcama
ların halka tevzi, ayrıca tahsil işlerini gö
ren, genelde seçim yoluyla iş başına gel
miş yönetici olan şehir kethüdaları arşiv 
belgelerinde ve kadı sicil kayıtlarında "şe
hir kahyası, kasaba kethüdası 1 kahyası, fa
lan ca şehrin 1 kasabanın kethüdası, vila
yet kethüdası, şehir vekili" olarak da geçer. 
Konya'da bir dönem "şehir emini", Urfa, 
Ergani gibi şehirlerde "m elik", Mısır bölge
sinde "şeyhü'l-beled". Tunus'ta "medine ve 
varoş şeyhleri", Karaferye'de "varoş ket
hüdası" adlarıyla da anılmıştır. Şehir ket
hüdaları istanbul şehremininden menşe . 
tayin ve yetki açısından farkl ı olduğu gibi 
Bağdat. Budin, Denizli, Edirne, Halep, Ka
hire ve Konya'daki eminliklerden de ayrı 
bir kurumdur. Bununla birlikte 1 728 ve 
1 7SS-1 756 yıllarında Manisa örneğinde gö
rüldüğü gibi aynı kişinin iki görevi üstlen
diği dikkati çeker. 

Şehir kethüdalığı görevine benzer me
muriyetler daha önceki Türk ve islam dev
letlerinde de mevcuttur. Anadolu Selçuk
luları döneminde iğdişbaşılar (emir-i iğdi
şan) XII ve Xlll. yüzyıllarda özellikle büyük 
şehirlerdeki maliye memurlarını nitele
mektedir. Devlet görevlilerinin yanı sıra 
şehir halkını da temsil eden iğdişbaşıların 
vergi yazma ve toplama başlıca görevle
ridir. Osmanlılar'da şehir kethüdalığının ne 
zamandan beri var olduğu konusunda açık 
bilgiler yoktur. Osmanlı Devleti'nin kuru
luşundan beri mevcut bulunduğu birçok 
araştırmacı tarafından kabul edilmekle bir
likte sınırlı ve yetersiz olan kuruluş döne
mi kaynakları bunu doğrulamaktan uzak
tır. Öte yandan bazı çalışmalarda bu gö
revin Kanuni Sultan Süleyman dönemin
de başladığı ileri sürülür. Ancak 21 Rama
zan 893 (29 Ağustos 1488) tarihli Gediz Şap
hanesi Yasaknamesi ile 906 (1501) tarihli 
Ahkam Defteri'nde geçmesi bunun doğ
ru olmadığını gösterir. Osmanlı Devleti'
nin kuruluş yıllarında ahi teşkilatının şe

hirlerde üretim, muhafaza ve yönetim gi
bi birçok alanda söz sahibi olduğu dikkate 
alınırsa şehir kethüdalarının XIV. yüzyılda 
Ahiliğin zayıflayıp etkinliğini kaybetmesiy
le birlikte zamanla teşkilatlandığı ve güç
lendiği söylenebilir. 

Şehir kethüdaları eşraf ve ayan deni
len, devletle reaya arasında hem ahalinin 
temsilcisi, hem de padişah emirlerinin rea
yaya ulaşmasında ve uygulanmasında res
ml görevlilerin yardımcısı konumunda olan 
grup içerisinde yer almıştı r. Şehrin ileri 
gelenleri diye tanımlanan bu grup arala
rından birini şehir kethüdası seçer. Ehl-i 
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örf zümresi içinde bulunan şehir kethüda
larının ağa, çelebi, efendi, hacı , hoca, mol
la. beşe. seyyid, hfıfız . şeyh gibi lakap ve 
unvanlar aldıkiarına bakılırsa her meslek 
grubundan ve toplumun farklı kesimleri
ne mensup kişilerin şehir kethüdalığı yap
tığı ileri sürülebilir. Fakat daha çok ağa, 
çelebi gibi tüccar kökenlilerinin bu göre
ve getirildiği görülür. Bunlar. şehir ve ka
sabalarda halk ile devlet arasında aracı 
hizmeti gördüklerinden bir bakıma halkın 
vekili diye nitelendirilmişlerdir. Nitekim bir
çok berat kaydında şehir halkının ilgili ki
şiyi kendilerine vekil kıldığı belirtilmiştir. 
Seçimle iş başına geldikleri için bugünkü 
belediye başkanlarına benzetildikleri gibi 
şehir yöneticilerine yerellik kattıkları da 
iddia edilmiştir. 

Şehir küthüdalarının tayini için nasıl bir 
seçim yapıldığı bilinmemekle beraber da
ha çok şehir ileri gelenlerinin ve halkın is
teği ön plandadır. Bu şekilde belirlenen 
kişinin resmen tayini kadının ve bazan 
sancak beyinin arzı üzerine merkezden be
rat alındıktan sonra gerçekleşirdi. Nadiren 
hassa harç emini ya da voyvoda arzı ile de 
tayin edilirdi. Kethüdalık için özel bir şar
tın aranmadığı anlaşılmaktadır. Şehir ile
ri gelenleriyle halkın onu istemesi ve on
dan memnun olması yeterlidir. Birçok ta
yin beratında şehir kethüdasının "ehl-i vu
küf ve m üstakim ve dindar ve kethüdalık 
uhdesinden gelir kimesne" olduğuna, hal
kın kendisinden "hoşnut ve razı ve şük
ranlığı"na ya da kısaca kethüdalığa layık 
olduğuna vurgu yapılmıştır. İki kişinin şe
hir kethüdalığına başvurması halinde eğer 
ortada yolsuzluk gibi bir suç yoksa daha 
önceki şehir kethüdasının yerinde kalma
sı, sebepsiz yere değişikliğe gidilmemesi 
öngörülmüştür. Ancak bunun uygulanma
sı her zaman kolay olmamıştır. İki kişi ara
sındaki çekişme şehrin yönetici kesimini 
ve halkını ikiye bölüp sık sık yapılan şika
yetler sebebiyle biri diğeri lehine görevi 
bırakmak zorunda kalmıştır. Fakat sakin 
geçen mücadelede şehir halkının tercihi 
her zaman merkezcekabul görmüştür. 
Şehir kethüdalarının görev süreleri konu
sunda herhangi bir sınırlama yoktur. Hiz
metlerinde ihmalin görülmesi, iş yapama
yacak derecede yaşlanmaları, şehir ayan 
ve halkının istememesi, en önemlisi de 
yolsuzluğa karışmaları. şehir halkı ve ileri 
gelenlerinin talepleri doğrultusunda gö
revden alınmalarına yol açabilir. Şehir ket
hüdalarının yaşlılıkları ya da ölümleri ha
linde görevlerinin çok defa oğullarına inti
kal ettiği, feragat halinde kardeşlerine de 
geçtiği belirtilir. 
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Şehir kethüdaları aslen vergi yükümlü
sü halktan (reaya) olmakla birlikte resmi 
görevli haline geldikleri için hizmetlerin
den dolayı kanunnamelerde doğancı, der
bend, köprücü, çeltikçi, tuzcu ve ortakçı
lar gibi askeri zümreden sayılır. Genellikle 
bu zümreler gibi avarız vergisinden muaf 
tutulmuşlar, görevden ayrılmaları duru
munda yeniden avarız yükümlüsü olmuş
lardır. )0J ve XVI. yüzyıllarda şehir kethü
dası tayinlerinde kethüdaların hizmetleri 
karşılığında hiçbir ücret almamaları gerek
tiği belirtilmiştir. Ancak daha sonraki dö
nemlerde bunlara aylık, altı aylık ve yıllık 
ücret ödendiği ve bunun tevzi defterlerine 
işlendiği görülür. Bu ücret şehirlere göre 
değişmektedir. 

Her ne kadar şehir kethüdalarının bü
tün şehirlerde var olduğu genel kabul gör
müşse de bu yargıyı kesinleştirecek tu
tarlı kaynaklar bulunmaz. Ancak ticari hac
mi gelişmiş, vergilendirilebilir nüfusu art
mış, buna bağlı olarak mükellefler ara
sında karışıklığın çıkması muhtemel kaza 
merkezlerinde şehir kethüdalarının mev
cut bulunduğu ileri sürülebilir. Bunun ya
nında te'dib seferleri ve teftişler dolayı
sıyla devlet görevlilerinin sıkça uğradığı, el
çilerin geçtiği kaza merkezlerinde de şe
hir kethüdalarının var olduğu görülür. XVII. 
yüzyıl ortalarına ait önemli bilgiler aktaran 
Evliya Çelebi uğradığı şehir ve kasabalar
daki dizdar, subaşı, muhtesib, voyvoda, 
biledar ve haraç emini gibi görevlileri sa
yarken birçok defa şehir kethüdasını da 
belirtmiştir. incelenen çok sayıdaki arşiv 
belgesi ve şer'iyye sicilinde kaza merkez
lerinde şehir kethüdası olarak bir kişinin 
görev yaptığı görülmektedir. Atina, Kay
seri ve Mardin gibi bazı şehirlerde "kefere 
kethüdası" diye adlandırılan ve şehir ket
hüdası gibi görev yapan ikinci bir kethüda
ya daha rastlanmaktadır. iki kethüdanın 
bulunduğu şehirlerdeki masraf defterle
rinde giderler nüfusa taksim edilip öde
me yapılırken şehrin müslüman ve hıristi
yan hissesi şeklinde iki eşit dilime bölün
müş, bunların ücretleri ayrı ayrı hesapla
nıp ödenmiştir. Şehir kethüdalarının bili
nen yardımcıları yoktur. Kendileri, benzer 
görevleri mahallelerde yerine getiren ve 
yine seçimle belirlenen mahalle kethüda
larının başı konumunda olduklarından bir
çok defa onlarla ve mahalle imamlarıyla 
birlikte çalışırlardı. Bilhassa resmi görev
lilerin ve konukların ağırlanmasında pa
zarcıbaşının çok yardımı olurdu. Bunların 
yanı sıra nadir de olsa şehir kethüdiHarı
na bağlı olarak kolcuların varlığı dikkati çe
ker. 
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Şehir kethüdalarının görev alanlarına 
gelince, XV ve XVI. yüzyıl arşiv kayıtların
dan kethüdiHarın görev alanlarının şehir ve 
kasabalarla sınırlı olduğu , nahiye ve köy
lere karışmayacakları anlaşılmaktadır. Şe
hir kethüdalarının ilk dönemden itibaren 
temel görevleri örfi vergilerin tahsilinde 
halk ile devlet arasında aracılık olduğun
dan hükümetin toptan istediği vergi şe
hir halkının servetlerine ve statülerine gö
re dağıtılıp toplanırdı. Şehir kethüdaları bu 
görevi kadı ve esnaf temsilcilerinden olu
şan bir heyetle veya daha geniş katılım

larla yaptıkları gibi vergilerin esnafa ve 
mahallelere dağıtımını bizzat kendileri ya
par, kimlerin vergiden muaf tutulacağını 
belirlerdi. Devlet tarafından talep edilen 
yükümlülüklerin şehirliye adaletli şekilde 
dağıtımının yanı sıra işlerin sıraya konma
sı, bu yükümlülüklerle ilgili halkın dilekle
rinin merkeze iletilmesi, şehirde darlık ve 
sıkıntı çekilmemesi gibi görevler de şehir 
kethüdasına ait görünmektedir. 

Özellikle XVII. yüzyıldan itibaren ve ağır
lıklı olarak XVIII. yüzyılda şehir kethüdala
rının vergi tevzi ve tahsilinin yanında baş
lıca görevleri ulak ve mübaşir gibi şehre 
uğrayan kamu görevleriyle sefere çıkan, 
eşkıya takibi yapan askeri birliklerin, göre
ve gidip gelen vali, mutasarrıf, mütesel
lim ve bunların kethüdalarının barınma 
ve beslenmelerini sağlamak, menzil veya 
ulak beygiri tedarik etmek olmuştur. Şe
hirde mütesellimin ikamet ettiği sarayın 
bakım ve onarımı, mütesellimin çeşitli ih
tiyaçlarının karşılanması ile şehirden ge
çen elçilerin ağırlanması da şehir kethü
dasının vazifesiydi. Kethüdalar ağırladık
ları görevlilere yapacakları harcamaları ya 
kendi keselerinden hemen öder ve daha 
sonra bu meblağı taksitle halktan alırlar 
ya da bakkal ve kasap gibi esnafa borçla
nırlardı. Kethüdaların masrafların defte
rini tutup bunları kadı sicillerine kaydet
tirmeleri gerekirdi. Altı aylık sancak gider
leri belirlenirken kadı önünde şehir ket
hüdasının karşıladığı masraflar yeniden 
gözden geçirilerek vergi dağıtım defter
lerine eklenirdi. 

Şehir kethüdaları asıl görevleri dışında 
başka işler de yaparlardı. Z 1 Ramazan 893 
(29 Ağustos 1488) tarihli Gediz Şaphanesi 
Yasaknamesi'nde kadı nezaretinde Bursa 
şehir kethüdasının muhtesible birlikte Bur
sa'ya gelen Gediz ve Karahisar şapının sa
tış yasağını denetiediği görülür. Bu yasak
name, şer'iyye siciline yazıldıktan sonra 
onunla muamele etmesi için şehir kethü
dasının elinde bırakılmıştır. XVI. yüzyılın 
ortalarında Antalya iskelesi emininin An-

talya şehir kethüdası olduğu ve kendisi
ne iskele gelirlerini bir katiple defterlere 
kaydettirip toplanan paraları gönderme 
görevi verildiği dikkati çeker. Devlet iltiza
ma veremediği iskele mukataasım emin 
olarak şehir kethüdası marifetiyle işlet
mektedir. Şehir kethüdaları, zorunlu du
rumlarda şehir halkını ilgilendiren mese
leleri merkeze bildirdikleri gibi asayişin sağ
lanmasında da görev üstlenmişlerdir. Bun
ların yanı sıra daha erken dönemden iti
baren esnafla ilgili görevlerinin olduğu an
laşılmaktadır. Ayrıca şehirdeki üretim ve ti
caret mallarının fiyatlandırılmasında söz 
sahibiydiler. Yılda iki defa yapılan, ürün ve 
mal fiyatlarının belirlendiği , kadı huzurun
da esnaf kethüdaları, muhtesib ve ayan
la şehrin ileri gelenlerinin hazır bulundu
ğu toplantılara katılır, narhın belirlenme
sinde yardımcı olurlardı. 

Kaza merkezlerinde kadı, mütesellim, 
esnaf temsilcileri ve ileri gelenlerin topla
narak şehrin sorunlarını görüşüp karar
lar aldıkları meclislerde şehir kethüdaları 
da bulunur ve aktif görev alırlardı. Mahke
melerde sık sık şehir kethüdalarının bil
gisine ve şahitliğine başvurulurdu. Diğer 
ayan ve eşrafla birlikte şehir kethüdaları
nın isimlerine şer'iyye sicillerindeki tuta
nakların altında, "şühüdü'l-hal" kısmında 

sıkça yer verilmiştir. XVII . yüzyıl Ankara'
sına ait üç şer'iyye sicili üzerinde şehir gö
revlilerinin belgelerde yer alma sıklığıyla 
ilgili yapılan bir araştırmada şehir kethü
dası 124 kayıtla subaşı. dizdar, muhtesib, 
kethüda yeri, voyvoda ve çeşitli mukataa 
mültezimleri arasında birinci sırada yer 
almıştır. Şehir kethüdalarının ayan sıfatıy
la vazife yaptıkları 1 785-1790 yılları arasın
da en önemli görevleri topladıkları asker
lerle sefere katılıp kale savunmalarında bu
lunmaktı. Teçhiz etmek zorunda oldukları 
asker sayısı ZSO ile SOO arasında değişi
yordu. Kethüdalar beldenin tanınmış var
lıklı ailelerinden olduklan için şehirdeki eko
nomik faaliyetlerden de uzak kalmamış
lardır. · 

Şehir kethüdaları, XVII. yüzyıl sonların
dan itibaren ayanların hızlı bir şekilde güç 
kazanmasına paralel şekilde etkinliklerini 
kaybetmişlerdir. XVIII. yüzyıl boyunca ba
zı şehirlerde resmi ayanların nüfuzu altı
na girmişler ve onlar tarafından seçilir ol
muşlardır. Halkı ayanların baskısından kur
tarmak isteyen I. Abdülhamid gücü iyice 
azalan şehir kethüdalarını ayan olarak gö
revlendirmeye çalışmıştır. 1786'da yayım
lanan fermanla, ayanlık lafzını kaldırıp vi
layet işlerinin görülmesiyle vergi tevzii ve 
tahsilinde halk tarafından seçilecek şehir 



kethüdalarının görevlendirileceği, seçile
cek kethüdaların herhangi bir belgeye ih
tiyaç duymadıkları, kendileri için halktan 
hiçbir ücret almamaları gerektiği bildiril
miştir. Böylece ayanların yaptığı işler şe
hir kethüdaJarına havale edilmiştir. Ancak 
şehir kethüdaları halk üzerinde hükümle
rini icra edebilecek güce sahip olmadıkları 
ve ayanlar hala varlıklarını sürdürdükleri 
için bundan bir sonuç çıkmamış, 1790'da 
işler yerine getirilemediğinden tekrar eski 
düzene geçilmiştir. Bazı kethüdalar, Geli
bolu ve Petric gibi kaza merkezlerinde ol
duğu gibi bu değişikliği kabullenmeyip as
ker toplamış ve isyan etmişlerdir. Fakat 
genel olarak hem ayan hem şehir kethü
daları bu tarihten sonra da şehir ve kasa
balarda birlikte görev yapmayı sürdürmüş
lerdir. 

Bu görevin ne zaman ortadan kalktığı 
konusunda kesin bilgi yoktur. XIX. yüzyıl 
ortalarına kadar az da olsa şehir kethüda
larına rastlanmaktadır. 1813-1822, 1824. 
1828, 1833, 1840, 1844, 1846, 1852, 1854 
yıllarında imparatorluğun değişik yerlerin
de birçok şehir kethüdasının hala görev 
yaptığı kaynaklardan tesbit edilmektedir. 
Bulunan en geç tarihli kayıtlar 1859 ve 
1866 yıllarına aittir. Esasen XIX. yüzyıl or
talarına gelindiğinde şehir kethüdalarının 

görevlerinin önemli bir kısmı ellerinden 
alınmıştı. 1826'da ihtisap nazırlıklarının, 
1836'da Evkaf Nezareti'nin kurulmasıyla 
kaza merkezlerinde birçok yeni idareci or
taya çıkmış, vergilerin toplanması doğru
dan kaza müdürlüklerine bırakılmıştır. is
tanbul dışında Batılı anlamda belediye 
teşkilatının kurulmasına 1870'ten sonra 
başlanmıştır. Şehir kethüdaları , Tanzimat 
öncesinde başlayan ve 1870'lere gelen bu 
süreç içerisinde fonksiyonlarını aşamalı ola
rak kaybetmiştir. 
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IJil!.l ŞENOL ÇELİK 

ŞEHiR MÜZESi 

İstanbul'la ilgili 

L 
sanat ve etnografya müzesi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 
olup Yıldız Sarayı kompleksine dahil ma
rangozhane, resimhane ve kütüphane 
gibi birimlerin içinde yer aldığı güzel sa
natlar binasında faaliyet göstermekte
dir. Ekim 1988'de ziyarete açılan müze, 
1945 yılında Gazanfer Ağa Medresesi'nde 
kurulan ve çeşitli bağışlarla zenginleşen 
Belediye Müzesi'nin devamıdır. Binanın alt 
ve üst katlarında iki uzun salondan oluşan 
müzeye bir halden girilir. Üst kat çıkışı ile 
bir büronun yer aldığı bu halde zaman za
man müze koleksiyonlarından derlenen 
eserler sergilenmektedir. Buradan geçi-

SEHiR MÜZESi 

!en salonun üç bölümlü tavanı, dekoratif 
çerçevelerin ayırdığı kartuşlar içine yerleş
tirilmiş manzara ve çiçek desenleri içeren 
bir bezemeye sahiptir. 

Girişin sağındaki duvara çağdaş Türk 
ressamları ile yabancı ressarnlara ait tab
lolar asılmıştır; sanatçılar ve eserleri sı
rasıyla şunlardır: Mustafa Kulları (Kara
köy Köprüsü) , Anonim (Yandan Çarkl ı Va
pur), Civanyan (Fırtınada Vapur). Henri Mal
la (Otakç ılar'da Evler), Prieur Bardin (Haliç'
te Kayıklar). Mesrurizzet (Kan lıca'da Bir Kış, 
Kafesli Evler), Şerif Ferit (Taşkasap Camii), Şev
ket Dağ (Kızla r Ağası. Başaklar Arasında Kuş

lar, Topkapı Altıyo l ), Halil Paşa (Göl ve Hurma 
Ağaçları), Sami Bayar (Ayasofya. Yenikapı). Zi
ya Keseroğlu (Takalar), Vecihi Bereketoğ
lu (Peyzaj), İbrahim Çallı (Bebek Koyu), Hik
met Onat (Salacak iskelesi. Kabataş), Peyha
man Duran (Peyzaj, Büyükada'dan Heybeli'ye 
Bakış), Kemal Zeren (Sokak Satıcısı), Zeki 
Kocamemi (Fatih' in Türbesi). Elif Naci (Sü
leymaniye). Perruh Başağa (Fıskıyeli Havuz), 
Harnit Görele (Şemsiye li Kadınlar. Peyzaj) , 
Hakkı Anlı (Peyzaj), Şefik Sursalı (Topkap ı 

Sarayı Orta Kapıdan Görünüş, Süleyman Çele
bi Türbesi) , Bedri Rahmi Eyüboğlu (Kariye). 
Girişin solundaki duvarda ise XIX. yüzyılda 
Yıldız Porselen Fabrikası'nda üretilmiş tez
hip, manzara ve meyve desenleri içeren 
porselen tabaklar, "eser-i İstanbul" dam
galı çini soba parçaları ve insan, kuş, as
lan şeklinde istif edilmiş "yazı resimler" yer 
almaktadır. Girişin sağında iki vitrinde XIX. 
yüzyıla ait ayna, tarak, sürmedan, tepelik, 
muskalık, yüksüklük, sigara ağızlığ ı ve ta
bakası gibi gümüş eşya ile fildişi kutular, 
taraklar; soldaki birinci vitrinde yine XIX. 
yüzyıla ait tatlı kabı, gülabdan. baston ve 
çubuk gibi Beykoz camları; ikinci vitrinde 
aynı yüzyıla ait eser-i istanbul damgalı düz 
beyaz renkte porselen tabaklar ve kapaklı 
kaplar; ortadaki on sekiz adet küçük vit
rinde yine Beykoz işi renkli cam ve opalin 
gülabdanlar, vazolar, karlıklar, süs askıla
rı, bilezikler, çeşm-i bülbül sürahi ve kase
ler, eser-i istanbul damgalı porselen süra
hi, aşurelik ve kapaklı kaplar, Yıldız Porse
len Fabrikası yapımı çiçek desenli ve tez
hipli vazolar; son bölümde bulunan büyük 
vitrinierden sağdaki üçünde ölçü aletleri, 
dirhem ve ağırlıklar, altın ölçek ve terazi
leri, sarraf takımları, tesbihler ve tesbih 
yapımında kullanılan aletler, pirinç leğen
ibrik ve buhurdanlıklar; soldaki üçünde 
XV!ll-XIX. yüzyıllara ait Tophane işi tas, 
fincan ve çeşitli boylarda lüleler; XVI. yüz
yıla ait renkli sır tekniğinde yapılmış bir 
cami kandili, cam nargileler, marpuçlar ve 
maşalar sergilenmektedir. 
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