
ihtimalle Nuruosmaniye Camii yerinde 
olması gerektiğini ileri sürmektedir. Hal
buki bugün aynı adı taşıyan han Beya
zıt'ta Cadırcılar caddesi kenarında bu
lunmakta ve bu yer Fatih vakfiyesinde 
"Eski Saray kurbında" şeklindeki kayda 
da uymaktadır. Eğer vaktiyle aynı adla 
anılan iki han olmadıysa bugün mevcut 
hanın esasının Fatih evkafından oldu
ğunu kabul etmek gerekir. 

istanbul kadısına yazılan 18 Muhar
rem 1018 (23 Nisan 1609) tarihli bir hü
kümden öğrenildiğine göre eskiden be
ri İstanbul'a gelen keten bezleri, tüccar
lara Badrum Ham'nda dağıtılırdı. Fakat 
dışarıdan mal getiren tüccarların bu usu
lün dışına çıktıkları ve başka yerlerde 
dağıtım yaptıklarının öğrenilmesi üzeri
ne yazılan bu hükümle keten ve pembe 
(pamuklu) bezlerin yine eskisi gibi Bad
rum Ham'na getirilip buradan kethüda
ları ve yiğitbaşıları eliyle bezzazlara da
ğıtılması emredilmektedir. Ayrıca güm
rük eminlerinin bez denklerini doğrudan 
doğruya Badrum Ham'na yollamaları da 
hatırlatılarak kimsenin "kadimden ola
gelen bu işleme " karşı koymaması is
tenmektedir. Badrum Hanı 1895 zelze
lesinde büyük ölçüde zarar görmüş ve 
asli mimarisine uymayan biçimde tek
rar kullanılır hale getirilmiştir. 

Ali Paşa Ham'nın bitişiğinde bulunan 
Badrum Hanı Cadırcılar caddesi kena
rında, düzensiz biçimde inşa edilmiş iç 
aviulu bir yapıdır. H. Göktürk. buranın 
ewelce bir manastır olduğu yolunda bir 
söylentiyi nakleder ve ayrıca hanın al
tında büyük bir mahzen veya bir bad
rum bulunduğuna da yine söylentilere 
dayanarak işaret eder. Şimdiye kadar 
ciddi olarak görülemeyen ve incelenme
yen bu mahzenden başka araştırmacı
lar da bahsetmiştir. C. Güran'a göre Bad
rum Hanı eski kalıntılar üzerine XVIII. 
yüzyılda yapılmış bir binadır. Alt kısmın
da daha değişik bir teknikte duvar ör
güsü görülür. Bu eski kısımlarda yalnız 
tuğla kullanılmasına karşılık üst duvar
larda taş ve tuğladan karma örgü var
dır. Plan düzensiz olduğundan avlu da 
kırık bir biçim almıştır. Son yüzyıl içinde 
değişiklik ve eklemelerle hanın gerçek 
mimarisi tanınmaz bir hale sokulmuş
tur. Dış cephelerin önündeki dükkanlar 
da 1895 zelzelesinden sonra Batı mima
risi üsiObunda tamamen değişmiştir. 

İçeride her iki katın da önlerinde, taş
tan kare payelere dayanan tuğla kemer
lerle avluya açılan revakların varlığı gö
rülür. Şimdiki haliyle tarihi hüviyetine 

bütünüyle aykırı bir görünüm almış olan 
Bodrum Hanı eski kaynaklarda adı geçen 
şehrin ticaret merkezlerinden biriydi. 
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Karadeniz'i Marmara denizine bağla
yan Boğaziçi eski Yunanlılar tarafından, 
Boğaz'ın sonundaki sahillerde rastlanan 
bazalt sütunlar ve mağaralar dolayısıy
la, "birbiriyle vuruşan kayalar" manasın
da Symplegades şeklinde adlandırılmış
tır. Tarih boyunca bünyesinde birçok mi
tolojik hatırayı saklayan Boğaziçi'nin ta
rihçesi hakkında Eskiçağ'larda Herodot, 
Polybios. Strabon, Plinius, Arrian, Bizans
lı Dionyzos gibi tarihçiler tarafından ya
zılmış eserlerden bilgi edinmek müm
kündür. 

Osmanlı Türkleri daha istanbul'un fet
hinden önce Boğaziçi ile yakından ilgi-

Boğaziçi ' nin Kuzg uncuk'tan görünüşü 

BOGAZiCi 

lenmişler ve buranın askeri önemini kav
rayarak Anadolu ve Rumeli hisartarını in
şa etmek suretiyle tahkimat yapmaya 
başlamışlardır. 

Fetihten kısa süre sonra, Fatih Sultan 
Mehmed zamanında Karadeniz'in bir iç 
deniz haline gelmesiyle birlikte Boğaz'ın 
savunmasına ihtiyaç duyulmamış, zaman 
zaman bu hususta bazı tedbirler alın

makla beraber son dönemlere kadar Bo
ğaziçi Türk- İstanbul hayatında çeşitli 
imar faaliyetlerine sahne olarak daha 
ziyade bir eğlence yeri, şiir, mOsiki ve 
edebiyat konusu olmuştur. 

XV. yüzyıl ortalarından itibaren tabii 
güzellikleri. mimarisi, nakil vasıtaiarı ve 
hayat tarzı bakımından önemli değişik
likler geçiren Boğaziçi gittikçe güzelleş
miş, Bizans dönemindeki ıssızlık ve ses
sizliğin yerini giderek artan bir ihtişam 
ve azarnet almıştır. Kısa zamanda her 
iki sahilde kurulan köyler, başta hanedan 
mensupları olmak üzere devlet büyük
leri tarafından yaptırılan kasırlar, köşk
ler, yalılar, bahçeler. cami ve çeşmelerle 
Boğaziçi kalabalıklaşmış, şenlenmiş ve 
güzelleşmiştir. 

Boğaziçi'nin tarihi gelişmesini daha iyi 
anlayabilmek için Rumeli kıyısının baş

ladığı Tophane'den itibaren Karadeniz'e, 
Karadeniz'den de Anadolu kıyısının so
na erdiği Kuzguncuk'a kadar olan semt
lerin tarihçeleri aşağıda ayrı ayrı ele alın
mıştır. 

Tophane. Galata'nın doğusunda ve Ha
liç ile Boğaz'ın Avrupa yakasının köşe
sinde olup Galata'dan itibaren Fındıklı'
ya kadar sahilde olan mahalleleri içine 
alır. Şehir merkezine yakınlığı ve XVII. 
yüzyılda bol ağaçlıklı olması dolayısıyla 

Tophane istanbul'un ilk gelişip büyüyen 
semtlerinden biridir. Adı nı burada bulu-
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nan top imalathanesinden (tophane) alan 
semtin mülki amiri Galata kadısının na
iblerinden biri, askeri kumandanı topçu

: başı, zabıta amiri ise bostancıbaşı idi. 

Bünyesinde çok sayıda yalı, tekke, ca
mi. çeşme ve sebil bulunduran Topha
ne'deki top dökümhanesi Fatih döne
minde kurulmuş, Kanuni tarafından ge
liştirilmiş ve zaman zaman geçirdiği yan
gınlar yüzünden önemli tamirler görmüş 
ve nihayet lll. Selim tarafından yeniden 
inşa ettirilmiştir. Tophane Ocağı Mesci
di Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
inşa ettirilmişse de ası l Tophane Camii 
XVI. yüzyıl kaptan-ı deryalanndan Kılıç 

Ali Paşa tarafından 1 580 yılında Mimar 
Sinan'a yaptırılmıştır. Bu caminin karşı
sında Siyavuş Paşa bir çeşme (1632), IV. 
Mu ra d 'ın silahtarlarından Mustafa Pa
şa da bir çeşme ile sebil yaptırmıştır 
( 1636). Fakat buradaki dört cephe li asıl 
büyük çeşmenin inşasına lll. Ahmed za
manında başlanmış ve ı. Mahmud döne
minde bitirilmiştir ( 11451 1732-33 ). Top 
Arabacıları Kışiası yanındaki Nusretiye 
Camii Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının 
hatırası olarak ll. Mahmud tarafından, 
daha yukarıdaki Cihangir Camii ise Ka
nuni'nin Cihangir adındaki şehzadesi adı
na babası tarafından inşa ettirilmiştir. 

Salıpazarı ve Fındıklı. Fındıklı Topha
ne'nin devamı olup ikisinin arasında Sa-

989'da 115811 Bogaziçi'ni tasvir eden bir minyatür 
(Şehinş.ihn~me, iü Ktp. , FY, nr. 1404, vr. 58a) 
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lıpazarı yer alır. Salıpazarı bu adı, muh
temelen salı günleri Tophane'de kurul
makta olan pazar sebebiyle almıştır. Fın
dıklı'da yakın zamanlara kadar bir iske
le vardı. İlyas Çelebi, Cihangir, Alçakdam 
ve Dereiçi mahalleleri Salıpazarı semti
nin içindeydi. Vaktiyle burada bir liman 
(Çivici Limanı) ile pazar yerinin bulunma
sı, Fındıklı'nın bir ticaret mahalli olduğu 
kanaatini kuwetlendirmektedir. 

Fındıklı, adını ya fındık bahçelerinin 
bolluğundan veya burada bulunan bir 
tüccar misafirhanesinden (fondaco) almış
tır. Şehir merkezine yakınlığından dola
yı Fındıklı padişahların ve devlet büyük
lerinin çok rağbet ettiği bir yer olmuş ve 
bundan dolayı burada cami, mektep, çeş
me, hamam gibi birçok sosyal tesis ku
rulmuştur. Mahmud Çavuş adında biri
nin namazgahtan tahvil ettirdiği Çivici 
Limanı Mescidi, derya beylerinden Sü
heyli Bey'in yaptırdığı Salıpazarı Camii, 
yine derya beylerinden Arap Ahmed Pa
şa'nın zevcesi Perizad tarafından evinin 
bahçesine bina ettirilen Hatuniye Mes
cidi, çeşme (1575) ve tekke ile Anadolu 
kazaskerlerinden Mehmed Vusoıı Efen
di'nin ünlü Fındıklı Camii ( 1589) bunların 
belli başlılarıdır. Uzun süre ilmiye sınıfı 
mensuplarının merkezi olan Fındıklı sem
tinde Bursa kadısı Abdullah Efendi'nin 
yaptırdığı. Pişmaniye Camii, istanbul ka
dısı Kutub İbrahim Efendi'nin inşa et
tirdiği Kadı Mescidi, Seyyid Yahya Efen
di'nin yaptırdığı Emir imam Mescidi ile 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin (ö 1698) 

yalısı da bulunmaktaydı. 

Fındıklı, XV!!!. yüzyıl başlarında Damad 
İbrahim Paşa tarafından Emnabad Yalı
sı'nın inşasından sonra daha da önem 
kazanmıştır. ll. Mahmud 'un kız kardeş
leri Adile Sultan ile Cemile Sultan'ın ya
lıları da yine burada bulunuyordu. Çıra
ğan yangınından ( 1909) sonra Cemile Sul
tan Yalısı Meclis-i Meb'usan toplantıla
rına tahsis edildi. Halen bu binalarda Mi
mar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü ile 
Güzel Sanatlar ve Mimarlık fakülteleri 
bulunmaktadır. 

Kabataş. Fındıklı ile Daimabahçe ara
sındadır. Adını, Köse Kethüda Mustafa 
Necib Çelebi'nin (ö 1239/ 1823-24) bu 
civardaki yalısını tamir ettirdiği sırada 
bulduğu ve etrafını yontturarak iskele 
haline koyduğu (Kara Bali iskelesi) büyük 
bir taştan (muhtemelen Antik devirler
den kalma Petra Thermastis) alır. Öncele
ri Fındıklı'ya dahil olan Kabataş bağlık 
bahçelik ve bağ evlerinin bulunduğu bir 
yerdi. Elmas Mehmed Paşa mensupların-

dan bir kadın tarafından burada 1705'
te Bağodaları Mescidi, Avni Ömer Efen
di tarafından bir cami ve Hekimoğlu Ali 
Paşa tarafından da 1145 'te ( 1732-33) 
büyük bir çeşme inşa ettirilmiştir. 

Dolmabahçe. Kara Balf bahçeleriyle Be
şiktaş Bahçesi arasındadır. Adından an
laşılacağı gibi deniz daldurularak kazanıl

mış ve daha sonra padişah bahçeleri ara
sına alınmıştır. Kaptanıderya Halil Paşa'
nın teklifi üzerine Sultan!. Ahmed'in em
riyle doldurulmaya başlanan ve ll. Os
man zamanında da daldurulması devam 
eden bu semtte daha sonra birçok mi
mari eser inşa edilmiştir. ı. Abdülhamid 
zamanında iran tarzında zeminden iti
baren güzel çinilerie süslenerek yeniden 
yaptırılan ll. Selim devrine ait bir köşk 
ile lll. Selim tarafından Mimar Melling'e 
inşa ettirilen Beşiktaş Sahilsarayı bun
lar arasındadır. Beşiktaş Sahilsarayı ll. 
Mahmud tarafından yeni bir saray inşa 
ettirilmek üzere yıktırılmış, daha sonra 
bu saray da Sultan Abdülmecid tarafın: 
dan yıktınlarak yerine bugünkü Dalma
bahçe Sarayı yaptınımıştır (1853-1854). 

Yine bu padişah burada bir iskele ile 
kayıkhaneler tesis etmiş, zevcelerinden 
Hümaşah Sultan da bir çeşme yaptır
mıştır. Daha önceleri mevcut olan Çakır 
Dede Mescidi, Tersane Emini Hüseyin 
Efendi tarafından 1709'da yeniden inşa 
ettirilerek camiye çevrilmiştir. Bunun 
karşısında 1854'te Bezmialem Valide 
Sultan bugünkü Daimabahçe Camii'ni 
yaptırmaya başlamış ve cami oğlu Ab
dülmecid tarafından tamamlanmıştır. 

Bu caminin karşısında sipahi ağalann
dan Hacı Mehmed Emin Ağa'nın 1740'ta 
yaptırdığı zarif bir sebil vardır. lll. Selim 
zamanında Daimabahçe'de bir tüfenk
hane-i amire kurulmuştu. ll. Mahmud 
tarafından tamir ettirilen bu tüfenkha
nenin yerine daha sonra ıstabi-ı Amire 
inşa ettirilmiştir. 

Beşiktaş. Tabii güzellikleri bakımından 
çok eski devirlerden beri ilgi görmüş ve 
önem kazanmış, Daimabahçe ile Orta
köy arasında bulunan bir Boğaziçi sem
tidir. Önceleri lasonion, Sergion, Bizanslı
lar zamanında Daphne, Diplokion adla
rıyla anılan semt, Xlll. yüzyıl başındaki 
Haçlı seferleri sırasında Venedik gemi
lerinin yanaştığı bir yer olmuştur. 

Beşiktaş'ın adı, bir rivayete göre Bar
baros'un burada gemileri bağlamak üze
re beş taş direk koydurmasıyla ilgilidir 
(Ayvansarayi, ll. 94). Bir başka rivayete 
göre ise burada içi insan şeklinde oyul
muş beşiğe benzer . bir taşın bulunma-



sıyla veya Barbaros'un türbesine konan 
Diplokionion sütunlarıyla ilgilidir. 

istanbul'un fethinden sonra Osmanlı 
donarıması sefere çıkmak üzere Dalma
bahçe ve Beşiktaş önlerinden hareket 
ederdi. Bu sebeple kaptanpaşa yalısı Be
şiktaş'ta bulunurdu. Bu yalının olduğu 
yer daha sonra padişahlara intikal et
miş, burası çok güzel köşkler ve yalılar
la süslenmiştir. Sinan Paşa Camii, Bar
baros Hayreddin Paşa Türbesi, Mimar 
Sinan'ın Beşiktaş'ı süsleyen XVI. yüzyıl 

eserlerindendir. 

Ayrıca Beşiktaş'taki Yahya Efendi me
siresi de meşhurdur. Bizzat bu şeyh ta
rafından Hızırlık ad ı verilen bu mesire 
yeri ile Yahya Efendi'nin (ö 1571) türbe
si ve tekkesi yakın zamanlara kadar hal
kın, hatta devlet büyüklerinin ziyaretga
hı olmuştur. Beşiktaş'ın yüksek bir te
pesinde IV. Mehmed devri darüssaade 
ağalarından Abbas Ağa 'nın yaptırdığı bir 
cami vardır. Beşiktaş sahilinde ı. Ah
med, IV. Mehmed ve 1. Mahmud köşk
ler ve kasıriar yaptırmışlardı. lll. Selim 
yaz mevsimlerini, kendisinin de birçok 
ilavede bulunduğu ı. Mahmud'un sahil
sarayında geçirirdi. Il. Mahmud devrin
de bazı tadiller gördükten ve yeni bina
lar ilave edildikten sonra Daimabahçe'
deki sarayın inşası ile eski Beşiktaş Bah
çesi ve Beşiktaş Sahilsarayı tarihe ka
rışmıştır. 

Kati b Çelebi'nin Cihannüma adli eserinde Boğaziç i 

{istanbul 1145, vr. 671 b) 

Beşiktaş'taki ilk Çırağan Sarayı ise ev
velce Kazancıoğlu Bahçesi iken sonra has 
bahçeler arasına girmiş ve IV. Murad ta
rafından kız kardeşi Kaya Sultan'a he
diye edilmişti. Daha sonra içinde Çırağan 
şenlikleri yapılan bu yalı Nevşehirli Da
mad İbrahim Paşa tarafından hanımı ve 
ll l. Ahmed 'in kızı olan Fatma Sultan için 
yaptırılmıştır. Devrin padişahı lll. Ahmed 
de sık sık buraya gelir ve bazan hafta
larca kalarak Çırağan eğlencelerini sey
rederdi. 

lll. Selim'in 1804 yılında yeniden yap
tırdığı bu sahilsaray Il. Mahmud tara
fından çok zarif bir şekilde yenilenmiş

tir. Sultan Abdülmecid'in de bir süre ika
met ettiği Çırağan Kasrı, Daimabahçe 
Sarayı'nın inşasından sonra bu padişah 
tarafından yeniden yaptınlmak maksa
dıyla yıktırılmıştır. Sultan Abdülaziz Çı

rağan Sarayı'nı yeniden inşa ettirmişse 
de yine Daimabahçe Sarayı'nda otur
mayı tercih etmişti r. V. Murad hal'inden 
sonra ölünceye kadar (1876-1905) bura
da mahpus kalmıştır. Daha sonra Mec
lis -i Meb'usan'a tahsis edilen Çırağan 
Sarayı 1909 yılında yanmıştır. Bu sara
yın karşısında Yıldız Sarayı'nın caddeye 
açılan kapısının dışında Mecidiye Camii 
(1843) ile Yıldız Sarayı'nın önürıJe Hami
diye Camii (1890) vardır. Beşiktaş'taki bir 
başka güzel mimari eser de lhlamur 
Kasrı'dır. Bu semtin arka taraflarında şi
rin bir vadi içinde bulunan bu kasrın bu
lunduğu yer Hacı Hüseyin Bağı adıyla 

bilinirdi. 
Beşiktaş'ın Maçka, Hasekitarlası, Ye

nimahalle ve Kılıçali gibi birçok mahal
lesi vardır. Evliya Çelebi'ye göre halkı
nın büyük bir kısmı Anadolu'dan gelme 
ayan ve kibar kimselerden oluşmakta

dır (Seyahatname, 1, 448) Hakimi Galata 
mollasının bir naibiydi. Sinan Paşa Ca
mii'nin bir köşesinde mahkeme-i şer'iyye 
bulunmaktaydı. Barbaros Hayreddin is
kelesi, Rumeli'den Anadolu'ya veya Ana
dolu'dan Rumeli 'ye sevkedilecek aske
rin geçtiği bir yer olduğundan çok önem
liydi ve iskele başında yolculara mahsus 
bir han vardı. İskele ile Daimabahçe Sa
rayı'nın mutfak dairesi arasındaki sahi
le "Çifte Vavlar" denilirdi. Beşiktaş'ta 

birçok cami, tekke, çeşme ve hamam 
yapılmıştır. Camiierin sayısı yirmi olup 
on beşi mahalle camii idi. Bunlar ara
sında Vişnezade izzeti Mehmed Efendi' 
nin yaptırdığı mescid, Kılıç Ali Paşa is
kelesi Mescidi. Deli Birader Gazali Meh
med'in inşa ettirdiği mescid ile önce Oh
rili Hüseyin Paşa tarafından Çırağan Sa-
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rayı' nın bitişiğinde inşa edilen ( 1622), sa
rayın genişletilmesi üzerine yandaki bir 
yahya taşınan. Abdülaziz devrinde ise 
Maçka'ya nakledilen Beşiktaş Mevlevi
hanesi bulunmaktaydı. Fatih Sultan Meh
med'in tuzcubaşısı Tuz Baba ile yine Fa
tih'in ekmekçibaşısı Ali Ağa Beşiktaş'
ta medfundur. Bektaşiler'den Karaaba
lı Mehmed Baba, Kanuni Sultan Süley
man'ın izniyle Beşiktaş'taki Süleymani
ye Camii'ni yaptırmış ve Süleymaniye 
mahallesiyle aşağısındaki Kara Bali bah
çelerini tesis etmişti. 

Ortaköy. Beşiktaş ile Kuruçeşme semt
lerinin ortasında bir derenin vadisinde
dir. Kanuni Sultan Süleyman devrinden 
itibaren hızla gelişen semt adını da bu 
sırada aldı. Özellikle Defterdar İbrahim 
Paşa' nın bugün de ona izafetle anılan 
Defterdarburnu'nda bir cami yaptırma
sından sonra OrtakÖy sahili ve deresi 
devlet büyüklerinin rağbet ettiği bir 
semt haline geldi. XVII. yüzyıl ortaların
da dere içinde bir müslüman mahallesi, 
sahilde ise birçok ayan ve eşraf yalıları 
vardı. Bunlardan Safiye Sultan ve Ek
mekçizade Ahmed Paşa yalıları ile Bal
tacı Mehmed Ağa'nın (Paşa) yaptırdığı 

Ortaköy Camii'nin adı Evliya Çelebi'nin 
Seyahatname'sinde geçmektedir. Def
terdar İbrahim Paşa Camii'nin yerine XIX. 
yüzyılda Sultan Abdülmecid tarafından 
bugünkü Ortaköy Camii yaptırılmış, bu 
caminin yanına da Sadrazam Nevşehir
li Damad İbrahim Paşa Neşatabad Köş
kü'nü inşa ettirmiştir (1725-1726) Bu 
köşkü daha sonra lll. Selim kız kardeşi 
Hatice Slıltan'a vermiş, o da burada mi
mar Melling'e bir sahilsaray yaptırmış
tır . Bir ara ünlü hattat Kazasker Mus
tafa Rakım Efendi'ye intikal eden bu ya
Imm yerinde ll. Abdülhamid ayrı ayrı iki 
yalı inşa ettirmiş ve kızları Naime ve Ze
kiye sultaniara tahsis etmiştir. Yine sa
hilde Tekeli Mustafa Paşa ile Selim Pa
şa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış 
iki çeşme vardı. Ortaköy'ün idaresi Ga
lata kadısının bir naibi ile bir subaşı ve 
yeniçeri yasakçısı tarafından yürütülür
dO. XVIII. yüzyılda Boğaziçi sahillerinin 
gayri müslimlerin hücumuna uğraması 
üzerine boş arsalara bina yapılmasına 
kesinlikle müsaade edilmemesi emredil
miştir. 

Kuruçeşme. Ortaköy'ün Berisinde, Tez
kireci Osman Efendi tarafından yaptırı
lan caminin yanındaki susuz çeşmeye 
izafe edilen bir köydür. Köprülüzade Fa
zı! Ahmed Paşa ' nın kız kardeşi tarafın

dan yeniden yaptırılıp suyu akıtıldıktan 
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sonra da (1682) bu ismin kullanılmasına 
devam edilmiştir. Damad ibrahim Paşa 
tarafından 1141' de (1728-29) buraya 
bir çeşme daha yaptırılmıştır. Havasının 

ve suyunun güzelliğiyle bilinen Kuruçeş
me'de eskiden beri birçok yalı ve köşk 
inşa ettirilmiştir. Bunlardan Sadrazam 
Mustafa Paşa'nın yaptırdığı Tırnakçı Ya
lısı ile bunun arkasındaki yüksek tepe
de Dama d İbrahim Paşa· nın tavsiyesi 
üzerine 1726'da lll. Ahmed'in yaptırdığı 
Kasr- ı Süreyya adıyla anılan köşk ünlü
dür. Kuruçeşme'ye daha sonra Esma Sul
tan (!763) ve Atiye Sultan (1838) için de 
sahilsaraylar inşa ettirilmiştir. 

Kuruçeşme'de sahilden 150 m. kadar 
açıkta bir fener kayası bu lunmaktadır. 

Ayrıca iskele karşısında yaklaşık 1 0.000 
m 2 büyüklüğünde ve yakın zamana ka
dar kömür deposu olarak kullanılan, da
ha sonra park haline getirilen bir ada
cık (Serkis Bey adası) vardır. 

Arnavutköy. Adını buranın ilk sakinle
rinden alan Arnavutköy, Kuruçeşme'den 

sonra Akıntıburnu sahillerinin ilerisine 
kadar uzanan oldukça kalabalık bir köy
dür. Daha sonra burada Rumlar ve ya
hudiler ikamet etmiştir. Hatta bu yüz
den XVII. yüzyı lda 1000 kadar marnur 
evleri olduğu halde hiç müslüman aha
lisi bulunmadığından herhangi bir dini 
yapıya da rastlanmaz. Sonradan burada 
lll. Selim tarafından 1219 (1804-1805) 
yılında bir çeşme, ll. Mahmud tarafından 
da 1248'de (1832-33) Tevfikiye Camii 
yaptırılmıştır. Arnavutköy'de Akıntıbur
nu'ndan başka bir de Sarrafburnu de
nilen daha az sivri bir burun vardır. Her 
ikisinin arasında küçük bir koy bulun
maktadır. 

Bebek. Akıntıburnu'nun kuzeyindeki 
koyun sahil ve sırtlarında yer alan bu 
köye, Bizanslılar zamanında sahil boyun
ca bulunan ve yolcuların karaya ve te
pelere çıkmasını kolaylaştırmak amacıy-
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la yapılmış olan basamaklardan dolayı 

"Helai" veya "Echele" denirdi. Bugünkü 
adını, Fatih'in buraya tayin ettiği ve la
kabı "Bebek" olan bölükbaşıdan almış
tır. Arnavutköy ile Rumelihisarı arasın

daki koyun sahil ve tepelerinde bulunan 
bu köyün kuzey kısmına Küçük Bebek, 
güney kısmına da Büyük Bebek denirdi. 

Köye lakabını veren bölükbaşının bu
rada bağ ve bahçeleri vardı. Yavuz Sul
tan Selim'in de burada bir köşkü bulu
nuyordu. Ayrıca XVII. yüzyıl ortalarında 
Yeniçeri Ağası Hasan Halife ile Girit'in 
fethinde büyük hizmeti geçen Deli Hü
seyin Paşa'nın da bağları mevcuttu. Bu 
bağ ve bahçeler daha sonra has bahçe
ler arasına alınmış, ardından da Ahmed 
Vefik Paşa tarafından Amerikan mis
yoner okulu Robert College'e devredil
miştir. 

Boğaziçi yer yer imar edilip köşk ve 
yalıtarla süslenirken Bebek bir süre ba
kımsız kalmış, daha sonraki dönemler
de, özellikle XVIII. yüzyıl başlarında ayak 
takımının sığınağı olmuştu. Burayı da 
marnur hale getirmek için XVIII. yüzyıl 
boyunca sahilde bir köşk, bir cami (Be
bek Çelebi Camii) ile birçok dükkan yap
tırılmıştır. İskele civarında olup bugün 
Bebek Camii diye anılan caminin mina
resi 1912'de Evkaf Nezareti'nce Mimar 
Kemaleddin Bey'e tamir ettirilmiştir. Ka
yalar ve Hasan Halife Yalısı'na varınca

ya kadar Bebek sahil ve sırtları devlet
çe isteyenlere satılarak kısa sürede bir 
köy kurulmuştur. Burada yaptırılan Hü
mayunabad Köşkü zamanla bu semte 
alem olmuştur. Bu kasır daha sonra Ce
zayirli Gazi Hasan Paşa tarafından yeni
den yaptırılmış ve I. Abdülhamid'e tak
dim edilmiştir. Yine bu köşk zaman za
man yabancı sefirlerle yapılan toplantı
lara da merkez olmuştur. lll. Selim kız 

kardeşi Beyhan Sultan'ın oturduğu bu 
köşkü yeniden inşa ve tezyin ettirmiş
tir. Köşk 1846'da Sultan Abdülmecid ta-
rafından yıktırılıncaya kadar Hümayuna-
bact adını korumuştur. Yeniden yaptınl-

çeşme 1914 yılında yol tesviyesi sırasın
da yıktırılmıştır. Tavukçu Reis diye anı
lan bu relsülküttabın buradaki yalısı dev
rin devlet büyüklerinin, hatta Avrupa el
çilerinin sık sık uğradığı ve toplantılar 
yaptığı bir yerdi. Kayalar Mescidi civarın
da Oğlan Şeyh diye anılan Melaml şeyhi 
İsmail Ma 'şOkf'nin dergahı ile bunun ci
varında mezarlık vardı . Yine bu dergah 
civarında Yılanlı Yalı ile Durmuş Dede 
Tekkesi bulunuyordu. Bu tekke İstan 
bullular'ın önemli ziyaret yerlerinden bi
riydi. 

Rumelihisarı . Adını, Fatih Sultan Meh
med'in burada yaptırdığı ünlü hisardan 
alan bu semte daha önce Hermaion ve
ya dalgalarının köpek havlamasını andı 

ran gürültüsünden dolayı "kızıl köpek" 
anlamında Pyrhias Kyon denirdi. Ünlü 
Pers Kralı Dara'nın İskitler'e karşı sava
şa giderken ordusunu geçirmek için bu
rada sallarla bir köprü kurdurduğu ri 
vayet edilmektedir. 

Boğaz'ın en dar yerinde Anadoluhisa
rı ' nın karşısında yapılan Rumelihisarı, 

Bebek ve Balta limanı koyları arasında 

genişçe bir çıkıntı (burun) üzerindedir. Hi
sarın varlığı sayesinde kısa sürede geli
şen bu köy, iskeledeki mescidin banisi
nin adıyla anılan Hacı Kemaleddin ma
hallesini, Ali Dede Mescidi'nin banisi Ali 
Torlak mahallesini, Kaleiçi ve Meydan 
mahallelerini ihtiva ediyordu. Evliya Çe
lebi'ye göre Rumelihisarı, hisar dışında
ki mahallelerden bağ ve bahçesiz, kaya
lar üzerinde 1000'den fazla evden iba
ret bir semt idi. Buradaki muvakkitha
ne lll. Mustafa'nın kızı Beyhan Sultan 
tarafından yaptırılmıştı r. Cuma ve bay
ram günleri hisara bayrak çekilir ve pa
dişah Boğaz'a çıktığında buradaki top
larta selam atışı yapılırdı. 

Rumelihisarı'nda her devirde saray ve 
devlet büyüklerinin bağ ve yalıları vardı. 

dıktan sonra Bebek Kasrı veya Bebek Boğaziçi ' nin en önemli savunma tesislerinden biri olan 

Köşkü diye anılmıştır. Rumel ihisarı 

XIX. yüzyıl başlarında birçok devlet 
adamının köşk ve yalılarının bulunduğu 
Bebek'te yine bu yüzyılda bir Amerikan 
okulu olan Robert College yaptırılmıştır. 

Kayalar mevkii civarında IV. Mehmed 
devri nişancılarından Melek Ahmed Pa
şa 'nın (ö . 1662) yaptırdığı Kayalar Mes
cidi vardı. Onun yakınında ve deniz kıyı

sında bulunan çeşme Relsülküttab Mus
tafa Efendi'nin hayratındandı. Fakat bu 



XIX. yüzyılın ilk ya rıs ında Allom tarafından yapı lan bir gra
vürde Boğaziçi (R. Walsh, Constanlinople and the Scenery of 

the Seuen Ch urch of Asia Minor, London 1940, ı, 9) 

XVII. yüzyılda yaptırılan Valide Turhan 
Sultan'ın köşkü, XVIII. yüzyılda inşa et
tirilen Matbah Emini Halil Efendi'nin ba
ğı, Şeyhülislam Mekki Mehmed ve Sıd
kızade Ahmed Reşid efendilerin yalıları 
bunların belli başlılarıdır. Rumelihisarı ·
nın en yüksek noktasında Nafi Baba Tek
kesi adıyla anılan bir Bektaşi tekkesi 
vardı. Civardaki Kayalar Mezarlığı'nda 

Ahmed Vefik Paşa, aşağıda Rumelihisa
rı Mezarlığı'nda ise Yahya Kemal, Ah
met Harndi Tanpınar, Rıfkı MelOI Meriç, 
İsmail Hikmet Ertaylan, Münir Nurettin 
Selçuk, Nihad Sami Sanarlı ve Orhan Ve
li Kanık gibi birçok ünlü kişi gömülüdür. 

Kayalar sırtında bulunan Tevfik Pik
ret'in Aşiyan adlı köşkü 1939'da müze
ye çevrilmiştir. 

Baltalimanı. Rumelihisarıburnu ·ndan 
sonra başlayan bu koy adını, istanbul'un 
fethinde Haliç'e indirilen gemileri bura
da yaptıran Fatih devri kaptan-ı derya
larından Baltaoğlu Süleyman Bey' den 
almıştır. Rumelihisarı ile Emirgan ara
sında, kaynağı Levent Çiftliği'nde olan 
bir derenin denize döküldüğü yerde ku
rulmuştur. Burada Paşmakçı Şücaed

din 'in yaptırıp minberini lll. Ahmed'in 
imamı Seyyid Mehmed Efendi'nin ilave 
ettirdiği bir cami ile Sadrazam Hezarpa
re Ahmed Paşa'nın (ö. 1648) bir çeşmesi 
vardır. lll. Selim devri saray ağalarından 
GiritH Yusuf Ağa'nın burada bir biniş* 
köşkü bulunuyordu. Sultan düğünleri 

münasebetiyle zaman zaman burası çe
şitli şenliklere sahne olmuştur. ll. Mah
mud devrinde !imanın ağzına bir tabya 
inşa edilmişti. özellikle XIX. yüzyılda çok 
rağbet gören Baltalimanı'nda birçok bü
yük yalı mevcuttu. Mustafa Reşid Paşa 
tarafından yaptınlarak yüksek bir fiyat
la hükümete satılan ve daha sonra oğ
lu Ali Galip Paşa ile onun hanımı Fatma 
Sultan· a tahsis edilen ka gir yalı hala 
ayakta durmaktadır. Bir süre sonra ha-

nı mı Seni ha Sultan· dan dolayı Dama d 
Ferid Paşa'ya intikal eden bu yalının bir 
kısmı günümüzde kemik hastahanesi. 
bir kısmı ise istanbul Üniversitesi'nin res
toranı olarak kullanılmaktadır. Son yıl

larda Baltalimanı ile Emirgan arasında
ki Reşid Paşa arazisi üzerinde yeni bir 
mahalle kurulmuştur. 

Boyacıköy. Baltalimanı ile Emirgan ara
sında bir köydür. Adını, şayak vb. boya
mak ve bu sanatı memlekette yaymak 
üzere Kırkkilise (bugünkü Kırklareli) dolay
Iarından lll. Selim zamanında getirilen 
kırk hane muhacirin burada iskan edil
mesi dolayısıyla almıştır. Köyde Hüsrev 
Paşa (ö . 1855) tarafından yaptırılmış iki 
çeşme vardı. Bunu takip eden sahil ser
vi ağaçları ile kaplı olup Kestanekorusu 
adıyla anılırdı. 

Emirgan (MTrgün). Buraya XVI. yüzyıl
da. meşhur Münşeiitü 's -seliitin müelli
fi Feridun Ahmed Bey'e (ö . 1583) izafet
le Feridun Bey (Paşa) Bahçesi denirdL 
Fakat günümüzde de varlığını koruyan 
asıl adını, IV. Murad devrinde Osmanlı 
Devleti'ne iltica eden Revan Kalesi ku
mandanı EmirgGne'den almıştır. İstan
bul'a geldikten sonra kendisine verilen 
bu yerde EmirgGne'nin İran tarzında bir 
köşk inşa ettirmesinden sonra semt hep 
onun adıyla anılmıştır. Buzatın 1051 'de 
(1641-42) katlinden sonra köşk Kara 
Mustafa Paşa'ya verilmiş, onun da ida
mından sonra birçok el değiştirmiştiL 

Bahçelerinin bir kısmının has bahçelere 
intikalinden sonra Mirgun ismi bütün 
semte alem olmuştur. ı. Abdülhamid 
devrinde Şeyhülislam Esad Efendi· den 
boş kalan köşk ve sahilhanenin yerine 
bu padişah tarafından cami ile dükkan7 
lar ve hamam inşa edilerek bir köy ku
rulmuştur. lll. Selim devrinde daha da 
gelişip büyüyen bu köyde birçok çeşme 
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yaptırılmıştır. Bu çeşmelerin suyu Vali
de Bendi'nden ve Hacı Osman Bayırı·n
dan gelirdL Sahilin kuzeyinde Mısır Hi
divi İsmail Paşa'nın köşkleri vardı. Bu
nun yanındaki bahçe bugün de istan
bul' un önemli mesire yerlerindendir. 
Emirgan Camii'nin bitişiğinde Şerif Ab
dullah Paşa'nın sahilhanesi vardır. Bu
gün Şerifler Yalısı diye anılan bu sahil
hanenin tezyinatı çok güzeldir. Gerek hi
divin gerekse adı geçen şerif ailesinin 
Emirgan ·da daha başka hayır eserleri 
de bulunmaktadır. Koru civarında bulu
nan fakat daha sonra harap olan has
tahane bunlardandır. Eskiden Boğazi

çi'ndeki gümrüklerden biri Emirçan'da 
idi. 

İstinye . Emirgan ·dan sonra gelen ve 
tabii bir liman olan istinye'nin eskiden 
üç adı vardı. Boğaz'ın girişine yakın ol
masından dolayı Stenös, burada yetişen 
bir bitkiden dolayı Leosthenes (Leastha
nes) ve Argonotlar tarafından yaptırılan 
adak yerinden dolayı ise Sösthenion de
nirdL Bizanslılar zamanında ise burada 
imparatorların sarayları bulunuyordu. 

Boğaziçi'nin en derin koyu etrafında 
bulunan bu köy XVI. yüzyıl ortalarından 
itibaren gelişme göstermiştir. Ahalisi 
yerli Rumlar ve daha ziyade denizciler
den ibarettL Bunların sahilhaneleri, in
şa ettikleri mescid ve oluşturdukları ma
hallelerden başka burada ll. Bayezid'in 
tarunu Neslişah Sultan'ın 1 S40'ta yap
tırdığı mescid ve mahalle vardır. 

XVII. yüzyılda !imanın ağzında bir de 
misafirhane vardı. Gerek sahilde gerek
se iç taraflarda bulunan yalı ve köşkler, 

istinye'nin her devirde zenginler tara
fından rağbet edilen bir yer olduğunun 
işaretidir. Koyun sonundaki çayırlık Bo
ğaziçi'nin meşhur mesirelerinden biriy
di. Civardaki tepelerde kireç ve taş ocak-

XX. yüzyı l baş la rında Boğaziçi 'nin genel görünüşü (IÜ Ktp., TY, m. 5009·10) 
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ları bulunurdu. Limanda, Cezayirli Gazi 
Hasan Paşa zamanında faaliyete baş

layan ve en büyük gemilerin bile kala
fat ve tamir edilmelerine uygun bir ka
lafat yeri vardı. Daha sonra Meşrutiyet 
ve Cumhuriyet dönemlerinde de İstinye 
Limanı gemi tamir havuzları ve tersa
nesiyle bu nevi faaliyetlerini sürdürmüş, 
1991 'de tersane buradan kaldırılarak 

faaliyetine son verilmiştir. 

Yeniköy. Çileğiyle meşhur olduğundan 
Komarödes, sakin denizi sebebiyle de 
Bizanslılar tarafından Eudios Kalos adı 
verilen bu köy Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında gelişmiş, şenlenmiş ve Yeni
köy adını almıştır. XVII. yüzyıl ortaların
da 3000 evli ve bağlı. bahçeli bir yerle
şim merkeziydi. Galata naibinin idare
sinde olup subaşısı, yeniçeri serdarı. ça
vuş ve yasakçıları vardı. Halkının çoğun
luğunu Karadenizliler oluştururdu. Bu
rada Güzelce Ali Paşa'nın, Zenbillizade 
Molla Çelebi'nin camileriyle bir Halveti 
tekkesi vardı. Rumlar'dan başka Erme
niler'in de oturduğu Yeniköy'de bilhas
sa XIX. yüzyılda Rum zenginleri pek za
rif ve süslü yalılar yaptırmışlardı. 

Köyün ilerisinde bir tabya ile daha ile
ride Nevşehirli Damad İbrahim Paşa ta
rafından yaptırılan Kalender Köşkü var
dı. O zamandan beri burası Boğaziçi'nin 
en güzel mesire yerlerinden biri olmuş
tur. 

Tarabya. İstinye gibi tabii bir liman olan 
Tarabya'nın adı Eskiçağ'larda Pharma
cias idi, sonradan havasının güzelliğin
den dolayı Therapia (tedavi) adını almış
tır. Bugünkü adı da bundan gelmekte
dir. ll. Selim, musahibleri Şemsi Paşa, 
Celal Bey ve şair Baki ile sık sık buraya 
gelir ve burada ziyafetler tertip edilir
di. O zamanlarda balıkçı kulübelerinden 
başka bir şey bulunmayan Tarabya'da 
bir kasaba kurulması için padişah emir 
vermiş, ayrıca burada kendisi için de bir 
köşk yaptırmıştır. Daha sonra zengin 
Rumlar'ın adeta istiı'asına uğrayan Ta
rabya, Osmanlı Devleti aleyhine çalışan 
bazı Rum asilzadelerinin bir araya gel
dikleri bir yer olmuştur. Ünlü Rum aile
lerinden Ypsilantiler'in (ipsilanti) bura
daki sahilhanelerinin lll. Selim tarafın
dan müsadere edilerek Fransa sefareti
ne sayfiye olarak verilmesi bu yüzden~ 
dir. Bundan başka vaktiyle burada bu
lunan İsveç ve Napoli elçilerine mahsus 
yalılara daha sonra İngiltere, Almanya, 
Romanya ve Danimarka sefaretlerinin 
sayfiyeleri de eklenmiştir. Yaz mevsi
minde canlı bir mesire yeri olan Tarab-
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ya' da Elhac Osman Ağa'nın bir camii var
dır. Yine burada ll. Mahmud'un ve Bez
mialem Valide Sultan'ın çeşmeleri bu
lunmaktadır. 

Kireçbiırnu. Tarabya ile Kefeliköy ara
sındadır. Bizanslılar zamanında burada 
bir ayazma vardı ve burası hıristiyanlar
ca ziyaret edilirdi. XVIII. yüzyıl ortaların
da Gümrük Emini İshak Ağa tarafından 
yaptırılan çeşmeden başka burada XIX. 
yüzyılın ilk çeyreğinde inşa ettirilen iki 
tabya ve bir çeşme daha vardır. Ağaçal
tı denilen yerdeki ayazma yakın zaman
lara kadar Rumlar'ın ziyaretgahı olmuş
tur. İskanı için Fuad Paşa'nın sadrazam
lığı sırasında ve 93 Harbi'nde gayretler 
gösterilmiş, bir cami ile iki set yaptırıl
mıştır. 

Kefeliköy. Kireçburnu'ndan sonra ge
len ve Büyükdere körfezine dökülen de
renin ağzında daha ziyade balıkçıların 

oturduğu bir köydür. Adını, Kırım'ın Ke
fe şehrinden getirtilen göçmenlerden al
mış olması muhtemeldir. Burada Kap
tanıderya Kılıç Hasan Paşa'nın (ö. ı 587) 
yaptırdığı bir mescid vardır. Kefeliköy 
Şehzade Camii vakfındandır. 

Büyükdere. Önceleri burada bulunan 
Saron adak yerinden dolayı Saron kör
fezi diye anılan bu yerleşim merkezi asıl 
adını buradaki derin körfeze dökülen 
dereden alır. Tarabya gibi burası da bazı 
Avrupa sefirlerinin yazlık yalılarının bu
lunduğu bir dinlenme yeriydi. Büyükde
re'de biri XVI. yüzyılda Mahmud Efendi 
tarafından, diğeri ll. Mustafa zamanında 
(1695-1 703) Kara Kethüda Ahmed Ağa 
tarafından yaptırılan iki cami vardır. Ka
ra Kahya Bahçesi buranın sayılı mesire 
yerlerinden biriydi. Kefeliköy gibi Büyük
dere de Şehzade Camii vakfındandır. 

Sarıyer (Sarıyar). Büyükdere Limanı'nın 
kuzeye doğru uzanan kısmına. burada 
bulunan bir mezardan dolayı Mezarbur
nu denilirdi. Bu isim daha sonra "Me
sar"a dönmüştür. Sarıyer'in, adını bura
da gömülü Sarı Baba'dan aldığı söylenir-

Ali Kethüda 
Camii· 
sanver 1 
istanbul 

se de civarda bakır madeninin bulunma
sı ve bu yüzden toprağının sarı renkte 
görülmesinden dolayı bu adı almış olma
sı ihtimali daha kuwetlidir. Nitekim es
ki eserlerde adının hep "Sarıyar" şeklin
de geçmesi bu görüşü doğrular mahi
yettedir. Esasen burada terkedilmiş bir 
bakır maden ocağı da vardır. 

Havası ve suyu çok güzel olduğundan 

Sarıyer halkın her devirde rağbet ettiği 
bir mesire ve dinlenme yeri olmuştur. 

Kestane suyu, Çırçır suyu, Fındık suyu, 
Hünkar suyu ve Şifa suyu gibi şifalı ve 
tatlı sular hep Sarıyer'e yakın tepelerin 
eteklerinden çıkmaktadır. Sarıyer'de öte
den beri bazı meşhur bahçeler de bulu
nuyordu. Çelebi Solak Bahçesi bunlar
dan biridir. Ali Kethüda'nın yaptırıp Meh
med Kethüda'nın tamir ettirdiği cami ile 
Sultan İbrahim ve IV. Mehmed'in musa
hiblerinden Mesud Ağa'nın 164S'te yap
tırdığı çeşme Sarıyer'in tarihi yapıların
dandır. 

Rumelikavağı. Boğaziçi'nin Karadeniz'e 
en yakın yerinde kurulmuş bir köydür. 
Vaktiyle burada bir Bizans mabedi var
dı. Bizanslılar burada ve karşısındaki 

Anadolukavağı'nda Boğaz'ı müdafaa et
mek için kaleler inşa etmişler ve tepe
den sahile kadar uzanan bir duvar yap
mışlardı. Bir kıyıdan diğerine uzanan ve 
sahildeki duvarlara bağlı büyük bir zin
cirle gerektiğinde Boğaz kapatılırdı. Bun
lardan Anadolukavağı'ndaki kale son de
rece sağlam olup Rumelikavağı'ndaki
nin sadece harabeleri görülmektedir. 

Rumelikavağı Osmanlılar zamanında 

IV. Murad devrinde yaptırılan kale (Bo
ğazhisarı) sebebiyle önem kazanmıştı . Rus 
hücumlarına karşı yapılan bu kalenin dört 
köşesi bin adıındı ve güney tarafında 
bir kapısı vardı. Sonradan birçok defa 
tamir ve tadilat görmüştür. Evliya Çele
bi kalenin içinde muhafıziara mahsus 
altmış ev olduğunu ve bu mevkide Ga
lata mollasının bir naibi bulunduğunu 
belirtmektedir. IV. Murad'ın yaptırdığı 

cami, Karakaş Mustafa Çelebi'nin inşa 
ettirdiği mescid, Valide Turhan Sultan 
tarafından kardeşi Yusuf Ağa adına yap
tırılan ve ll. Mahmud'un tamir ettirdiği 
Valide Camii buranın eski eserlerinden 
bazılarıdır. Anadolukavağı' nın sahilde 
Otuzbirsuyu diye anılan bir de mesiresi 
vardır. 

Boğazağzı. Rumelikavağı'ndan sonra 
kayalıkların bir burun ile sona erdiği yer
deki limandır. Eskiden buraya, akbaba 
ve kartalların yuva yapmasından dolayı 
Akbaba şehri, Boğaz'ın sona erdiği yer-



Boğaziçi' nin Anadolu yakasında inşa edilen Yoros IAnadolukavağ ıl ve Riva kaleleri 

deki buruna burada bulunan fenerden 
dolayı Rumelifeneriburnu denirdi. Kar
şısında Kızılkayalar ve Kokanara adası 
vardır. 1352 ·de burada Venedik ve Ce
neviz donanmaları arasında Karadeniz 
hakimiyeti için büyük bir savaş olmuş
tu. Günümüzde Rumeliteneri denilen bu 
mevkinin XVIII ve XIX. yüzyıllarda askeri 
bölge olması dışında herhangi bir özel
liği yoktur. Ancak Boğaz'ın girişinde. ge
milerin karaya oturmaması veya bunla
rın hırsızlarca yağmaya uğrarnaması için 
bazı çareler düşünülmüş, ı. Abdülhamid 
zamanında sahilde mahalleler teşkil edi
lerek iskanına çalışılmıştır. Sultan Abdü
laziz devrinde ise kazazedeleri kurtar
mak amacıyla tahlisiye teşkilatı yapıl

mış ve bu tesis bugünkü cankurtaran 
teşkilatma esas olmuştur. 

Anadolu yakasındaki Boğazağzı ise Ri
va {lrva) deresinin döküldüğü yerden ve 
aynı adı alan !imanla başlar ve daha son
ra bazı kayalıklar gelirdi. Burası taşlık 
bir sahildi. Bir rivayete göre Fatih Sul
tan Mehmed istanbul muhasarasında 
kullandığı bazalt taşlarını buradan ge
tirtmişti. 

Anadolufeneri'nin batısındaki kaya Ça
kal Limanı veya Kabakos denirdi. Bugün 
burada Kabakoz köyü bulunmaktadır. 

çıkmadan önce kurban kestikleri birçok 
adak yeri vardı. En eski zamanlardan 
beri özel bir önemi ve tarihi bir kıymeti 
olan Anadolukavağı, aynı zamanda Bo
ğaziçi sahillerini kuzeyden istila edecek
lere karşı güven altında tutmak mak
sadıyla askeri kuwetlerin bulundurul
duğu müstahkem bir mevki ve Boğaz'
dan geçen gemilerin gümrük tahsilatı
nın yapıldığı bir yerdi. Uzun süre Cene
viz hakimiyetinde kalan Anadolukavağı 
çeşitli zamanlarda Bithinyalılar'ın, Got
lar'ın ve Kazaklar'ın hücumuna uğramış
tır. Buradaki Yoros adlı Ceneviz kalesi 
günümüze kadar varlığını devam ettir
miştir. 

Anadolukavağı Osmanlı hakimiyeti dö
neminde de önemini korumuştur. Vali
de Kösem Sultan tarafından burada in
şa ettirilen mescid, kale dışında Midillili 
Hacı Ali Reis'in kalenin inşasından otuz 
iki yıl önce 1 593'te yaptırdığı cami, Ka
vak ustalarından Elhac Mehmed Ağa'
nın 1695'te yine kale dışında inşa ettir
diği cami (Yenicami). bu semtin XVII. yüz-

Poyrazburnu adını Boreas'tan almakta- Hacı Ali Reis camii -Anadolukavağı/ istanbul 
dır. Günümüzde burada Poyrazköy var
dır. Osmanlılar zamanında. Boğaz'ın gi
rişinden itibaren, adını büyük bir fener
den alan Anadolufeneri, Poyraz Limanı 
ve Filburnu mevkileri Boğaz' ın müdata
ası bakımından önem kazanmıştır. Ten
ha ve uzak oldukları için istanbul ve asıl 
Boğaziçi ile bağlantı ve münasebetleri 
az olmuşsa da günümüzde yerleşim mer
kezi olma özelliklerini devam ettirmek
tedirler. 

Anadolukavağı. Boğaziçi'nin Eskiçağ'

lardaki adı Hieron Stoma olan kısmın

dadır. Burada hıristiyanların Karadeniz'e 
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yılda oldukça kalabalık bir yer olduğu
nu göstermektedir. Kavak ustası veya 
Kavak dizdan buranın mülki amiri idi. 
Burada ayrıca Üsküdar kadısının bir na
ibi de bulunurdu. Daha önce yaptırılmış 
olan misafirhanesi 1730-1731 yıllarında 
Mehmed Kethüda tarafından tamir etti
rilmişti. Öte yandan eskiden beri önem 
verilen karantina işleri için 1838' de meş

hur Kavak tahaffuzhanesi ihdas edilmiş
ti. Anadolukavağı'ndaki Osmanlı Kale
si 'nden başka daha kuzeyde bulunan 
Ceneviz Kalesi'nde (Yoros Kalesi) ll. Baye
zid 'in yaptırdığı bir mescid vardı. Bura
da bulunan ve halk arasında Hızırtaşı 

adıyla anılan taş herkes tarafından zi
yaret edilirdi. 

Yılşa' Tepesi. Chalkedonlular'ın Daphne 
adına yaptıkları bir adak yerinden dola
yı onun adına izafetle anılan bu tepenin 
etekleri bir !imanla derince bir koydur. 
Çok bereketli olan bu sahilde çeşitli mey
veler, bu arada çok güzel kiraz yetişirdi. 

Vüşa' tepesi Boğaziçi ' nde sahile en 
yakın ve en yüksek tepedir. lll. Osman'ın 
sadrazamlarından Mehmed Said Paşa 

burada 1756 yılında bir mescid yaptır
mı ştır. Bu zat aynı zamanda. burada bu
lunan ve halk arasında Yüşa' peygambe
re izafe edilen uzun mezarın etrafına 

kagir bir duvar çektirmiş, bir türbedar 
ile kandil yakmak için haderne tayin et
miş ve onlar için odalar yaptırmıştır. 
Mescid Sultan Abdülaziz devrinde yeni
den tamir edilmiştir. Buradaki uzun me
zarda yatan Yüşa' peygamber bir riva
yete göre Müsa peygamberle birlikte 
Mecmau'l -bahreyn'e (Boğaz i çi) gelmiş ve 
vefat ederek bu tepeye gömülmüştür. 

Bir başka rivayette ise tepe adını, Kara
deniz'den ilk görülen en yüksek tepe ol
ması dolayısıyla Fenikeliler tarafından 
"kurtarıcı" anlamına gelen yesudan al
maktadır. Tepenin eteklerinde Tokat 
Bahçesi ve Tokat Köşkü vardır. Bu köşk 
Fatih ve Kanünlden sonra 1682'de ve ı. 

Mahmud tarafından da 1746'da yenilen
miş ve Hümayunabad Kasrı olarak ad
landırılmıştır. Bu köşkün yanındaki Ma -i 
Cari Bahçesi denilen mesire zamanla 
Macar Bahçesi adını almış, Vüşa ' tepe
sinin sahile indiği buruna Macarburnu, 
hatta Vüşa' tabyasına Macar tabyası ve
ya Macar Kalesi denmiştir. 

Akbaba ve Dereseki. Boğaziçi'nin Ana
dolu kıyısında Tokat deresinin güneydo
ğusunda biraz içerideki bir vadide bulu
nan bu köylerden ilki adını, Fatih dev
rinde yaşamış Akbaba Sultan'dan alır. 

Burada lll. Murad zamanında sarayın 

Harem dairesinin nüfuzlu kadınlarından 
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Canfeda Hatun tarafından bir cami yap
tırılmıştır. Bu caminin yakınındaki bir 
bağdan çıkan ve Karakulak Ahmed Ağa'
ya nisbette Karakulak suyu diye anılan 
tatlı suyun bulunduğu Dereseki köyün
de de lll. Selim devrinde valide kahyası 
Yüsuf Ağa tarafından çok sanatkarane 
bir çeşme ve köşk ile Şeyhülislam Fena
rf Muhyiddin Çelebi tarafından bir mes
cid (Dereseki Mescidi) yaptırılmıştır. Civar
da Al-i Bahadır, Koyun korusu ve Alem
dağı mesireleri vardır. Yine burada bu
lunan Ahmed Midhat Efendi'nin çiftli
ğinden çıkan Sırmakeş menba suyu da 
Boğaziçi'nin diğer iyi su ları gibi istan
bul 'un çeşitli semtlerine dağıtı lırdı. 

Sütlüce ve Umuryeri. Yüşa' tepesinin 
sahilini takip eden Sütlüce, tatlı suları 

ile İstanbu l' un mesirelerinden biriydi. 
Gerek Sütlüce gerekse daha aşağ ısın

da, yelkenli gemilerin barınmasına uy
gun bir koy olan Umuryeri Limanı'nda 
taş ve kireç ocakları da bulunurdu. 

Beykoz. Rumlar tarafından Amya ve 
Ameae diye adlandırılan bu köyün eski 
adı Bithinya Kralı Amykos'tan gelir. Ba
zı eski Türkçe belgelerde Beykozu veya 
Beykos şeklinde geçen köyün adının bey 
kelimesiyle "ceviz" anlamındaki koz ke
limesinin birleşmesinden veya yine bey 
kelimesine "köy" anlamındaki kosun ek
lenmesinden ortaya çıktığı rivayet edi
lir. Zira İstanbul'un feth inden önce bu
rada Bizanslı bir bey ikamet edermiş. 
Kocaeli fatihinin burada oturduğu riva
yeti ve sonrala rı bir ara Kocaeli valileri
nin idare merkezlerinin burası olması 

bu r ivayeti kuwetlendirmektedir. 
Beykoz'un Yalıköyü kısmında varlığını 

hala koruyan çayır büyük bir mesire ye
ridir. Bunun sahilinde Beykoz Kasrı ile 
Hünkar iskelesi vard ı r. Halen mevcut olan 
köşk, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa tarafından inşa ettirilerek Sultan 
Abdülmecid 'e takdim edilmişti. 

Ahmed Midhat Ef endi'nin burada bu
lunan yalısı da hala durmaktadır. Bey
koz'da vaktiyle su değirmenleri vardı . 

Bunların ustasına uncubaşı, acemi oğ
lanlarından oluşan ocağa ise değirmen 

ocağı denirdi. ll l. Selim zamanında bu 
değirmenterin yerinde bir kağıt fabri
kası kurulmuştur. Hünkar iskelesi'nde
ki ve Yalıköyü 'ndeki mescidler oradan 
sorumlu bestancı ustası veya uncubaşı
ların eseridir. Merkezdeki büyü!< cami
nin tanisi de Bestancıbaşı Mustafa Ağa'

dır. Bunun yanına, yine bostancıbaşılar

dan olup 1608' de Kanüe beylerbeyil iği 

sırasında ölen Ahmed Paşa bir mektep 
inşa ettirmişti. Tatlı suyu pek bol olan 
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, Beykoz'da Gümrük Emini İshak Ağa bü-
1 yük bir çeşme yaptırmıştır (1746) . Mus
luklarından sürekli su akan bu çeşme 
varlığını hala sürdürmektedir. Beykoz'
da İshak Ağa adına bir de mahalle var
dı. XVII. yüzyılda Beykoz'da birçok dev
let büyüğünün köşk ve yalıları mevcut
tu. İdari bakımdan Üsküdar kadısına 
bağlı olmakla birlikte burası 1 SO akçe 
ile müneccimbaşılara tahsis edilmişti. 

Zabıta amiri Sultaniye Bahçesi ustası idi. 
Beykoz'da eskiden beri mevcut tabak
hane daha sonra modernleştirilerek bü
yük bir deri ve ayakkabı fabrikası hali
ne getirilmiştir. Önemli bir balıkçılık mer
kezi olan Beykoz'un yakın zamanlara ka
dar dalyanları, kalkan balığı ve paçası 

meşhurdu. Beykoz'a yakın olan Sultani
ye mesiresi, II. Bayezid'den itibaren he
men bütün padişahların rağbet ettiği 

bir mevki olmuş, zamanla köşklerle süs
lenmiş, fakat llL Ahmed'den sonra ih
mal edilmiştir. lll. Selim burada nişan 
tatimieri yaptırmış, nişan taşları diktir
miş ve setler inşa ettirmiştir. Sultaniye 
çayırma yakın bir yerde bulunan Gümüş 
suyu Boğaziçi'nin en iyi sularındandır. 

Paşabahçe. Eski isimleri Palödes ve is
tiridyesinin bol olmasından dolayı Stiri
dia olan bu semt, bugün kullanılan adı
nı Hezarpare Ahmed Paşa'nın (ö. ı648) 

burada bulunan köşk ve bahçesinden al
mıştır. Bazı refsülküttab ve kazasker ma
zullerinin yalılarının bulunduğu Paşabah 

çe bir ara işsiz güçsüz takımının birikti
ğ i kahvehanelerle dolmuş, fakat daha 
sonra buralar yıktırılm ıştır. Paşabahçe'

de bostancıbaşılardan Sinan Ağa'nın yap
tırıp yine bostancıbaşılardan Dürzi Hü
seyin Ağa ' nın mektep ilave ederek yeni
lediği İncirköyü Camii vardı r. incirinin 
bol olması sebebiyle İncirliköy denilen 
köyün güneyinde kalan Paşabahçe ' de 

daha çok gayri müslimler otururken lll. 
Mustafa'n ın burada mektep, çeşme ve 
hamamla bir likte bir cami i nşa ettirme
sinden sonra Türkler de rağbet etmeye 
başlamı ş, devlet adamlarının bi rçoğu buc 
rada bağ, bahçe ve ya lı yaptırmıştır. 

Paşabahçe'de Osmanlı lar zamanında 

XV!II. yüzyı lda kurulan şişehane günü
müzde modern ve büyük bir cam ve şi
şe fabrikası haline getirilmiştir. 

Çubuklu. Eskiden Akimitler'in manas
tın ile meşhur olan Çubuklu asıl şöhre
tini burada yapılan çubuk lülelerinden 
almıştır. Eskiden beri çubuklu bahçe de
nilen bir has bahçe ile bostancı ve nefer
lerine mahsus bir kışianın bu lunduğu 

Çubuklu'da bostancıbaşılardan Ağaba

ba sı Halil Ağa tarafından bir mescid yap-

tırılmıştı. Fakat burayı köşk, havuz ve 
çeşme yaptırarak asıl şenfendiren ve Fey
zabad mesiresini tesis eden Damad İb
rahim Paşa olmuştur. Yine burada Ke
çecizade izzet Molla ' nın yaptırdığı bir 
çeşme ile Sultan Abdülmecid devri Ma
liye nazıriarından Rifat Paşa'nın kurdu
ğu bir mahalle vardır. Rifat Paşa bu sem
ti şenlendirmek için bayır üzerinde hal
ka parasız arazi dağıtmış, böylece Çu
buklu'nun imarına çalışmıştır. Tepede 
Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın bir köş
kü vardı. 

Kanlıca. Çubuklu ile Anadoluhisarı ara
sında düz kıyısı olan bir yerleşim mer
kezidir. Vaktiyle burada Artemis adak 
yeri bulunuyordu. Eski metinlerde Kan
lıcak şeklinde geçen semt. adını burada 
kullanılan kağnı (kanlı) arabalarından al
mış olmalıdır. Daha İstanbul'un fethin
den önce Türkler tarafından rağbet edi
len Kanlıca eskiden beri Boğaziçi'nin en 
gözde mesiresi ve sayfiye yeriydi. Kanü
nf devrinin tanınmış devlet adamların
dan İskender Paşa burada bir cami, med
rese ve hamam yaptırmıştı (967 1 ı559-
60) . Halen mevcut olan cami Çeşitli za
manlarda tamir görmüştür. İskender Pa
şa ile oğlu Ahmed Paşa burada gömülü
dür. Şeyh Sinan Efendi de (ö. 974/ ı 566-
67) burada bir mescid yaptırm ıştı. XVII. 
yüzyılda Kanlıca'da ik i mektep, yalı lar, 

1200 kadar hane, bağ ve bahçeler var
dı. Ünlü şeyhülislamiardan Yenişehirli 
Abdullah Efendi'nin kabri de buradaydı . 

Kanlıca Camii'nin 1.S km. güneydoğu
sunda Şeyh Ataullah Efendi'nin (ö ı204/ 

ı 789-90) yaptırdığı bir Nakşf tekkesi bu
lunuyordu. Rifat Paşa da 18S1'de Kanlı
ca'da bir muvakkithane inşa ettirm işti. 

Sütü ve özellikle yoğurdu dillere destan 
olan Kanlıca gerçekten Boğaziçi'nin en 
seçkin semti idi. I. Mahmud devrinde 
(1730- ı 754) tesis edilen ve mütena bir 
biniş mahalli olan Mihrabad mesiresi bu
rada, Fıstıklı Yokuşu ' ndan körfeze inen 
sahada idi. Boğa:ziçi'nin tatlı sularından 

olan Göztepe suyu da Kanlıca civarından 

çıkardı. Bu su kasabadaki pel-< çok çeş
meye getirilmiş ve halkın hizmetine su
nulmuştur. Her devirde rağbet gören 
Kanlıca'da geçen asrın bazı devlet adam
larının yalı ları bulunuyordu. II. Abdülha
mid'in Hariciye nazırı Saffet Paşa'nın ya
l ısı bunlardan biridir. Bu yalıların çoğu 
ya yanmış veya harap olduğundan yıktı

rılmıştır. KavaCık ve Korfez mesireleri 
Kanlıca'nın yine gözde dinlenme yerle
rindendir. Bunlardan Kavacık, Kazasker 
Hasan Tahsin tarafından kuru lmuş bir 
çiftliktir. 1837 yılında burada bir havuz 



ve çeşme yaptırılmıştı. 1899'dan sonra 
Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın damadı Mah
mud Sırrı Paşa'ya intikal eden Kavacık 
bugün istanbul'un kalabalık yerleşim 
yerlerindendir. Körfez sadece Kanlıca'

nın değil Boğaziçi'nin en güzel mesire
sidir. Bülbülderesi'nin döküldüğü yerde 
bulunan körfez, daha ziyade IV. Meh
med devri şeyhülislamiarından Bahai 
Mehmed Efendi'ye nisbetle Bahai kör
fezi adıyla anılırdı. Zira IV. Mehmed bu
rayı bu zata ihsan etmiş, o da körfez
de bir yalı yaptırmıştı. Burası yüzyıllar
ca Boğaziçi'nin en güzel mehtap safala
rının yapıldığı bir yer olma özelliğini ko
rumuştur. 

Kanlıca'nın tarihi yapılarından biri de 
Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı'dır. Gü
nümüze kadar gelen bu yalıda, 1700 yı
lında Karlofça Antiaşması'nı tasdik için 
gelen Avusturya elçilik heyetine ziyafet 
verilmiş, bu ziyafette İngiltere ve Hollan
da elçileri de bulunmuşlardır. 

Anadoluhisarı. Göksu deresinin Boğaz'a 
döküldüğü yerde, kısmen Göztepe ve 
Kavacık taraflarında kurulmuş bir yerle
şim merkezidir. Eskiçağ'lardaki adı Are
tas olan bu dere ile biraz aşağısındaki 
Küçüksu deresine eski Batı kaynakların
da "Anadolu'nun tatlı suları" denilirdi. 

Boğaz'ın en dar yerinde, Rumelihisa
rı'nın karşısında bulunan Anadoluhisarı 
semti daha İstanbul'un fethinden çok 
önce Türkler tarafından iskan edilmiş 
bir yerdi. Bilhassa 1395 yılında Güzelce
hisar'ın inşasından ve içine dizdarhane 
ve neferat evlerinin yapılmasından son
ra kale civarı çeşitli ev, mescid, mektep, 
yalı ve dükkanlarla şenlendirilmiştir. Kan
lıca ile Anadoluhisarı arasında bulunan 
ve XVII. yüzyıldan kalan Amcazade Hü
seyin Paşa Yaıısı bunun en güzel örnek
lerindendir. Burada bir namazgah ile 
Amasyalı Sinan Efendi'nin yaptırdığı bir 
mescid vardı. Şeyhülislam ve kazasker 

Küçüksu IGöksuı Kasrı • Anadoluhisarı 1 istanbul 

mazullerinden birçoğu bu semtte ika
mete mecbur tutulurlardı . Göksu dere
si ile güneyindeki Küçüksu deresi ve ça
yırlığı Boğaziçi'nin ünlü mesirelerinden
dir. Göksu deresi üzerinde bir köprü var
dır: tepeye 1. Mahmud ve lll. Selim ta
rafından nişan taşları diktirilmiştir. Vak
tiyle dere boyunca değirmenler de var
dı : ancak 1909'da bir sel esnasında de
re kısmen dolmuş ve bazı hasariara se
bep olmuştur. Derenin çamuru ile yapı
lan Göksu testileri meşhurdur. 

Küçüksu Kasrı'nın bulunduğu yerde 
eskiden bir bestancı ustasının köşkü ile 
bazı ahşap köşkler vardı. ı. Mahmud'un 
burayı sevmesi üzerine Sadrazam De
vatdar Mehmed Paşa 1752 yılında sa
hilde bir kasır inşa ettirmiş, ayrıca gü
neyindeki tepeden su getirtmiş, havuz 
ve fıskıye yaptırmıştır. Anadoluhisarı gü
nümüzde Beykoz ilçesine bağlı bir yer
leşim birimidir. 

Kandilli. Eski devirlerde Bosfor Nice
polisi, Echaia, Malterin o ve Perirrous ad
larıyla anılan Kandilli, havası ve suyunun 
güzelliğiyle lll. Murad'ın dikkatini çek
miş ve onun tarafından burada bir has 
bahçe yaptırılmıştı. Semt adını, bir riva
yete göre Göksu deresinden dönen pa
dişahlar için burada yakılan bir kandil 
sebebiyle, bir başl<a rivayete göre ise 
Revan Seferi'nden (1632) döndükten son
ra IV. Murad tarafından burada inşa et
tirilen köşkte Şehzade Mehmed'in do
ğumu üzerine yedi gece kandil donan
ması yapılması sebebiyle almıştır. Akın
ttburnu'ndaki kaya üzerinde yaptı rılan 
birçok köşkle süslü Kandilli has bahçe
si Evliya Çelebi tarafından "bağ-ı İrem, 
bağ-ı cinan" şeklinde nitelendirilmek
tedir. XVI. yüzyılın ortalarında "bahçe- i 
kandil" bulunduğuna ve Kandilliburnu 
denilen Boğaz'ın kuzey ve güneyine ha
kim tepede eskiden beri bir fener mev
cut olduğuna göre semt öteden beri bu 
isimle anılmıştır. 

Küçüksu deresiyle Vaniköy arasında 
bulunan semtin sahil kısmında yalılar, 

iç kısımlarında ise mahalleler mevcut
tur. Nevşehirli Damad İbrahim Paşa za
manında harap halde bulunan miri sa
raylar tamir edilirken Kandilli Sarayı da 
ihya edilmişti. Fakat Kandilli'yi asıl imar 
eden ı. Mahmud'dur. 1752 yılında bu
radaki sahilsarayı yenileten bu padişah 
zamanında merkezi bir yere cami, ha
riıam ve dükkanlar inşa ettirilmiş ve dük
kanlar isteyenlere kiralanmıştır. Kandil
li'de daha önce başta Sadrazam Siyavuş 
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Paşa ile Sadrazam Boynueğri Mehmed 
Paşa olmak üzere çeşitli kimseler tara
fından kuyular açtırılmış ve bunlar hal
ka tahsis edilmiştir. Zamanla harap olan 
Kandilli Sarayı'nın yeri ı. Abdülhamid dev
rinde satılmıştır. ll. Mahmud buraya bir 
binek taşı koydurmuştur. Kandilli'de bu
lunan Cemile Sultan Yalısı Mısırlı Fazı! 

Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştı. 

Kıbrıslı Mehmed Paşa'nın yalısı da bu
radaydı. Kandilliburnu'nun üstünde . bu
lunan Adile Sultan Sarayı 1986 yılında 
yanıncaya kadar Kandilli Kız Lisesi bina
sı olarak kullanılmaktaydı. Kandilli'nin 
yazmaları meşhurdu. 

Vaniköy. Kandilli ile Çengelköy arasın
dadır. önceleri Papaz korusu adıyla anı
lan bu köy IV. Mehmed tarafından ho
cası Vani Mehmed Efendi'ye verilince 
onun adına nisbetle Vani köyü olarak 
anılmaya başlamıştır. Vani Mehmed 
Efendi'nin burada ewelce yapılmış mes
cidi genişletip kendisinin de bir yalı yap
tırmasından sonra Vaniköy iyice şenlen
miştir. Buradaki cami, Küçüksu Kasrı'

nın inşası (1753) sırasında Devatdar Meh
med Paşa tarafından esaslı bir şekilde 
tamir ettirilmiştir. Vaniköy korusunun 
arkası dik bir tepedir. Daha önce Kenan 
Efendi Çiftliği diye anılan tepede bu zat 
bir kasır inşa ettirerek ll. Mahmud'a tak
dim etmişti. icadiye denilen bu kasır Kı
rım Savaşı'nda İngiliz askerlerinin ikame
ti sırasında yanmıştır. 1917 yılından son
ra burada bir rasathane kurulmuştur. 

Kuleli. Eskiden Kule Bahçesi adıyla has 
bahçelerden birinin bulunduğu bu sern
te Kanuni zamanında ilgi gösterilmiş, 

bazı binalar. bir saksonhane ile bir mes
cid inşa edilmiştir. Yakın zamanlara ka
dar burada bazı bestancı odaları vardı. ll. 
Mahmud bunların yerinde ahşap bir sü
vari kışiası yaptırmış ve sahilde Kaymak 
Mustafa Paşa ' nın inşa ettirdiği mescidi 

Kaymak Mustafa Paşa'nın yaptırdığı mescid -
Kuleli 1 istanbul 
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bazı ilaveler le tamir ettirmiştir (1829) 

Bu ahşap kışla Sultan Abdülmecid dev
rinde yanmış ve kısmen kagir olarak ye
niden inşa edilmiştir. Kırım Harbi ( 1853-

1856) sı rasında yaralı ingiliz askerleri için 
hastahane olarak kullanılan bina tekrar 
yanmış ve 1277'de (1860-61) Abdülme
cid tarafından kagir olarak yeniden yap
tırı l mıştır. 1872 ·de askeri i da di olarak 
hizmet gören bina 93 Harbi'nde kısa bir 
süre daha hastahane olarak kullanılmış
sa da 1878'de mektep haline getirilmiş
tir. 1311'de (1893-94) yeni kısımlar ila
vesiyle genişletilen Kuleli Askeri İdadi 
binası günümüzde askeri lise olarak kul
lanılmaktadır. 

Sultan Abdülmecid zamanında padi
şah ve hükümeti devirmek amacıyla ku
rulan gizli cemiyet üyeleri burada mu
hakeme edildiklerinden bu hadise ta
rihlere Kuleli Vak'ası olarak geçmiştir. 

Çengelköy. Kuleli ile Beylerbeyi arasın
da. Çakal dağı eteklerinden çıkan Bekar 
deresinin denize döküldüğü yerde ku
rulmuş büyükçe bir köydür. Adını bura
da "çengel çapa" adıyla gemi çapaları
nın yapılmasından alan köy IV. Murad 
zamanında tanzim edilmiştir. Başlıca me
siresi olan Havuzbaşı ' nda Şeyh Nevres 
ı;ekkesi (KadirT) vardı. Çengelköy'de bir i 
~acı ömer Efendi'nin yaptırıp Saliha Sul
tan'ın (1. Mahmud'un annesi) tamir ettir
diği mescid ile Kaptanıderya Abdullah 
(Hamdullah) Paşa ' nın (ö 1823) yaptırdığı 

bir cami vardır. Yine burada bulunan ve 
suyu Çamlıca'dan gelen Vezir Çeşmesi 
bulunmaktadır. XVII. yüzyılda Üsküdar 
kadılığına bağ lı bir subaşılık olan Çen
gelköy salatalıklarıyla meşhurdur. 

Beylerbeyi. Osmanlı tarihlerinde adı da
ha ziyade istavroz Bahçesi olarak geçen 
bu semt, adın ı Bizanslı lar döneminde 
Konstantin'in burada inşa ettirip üzer i
ne koydurduğu yaldızlı haçtan (istavroz) 
almıştır. 

Eskiden beri has bahçeler arasında 
bulunan Beylerbeyi'nde I. Mahmud Fe
rahfeza ve Şevkabad kasırla rı nı yaptır

mış (ı 734) ve bunlardan ikincisini anne
sine tahsis etmiştir. Fakat buradaki asıl 
istavroz Sahilsarayı 'nı ll. Mahmud yap
tırmıştı r. III. Murad devri beylerbeyile
rinden Mehmed Paşa 'nın sarayının ye
r inde kurulmuş olmasından dolayıdaha 
ziyade Beylerbeyi Sarayı diye anılan bu 
saray zamanla bütün semte alem olmuş
tur. Sultan Abdülmecid zamanında ya
nan Beylerbeyi Sarayı 1865 yılında Sul
tan Abdülaziz tarafından tcımamen be
yaz mermerle yeniden yaptırılmıştır. 
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Bostancıbaşılardan Abdullah Ağa'nın 
(ö 1000/ 1591-92) yaptırıp I. Mahmud 
ve I. Abdülhamid'in tamir ertirdikleri is
tavroz Camii ile I. Abdülhamid'in yaptı
np (ı 778) II. Mahmud'un bir minare ek
leyerek tamir ettirdiği Beylerbeyi Camii 
( 1820) bu semtin başlıca tarihi yapıları
dır. Burada ayrıca bir Bedeviyye derga

. hı ile bir istavroz dergahı vardı. Beyler
beyi'nde bulunan ev ve arazinin tamamı 
I. Abdülhamid'in evkafındandı. 

Kuzguncuk. Adını Fatih zamanında bu
raya yerleşmiş Kuzgun Baba adlı bir ve
Ilden alan bu semtte Bizans döneminde 
bir kilise. darüleytam ve hastahane bu
lunuyordu. Yakın zamanlara kadar sa
kinleri arasında Rum ve yahudi çoktu. 
XIX. yüzyılda Uryanizadeler tarafından 
bir cami inşasından sonra müslüman
ların da rağbet ettiği bir semt olmuş
tur. Başlıca caddeleri icadiye, Paşalima
nı ve Nakkaş'tır. Hacı Kaymak ile ewel
ce Kuzguncuk ve Frenk tepesi denilen 
Münir Paşa tepesi de belli başlı mahal
leleri.dir. 

Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Sefe
ri'nden dönerken Tebriz'den getirdiği 

ilim adamlarından Nakkaş Baba'ya iza
fe edilen ve biraz içer ide kalan bahçey
le aynı isimle anılan Nakkaştepe de yi
ne Boğaziçi'nin en güzel yerleşim mer
kezlerindendiL 

II . BOGAZİÇİ'NDE NAKİL VASITALARI ve 

MES iHELER 

Eskiden Boğaziçi'nde ulaşım , altı kü
rekle çekilen pererneler ve gelir i bir ha
yır eserine vakfedilen pazar kayıklarıyla 
sağlanırdı. Her mesirenin belirli bir gü
nü vardı. Padişahlar süslü ve muhteşem 
saltanat kayı klarıyla Boğaziçi'nde gezin
tiler yapariardı (bu sırada saltanat kayı
ğını bostancıbaşı yönetir ve padişaha sa
hillerde bulunan yalı, bahçe, kasır, iskele 
vb. yapı l ar hakkında bilgiler verirdi Hatta 
bu iş için bostancıbaşılar düzenli defter
ler tutarlar ve bu defterler sayesinde pa
dişahın sorularını anında cevaplandırır

lardı. Boğaziçi sahillerinin güvenliğinden 
bostancıbaşı sorumluydu). Sultan Abdül
mecid devrine kadar devlet büyükleri ve 
zenginler Boğaziçi'ndeki yalılarına çek
tiri ve çifte kürekli kayıklarla gidip ge
lirlerdi. Hatta son zamanlara kadar bu 
hususta bir teşrifat usulü bile vardı. Vü
kela ve yüksek mevki sahipleriyle Efiak
Bağdan Beyliği ve patriklerin kayıkları
nın ebadı ve sayısı bir nizarnname ile 
belirlenmişti. Mesela vezirler beşer. ba
la rütbesindeki rica! dörder. Ola eweli 
üçer, Ola sanisi ile mütemayizler ikişer 

çifte kayıklara binerlerdi. Vezir kayıkla
rında ayrıca bir yaver. tüfekli ve palas
kah iki çavuş bulunurdu. Bir yalı açığın
dan geçerken kayıktakilerin şemsiye ka
patması hürmet gereği idi. 

Boğaziçi mesirelerinin en rağbet göre
ni Göksu mesiresiydi. Genellikle cuma 
günleri gidilen Göksu. gerek kayıkla giri
lebilen ve 1 km. kadar uzanan deresi, 
gerekse Küçüksu civarındaki çayırları ile 
halkın en fazla rağbet ettiği yerdi. Se
nenin belli günlerinde Ortodoks Rumlar 
da buradaki ayazmayı ziyaret ederlerdi. 
Yüşa' tepesi, Kanlıca. Çubuklu ve Beykoz 
mesireleri de Boğaziçi ' nde halkın pazar 
kayıklarıyla gidip eğlendikleri yerlerdi. 
Tanzimat ' ın ilanından ve Kırım Harbi'n
den sonra daha fazla rağbet gören Bo
ğaziçi'ne seyrüsefer artınca 185 1'de ter
saneden bir vapur tahsis edilmiştir. Fa
kat o da ihtiyacı karşılamayınca devrin 
sadaret müsteşarı Fuad Paşa ile Cevdet 
Paşa'nın teşebbüsleriyle Şirket-i Hayriy
ye kurulmuştur ( 1851 ). Bu şirket işletti
ği vapur larta seyrüseferi ve Boğaziçi'ne 
rağbeti arttırmıştır. Cumhuriyet'ten son
ra Rumeli ve Anadolu yakasında açılan 
sahil yolları ile Boğaziçi'nin en uzak yer
lerine kadar kara yoluyla da ulaşım sağ
lanmıştır. 

III. BOGAZ'IN MÜDAFAASI 

Stratejik mevkii dolayısıyla istanbul 
Bağazı'nın müdafaası her zaman önem 
kazanmıştır. Bizans imparatorluğu dev
rinde Boğaz'ın en dar yerinde karşılıklı 
hisarlar yapılmıştı. Aynı şekilde XIV. yüz
yılda Boğaziçi'ne hakim olan Cenevizliler, 
Anadolukavağı ve Rumelikavağı'nda bu
gün bile kalıntıla rı mevcut kaleler yap
tırmışlardı. Osmanlılar zamanında ise da
ha fetihten önce önemi kavranan Boğa
ziçi'nin Anadolu yakasında ve en dar ye
rinde Yıldırım Bayezid tarafından bir hi
sar yaptırılmıştır (bk. ANADOLUHİSARI). 

Aslında istanbul'un fethine yönelik bu 
hisarın inşasından yarım yüzyıl kadar 
sonra da II. Mehmed Güzelcehisar'ın tam 
karşısına Rume!ihisarı'nı (Boğazkesen) in
şa ettirmiştir ( 1452) Yıldırım Bayezid 
Anadolukavağı'ndaki Yoros Kalesi'ni de 
almış, daha sonra Fatih buraya bir mik
tar kuwet koymuştur. 

· Yükselme devri boyunca müdafaası 

için hiçbir tedbir almaya ihtiyaç duyul
mayan Boğaziçi, XVII. yüzyıldan itibaren 
bazı saldırılara hedef olmaya başlamıştır. 
Mesela 1624 yılında donanmanın meş
gul olduğu bir sırada Karadeniz'i boş bu
lan Kazaklar Boğaz'a girerek Sa rıyer. Bü-



yükdere. Tarabya ve Yeniköy dolayiarını 
yağmalamışlardır. Bu olay üzerine Boğa
zağzı'nda kaleler inşa edilmiş ve içleri
ne muhafızlar ve topçular konulmuştur. 
XVIII. yüzyıldan itibaren Rusya'nın Os
manlı Devleti için bir tehlike teşkil etme
siyle daha da önem kazanan Karadeniz 
Bağazı'nda yeni kaleler inşasıyla birlik
te eskileri de tamir edilmiştir. Güzelce
hisar ve Boğazkesen kalelerine, bu ara
da Kavak hisariarına yeteri kadar müs
tahfız* konmuştur. Bununla da yetinil
meyerek ayrıca Boğaz'ın dışında Rume
li tarafında Kilyos'ta. Anadolu tarafında 
ise lrva'da ve Boğazağzı'ndaki fenerler
de ikişer kale daha yaptırılmıştır. Daha 
sonra Rumeli kıyısında Garipçe, Büyük
liman Tersanesi. Anadolu kıyısında ise 
Payraziimanı kalelerinin de inşasıyla yedi
ye ulaşan kalelere topluca "kı la ' -i seb'a" 
denilmiş, bu kalelerde tüfek ve top ta
limleri de yapılmıştır. 

lll. Selim Fransa ve İsveç'ten mühen
disler getirterek Boğaz'ın müdafaa ve 
tahkimatma hız vermiş, kıla' -i seb'aya 
"Boğaz nazırı" adıyla bir ağa tayin et
miştir. Ayrıca bu dönemde kaptanpaşa
nın veya tersane emininin on beş gün-

Boğaziçi' ndeki ahşap yalılardan birkaçı 

de bir gidip teftiş ve nezaret etmesi ka
rarlaştırılmış ve bir ara geceleri gemile
rin Boğaz'dan geçmesi yasaklanmıştır. 

Öte yandan "kıla'-i erba'a" denilen ve 
Rumelikavağı, Anadolukavağı, Yüşa' tab
yası ve Tellidalyan'dan oluşan kalelere 
bostancılar konmuş, kıla' -i seb'ada ol
duğu gibi maaşlı kethüda. topçubaşı, ce
becibaşı, bölükbaşı , suyolcusu ve nefer
ler yerleştirilmiştir. Bu arada Anadolu 
ve Rumeli hisariarı da tamir ve techiz 
edilmiştir. Karadeniz Bağazı'nı korumak
la görevli en büyük askere Boğaz nazırı, 
Boğaz hisariarı nazırı veya Boğaz seras
keri denirdi. Fakat Boğaziçi'nin dahili ve 
sivil asayişinden bostancıbaşının sorum
lu olduğu da unutulmamalıdır. Bir ara 
Boğaz'ın iki kıyısı ayrı muhafıziarın em
rine verildiyse de sonra tekrar iki mu
hafızlık birleştirilmiştiL XIX. yüzyılda 

Boğaziçi kıyılarında daha birçok kale ve 
tabya yapılmıştır. Her tabya için civarda 
yalısı bulunan bir şahıs bina emini tayin 
edilmiştir. 

IV. SANAT ve EDEBİYATTA BOGAZİÇİ 

Boğaziçi, bir bakıma istanbul'dan ay
rı, kendi çerçevesi içinde yalnız kendine 
benzeyen iki sahiliyle bambaşka bir böl
gedir. Yüzyıllar boyunca yerli ve yabancı 
milyonlarca insanın hayaline yerleşmiş 
değişik bir alemdir. Fakat bu alem 1453'
te İstanbul'un Türkler tarafından fethin
den sonra oluşmuştur. Daha önceki Bi
zans döneminde böyle bir alem yoktu. 
Boğaziçi Bizans'ın ne nesrine ne de şiiri
ne konu olmuştur. Zaten Tarabya ve is
tinye müstesna Boğaziçi köylerinin isim
leri de tamamen Türkçe'dir. Batılılar'ın 

söylediği Bosporus veya Bosphore hiç
bir zaman Türkler tarafından Boğaziçi'
nin yerine kullanılmamıştır. Boğaziçi İs
tanbullular tarafından sadece Boğaz, 

taşradaki Türkler tarafından ise Kara
deniz veya İstanbul Bağazı olarak ad
landırılmıştır. 

Türkler Boğaziçi'nin Anadolu kıyıları

na fetihten altmış yıl kadar önce yer
leşmişlerdir. Fetihten sonra her iki sa
hilde nüfusun artması Boğaziçi dünya
sını ve medeniyetini ortaya çıkarmıştır. 
Kıyılarındaki sahilsaraylara bakılarak bu
rasını sadece bir sayfiye yeri olarak dü
şünmek de doğru değildir. Çünkü her iki 
sahilin üzerinde ve biraz içerisinde ba
lıkçılık , çiftçilik, odun ve kömürcülük. su
culuk, testicilik, bahçıvanlık ve kayıkçı 

lık yapan halk. Boğaziçi köylerinin yaz 
kış oturan daimi sakinleridir. 

Boğaziçi ' nin tabii güzelliğini bozma
yan sır yalılarının sadeliğinde ve seyrek-
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liğinde aranmalıdır. Gerçekten eski ah
şap sahil evleri, birkaçı müstesna muh
teşem yapılar olmayıp mimari birer zen
ginliğe sahip değildir. Fakat sahillerin o 
girintili çıkıntılı çizgisi üzerinde öyle yer
leştirilmişlerdir ki sanki tabiatın bir par
çasıdırlar ve Boğaziçi'nin genel ahengini 
hiç bozmazlar. 

Boğaziçi'nin bir başka özelliği de köy
lerinin birbirine benzemeyişi, insanın her 
gittiği yerde bir başka duyguya kapıl

masıdır. Bu kadar zenginlik içinde ru
hun sıkılmaya vakit bulamaması. gittik
çe beton yığınlarıyla dolmakta olan Bo
ğaziçi'nde bugün bile hissedilmektedir. 
Her iklimin, her mevsimin bir başka gü
zel olduğu Boğaziçi'nin eğlence sıraları 
yüzyıllarca bir takvim haline gelmişti. 

Bebek, Kalender ve özellikle Kanlıca sa
hillerinde yapılan mehtap safaları ve mü
siki alemleri hiçbir yerde burada yapı
lanlardan güzel olmamıştır. 

Efsanevl güzelliklerle dolu bu tabiat 
parçası , bir Batılı şairin ifadesiyle. "yer 
ve gök arasında dalgalanan bu en güzel 
çizgi". asırlarca edebiyatımızda da konu 
edilmiş , şair ve yazarların ilham kaynağı 
olmuştur. XVII. yüzyıl şairlerinden Nev'I
zade Ata!, hamsesinin bir kitabı olan 
Alemnüma'da Boğaziçi'nin özellikle hi
sarların. Göksu mesiresinin. Durmuş Ba
ba Tekkesi'nin. Yüşa · tepesinin ve Ak
baba köyünün güzelliklerini renkl i çizgi
lerle tasvir etmiştir. XVII. yüzyıl sonla
rında ve XVIII. yüzyıl başlarında yaşamış 
olan şair Fennl de Sahilname'sinde Ga
lata 'dan başlayarak bütün Rumeli sahi
lini, Fener'den Fener' e geçerek Anadolu 
sahilini, Üsküdar'dan aşağı inerek Fener
bahçe'yi, hatta Adalar'ı semt semt tas
vir etmiştir. Her beyti bir semte ayrılan 
bu manzume altmış üç beyitten meyda
na gelmektedir. 

Eski divan ve tezkirelerde Boğaziçi'

nin bir mesiresini. bir özelliğini veya bir 
hatırasını canlandıran parçalara bol bol 
tesadüf edilmektedir. Bunlardan başka 
Boğaziçi'nde yapılan cami. saray, çeşme 
ve kışla gibi mimari yapıların tarihleri, 
padişahların yazlığa çıkmaları veya bir 
mesireye gitmeleri münasebetiyle yazı
lan "kudümiye" ve "teşrlfiyye" ler eski 
edebiyatımızda önemli bir yekün tutar. 
Bunlar birer edebi eser olmakla birlikte 
aynı zamanda Boğaziçi'nin imar tarihini 
aydınlatan değerli vesikalardır. 

Özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren şair
terin Boğaziçi hakkında birçok şarkı sö
zü yazdıkları ve bunların büyük müsiki 
üstatları tarafından bestelendiği görül-
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mektedir. Şarkılarda Beşiktaş, Göksu, 
Küçüksu, Çubuklu, Kandilli ve Kalender 
gibi yerlerin adları geçmekte ve bu saye
de Boğaziçi'nde nerelerin daha çok rağ 

bet gördüğü öğrenilmektedir. Boğaziçi' 

ne dair şarkı yazma geleneği son zaman
lara kadar devam etmiştir. 

Boğaziçi ve güzellikleri Tanzimat' t an 
sonraki edebiyatımııda roman ve hika
yelere de konu olmuştur. Nabizade Na
zım'ın Zehra'sı, Halit Ziya Uşaklıgil'in 

Aşk -ı Memnıl'u ile Bir Yazın Tarihi, 
Mehmed Rauf'un Eylül 'ü, Hüseyin Rah
mi Gürpına r' ın Metres, Cehennemlik ve 
Cadı adlı eserleri, Halide Edip'in Tatar
cık 'ı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu 'nun 

Nur Baba 'sı, Refik Halit Karay'ın İstan
bul'un İç Yüzü adlı eseri, Ahmed Ra
sim'in birçok hikayesi, Saffeti Ziya'nın 
Silinmiş Çehrel er ve Beliren Simalar' ı, 

Ruşen Eşref Ünaydın'ın Ayrılıklar '!, Ab
dülhak Şinasi Hisar ' ın Boğaziçi M eh
taplan ile Boğaziçi Yalıları adlı eser
lerinde Boğaziçi'nin bir kesiminde, bir 
semt inde veya bir yalısında geçen olay
lar anlatılmıştır. Fakat İstanbul gibi Bo
ğaziçi'ni de şiirlerinde bütün ihtişamı ile 
yaşatan şair Yahya Kemal Beyatlı ' dı r. Bir
çoğu besteleneo bu şiirler, gerçekt en 
500 yı ll ık Boğaziçi ' ndeki Türk varlığının 

ve Türk medeniyetinin en heyecanlı ifa
desi olmuştur. 
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BOGAZİÇİ MEHTAPIARI 

Abdülhak Şinasi Hisar'ın 

geçmiş yaşayışı ile Boğaziçi'ni 

yepyeni bir değerlendiriş açısından 

canlandıran eseri. 
_j 

Boğaziçi Mehtaplan, sanatkarın ço
cukluk ve ilk gençlik yıllarının hatıraları 
içinden, büyük müsiki fasılları ile birlik
te teşrifatlı mehtap alemlerinin yaşan

dığı eski Boğaziçi hayatını zengin bir şiir 
üslübuyla anlatan çok orüinal bir nesir 
eseridir. Günümüze kendisinden artık 

bir şey ka lmamış olan bu hayatı yazar, 
fikir dünyamıza getirdiği "Boğaziçi me
deniyeti" görüşünden hareketle değer
lendirmektedir. Bu, Bizans çağının tanı

madığı , ancak fetihten bu yana asırla

rın birikimi içinde meydana gelmiş, pey
zaj ile mimarinin uyuştuğu, her sınıftan 
insanının birbiriyle uyum halinde yaşa
dığı, ahlak, terbiye, sevgi, nezaket, say
gı gibi manevi güzellikler de taşıyan ve 
her tarafından milli ruhun aksettiği man
zarası ile tamamen Türk'e has bir ha
yat üstübunun ifadesi demektir. Yaza
rın anlatışıyla , "Bu, terkibine su, meh
tap, bülbül sesi ve saz karışan nazik bir 
medeniyetti 1 ... ı. Bu, ahirete, ebediyete 
inanan, dünyevi olduğu kadar dini ve uh
revi bir medeniyetti" . 
Artık tarihe karışmış ve hatıraları da 

kendisiyle birlikte yok olacak bu haya
tın tamamıyla unutulmuşluğa düşmesi

ne razı olmayan A. Ş. Hisar. eserinde o 
bir daha geri gelmeyecek zamanı sanat
la yeniden yaşatmak, geçmiş güzellikler 
içinden bir mazi şuuru ve sevgisi uyan
dırmak ister. 

Esasını hatıralar teşkil etmekle bera
ber eser alışılmış hatırat kitaplarına ben
zemez. Onda bir hatıratta bulunması ta
bii, hatta zaruri olan bir vak'a tarafı ol
madığı gibi böyle bir vak'alar dizisi için
de ön planda şahıslar, kahramanlar da 
görülmez. Yazar bu hatıralarda bir ha
reketin sahibi, bir vak'anın faili hüviye
tinde olmayıp etrafında yaşanana işti

rak eden ve onu anlatan bir sanatkar 
tanık durumundadır. Burada, vak'aların 
etrafında döndüğü herhangi bir kahra
man veya belli şahıslar olmaksızın geç
mişteki o hayatı kendisiyle hep birlikte 
yaşadığı bir topluluk vardır. Pek az yer
de ortaya çıkan yazar kendini mümkün 
olduğu kadar silmiş, yerine adına ko
nuştuğu bir kollektiviteyi, yani bütün bir 
Boğaziçi insanını geçirmiştir. Çocukluk 
zamanı ile iç içe olmasına rağmen ailesi 

dahi anne ve anneannesini bir iki yerde 
anıp geçişi dışında bu hatıralarda pek 
hissedilmez. Bunlarda asıl kahraman ola
rak kendisi ve ailesi yerine anonim ve 
kollektif planda her sınıftan bir Boğazi
çi insanı hakim olmuştur. Böylece eser 
sadece bir ferdin hatıratı olmaktan çok, 
aynı devri yaşamış insanların ortak ha
tıraları şekline girmiştir. Bu hatıralarda 

bunun ötesinde mutlaka bir kahraman 
aranırsa o, eser boyunca sahneyi terket
meyen mehtabın doğrudan doğruya ken
disiyle, Boğaziçi'nin mehtaplı suları üs
tünde alay olmuş büyük bir sandal ve 
kayık kafilesinin eşliğinde yüzen müsiki 
ve üzerlerine ay vurmuş körfez ve yalı

larıdır. Vak'a diye görülecek tek şey de 
fasıl heyetinin yerleştiği bir sandaim et
rafını sarmış yüzlerce kayıklık bir kafi
lenin, gelenek olmuş bir programla Bo
ğaziçi'nin belirli köşeleri arasında yaptı

ğı mehtap ve müsiki gezisidir. Bu çer
çeve içinde ay, deniz, saz, kayık ve yalı 
bu mehtap sahnesinin mükemmel bir 
orkestrasyonla asli şahısları hükmüne 
girer. 

Adeta bir mehtap ve müsiki ayini gibi 
yaşanan bu aleme ait hatıra ve intiba
lar, eserde dağınık ve tesadüfi bir şekil
de değil roman kurgusuna benzer bir 
tertiple bir mehtap alayının duyuluş, ha
zırlanış, büyüyüş ve sonra dağılışındaki 
yürüyüşü veren, değişik ana başlıklar al
tında sekiz fasıl ve bunlar içinde de muh
tevalarını manalandıran birer ara başlık 
taşıyan yirmi beŞ kısım etrafında topla
yan bir sıralanışa konulmuştur. 

"Hazırlanış" adlı ilk fasıl, eseri sonra
ki bahislerde anlatılacaklara açan bir gi
riştir. Eserin üzerine temellendirildiği 

Boğaziçi medeniyeti düşüncesini açıkla
yan, tabiatın ve geleneklerin belirlediği 
bir çerçeve içinde onun var oluş şartla
rını anlatan bu fasılda A. Ş. Hisar Boğa

ziçi insanının hayatında iki ayrı lmaz te
mel olarak tabiat ve müsiki zevkinin tut-

Boğaziçi 

Mehtaplan'nın 

ikinci baskısının. 
dış kapağı 

{istanbul 1956) 
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