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TAKDİM

Değerli Dostlar,

Beykoz 2020 Sempozyumu, Covid-19 salgınının tüm insanlıkla beraber ülkemizi 
etkilediği bu dönemde bizler için yeni yöntemler ve yeni çıkış yolları oluşturma 
gayretinin somutlaştığı bir alan oldu. Türkiye’nin akademik birikimini bir araya 
getiren Sempozyum, ilçemizin geçmişteki izlerinin tezahür ettiği, bugününün 
biçimlendiği ve geleceğinin kurgulandığı bir iklim sağladı. Bu o kadar zengin bir 
birikimdi ki, salgının tüm kısıtlayıcılığına rağmen üç gün süren sempozyumda 
açılış oturumu ile birlikte 17 bilimsel oturum gerçekleştirildi. Bu oturumlarda 128 
akademisyen ve uzmanımız 69 tebliğ sundu. Bazı akademisyenlerimiz maalesef ki 
virüse yakalandıkları için sempozyuma katılamayıp kitabımızda tebliğleriyle yer 
aldılar.

Bizlere rehberlik eden sempozyumlar hem geçmişi anlamlandırmamızda hem 
de geleceğe yürüyüşümüzde toplumsal hafızamızı diri tutmamıza yardımcı olur-
lar. Yaşantısını tümüyle hatırlayabilen insanlar kuşkusuz daha huzurlu ve mutlu-
dur; onlar ne yaptıklarını ve nereye yürüdüklerini daha iyi bilirler. Aynı durum 
toplumlar ve şehirler için de geçerlidir: Şehirlerin de hafızası vardır. Bu hafızanın 
diri tutulması, unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması gerekir. İşte bizim de 
sempozyumlarla Beykoz’da yapmak istediğimiz şey budur.

Sempozyumların öğreticilik vasfına, ilk sempozyumumuz önemli bir örnek teşkil 
etmektedir. Bu sempozyumla birlikte Beykoz’da tarımın potansiyelini öğrenip ilgi-
li projeleri geliştirme konusunda harekete geçtik ve alım garantili tarım projesini 
başlattık. Böylece Beykoz’daki kayıtlı çiftçilerimizin sayısını %300 artırdık. Yine 
Belediyemizin 150 yıllık tarihini ve eski logosunu sempozyum sayesinde öğrendik. 
Benzer şekilde, “Beykoz 2020 Sempozyumu” da bizleri heyecanlandıran pek çok 
projenin doğmasına yol açtı. 

Sempozyumlarımız, Beykoz’da başlattığımız kültürel hamlenin beslenme kay-
nağıdır. “Beykoz Kitaplığı” adı altında başlattığımız yayın çalışmamızda yer alan 
kitapların önemli bir bölümü, sempozyumda sunulan bildirilerden yola çıkılarak 
oluşturuldu. Sempozyumların diğer bir faydası ise akademik bir yapının Beykoz 
Belediye yönetimine destek sunmuş olmasıdır. Onlarca akademisyenin katılımıyla 
“Gönüllü Danışman Kadrosu” oluşturulmuş ve böylece belediyenin neredeyse her 
icraatının bilimsel süzgeçten geçirilmesi sağlanmıştır.

Beykoz 2020 Sempozyumu, izah ettiğimiz bakış açımızın da bir yansıması olarak 
salgın ortamına rağmen oldukça büyük bir başarıyla hayata geçirildi. Elinizdeki bu 
kitap ise sempozyumun sona ermesinden sonra tebliğlerin bir araya toplanmasıy-
la yayına hazırlandı. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Tertip Heyeti 
Başkanımız Prof. Dr. İsmail Coşkun olmak üzere tüm Bilim Kurulu, Danışma Ku-
rulu ve Tertip Heyeti Üyelerimize ve fedakâr mesai arkadaşlarıma teşekkür edi-
yorum. 



SUNUŞ 

Prof. Dr. İsmail Coşkun / Sempozyum Düzenleme Heyeti Başkanı 

Beykoz 2020 Sempozyumu Tebliğler Kitabı ile yine karşınızdayız. Beykoz 2020 Sem-
pozyumu, salgın şartlarında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Salgın şartları, işin 
örgütlenmesinden çalışmaların gerçekleştirilmesine, saha çalışmalarından metin-
lerin üretilme sürecine değin çok şeyi etkiledi. Buna rağmen sempozyum eksiz bir 
katılım ve iyi işleyen bir organizasyon süreciyle herhangi bir aksamaya meydan 
vermeden tamamlanabildi. Sempozyumun tamamlanmasını müteakip tebliğlerde 
son gözden geçirmeler de gerçekleştirilip sempozyum kitabının basımı sürecine 
girildi. Beykoz 2019 Sempozyumu’na göre biraz daha hacimli bir sempozyum ki-
tabıyla karşınızdayız.

Bu sempozyumla; Beykoz ve çevresine, tarihine, toplumsal hafızasına, kentsel di-
namiklerine ve toplumsal yapısına ilişkin bilgi üretimini teşvik ve üretilen bilgiyi 
Beykoz sakinlerinden başlayarak kent-kent kültürüyle ilgili çalışmalarda bulunan-
larla, tarih, sosyoloji, coğrafya sahalarından başlayarak diğer beşeri bilim şubele-
rinde çalışan bilim insanlarıyla paylaşmak amaçlandı. Beykoz 2019 Sempozyumu 
Tebliğler Kitabı bu anlamda Beykozlular dâhil Türk bilim ve kültür çevrelerinde, 
bilhassa kent, kent çalışmaları, sosyoloji ve kent kültürü ile uğraşan kesimlerde yo-
ğun bir ilgiyle karşılandı. Bu ilgi, Beykoz 2020 Sempozyumu’na daha yüksek oran-
da bir katılımla kendini gösterdi.

Beykoz 2020 Sempozyumu’nda özellikle tekrara düşmeme konusuna çok dikkat 
edildi. Bir önceki sempozyumla kıyasla, tarihle ilgili çalışmalara daha sınırlı yer 
verildi. Beykoz ve çevresine ilişkin tarihi açığa çıkarma anlamında bir nebze de-
rinleştirici, zenginleştirici, daha derleyici toparlayıcı olmaya yönelik tebliğler, yine 
sempozyumun önemli bir başlığını oluşturdu.

Beykoz 2020 Sempozyumu’nda bu sene geçtiğimiz yıldan farklı olarak beş ayrı 
konu / saha sempozyumun odağında yer aldı: jeolojik yapı, coğrafi yapı, orman 
dokusu ve sürdürülebilirliği, tarım ve kültürel miras. Bu yıl ilk kez Beykoz ve çevre-
sinin jeolojik yapısına ilişkin tebliğler sempozyumun içeriğinde yer aldı. Beykoz’un 
jeolojik yapısına yönelik ilgimizi önümüzdeki dönemde de sürdürme çabası içinde 
olacağız. Beykoz’un coğrafyası bu yıl yerleşme tarihinden Beykoz ilçesinde her biri 
ayrı şehir hüviyetinde olan Beykoz, Paşabahçe, Kanlıca, Anadolu Hisarı gibi şehir 
merkezlerinin ayrıntılı incelenmesine; kırsal yerleşmenin nüfus dinamiklerinden 
şehir merkezlerinin özelliklerine kadar kapsamlı bir biçimde sempozyum içeriğin-
de yer aldı. Beykoz 2021 Sempozyumu’nda da Beykoz ve çevresinin coğrafi yapısını 
coğrafyacılarımızla birlikte ele almayı sürdüreceğiz.

Beykoz ve çevresinin orman dokusu, sempozyumun merkezi temalarından birini 
oluşturdu. Söz konusu orman dokusunun korunması, sürdürülebilirliği, hâlihazır 
durumu, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konuları son derece önemlidir. Bilim 
insanlarınca yürütülen çalışmaların neticeleri,   sempozyumda sunulan tebliğlerle 
Beykoz sakinlerinin ve konuyla ilgili çevrelerin dikkatine sunuldu. Coğrafi yapıda 
olduğu gibi orman dokusu hakkındaki çalışmaları Beykoz 2021 Sempozyumunda 
da sürdürmek istiyoruz.



Beykoz, tarihsel olarak İstanbul’un önemli iaşe merkezlerinden birisi olmuştur. 
Taze meyve ve sebze ihtiyacının yanında, gül yetiştirilmesinden başlayarak çiçek 
ziraatı da İstanbul şehir merkezinin ihtiyacını karşılama görevini görmüştür. Ha-
len Beykoz köy yerleşmelerinin birinin ‘Zerzevatçı’ adını taşıması, bu tarihsel rolün 
günümüze ulaşan bir yansımasıdır. 

Beykoz Belediye Başkanlığı’nın 2019 seçimlerini müteakiben öne çıkardığı pro-
jelendirme alanlarından birisi de tarımdır. Tarım Çalıştayı, Beykoz kırsalında 
sözleşmeli tarım uygulamalarına geçilmesi Beykoz Belediye Başkanlığı’nın ilgi ve 
önceliklerinin somut göstergesini oluşturmaktadır. Tam da bu ilgi ve öncelikler 
kapsamında Beykoz ve çevresinin coğrafi bakımdan zirai özellikleri ele alınırken, 
sosyoloji sahasından bilim insanlarınca Beykoz kırsalında tarım uygulamaları da 
tebliğ konusu edilmiştir. Anılan bilim insanlarının ilgisi tarımla sınırlı kalmamış, 
hemşehri dernekleri, siyasi partilerin gençlik örgütlenmeleri, temsiliyet konuları 
etrafında da tebliğlerle sempozyuma önemli bir katkı sağlamışlardır.

Beykoz ve çevresi Eski Çağ, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden gelen 
çok ciddi bir tarihi mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bu çerçevede sempozyumda 
odaklanılan konular arasında kültürel miras konusu da önemli bir başlık olarak yer 
aldı. Tarih, sanat tarihi, mimarlık gibi alanlardan kültürel miras alanında uzman-
laşmış bilim insanları ve araştırmacılar sempozyuma ciddi katkıda bulundular.

Günümüz Beykoz’u tarihsel olarak esas itibariyle 19. Asır Osmanlı ve Cumhuri-
yet dönemi sanayileşmesi etrafında oluşmuştur. Bilhassa Paşabahçe Şişe Cam, 
Beykoz Deri ve Kundura, Tekel gibi büyük sanayi ve üretim teşebbüsleri çağdaş 
Beykoz’u oluşturan en önemli dinamiklerdir. Bir yanıyla bu sanayi teşebbüsle-
ri Beykoz’u üretmiştir diyebiliriz. Tam da bu anlamda çağdaş Beykoz’u var eden 
bu sanayileşme döneminin tanıklıklarını ve Beykoz’un toplumsal hafızasını açığa 
çıkarmak anlamında bu dönemi yaşamış Beykozluları geniş bir katılımla Beykoz 
2020 Sempozyumu’nda dinlemek ve bu tanıklıkları kayıt altına almak istemiştik. 
Ancak salgın şartları dolayısıyla düşündüğümüz bu toplumsal hafıza oturumlarını 
gerçekleştirmedik. Toplumsal hafıza oturumları biraz da Beykoz’a dair Beykozlu-
ların konuşmasını, onların deneyimlerini kayıt altına almaya yönelikti. Bu kıymetli 
tanıklıkları, inşallah salgın şartlarının geride kalacağını ümit ettiğimiz 2021 Gü-
zünde, Beykoz 2021 Sempozyumunda gerçekleştireceğimiz toplumsal hafıza otu-
rumunda kayıt altına almak istiyoruz.

Sempozyumda çok emek var. Yoğun bir çalışma süreci yaşandı. Çalışmalarda her-
hangi bir aksamaya meydan verilmeksizin her şey vaktinde ve kusursuz diyebile-
ceğimiz bir düzenlilikte gerçekleştirildi. Mutfağın işleyişinde öncelikle Başkanlık 
İdari Personeli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Sn. Basri Akdemir’in titizlikle 
bütün bir sürece sahip çıkması önemliydi. Tertip heyeti adına çok teşekkür ederim. 

Tertip Heyeti olarak çok sıkı çalıştık. Sürekli olarak konu / bildiri sahipleriyle temas 
halinde olduk. Tertip Heyeti üyelerine, Sn. Prof. Dr. Yücel BULUT’a, Sn. Prof. Dr. 
Enes KABAKCI’ya, Sn. Prof. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY’a, Sn. Doç. Dr. Murat ŞEN-
TÜRK’e buradan tüm emek ve mesaileri için çok teşekkür ederim. Bilim Kurulu 
ve Danışma Kurulu üyelerimizle birkaç kez toplandık, sempozyumun çerçevesini, 
odaklanılacak konularını ele aldık. Salgın şartları dolayısıyla toplantılarımız sınırlı 
sayıda gerçekleşti ama sürecin akışı üzerine sık sık istişarelerde bulunduk. Bilim 
Kurulu üyelerimize tüm destek ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. Burada 
açılış oturumunda yer alan konuşmacılarımıza, Prof. Dr. Süha GÖNEY’e, Prof. Dr. 
Murat GÜL’e, açılış konuşmasında ifade ettiğim şekliyle Beykozlu, Beykoz’un ço-
cuğu, öykü, anlatı ve romanlarında mekân olarak hep Beykoz’u anlatmış olan Do-
ğan YARICI’ya çok teşekkür ediyorum. Süha GÖNEY Hoca, bütün sempozyum 
sürecini zihninde taşıdı, her daim neyin önemli olduğu konusunda sürekli olarak 
tertip heyetinin yanında oldu. Evet, burada itiraf edeyim, sempozyumu her şeyiyle 
üstlendi; kendisi, talebe ve meslektaşları ile her konunun derinlemesine işlenme-
sinde büyük bir hassasiyet gösterdi. Tertip Heyeti olarak kendisine müteşekkiriz. 
Son olarak sürecin en verimli biçimde yürümesi için sempozyuma hassasiyetle sa-
hip çıkan Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Sn. Bünyamin KORKMAZ’a çok 
teşekkür ederim.

Beykoz Belediye Başkanı Sn. Murat AYDIN’ın ısrarlı talebi, ilgisi, sahip çıkması, 
sıcak takibi, sempozyumun odağına aldığı konuları tek tek ve olağanüstü ilgiyle ve 
heyecanla takip etmeseydi Beykoz 2020 Sempozyumu olmazdı. Kendilerine tertip 
heyeti adına çok teşekkür ederim.

Beykoz 2021 Sempozyumunda, 2021 sonbaharında dolu dolu bir sempozyumda 
görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.

İyi okumalar.
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İstanbul ‘Planlanırken’  
Beykoz

Murat GÜL1 

Öncelikle, maalesef uzaktan erişimle de olsa, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Beykoz 
Sempozyumu’nu organize eden tüm ekibe, Saygıdeğer Beykoz Kaymakamı’mıza, 
Belediye Başkanı’mıza, çok değerli İsmail Hoca’mıza, emekleri geçen tüm arkadaş-
lara ve tabii ki bizleri bugün sosyal medya mecralarından takip eden izleyicilerimi-
ze Taşkışla’dan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinden sevgi ve say-
gılarımı iletirim. Ayrıca hem Süha Hocam hem Önder Hoca’mla ve Sayın Doğan 
Yarıcı ile beraber burada bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. 
Ben, Önder Küçükerman Hoca’mın öğrencisiydim. Beni tanıması Mimar Sinan 
Üniversitesinde kendisinin dekan olduğu yıllarda benim de lisans öğrencisi olarak 
bulunmam ile başladı. O günden bugüne belirli aralıklarla Saygıdeğer Hocamızla 
birlikte olduk, onun fikirlerinden onun yazdıklarından hep istifade ettik. Bugün de 
kendisiyle birlikte olmak ayrı bir mutluluk. 

Ben Süha Hocam gibi anıtsal bir konuşma yapamayacağım ama bir minör katkı 
olarak, bir girizgâh niteliğinde, çalışma konum da olan İstanbul Cumhuriyet Döne-
mi planlama çalışmalarıyla Beykoz’un ilişkisi ile ilgili bir değerlendirmede bulun-
mak istiyorum. Yine Süha Hoca’mın bir dahaki seneki Sempozyumda kentsel dö-
nüşüm ve Beykoz’daki imar hareketleri gibi konuların ele alınacağından bahsetmiş 

1  Prof. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi
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olması da ayrıca heyecan verici. Bugünkü konuşmam da belki çok genel anlamıyla 
önümüzdeki yıl yapılacak olan Sempozyuma bir girizgâh niteliğinde olabilir diye 
düşünüyorum. Mimarlık tarihi ve şehir tarihiyle ilgilendiğim için bu sempozyuma 
katılan çok değerli tüm akademisyen arkadaşlarımızın ve hazirunun iyi bildiği bir 
konuyla, Beykoz tarihinden bazı hatırlatmalarla başlayacağım ki bugüne kadar ge-
çirdiğimiz süreci biraz daha net bir şekilde kavrayabilelim ya da hatırlayabilelim. 

Biliyorsunuz 19. yüzyıla gelene kadar esasında Beykoz genel itibariyle tarımsal fa-
aliyetlerle uğraşan bir sahil kasabası ve yerleşimi niteliğinde idi. Ancak hemen III. 
Selim’in saltanatının son yıllarından başlayıp ama özellikle II. Mahmut ile beraber 
ve Beykoz’un sanayi ile buluşması gerçekleşiyor. Çeşitli iş kollarında faaliyet göste-
ren birçok imalathane Beykoz’da yavaş yavaş kuruluyor, bu konularla ilgili bildiri-
leri zaten geçen seneki oturumlarda da detaylı bir biçimde dinlemiştik. 

Temiz ve değerli su kaynaklarının bulunması, İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde stra-
tejik bir konumda yer alması, ormanlar ile olan ilişkisi Beykoz’u böyle bir sanayi 
mıntıkası olması açısından çok destekliyor. Malum halat fabrikası, kâğıt imalat-
haneleri, dericilikle ilgili tesisler var ama Beykoz ve sanayi deyince üç temel konu 
öne çıkıyor. Bir tanesi III. Selim zamanında küçük bir imalathane ile başlayıp daha 
sonra 1840’lı yıllarda bir fabrika hüviyetini alan cam ve kristal üretimi. Cam ile eş 
zamanlı başlayan bir sanayi kolu da 19. yüzyılın başlarında dericilik ile ilgili çalış-
malar. Yine 19. yüzyıl ortalarında bu tesislerin bir sanayiye dönüştüğünü, imalatın 
artık biraz daha bugünkü anlamda kullandığımız bir sanayi hüviyetini kazanmış 
olduğunu görüyoruz. Yine Cumhuriyet’in ilk yıllarından, hatta biraz daha öncesin-
den başlayan ve daha sonra tekel fabrikasına dönüşen bir sanayi tesisimiz daha var.

Tabii ki Beykoz’daki cam endüstrisi 1930’larda Cumhuriyet Dönemi sanayi hamle-
leri çerçevesinde tam teşekküllü bir cam fabrikasına dönüşüyor. Yine aynı şekilde 
1850’lerde, tam da Kırım Savaşı’nın sonunda Osmanlı’nın Avrupa’nın bir parçası 
olmaya çalıştığı bir dönemde ürünleri Paris Uluslararası Sergisi’nde sergilenen, 
deri ve kundura ürünleri imalatı da yine Cumhuriyet’imizin ilk yıllarındaki sanayi 
hareketleriyle beraber Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası halini alıyor. 

İstanbul’u Kırım Savaşı öncesi ve sonrasında, birçok Batılı seyyah ziyaret ediyor 
ve birtakım eserler kaleme alıyorlar. Bunlardan bir tanesi de İskoç Charles Ma-
cfarlane. 1847-1848 yıllarında şehirde bulunan yazar İstanbul’daki Feshane’yi, 
Haliç-Eyüp çevresindeki imalathaneleri, Bakırköy tarafındaki Zeytinburnu’ndaki 
birtakım faaliyetleri ve Beykoz’daki imalathaneleri, fabrikaları görünce kendisini 
‘İstanbul ve çevresinin Türkiye’nin Manchester’ı olduğu ya da olabileceği’ şeklin-
de yazmaktan alıkoyamıyor. Tabii bu biraz abartılı bir tanım, Endüstri Devrimi’ni 
başlatan ve bütün hızıyla sürdüren İngiltere’nin endüstri merkezlerinden bir tane-
si olan Manchester ile İstanbul’un sanayi üretimini karşılaştırmak, hani belki bir 
iltifat olarak görülebilir. Öte yandan bu tesislerin daha sonraki yıllarda ciddi bir 
üretim kabiliyetine sahip duruma geldiğini, hem geç Osmanlı döneminde hem de 
Cumhuriyet döneminde ve 20. yüzyılın tamamında ciddi kapasitelerle bu üretimin 
yapıldığını gördüğümüz zaman Macfarlane’nin bazı şeyleri öngörebilmiş olduğunu 
da not düşmek gerekir. 

Bu hızlı tarihsel özetten sonra İstanbul planlamasıyla ilgili bir iki notu da bura-
da paylaşmak isterim. Malumunuz 20. yüzyılda İstanbul üç ciddi imar faaliyetine 
sahne oluyor. Bunlardan ilki 1936-1950 yılları arasında meşhur Fransız Mimar ve 
Şehirci Henri Prost’un İstanbul’a davet edilerek yönettiği, 14 yıl süren imar ha-
reketleri. Bu konuyu çalışan arkadaşlarımız bileceklerdir bu safhada İstanbul ile 
ilgili birçok projeler hazırlanıyor. Bunların bir kısmı hem ütopik ve gerçekleşmesi 
zor olan projeler olduğu için hem de II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesi sırası ve 
sonrasında yaşanan zorluklar nedeniyle hayata geçirilemiyor. Yine de bu dönemde 
yapılan işleri şöyle bir hatırlamak gerekirse mesela Aksaray’dan Unkapanı’na kadar 
giden Atatürk Bulvarı’nın 50 metre genişliğinde ve Tarihi Yarımada’yı doğu ve batı 
olarak ikiye ayıran geniş bir yol olarak inşa edildiğini biliyoruz. Taksim Meyda-
nı Henri Prost’un çalışmalarıyla şekilleniyor. Topçu Kışlası’nın yıkılması ve yerine 
Gezi Parkı’nın yapılması ve Maçka Parkı ile beraber inşası bugün Henri Prost’un 
İstanbul’da iz bırakan kentsel müdahaleleri olarak karşımıza çıkıyor. 

İkinci imar hareketi dönemine baktığımız zaman da Demokrat Partinin ve Başba-
kan Adnan Menderes’in 1956 ve 60 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu ve genel 
anlamda “Menderes’in İmarı” olarak da bilinen çalışmaları görüyoruz. Bu dönem-
de yapılan işleri özetle ifade etmek gerekirse esasında hem geç Osmanlı döneminde 
hem de Henri Prost döneminde yapılması planlanan ama maddi zorluklardan ve 
teknik imkânsızlıklardan dolayı becerilemeyen işleri Adnan Menderes’in büyük 
bir hızla uygulamaya koyduğunu görüyoruz. Bu çerçevede hepimizin bildiği gibi 
Tarihi Yarımada’da eski adlarıyla Vatan ve Millet caddelerinin, Ordu Caddesi’nin, 
Sirkeci-Bakırköy arası sahil yolunun inşası, Haliç’in karşı tarafında da Karaköy 
Meydanı, Salı Pazarı-Karaköy-Dolmabahçe arasındaki cadde ve Barbaros Bulvarı 
gibi çeşitli geniş yolların yapılması gibi köklü ve şehrin o dönemden sonrasının 
şekillenmesinde büyük etkileri olan faaliyetler göze çarpıyor. Bir daha hatırlatmak 
gerekirse bu işlerin önemli bir kısmının Geç Osmanlı Dönemi’nde önerildiğini, 
daha sonra Henri Prost tarafından projelendirildiğini ama inşasının de Menderes 
tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. 

Cumhuriyet Dönemi Üçüncü Önemli İmar Hareketi de 1984-89 yılları arasında 
Anavatan Partisi’nin iktidarı sırasında, 1980 askeri darbesinin sonrasında kuru-
lan yeni Türkiye’de (ki bu yıllar da aşağı yukarı benim lise ve üniversite öğrencilik 
yıllarımın başlangıcı gibi) Bedrettin Dalan’ın İstanbul’da gerçekleştirmiş olduğu 
imar faaliyetleri. Biraz daha yakın bir tarih olduğu için belki daha net olarak ha-
tırlıyoruzdur, bu dönemde yürütülen imar hareketlerinde, Haliç çevresindeki sa-
nayi tesislerinin ve dokunun kaldırılması, Haliç’in etrafının “temizlenmesi”, yeşil 
alanlara dönüştürülmesi, Tarlabaşı Bulvarı’nın açılması, (ki yine bu geniş cadde de 
hem 1912’de hem 1936’da çeşitli kereler projelendirilmiş ama gerçekleştirilememiş 
işlerden bir tanesi) tabii ki Boğaz’ın Avrupa Yakası’ndaki Arnavutköy’de ve Sarı-
yer’de deniz üzerindeki kazıklı yollar yapılması, Anadolu Yakası’nda ise Caddebos-
tan-Bostancı arasındaki sahil yolunun yapılması, Üsküdar-Harem sahil yolunun 
inşası gibi şehrin morfolojisi üzerinde köklü değişikliklere sebebiyet veren işler 
olarak not edilmelidir.
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Şimdi bunları niçin anlattınız ya da bunların Beykoz ile ilişkisi ne, diye sorabi-
lirsiniz. Kısa bir cevap vermek gerekirse hiçbir ilişkisi yok, ama iyi ki de olmamış 
derim. Çünkü Boğaz’ın hakikaten Anadolu Yakası’nın bugünkü dokusuna şehirci-
lik manasında baktığımız zaman, mimari olarak ele aldığımızda Adalar’ı bir tarafa 
koyarsak İstanbul’da 19. yüzyıl ya da 20. yüzyıl başlarındaki şehir karakterini bütün 
yıpranmalara rağmen koruyabilmiş bölgelerin başında esasında Beykoz sahil şeri-
dimiz geliyor. İlçenin sınırlarında kalan Anadoluhisarı’ndan başlayarak Paşabahçe, 
Beykoz, Ortaçeşme, tüm bu bölgelerin haritalarına ve hava fotoğraflarına şöyle bir 
baktığımız zaman, günümüzdeki durumla üst üste çakıştırdığımız zaman çok fazla 
bir değişim geçirmediğini görüyoruz. Beykoz’un hemen karşısındaki Sarıyer’in ve 
güneyindeki Üsküdar’ın yukarıda özetlemiş olduğum yıllardaki imar faaliyetlerin-
de ne tür değişimlere maruz kaldığını görünce bu üç dönemdeki müdahalelerin 
büyük oranda dışında kalmasının Beykoz için bir şans olduğunu önemle belirtmek 
isterim. 

Neden bu kanaatteyiz? Çünkü bu durum Beykoz’a bir fırsat sunuyor. Her ne kadar 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 1988’de açılmasıyla Kavacık sırtları ve etrafı-
nın ciddi değişimlere uğradığını görsek de Boğaz kıyısı boyunca sıralanan tarihi 
köy merkezlerimiz, yerleşim yerlerimizin bu değişimden İstanbul’da en az etkile-
nen yerler olduğunu gösteriyor. Zaten nüfus hareketleri de bu durumu teyit ediyor. 
Mesela 1950’lerde İstanbul nüfusu aşağı yukarı 1 milyon, Beykoz nüfusu da 37 bin 
civarında eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bugün İstanbul nüfusunun 15 milyon 
olduğunu kabul edersek, şehrin toplam nüfusunun 70 yılda 15 kat arttığını görüyo-
ruz. Beykoz’un nüfusu ise günümüzde 248 bin civarında, hatta son birkaç yıl içeri-
sinde nüfusun az da olsa düştüğünü görüyoruz. Böyle baktığımız zaman Beykoz’da 
nüfus artış hızının geçtiğimiz 70 yılda 6.7 kat olduğunu görüyoruz. 

Dolayısıyla Beykoz’un iki önemli şansı var önümüzde; bir tanesi buradaki nüfus 
artışının İstanbul’un diğer noktalarına göre daha hafif bir seyir izlemesi, ikincisi 
de çok ciddi imar faaliyetlerinden uzakta kalarak önümüzdeki yıllar için geçmişte 
yapılan, bugün biraz da eleştirel gözle baktığımız diğer bölgelerdeki yanlışlıkları 
tekrar etmemek adına bize bir fırsat sunuyor olması. 

Son olarak şunu da ifade etmek isterim ki başlangıcı 19. yüzyıla uzanan sanayi te-
sislerinin son dönemde alınan kararlarla kapanmış olması Beykoz’daki demografik 
yapıyı çok ciddi bir şekilde değiştirdi, sosyo-kültürel yapıda da çok ciddi değişik-
liklere sebep oldu. Bu alanların tekrar değerlendirilmesi, buralarla ilgili birtakım 
stratejilerin belirlenmesi ve bu eski üç ana sanayi kolunun Beykoz’daki izlerinin 
yeni yapılacak imar hareketlerinde, kentsel dönüşümde ve planlama çalışmaların-
da nasıl yansıtılacağı konusunda biraz kafa yormamız gerekiyor. 

Boğaz’ın Akıntılarında  
Hayatı Öğrenmek

Doğan YARICI1

Bizi izleyen tüm Beykozlulara, herkese selamlar, sevgiler. Tabii 15-20 dakikaya na-
sıl sığdıracağız bilmiyorum ama konuya insan odağından yaklaşmaya çalışacağım. 
Umarım sıkılmazlar bizi dinleyenler. 

Bir edebiyat eserinde, -eser fazla büyük bir kelime ama- gerekli olan zaman, mekân 
ve uzam üzerinden belki Beykoz’a şöyle bir bakabiliriz, daha derli toplu olur diye 
düşünüyorum. Bir kere benim bir avantajım Beykoz’da çocukluğumu geçirmiş ol-
mamın yanı sıra yeniyetmeliğim ve gençliğimi de Beykoz’da geçirmiş olmam. Bi-
lirsiniz, “Her yazar 15-20 yaş arasını yazarmış” derler, bütün ömrü boyunca dönüp 
dolaşıp. Hatta bence 0-20 yaş arası: işin içinde bilinçaltı da var. Edip Cansever’in 
“İnsan yaşadığı yere benzer” dizelerini de hatırlatarak önce bir çocukluktan dala-
yım. Çünkü müthişti Beykoz’da yaşamak, hem benim hem de yaşıtlarım için. 

Şöyle diyeyim size, ‘67 doğumluyum, 70’lerde dolaşıyorum şu an size anlattıkla-
rımla, yani çocukluğumda, anayurdumda. (Ayrıca hep ilgimi çekmiştir Beykoz’un 
tarihi. Büyük savaşlar öncesini, daha da gerilere giderek hep araştırmışımdır, ince-
lemişimdir, Beykoz’un yerlilerinden, uzmanlardan, hocalardan okumuş, dinlemi-
şimdir.) Biz gezen çocuklardık, gezen tavuk misali. Gezen çocuk demek, okuldan 

1  Yazar
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döner dönmez, sabahçı mısınız öğlenci misiniz fark etmiyor, ona göre ayarlıyorsu-
nuz gezmelerinizi, çanta eve atılır ve bir şeyler atıştırılır, doğrudan sokağa atarsınız 
kendinizi. Hele hele hafta sonuysa doğrudan sokağa atarsınız. Sokağa atılmak… 
Beykoz’u şöyle bir düşündüğümüzde 70’li yıllarda, aslında dünyaya atılmak demek. 
Demek ki annelerimizin, babalarımızın bir bildikleri varmış. Bir kere çok güvenliy-
di, saatlerimiz vardı, örneğin ezan okunmadan evde olacaksınız, babanız işten geli-
yor, birlikte sofraya oturulacak. Kendinizi kaptırdınız, kolunuzda saat yok, fabrika-
ların sirenleri var, vardiya değişimleri var, mutlaka onları duyarsınız, duymamanız 
olanaksız. Kuzeye doğru gidersiniz başka türlü bir akıştır, aşağı doğru dediğimiz 
Üsküdar’a doğru gidersiniz başka türlü. Tam bir harikalar diyarıydı bizim için. Yani 
şimdi baktığımda fark ediyorum değil, daha ben küçük yaşta bunu görebiliyordum, 
muhteşem bir şeydi. Bir kozmopolit hayat vardı ama daha çok çalışan, emekçi in-
sanların yaşadığı bir beldeydi. 

Beykoz’da da uzun yıllar yaşadık ama Paşabahçeliyim aslında. Bütün o civarda, (be-
nim sınırlarım epey genişti, yukarıda Akbaba’dan aşağıda Çengelköy’e kadar bah-
çeleri bostanları arka sokaklarıyla geniş bir alan), gezdiğimiz yerlerde edebiyatın da 
temel unsuru olan insanla tanışma fırsatım oldu, öyle çok insan. Mekânda ve uza-
mın içindeki bu yolculukta insan esastı, insanlar çok çeşitliydi, çok farklıydı. Bunu 
fabrikada çalışan işçilerin ailelerinden ve onların çocuklarından da irdeleyebiliriz, 
mahalle mahalle gezerek de anlayabiliriz. Örneğin, her mahallenin kendine özgü 
bir karakteri vardı, siyasi düşüncesi, hatta bina yapısı. Ben ahşap evde büyüdüm 
Paşabahçe’nin hemen camiye ve karakola yakın sırtlarında ama Kanlıca’ya geçtiği-
nizde sırtlarda işçi evleri vardır. Hâlâ duruyor o apartmanlar, bloklar. Ortaçeşme’ye 
doğru yürüdüğünüzde, Tokatköy’e Dereseki’ye vardığınızda bambaşka. Ama hep 
kaynaşıktık. Önder Bey’in söylediği özel günleri, dinî ve resmî günleri hep beraber 
kutlama, yüz yüze olma hümanizmi Beykoz’da hep vardı. Vahap diye bir çocukluk 
arkadaşım vardı, Süryani’ydi, sonradan çok komik bir nedenle öğrendim. Ev sa-
hibimiz Rum’du, komşularımız Ermeni’ydi, ama hiçbir zaman Ermeni veya Rum 
olduklarının altı çizilerek, imâ ederek ilişki kurulmuyordu, birlikte yaşıyorduk. 

Beykoz deyince aklınızda hangi görüntü canlanıyor, ben meydanlar derim mesela. 
Bir yerleşimin karakterini belirleyen meydan. Sonradan yapılıp insanlara dayatılan 
değil, zamanla, usul usul oluşmuş, insanlarıyla birlikte meydana gelmiş bir meydan. 
Beykoz Meydanı buna en iyi örnektir. Bu meydana denizden de karadan da gele-
bilirsiniz, şöyle bir bakın: Meydanı adeta kucaklamış Onçeşmeler, denize akarken 
ayaklarınızı serinleten suları. Deniz kıyısında küçük bir park. İki otobüslük son du-
rak, birkaç taksilik dolmuşluk alan, Sümerbank Satış Mağazası’ndan meşhur paça-
cısına, büfesine, balıkçısına, nalburuna, camisine, meyhanesine kadar her şeyi içine 
sığdırabilmiş. Onçeşmeler’in hemen arkasında söz ettiğiniz demirci ustası var, bi-
raz giderseniz Selçuklu’dan kalma cami, itfaiye, Beykoz Korusu. Hafif bir yokuşla 
dikleşir ve tenhalaşır hayat. Meydandaki o paçacıda ben şuna şahidim, ülkücü ve 
devrimci ablalarımız abilerimiz birbirlerine hiç bulaşmadan, huşu içinde o paçayı 
bitirirlerdi. Ekmek kuyruğu da öyleydi, Beykoz ve Paşabahçe meydanlarındaki ek-
mek fırınları hem çalışanları hem de ekmekleriyle meşhurdur. Beykoz ve bostanlar, 
Beykoz ve kaynak suları. Hasır içinde cam damacanalarla Beykoz Spor Kulübü’nün 
biraz ötesindeki küçük iskeleden mavnalarla İstanbul’a taşınan Hüseyin Beyi suyu, 

çayı iksire çeviren Karakulak suyu. Beykoz ve balık. Kalkanın Yalıköy’e kadar indiği 
zamanlar, orkinosları ucu ucuna kaçırdık ama dalyan, dalyandaki o ağ atan kara 
yağız balıkçılar ve direkteki gözcü unutulmaz. Burada bir ekleme yapmam gerek, 
Murat Bey’in anlattığı dalyan dönemiyle ilgili. Dalyan, Beykoz’un simgesi, İstan-
bul’un balık ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan, şimdi kartpostallarda iç çekip 
baktığımız o cânım dalyan, çay bahçesiyle birlikte o dönemde yok edildi. Hemen 
yanındaki karakol binası, belki çok nitelikli bir yapı değildi ama alt bölümü boy-
dan boya kayıkhane olan, iki savaş görmüş, en son polis karakolu olarak kullanılan 
o haşmetli yığma bina da yıkıldı, dümdüz edildi. Oradan meydana kadar yalıları 
yıkarak devam etmek istiyorlardı ama Beykoz’un öyle bir insan yapısı var ki, yalı 
sahipleri, esnaf, halk, hep beraber bir dayanışma gösterip çeşitli yollarla, avukatlar 
aracılığıyla, eylemler de yaparak bu yıkımı kabul etmediklerini gösterdiler, el bir-
liğiyle engellediler. 

Baktığımızda, genellikle fabrika çalışanları olduğunu görüyoruz yaşayanların, işçi 
deyip bir genelleme yapamayız, çünkü onların da kendi aralarında fraksiyonları 
vardı. Siyasi boyutu da var işin, ben hep grevler hatırlıyorum çocukluğumda, di-
renen işçiler ve hak arayan emekçiler günün sonunda biz çocuklar için bayramdı. 
Yemekler, çaylar, müzikler, halaylar, sonra bir bakmışsın o çadırlar ve önlüklü abi-
ler gitmiş, tekrar sirenler çalar hep beraber üretim. Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 
deniz manzaralı satış mağazasında paket yapan çalışanları hayranlıkla seyretmek-
ten tutun, tekel fabrikasının arka bahçesindeki su deposunda saatlerce Karaoğlan, 
Battalgazi’cilik oynamalarımız. Bu bahçenin leziz erikleri ve kirazlarını size nasıl 
anlatayım? Piknik yapmaya gidilirdi oraya hafta sonları. Herkese açık, komün bir 
fabrika bahçesi. İşte bu deniz manzaralı fabrikaya ait ağaçlıklı bahçedeki su depo-
sunu inşa eden her kimse, onu küçük bir kale şeklinde tasarlamıştı. Surları, kuleleri 
olan, Rumelihisarı’nın minyatürü bir kale düşünün. Biz çocuklar için yapmışlar 
sanki. Bekçinin sabır katsayısına göre o kalede oynamaya doyamazdık. Denize ka-
çak gireceğimiz için biz Burunbahçeci idik, çok severiz Burunbahçe plajını. O za-
man da kapalıydı, terk edilmişti. Kıyı akıntısı da sağlam olur. Tabii ki çocuklara ya-
sak, çift çamaşırla giderdik, evdekiler denize girdiğimizi anlamasın diye. Boğaz’da 
kendi başına yüzmek, bilmeyen bir yetişkin için bile, çetin bir iştir. Burunbahçe’de 
beklediğimiz bir saat vardı, tekel fabrikası denize üzüm çekirdeği salardı, o saati 
beklerdik denize girmek için ki üstümüz başımız, zifte bulanmış kuş tüyü misali, 
olduğu gibi üzüm çekirdeği kaplansın, balıklar gelir üstünüzden yer falan, çok eğ-
lenceli anlardı bunlar. 

Nostalji yapıyorum ister istemez ama o kadar renkli bir yaşamsal alan ve insan 
kişiliği vardı ki, çocuk gözüyle sünger gibi çekiyorsunuz belleğinize, yetişkinlerin 
göremediği ya da onlar için önemli olmayan çoğu ayrıntıları bile. Kafanızı bir çevi-
riyorsunuz Beykoz Kundura Fabrikası, oradaki deri işçileri, onların yaşamı, kendi 
düzenleri, içeride camisinden anaokuluna kadar yapısını kurmuş, ve bir sinema 
salonu… Çok etkilenmiştim, içeride yüksek tavanlı bir sinema salonu var, orada 
önemli günler de kutlanıyor, işçiler film de izliyor. Paşabahçe Cam Fabrikası, keza 
öyle. Yüzü alazlanmış işçiler, fabrika lokali, Soğuksu’ya doğru dekor atölyeleri… 
Paşabahçe Cam Fabrikası’nın civarından hep inleyen taş, cam sesleri gelirdi. Ço-
cukluğumuzda orada gezip tozarken, zaten çalışmıştım da yaz tatillerinde, dekor 
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atölyesi derlerdi, cam işleme atölyeleri, şimdi bu geleneği de sürdürenler var az çok. 
Çekoslovakya’dan gelen işçiler vardı, bozuk Türkçelerini düzeltirdik sohbet eder-
ken. Yürüyerek okula gidiyorsunuz, ne büyük lüks ya da tehlike şimdi değil mi, 
yürüyerek okula giderken ne çok şey görüyor, yaşıyor, öğreniyorsunuz. Edebiyat 
tarafından baktığınızda, yazar ya da şair gözüyle de öyle.

Orhan Veli’nin doğduğu Yalıköy, bayılırım. Orhan Veli’nin doğduğu ev önünden ge-
çerken gösterilir. Orhan Veli’nin Anadoluhisarı’nda bir süre yaşadığı yalı, düştüğü 
çukur, hâlbuki orada düşmemiştir. Göksu Köprüsü’nde kollarını dayamış Boğaz›a 
karşı mırıldanan şık şıkıdım Fecri Ebcioğlu. Şair Ülkü Tamer’in Beykozspor’da 
top oynaması, çok önemli bir şairimizdir. Beykoz’a sığınmıştır kimi yazarlar, hani 
Kadıköylü şairlik yazarlık var, bir de Beykozlusu var, kimisi Beykoz’da yaşamaya 
gider, orada kendini bulmaya da gidenler vardır Cemal Süreya gibi. Fakat Beykozlu 
olamazlar. Ferit Edgü, çok önemli bir yazarımız, neredeyse tüm yıllarını Kanlıca’da 
geçirmiştir. En son Vaniköy’deydi, belki Kanlıca’ya geri dönmüştür. Sonra Selahat-
tin Özpalabıyıklar, değerli editör yazar ve çevirmen, Çubukluludur. Ve hatta Oğuz 
Atay’ın Kanlıca’da işçi evlerinde sık sık misafir olduğunu da bilirim. 

Tabii ki burada şöyle bir şey de var, beni etkileyen. Ben ortaokulu Ortaçeşme’de 
okudum, Beykoz’dan çayıra yürürken Ahmet Mithat Efendi’nin evi diye bir bina-
nın önünden geçiyorsunuz, saray yavrusu. Eve bak, yazara bak, yazarın evine bak! 
Gizli gizli bahçesine girerdik. Saray Hastanesi ve bahçesi olağanüstü güzellikte ve 
kendi kendini korumuş büyük bir alandı. Kıyısı halka kapatılmış bir devasa bahçe 
daha. Hangi birini anlatayım, sonra yüreğin ağzında yaşadığın maceralar, mesela 
Boğaz’ın ortasında beşik gibi sallanan küçük motorlar, yanık mazot kokusu, üze-
rine oturulan motor kapağının yakıcı sıcaklığı, elden ele toplanan para, bu motor-
larla Yeniköy’e kaçmalarımız. Karşı yakanın insanlarının Beykozlulardan nasıl da 
farklı olduğunu adımınızı iskeleye atar atmaz anladığınız.

İşçi vapuru üzerine kaç roman yazılabilir, kaç belgesel yapılabilir, bilirsiniz sabah 
buradan kalkar doğrudan köprüye gider, (köprü dediğimiz tabii ki Galata Köprü-
sü’ydü, o zaman Boğaziçi Köprüsü yapılmıştı ama köprü her zaman Galata Köprü-
süydü Beykozlu için) İstanbul’a gidiyoruz denirdi şehre inerken. Sonra dönüşte işçi 
semtlerine uğrayan veya çingene vapuru dediğimiz, gezerek gelen vapur seferleri. 
Hafta sonları Kavaklar’a giden turist vapuru, yanaştığı iskelelerde vapurdan denize 
balıklama atlayarak gösteri yapan kara donlu delikanlılar. İşçi vapurunda yaşanan-
lar, oradaki kültürler, tanışıp ahbap olanlar, âşık olup evlenenler, çoluk çocuğa karı-
şanlar. Her gün iş çıkışı vapura kendini atıp satranç, tavla, domino oynayanlar. Bu 
insanların oturduğu yerler belli, oyun yarım kalırsa orada rafa konur, ertesi gün de-
vam edilir. Aşağı inersiniz gazete okuyanlar, Tercüman’ı, Cumhuriyet’i, Hürriyet’i, 
Günaydın›ı, hepsi yan yana, omuz omuza, hep beraber. Milliyet gazetesi okurları 
daha bir kıçtadır, arkada kapalıda otururlar, az konuşurlar, çoğu Kanlıca’da iner. 

Meydana yüzünüzü dönüp insanına baktığınızda, bir semtin mutlaka delisini de 
görmelisiniz. Beykoz’un meydanında bir delimiz de vardı, kışın bile orada olurdu, o 
küçücük meydana sığan bir de hamam vardı, belki hatırlarsınız, kışları o hamamın 
buhar bacasında uyurdu. Bu adamın üzerine çok hikâyeler anlatılırdı. Profesörmüş, 

çok okumuş delirmiş her şeyi bırakmış buraya gelmiş. Eşi ve çocuklarını büyük 
Üsküdar yangınında kaybetmiş, aklını kaçırmış falan feşmekân, bir sürü hikâye uy-
durulurdu. Her meydan delisi gibi, ihtiyaçları esnaf tarafından karşılanırdı. Şurada 
tıraş olur, burada karnını doyurur, çayını içer, üst baş edinir, lak lak eder.

Bir sürü kişi ve olayın içinde, beni en çok etkileyen, Boğaz’ın akıntılarıydı diyebi-
lirim. Bir varlıktır Boğaz. İnsanları kadar Boğaz’ın akıntıları da beni şaşırtmıştır. 
Çünkü orada, dalyana çok sık takılırdım, hatta Dalyan Çay Bahçesi’nde çıraklık 
yaptığım dönemler olmuştu, bilirsiniz yılın belli bir zamanında da karşı tarafa yü-
zülür ve geri gelinir. Mesela bana Dalyan Çay Bahçesi’nde Kör Hüsam’ın söyledi-
ği çok önemli bir söz vardı: Akıntıları bilmek zorundasın evladım. Dip akıntılar 
vardır, yüzey akıntıları vardır. Hayata kendini nerede bırakacağını bileceksin. Bir 
hızla kulaç atarsınız, dubalara kadar gelirsiniz. Beykoz’da kırmızı yalıdan sonraki 
noktada kendinizi bırakırsanız, zaten üst akıntıyla kuzeye doğru hızla gidersiniz, 
o akıntıya bırakacaksın kendini, orada çaba harcamanıza gerek yok. Fakat sonra 
tekrar, kuzeye, Ahmet Mithat Efendi İlkokulunun oraya gitmek için çaba gösterme-
niz, yeniden kulaç atmanız gerek ters yöne doğru. Sonra bir bakmışsınız bayağı bir 
açıklara gitmişsiniz, bunun dönüşü de var, anları kollayacaksın. Sandal kiralayan 
arkadaşlarınızla buluşursunuz denizin ortasında örneğin, onlarla birlikte ya da tek 
başınıza dönebilirsiniz. Boğaz’ın akıntılarını bilmek çok işime yaramıştır, her iki 
yakada da yaşamayı ve hayatta kalmayı öğretmiştir bana. 

Beykoz üzerine ister istemez yazmışımdır elbette, o yazdıklarım içinde bariz bir şe-
kilde Beykoz yoktur ama neresi ve kimlerin olduğu da bellidir. Doğrudan Beykoz’u 
anlattığım, Beykoz için yazdığım kitapsa “Her Aşk Gibi Yarım” romanıdır. Benim 
için büyük bir zevkti oluşum süreci. Eşimin annesi, kayınvalidem Şima Hanım’dan 
şöyle bir hikâye duymuştum: Babaları, eşimin muhterem büyük babası Orhan Sun-
der, Beykoz Kundura Fabrikası’nın idari müdürü iken başından bir olay geçmiş: o 
olayı bana anlattıklarında o kadar etkilendim ki notlar almaya başladım. Olay da 
şu: 1950’li yıllarda idari müdürken, sanıyorum Amerikan ambargosu dönemi, tut-
kal bulunamıyor Türkiye’de, ithal edildiği için. Tutkal çok önemli elbette. Ayakkabı, 
postal üretimi duruyor. Türkiye’nin bütün ihtiyacını karşılayan bir fabrika Sümer-
bank. Bir çare olarak, Orhan Sunder’e kamyon kamyon film makaraları geliyor, o 
dönemdeki negatif veya pozitif filmler tutuşabilen, yanıcı maddelerden oluşuyor. 
Bu filmleri kazanlarda eritip tutkal haline getirecekler. Orhan Bey çok şaşırıyor 
böyle bir şeye, üzülüyor da bir yandan, ne yapsak, bunları eriteceğiz, yok olacaklar. 
Uzun uğraşlar sonucu bir film oynatma makinesi ediniyor ve o kundura fabrikası-
nın içindeki meşhur sinema salonu sanırım o zaman oluşuyor. Tutkal olmaya gelen 
filmleri işçilerle birlikte hep beraber izleyip ondan sonra eritmeye, kazanlara gön-
deriyorlar, son bir kez izleyelim bizde bir şey bırakır diyerek. Şu işe bakar mısınız? 
Beykoz insanının nerelerden nasıl geçip geldiğinin tuhaf hikâyelerinden biri de bu-
dur. Hatta Orhan Bey, birçok filmi kurtarıp Mimar Sinan Üniversitesi’ne ulaştırıyor, 
tek kopya olduğunu düşünerek, değerli filmler olduğunu anlayarak. 

Elbette gerisi benim uydurmam, hikâye bu kadardı, ben özünü çok beğenmiştim. 
Romanı 1940’lara, 2. Dünya Savaşı’na çektim, 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren işle-
meye başladım, kundura işçilerinin sinema ile tanışması ve etkisinin oradan bütün 
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Beykoz’a yayılması. Ortaçeşme çayırında halkın çarşaflardan diktiği kocaman per-
dede belki de hayatlarında ilk kez film izlemesi, Beykoz’un “cinema paradiso”su gibi 
bir düşünceydi ve gerçekten de çok severek yazdım. Bir yere gittiğimde, yeni bir yer 
keşfettiğimde, “burası, bu insanlar neden böyle?” diye bir soru sorarım, dünyanın 
neresi olursa olsun. Oranın insanlarının “back-story”si, hikâyesidir bize nedenleri 
gösteren, onları anlamamızı sağlayan. Birbirimizi anlamamızı da.

Son bir şey ekleyeyim: Biliyorsunuz İstanbullu olmak ile İstanbul’un köylüsü ol-
mak arasında ince bir fark vardır, İstanbul’a köyden gelmek gibi bir fark değildir 
bu. Beykozlu olmak İstanbul’un köylüsü olmak demekti o zaman ve şimdi de öyle 
olduğunu düşünüyorum, artık lüks villalar, köprüler olmasına rağmen. Onlar da 
bir şekilde sığınıyorlar Beykoz’a ve Beykoz’a zarar vermedikleri sürece bir sıkıntı 
yok. Bu arada, Hocamız İsmail Coşkun’a ve değerli ekibine, Beykoz Belediyesine de 
teşekkür ediyorum. Şehir idareciliğinin, yerel yönetimin sadece asfalttan ve köprü-
den ibaret olmadığını son iki senedir bize çok iyi gösteriyorlar. 

Şimdi... Eşim Melis Belik’in babası Ertuğrul Bey Beykozlu, rahmetli kayınpederi-
min bir lafı var, “Kızım boşuna süslenip püslenme, Beykozlu Beykozluyla evlenir” 
dermiş. Sahiden de biz iki Beykozlu evlendik, oğlumuz Ali de Beykozlu oldu. Nüfus 
cüzdanlarımızda doğum yeri İstanbul değil, Beykoz yazar.

Şuna dikkat ederim her zaman Boğaz’da gezerken... Gerçek Boğaz çocukları, (bu-
nun içinde Beykozlular ağırlıkla yer tutar, Sarıyerliler de kızmasın onlar da harbi 
delikanlıdır, çok iyi Boğaz insanlarıdır), kıyısındayken Boğaz’a sırtı dönük otur-
mazlar. O zaman anlarsınız ki o gerçek Boğaz çocuğudur. Dikkat ettiniz mi bil-
mem, şimdi artık her şey farklı, neredeyse herkes sırtını Boğaz’a dönüp oturuyor, 
bir Beykozlu sırtı denize dönük bir şekilde asla oturmaz. Bunu da tarihimize not 
düşeyim yeri gelmişken.

Camköy Vakfı Projesi 
Bir Hayal miydi yoksa 
Beykoz Dünyadaki Önemli 
Örneklerden Biri mi Olacaktı?

Önder KÜÇÜKERMAN1

Camköy Projesi, 1987-1993 Yılları Arasında Gönüllü Paydaşlarla Sürdürülen 
Örnek Bir Vakıf Projesi Olarak Başlatılmıştı.

1987 yılında Paşabahçe Cam Fabrikası’nın yeni Boğaziçi İmar Planına göre kapa-
tılacağı ve yıkılacağı söylentileri başladı. Bizler ise böyle bir sanayi mirasının ko-
runması gerektiğini söylüyorduk. Amacımız çok açıktı: Bölgedeki 200 yıllık tarihi 
camcılığın değerini arttırmak, Beykoz’u bu alanda marka yapmak, Paşabahçe Fab-
rikası kapanırsa bölgedeki cam ustalarını desteklemekti.

İşin ilginç tarafı, Şişecam, hiçbir beklentisi olmadığı halde konuya çok sahip çıktı. 
Çünkü kendi fabrikasında yetiştirmiş olduğu binlerce cam ustası ne olacaktı? Konu 
İstanbul Valisi’ne, İstanbul Belediye Başkanlığı’na kadar iletildi. Herkes bizimle 
aynı düşüncedeydi. Camköy Vakfı kurulması için yapılması gereken çalışmaları, 
1  Prof. Dr., Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı
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Şişecam ve Paşabahçe hukukçuları ile yetkilileri yürüttü. Beni de Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görevlendirdiler. Hepimiz gönüllü olarak çalışıyorduk.

Sorun ve Hedef Neydi: Paşabahçe Cam Fabrikası’nın Kapanmasından Sonra 
200 Yıllık Beykoz Camcılık Mirası Nasıl Sürdürülecekti? 

Gelecekte Paşabahçe Cam Fabrikası’nın da buradan taşınacağı öngörülerek çevre-
deki tepelerde yeni atölyeler, camcılık okulu, günübirlik turizm tesisleri planlandı. 
Vakfın girişimiyle, giderlerinin tümünü Şişecam’ın karşılayacağı, bölgeyi koruya-
cak dev boyutlu projeler hazırlandı, Beykoz halkına sunuldu ve Paşabahçe’de bir 
imza töreni düzenlendi. Devlet Bakanı Tınaz Titiz, İstanbul Valisi, İstanbul Beledi-
ye Başkanı ve Şişecam Genel Müdürü’ne kadar herkes heyecan içindeydi. Konu ga-
zetelerde şöyle yer aldı: “Beykoz’un tarihi camcılığı yeniden yaratılıyordu”. Ayrıca 
bu vakıf için herkes gönüllü olarak çalışıyordu. 

Beykoz Camcılık Geleneğini Canlı Tutmak İçin “CAMKÖY Vakfı Projesi” 

CAMKÖY Vakfı projesinin temel amacı Paşabahçe Fabrikası’nın Denizli’ye taşın-
ması sonrasında, Beykoz’da yaratılmış ve 200 yıldan fazla bir süre boyunca yaşamış 
olan önemli bir camcılık geleneğinin nasıl sürdürülebileceği konusuydu. Aslında 
bu vakıf yardımı ile bir cam sanayiini devam ettirme sorusuna değil, kültürel bir 
mirasın nasıl yaşatılacağı sorusuna da yanıt aranıyordu.

Bir CAMKÖY Vakfı düşüncesi hem Türkiye İş Bankası yönetimi, Şişecam ve Paşa-
bahçe Fabrikası üst yönetimi hem o tarihte istihdamdan sorumlu Bakan olan Tı-
naz Titiz ve kadrosu tarafından desteklendi. Ama en önemlisi Beykozlu camcıların 
bu projeyi desteklemesiydi. Aslında bu çok normaldi, çünkü o tarihte binlerce kişi 
bölgedeki camcılık işinden geçimini sağlıyordu. Diğer yandan İstanbul Belediyesi 
ve Beykoz Belediyesi de bu düşünceyi destekleyince CAMKÖY Vakfı kuruldu ve 
çalışmaya başlandı.

Neler Hedeflenmişti?

Bütün bu düşüncelerin ışığında ortaya korunması ve sürdürülmesi gereken şu he-
defler konulmuştu. 

- Uzun yılların geleneği,

- Özel bir geleneksel teknoloji,

- Bu geleneksel teknolojiyi kolaylıkla kullanabilen çok eğitimli insan hüneri,

- En ileri teknolojilerin “yaratıcı düşünceyi zenginleştiren” çok etkili desteği,

- “Ürünle, çevrenin kimliklerinin” birbirini tamamlaması,

Bu özellikler Beykoz-Paşabahçe’nin “Standart” nitelikleri olarak zaten herkes tara-
fından kabul edilmiş durumdaydı.

CAMKÖY Vakfı Resmî Senedindeki Temel Maddelerden Özetler:

Madde 3: Vakfın amacı, tarihi “Camcılık Sanat ve Kültürünü” incelemek, araştır-
mak, değişen ihtiyaçları gelişen teknolojiye uyumlu endüstriyel yeni boyutlar ka-
zandırmak; turistik gelişmeye katkıda bulunmak, “Cam İşletmecisi Müteşebbisle-
rini” organize etmek, istihdam alanları sınırlı olan yörelerde ek istihdam alanları 
yaratmak, cam konusuyla ilgili kalıcı organizasyonlar kazandırmaktır.

a- Paşabahçe yöresiyle uygun görülecek diğer yerlerde “CAMKÖY Vakfı” adlı 
kompleksler, kooperatifler, şirketler kurmak, kurdurmak veya ortak olmak.

b- El imalatı cam üretimi yaptırmak, pazarlamak ve gösteri amaçlı üretim yaptır-
mak.

c- Müze kurma, eğitim ve sosyokültürel faaliyetler, camcılık sanatı ve amaçları doğ-
rultusunda meslek geleneğinin devam ettirileceği geçici veya sürekli organizasyon-
lar kurmak, bu konularda gerekli faaliyetlerde bulunmak.

d- Cam ve kültür ve sanatını sergilemeye, geliştirmeye ve ülke turizmini hareket-
lendirmeye yönelik olmak üzere çeşitli organizasyonları gerçekleştirmek.

e- Yönetim kurulunca uygun görülecek vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde 
bulunmak.

MADDE 5: Vakıf Kurucu üyeler tarafından vakfedilmiş olan 10.180.000.- (On mil-
yon yüz seksen bin) Türk lirası mal varlığı ile kurulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1- Vakfın kuruluşu için gerekli iş ve işlemleri takip etmeye, noter 
ve mahkemelerde kuruluş işlemleri için muameleleri yürütmeye Engin GÖKIR-
MAK yetkili kılınmıştır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU: Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN, Engin GÖKIR-
MAK, Namık Kemal İZLER, Bilal KARAHASAN, Uran ÖZSOY, Turgut KURU, 
Hüseyin ŞİŞMAN

GEÇİCİ MADDE 3: Prof. Önder KÜÇÜKERMAN ve Engin GÖKIRMAK ilk üç 
yıl için Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Bu sebeple ilk Yönetim Kurulu seçimin-
de 5 üye seçimle iş başına getirilir. Üç yılsonunda bu iki tabii üyenin seçilme hakkı 
vardır.

Mütevelli Heyeti toplantısından, organların seçimine kadar yukarıda yazılı heyet 
Geçici Yönetim Kurulunu meydana getirir. Ancak, bu geçici yönetim kurulu Vakıf 
kuruluşundan sonra en geç üç ay içerisinde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırıp 
organları seçer.

MÜTEVELLİ HEYETİ KURUCU ÜYELERİ: 

Mustafa Tınaz TİTİZ (T.C. Devlet Bakanı), 

İstanbul Belediyesi Genel Sekreteri Atanur OĞUZ  
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İstanbul Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Namık Kemal İZLER  

Beykoz Belediye BAŞKANI (Bu göreve gelecek olan tüm Başkanlar)

Beykoz Belediye Başkanı: Hüseyin Ali ZENGİN  

Beykozlu Camcı Bilal KARAHASAN 

Beykozlu Camcı Hüseyin ŞİŞMAN 

Beykozlu Camcı Selahattin ÇETİNKAYA  

Beykozlu Camcı Turgut KURU  

Beykoz Cam Dekorcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi.

İstanbul Cam Dekorcular Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği, 

Şişecam Genel Müdürü Hüseyin Talat ORHON 

Şişecam Araştırma Merkezi Can APAK 

Şişecam Genel Müdür Yardımcısı Haluk ARIĞ  

Şişecam Genel Müdür Yardımcısı Remzi ORMANCI

Şişecam Pazarlama Müdür Yardımcısı Ali Bora GÖNENÇ  

Şişecam Genel Müdürlüğü Atilla DİDİN  

Şişecam Genel Müdürlüğü Kâmil BAŞKAŞ  

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş,

Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş.

Paşabahçe Cam Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Uran ÖZSOY  

Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı Önder KÜÇÜKERMAN 

(CAMKÖY Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Nuri Engin GÖKIRMAK (Vakıf Yetki-
lisi)

CAMKÖY Vakfı’nın Kuruluşu İçin İncelenen Ve Örnek Alınan Dünya Camcılık 
Yerleşmeleri

Bu önemli projeyi ortaya atan girişimciler, büyük kuruluşlar ve kişilerin tümü ko-
nunun profesyonelleri ve yetkilileriydi. Bu nedenle CAMKÖY Vakfı projesi bir ha-
yal değildi. Ayrıca bütün dünyadaki benzer tür sanayi ve kültür mirası örnekleri 
arasında en önde gelen örnekler yerinde incelenmişti. Bunlar İtalya’daki Venedik ve 
Murano Adası, Almanya’daki Bodenmais Bölgesi, İsveç’teki “Kosta-Boda” ve “Orre-
fors” gibi camcılık alanındaki dev örneklerdi.

Beykoz da bunlardan birisi gibi olabilirdi. Bu nedenle proje hiçbir zaman bir hayal 
değildi.

Bu Önemli Proje Niçin Hayata Geçirilemedi?

Ancak büyük bir şanssızlık olarak CAMKÖY projesini destekleyen, yakından takip 
eden Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ve özellikle büyük bir ilgiyle desteklemiş olan 
Maliye Bakanı Adnan Kahveci’nin 1993 yılında peş peşe vefat etmesiyle en büyük 
destekçiler kayboldu.

Böylece bu önemli projeyi destekleyen en büyük iki gücün vefatı ile yıllarca gönül-
lü olarak yürütülen bütün bu çalışmalar, hazırlanan büyük projeler ve çok büyük 
bir emek boşa gitti. CAMKÖY Vakfı yıllar sonra katkıda bulunan herkesin üzün-
tüleri içinde kapatıldı.

Ancak Beykoz’un tarihi ve kültürel mirasının sürdürülebilmesi ve 200 yıllık Bey-
koz camcılık kültürünün geleceğe taşınabilmesi için “CAMKÖY” projesi her za-
man hayata geçirilmesi gereken çok önemli bir gerçektir.



Beykoz’un İktisadî Kalkınması 
Sosyal ve Kültürel  
Bakımdan da Desteklenmeli

Süha GÖNEY1

Muhterem Katılımcılar ve İzleyiciler;

Beykoz Belediyesince tertiplenen Beykoz 2020 Sempozyumu’na hoş geldiniz; şeref 
bahşettiniz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İlki 2019 senesi 6 ile 8 
Aralık tarihinde gerçekleşen ve 16 oturum ile 64 tebliğden oluşan sempozyum çok 
başarılı ve faydalı olmuş idi.

Bu sene çok çeşitli konularda verilecek tebliğlerin sayısı 70 olup, bunlar 88 araştır-
macı tarafından hazırlanmıştır. Sunulacak tebliğlerden 10 tanesi iki araştırıcı, 2 ta-
nesi üç araştırıcı, 1 tanesi de dört araştırıcı tarafından hazırlanmış bulunmaktadır.

Her ne kadar bazı konular, bir bilim dalından fazlasını ilgilendirse ve bu sebeple 
sayısında değişiklik olabilse de, ormancılığı ilgilendiren 5 tebliğ, edebiyatı ilgilen-
diren 5 tebliğ, tarihi ilgilendiren 9 tebliğ, eğitim ve dinî konuları ilgilendiren 4 teb-
liğ, coğrafyayı ilgilendiren 16 tebliğ, ziraatı ilgilendiren 4 tebliğ, mimarlığı ilgilen-
diren 8 tebliğ, imalât ile sanayiyi ilgilendiren 4 tebliğ, toplum bilimini ilgilendiren 

1  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi.
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4 tebliğ, jeolojiyi ilgilendiren dört tebliğ, içme sularını ilgilendiren 1 tebliğ ve diğer 
çeşitli konularla ilgili 4 tebliğ; çok değerli meslektaşlarım tarafından bizlere sunu-
lacaktır.

2019 senesinde tebliğ veren 64 kişiden sadece 6 tanesinin 2020 senesinde de ça-
lışma hazırlamış ve katılmış olmalarını memnuniyetle karşılıyorum. Ancak geçen 
sene gibi, bu sene Beykoz hakkında çalışma yapan meslektaşlarıma teşekkür eder-
ken; ayrıca bir ricam olduğunu, burada belirtmek istiyorum. Lütfen Beykoz’la ilgili 
çalışmalarınız, katkılarınız, ilginiz ve müzaheretiniz için bir seneyle iktifa etmeyi-
niz. Görüşlerinizden Beykoz’u mahrum bırakmayınız. Şahsen buna çok önem ve-
riyorum. Zira benim anlayışıma göre; ilim bir anlık değil, uzun süreli çalışmalarla 
değer ve anlam kazanmaktadır ve gerçekten ilimin sonu yoktur.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de 2020 Beykoz Sempozyumu’na yaptıkları ça-
lışmalarla katkı sağlayanlara, bu bağlamda huzurunuzda tekrar teşekkür ederek; 
Beykoz’la ilgili geçen seneki ve bu seneki çalışmalarını sizlerle paylaşmayı arzu edi-
yorum. Sempozyum Tertip Heyeti’nin yaptığı isim sıralamasına göre, bu kıymetli 
meslektaşlarım şunlardır:

1) Dr. Öğretim Üyesi Aylin Yaman Kocadağlı, geçen sene “Beykoz İlçesinin Nüfus 
Özellikleri”ni hazırlamış olup bu sene ise “Beykoz’un Kırsal Mahalleleri” konulu 
çalışmasını sunacaktır.

2) Doç. Dr. Ayşen Şatıroğlu geçen sene “Güvenlikli Siteler ve Gündelik Hayat: 
Beykoz Örneği” konulu çalışmasını hazırlamış olup bu sene ise “Alibahadır’da Tarı-
ma Bakış” konusundaki çalışmasını sunacaktır.

3) Doç. Dr. Fatih Damlıbağ geçen sene “Osmanlı Kâğıt Sanayisinin Son Yatırımı” 
konusunu hazırlamış olup bu sene ise “Modernleşen Osmanlı Cam Üretimi: Paşa-
bahçe Şişe Fabrikası” konulu çalışmasını sunacaktır.

4) Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar geçen sene “Eskiçağ’da Deniz Ulaşımında 
Önemli Bir Geçiş Yolu” konusunu hazırlamış olup bu sene de “Eskiçağ Kaynakla-
rında Beykoz” konulu çalışmasını bizlere sunacaktır.

5) Prof. Dr. Önder Küçükerman 2019 senesinde “Sanayi Devriminin Boğaziçi’n-
deki Temsilcileri Beykoz Dericileri/Beykoz Camcıları” konulu tebliğiyle ve Beykoz 
cam işçiliğinden örnekler sergisiyle Sempozyuma katılmış olup bu sene ise “Cam-
köy Vakfı Projesi Bir Hayal miydi?” konulu çalışmasını sunacaktır.

6) Prof. Dr. Zekai Mete geçen sene “Osmanlı Döneminde Beykoz ve Civarının 
Tarihî Gelişimi” konusundaki çalışmasını bizlerle paylaşmış idi. Bu sene ise “İstan-
bul’un Fethinden Sonra Beykoz ve Civarının Tarihî Gelişimi” konusundaki çalış-
masını bizlere sunacaktır.

Bunun dışında memnuniyetle ifade etmeliyim ki, iki genç meslektaşım da bu sene 
ilk defa Beykoz Sempozyumu’na iki çalışmaları ile katılmış bulunmaktadırlar. 

Prof. Dr. Cemalettin Şahin “Anadoluhisarı Şehri” ile “Kanlıca Şehri” isimli iki çalış-
masında, mezkûr şehirlerin kuruluşu ve gelişimi hakkındaki görüşlerini sunacaktır. 

Doç. Dr. Mehmet Bayartan ise, “Temettuat Kayıtlarına Göre Beykoz’un Tarihi Coğ-
rafyası” konulu çalışması ile birlikte “Beykoz Şehri” konusunda diğer bir çalışması-
nı da bizlere sunacaktır.  

Kendilerini devam ettirdikleri Beykoz çalışmaları için tekrar tebrik ve teşekkür 
ederken, araştırmalarını sürdürmelerini temenni ederim. Türkçemizde çok güzel 
ve anlamlı bir deyim vardır. “Marifet iltifata tâbidir.” Beykoz için çalışanların sayı-
sının çoğalması; gerçekten iltifata değer bir husustur ve bunu yapanlara her daim 
mültefit olacağız.

Bu Sempozyumun ön hazırlıklarının büyük bir kısmı Covid-19 salgını ve sokağa 
çıkma kısıtlamalarına tesadüf etmiştir. Dolayısıyla düşünülen bazı önemli konu-
larda meslektaşlarımız maalesef saha çalışması yapamadılar. Gelecek senelerde 
kentsel dönüşüm, kentsel dönüşümde finans yaratılması, şehir planlaması, ziraat, 
sanayi, turizm vs. planlamaları Beykoz’un yeşil özelliğini simgeleyen ve ilçe toplam 
alanının %73’ünü kapsayan ormanların, evvelemirde daha iyi korunması ve daha 
sonra, 1 m²’sine halel getirmeden daha iyi değerlendirilmesi gibi çeşitli konularda, 
daha fazla araştırma yapılacağını ümit ediyorum.

Hiç şüphe edilmemelidir ki, her iki Sempozyumun hazırlanmasında İstanbul Üni-
versitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun’un çok büyük emeği 
mevcuttur. Kuşkusuz hepimizin zahmetini ve isteklerini; tüm iyi niyetiyle hemen 
yerine getirmeye çalışmış ve mutlaka çok sıkılmış ve çok yorulmuştur. Sadece 
memleketimize ve ilime gerçekten hizmet aşkıyla dolu İsmail Hoca’nın bu kadir-
şinas ve diğergâm kişiliği; her türlü takdir ve teşekkürün fevkindedir. Ayrıca Ter-
tip Heyeti’nde Sempozyum Sekreteri olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Şefik 
Memiş, Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay, Prof. Dr. Yücel Bulut, Prof. Dr. Enes Kabakcı, 
Doç. Dr. Murat Şentürk ile Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Basri 
Akdemir’e huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim.

Kuşkusuz Beykoz 2020 Sempozyumu’nun hazırlanmasında, Beykoz Belediye Baş-
kan Yardımcılarının da büyük katkıları ve emekleri vardır. Başta Sayın Bünyamin 
Korkmaz olmak üzere Sayın Engin Köklü’ye, Sayın Fatih Sağlam’a, Sayın Feruz 
Kutsal’a, Sayın Selami Keskin’e ve ismi; sadece Beykoz değil İstanbul Boğazının 
bütün kuytu köşelerindeki Osmanlı bahçelerinin peyzajında vazgeçilmez nazik 
çiçekli ağaçlarından biri olan ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcıları içinde tek 
hanımefendi ayrıcalığıyla Sayın Manolya Demirören Tekin’e de buradan teşekkürü 
kaçınılmaz bir borç bilirim.

Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Özellikle on yıldan beri Türkiye’de ilmî araştırma-
lara, buluşlara ve AR-GE çalışmalarına çok önem verilmiş ve bu eğilim hızlı art-
mış bulunmaktadır. Tüm meslektaşlarımdan dileğim şudur ki, lütfen çalışmaları-
nız, araştırmalarınız ve yayınlarınızla; bu ilime ağırlık veren iktisadî ve kültürel 
topyekûn kalkınmaya destek veriniz ve memleketimizin gelişmesine, bir yerde, 
bir köşede ve bir ölçüde katkı sağlayalım. Atatürk’ün gerçekleştirdiği 1933 senesi 
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Üniversite Reformu’nun neticeleri, 1940’lı yılların ortalarından sonra Türkiye’nin 
sanayileşmeye yönelmesi ve hızla kalkınmasına zemin hazırlamış bulunmaktadır. 
Memleketimiz, bugün de ilmî araştırmalara öncelik vererek, yeni ve hızlı bir kal-
kınma hamlesinin içine girmiş durumdadır. Projelere ve araştırmalara, her sene 
daha yükselen düzeyde maddî kaynak ayrılmaktadır. Bunun karşılığını her sektör-
de almaya başladık ve alacağız. Zira biz Türkiye’yiz. Artık gemimizi, otomobilimi-
zi, tankımızı, füzemizi, elektronik ve optik aletlerimizi yapabilmekte ve hiç şüphe 
etmiyorum ki, çok yakın bir gelecekte uçağımızı da imal edeceğiz. Bize Batılıların 
uygun gördüğü kalıplar kırılmış ve dışına çıkılmış; taşılmış ve aşılmıştır. Batı’nın 
bizleri anlayamadan gösterdiği hırçınlığın esası; bu noktada toplanmaktadır. Hal-
buki Türkiye daha yirmi sene önceden beri, dünyaya sanayinin temel unsuru olan 
“makine imal eden makine” ihraç eder duruma gelmişti; ama maalesef pek fark 
edilmedi. Bu sebeple kalkınmanın tüm sektörlerde ve tüm hizmetlerde, aynı ölçüde 
dengeli ve sürekli olmasına özen gösterilmelidir. 

Bu sebeple Beykoz’un gelişmesini; sadece maddî kalkınma şeklinde düşünmemek 
gerekmektedir. Artık yanlış yapılmadan ve çevre şartları ile imkânlarına uygun kal-
kınma modelleri uygulanmalıdır. Beykoz’un iktisadî kalkınmasının; sosyal ve kül-
türel bakımdan da desteklenmesi ve topyekûn bir kalkınma modelinin, her şeyden 
önce Beykoz sakinlerinin düşünce ve önerileri dikkate alınarak, bu sempozyumlar-
da ortaya çıkacak ilmî çalışmaların katkıları yanında, merkezî ve yerel yönetimle-
rinin imkânları ile tecrübelerini de ortak edecek bir model oluşturulması elzemdir. 
Şüphesiz bu üç boyutlu iş kolay değildir; fakat mutlaka yapılması gerekmektedir. 
İşinde gerçek bir usta ve sanatkâr düzeyine ulaşmış bir kuyumcunun, çok kıymetli 
bir mücevheri maharetle işlemesine benzer şekilde; adeta bir “Kaşıkçı Elması” gibi 
paha biçilemez mesabesindeki Beykoz’un da, her yönüyle kalkınma tasarımı, çok 
deneyimli bir idarecinin başkanlığında ve yetenekli bir ekiple yapılmalıdır.

Bu itibarla İstanbul’da kesintisiz beşinci defa Belediye Başkanlığı görevini üstlen-
miş, yeniliği öğrenme ve hizmet etme heyecanıyla meşbu Murat Aydın Beyefendi; 
kanaatimce deneyimi, becerisi ve bilgisi ile Beykoz için çok önemli bir imkân ola-
caktır. İki senedir bilim dünyasından geniş katılımlarla gerçekleştirilen; ümit ede-
rim ki, önümüzdeki senelerde daha kalabalık ve çeşitli bilim mensuplarınca iştirâkı 
sağlanacak Beykoz Sempozyumlarını destekleyen ve aynı zamanda başkanlık eden 
Sayın Murat Aydın’ı katkıları ve gayretlerinden dolayı tebrik eder; Sempozyumun 
Beykoz’a yarar sağlamasını temenni ederim. 

Saygılarımla.

Başlarken



Beykoz Yöresi Planlamasına 
Dair Bazı Görüşler ile 
Öneriler1

Süha GÖNEY2

“Beykoz ve Çevresiyle İlgili Bazı Tespitler” konulu 2019 Beykoz Sempozyumu kita-
bında yayımlanan yazım, önceden tasarlanmış bir çalışma değil idi. Fakat bu sene-
ki çalışmayı kaleme alırken; hep Beykoz’un planlı kalkınmasını düşündüm ve bu 
hususa özen gösterdim. Beykoz ilçesinin içinde bulunduğu coğrafî mekânı, esas 
itibariyle bazı özelliklerle birbirinden farklı iki kısma, iki yöreye ayırmak müm-
kündür. Bunlar Beykoz yöresi ile Riva yöresidir. Hemen ifade edilmesi gerekmek-
tedir ki yöre kelimesini 1941 senesinde Birinci Coğrafya Kongresi’nde tespit edilen 
7 coğrafî bölge ve 21 coğrafî bölümün daha küçüğü için öngörülen, fakat o tarihte 
ayırıma gidilmeyen “yöre”den çok farklı maksatlarla kullanıyorum. Herhangi bir 
karışıklığa sebep olmamasını ümit ediyorum. Beykoz ilçesinin mahalli kalkınma 
modelleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda, mutlaka mevzii coğrafya esaslarına uy-
gun sınırlar saptanmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde, isabetli planlama çalışması 
1  Bu çalışmayı hazırlarken üç genç meslektaşımdan yardım aldım. Doç. Dr. Mehmet Bayartan bazı istatistikî değer-
lerin temininde bana katkıda bulunmuştur. Geçen seneki yazımda olduğu gibi, bu sene de bazı nüfus istatistikleri ile 
mahallelere dair verilerin temin edilmesinde, Dr. Öğretim Üyesi Aylin Yaman Kocadağlı yardım etmiştir. El yazımla 
hazırladığım bu çalışmayı bilgisayar ortamına geçiren de Araştırma Görevlisi İrem İbişoğlu olmuştur. Bana zaman 
ayırarak yardımcı olan bu üç meslektaşıma; buradan teşekkürü bir borç telakki ediyorum.
2  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi.
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yapılması mümkün değildir. Bu itibarla coğrafî esaslar değerlendirildiğinde tes-
pit edilen iki yöreden biri, “Beykoz Yöresi” Kaynarca’dan başlayarak güneye doğru 
Örnekköy, Zerzavatçı, Görele ve Yavuz Sultan Selim köylerinden geçirilen bir hat 
ile İstanbul Boğazı’nın doğu kıyıları arasında kalan kesim; içinde en kalabalık nü-
fusu olan Beykoz şehri dolayısıyla “Beykoz Yöresi” olarak isimlendirilebilir. İkinci 
yöre ise esas itibariyle Riva Deresi ve kollarının oluşturduğu bir akarsu havzasına 
tekabül eder ve sularını Karadeniz’e boşaltmaktadır. “Beykoz Yöresi”, -Anadolu Fe-
neri’nin doğusundaki küçük bir saha hariç tutulursa- başta Beykoz Deresi, Göksu 
ve Küçüksu olmak üzere, irili ufaklı birçok derenin kabul havzasından oluşmakta 
ve suları İstanbul Boğazı’na dökülmektedir.

Beykoz ilçesi dâhilindeki mevcut iki yöreden ilki Beykoz yöresi olup; 32 mahallede 
231.773 kişi yerleşmiştir. Kapladığı saha 135,6 km² olup aritmetik nüfus yoğunlu-
ğu 1709 kişi/km²dir. Riva Yöresi ise 13 mahallede 16.487 kişinin yerleştiği 177,4 
km²lik bir alana tekabül etmekte olup aritmetik nüfus yoğunluğu 92,9 kişi/km²dir.

Beykoz yöresi Riva yöresinden yükseltisi daha fazla, akarsularla daha sık parçalan-
mış, ziraat yapmaya elverişli ovaları daha dar, küçük ve birbirinden daha uzaktır.3 
Arazi deniz kıyısından doğuya doğru yükselmekte ve yaklaşık 230-240 metreyi pek 
aşmayan tepelik alanın zirve hattından geçmektedir. Beykoz’dan güneye doğru Pa-
şabahçe, Çubuklu, Kanlıca ve Anadoluhisarı gibi peş peşe kıyı çizgisi kenarında 
yerleşmiş şehirlerin içinde yer aldığı ve iskân tarihi, bugün içinde bulunduğu İs-
tanbul’dan daha eskiye inen bir mekândır. 

Bu sebeple Beykoz, usta bir el tarafından dikkat ve titizlikle tasarımını bekleyen 
bir değerli mücevher mesabesindedir. Tıpkı “Kaşıkçı Elması” gibi! Yeter ki coğra-
fi mekân özellikleri iyi tespit edilsin, iyi değerlendirilsin, iyi planlansın ve iyi uy-
gulansın. Bunlar gerçekleştirildiği takdirde, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilecektir. 
Cumhuriyet’in kuruluşundan beri çok başarılı bazı projeler ortaya çıkarılmıştır. 
Mesela Atatürk zamanında Ankara’daki Bahçelievler ve Ulus Meydanı ile çevresi 
gibi, daha yakın tarihlerde İstanbul’da Levend Evleri, Acıbadem ile Ataköy projeleri 
vs. bunlardan bir kaçıdır.

Hemen ifade etmek gerekir ki, Beykoz’da uygulanması gereken proje, sadece kent-
sel dönüşüm veya yalnızca yörenin iktisadî hayatını ve gelir seviyesini yükseltmeye 
yönelik tek taraflı bir planlama olmamalıdır. Burada esas gaye Beykoz’da yerleşim 
kalitesini iyileştirirken aynı zamanda yöre sakinlerinin gelir düzeyinin yükseltil-
mesini sağlamak, başka kelimelerle kazançlarını artırmak ve bu suretle yaşam ka-
litesini yükseltmek amacına yöneliktir. Yani hem iskân kalitesini hem de iktisadî 
kaliteyi öne alan, sofistike bir imar ve iktisadî imkân planlaması hedeflenmelidir. 
Bir meydanın düzenlenmesi veya bir yolun genişletilmesi vs. gibi gayretlerle, Bey-
koz’un içinde bulunduğu meseleler çözümlenemez; bilakis daha ciddi boyutlara 
çıkacaktır. İnsanların yaşadığı ortam ile hayatlarını kazandığı maddi imkânların 
birlikte ele alınması ve planlaması gerekmektedir.

3  Süha Göney- 2019. Beykoz ve Çevresiyle İlgili Bazı Tespitler. Beykoz 2019 Sempozyumu. İstanbul. Say: 35.

Burada bir soru sorulabilir. Beykoz bunu yapabilir, geçici ve günlük gailelerin pe-
şine takılmadan ve içinde kaybolmadan, gücünü ve inancını tüketmeden bu türlü 
büyük, karmaşık ve çok yönlü projeyi uygular ve başarı kazanabilir mi? Kanaatim-
ce Beykoz; bunu yapabilecek düzeyde deneyimli idarecilere ve henüz ortaya konul-
mamış çok önemli iktisadî imkânlara sahiptir. Bu şans iyi kullanılmalıdır. Çevreyi 
kirletmeden, kaynakları tahrip etmeden, bilgiye ve iyi niyete dayalı bir kalkınma 
modeline Beykoz’un ihtiyacı vardır. Önce bir ortaya konulmalı, müzakere edilmeli, 
geliştirilmeli ve Beykoz sakinlerine anlatılmalı, ikna edilmeli ve benimsetilmelidir. 
Burada kimsenin şahsî çıkarı, sağlayacağı kazanç değil; tüm Beykozlunun menfaati 
esas alınmalıdır. Beykoz’un tamamı taraf tutulmadan kucaklanmalı, birlik ve bü-
tünlüğü sağlanmalıdır. Yani “Yapılan Her şey Beykoz İçin” ilkesi şiar edinilmelidir. 
Yapılacaklardan, önceden Beykozlu haberdar edilmeli ve temsil edilmesini sağla-
yan yöntemler tatbik edilmeli; böylelikle halk bilgilendirilmeli, inandırılmalı ve 
motive edilmelidir.

Bu çalışmalarda Beykoz ve çevresinin sahip olduğu coğrafî imkânlar; başta tarih, 
sosyoloji, coğrafya, jeoloji, ziraat, orman mühendisliği ve veteriner bilim dalları ya-
nında, mimarlık, şehir planlamacılığı, işletme bilim dalları mensuplarının değer-
li katkılarıyla teşekkül edecek bir mahalli kalkınma planlamasının oluşturulması 
sağlanmalıdır. Esasen 2019 senesinde olduğu gibi 2020 senesindeki bu yazım da bu 
gayeye hizmet etmek maksadıyla hazırlanmış bulunulmaktadır. Bu sebeple Bey-
koz Yöresinin planlanmasının iki bölümde ele alınması gerekmektedir. Bunların 
birincisi yörenin şehir planlaması ile ilgili meseleler; ikincisi ise, yörenin iktisadî 
kalkınmasıyla ilgili meselelerdir. Aşağıdaki paragraflarda bu iki planlama modeli 
ile alt başlıklarına kısaca temas edilecektir.

A-Beykoz Yöresinin Şehir Planlaması Meseleleri:

Bu gruptaki meseleleri; nüfusu ve yerleşmeyi ilgilendiren çeşitli hususlar olmak 
üzere, alt kısımlara ayırmak mümkündür.

1) TÜİK’in 2019 verilerine göre, Beykoz ilçesinin toplam nüfusu 248.260, yani 
yaklaşık olarak 250.000 kadardır. Şüphesiz bu değer İstanbul’un birçok ilçesinin 
gerisindedir. Belki mahalli idareciler, ilçe nüfusunun az olmasından memnun ol-
mayabilirler. Ancak bu nüfus miktarı hem Beykoz yöresinin hem de Riva yöresinin 
özellikle iktisadî kalkınmasında hayli önemli avantajlara sahiptir. Buna daha ileri-
deki sahifelerde değinilecektir.

Beykoz ilçesinin 2019 senesi itibarıyla ortalama aritmetik nüfus yoğunluğu kabaca 
800’dür. Böylece Beykoz ilçesinde ortalama 1 km² alana 800 kişi isabet etmektedir. 
Şüphesiz bu nüfus yoğunluğu değeri; gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Zira 
Beykoz ilçesinin %68’i devlet ormanı ve %5’i ise özel ormanlık alan durumundadır. 
Bu itibarla Beykoz ilçesinde özel ve kamuya ait ormanlık alanların toplamı %73’e 
baliğ olmaktadır. Böylece Beykoz ilçesinin toplam genişliği 313 km² olduğuna göre 
ormanlık toplam alan 228 km²’dir. Geriye orman dışı 85 km² alan kalmaktadır ve 
Beykoz’un toplam nüfusu (~250.000) insanların yerleştiği, çeşitli faaliyetlerde bu-
lunduğu 85 km²’ye bölündüğünde km²’ye tesadüf eden ortalama nüfus yaklaşık 
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2900’dür. Yani ormanlık alan hariç tutulduğunda, Beykoz ilçesinde km²’ye ortala-
ma 2900 kişi isabet etmektedir.

Beykoz’un aritmetik nüfus yoğunluğu olan 800’ü, Türkiye’nin nüfus ortalaması 
olan yaklaşık 108’le karşılaştırdığımız zaman; Beykoz ilçesi, Türkiye ortalamasın-
dan takriben 8 kat daha kalabalıktır. Dolayısıyla Beykoz’la ilgili yapılacak planla-
malarda bu değer tölare edilebilir. Bu itibarla Beykoz’a bir avantaj sağlamaktadır.

Aritmetik nüfus yoğunluğu özelliklerini Beykoz şehrini teşkil eden dört mahal-
le açısından değerlendirdiğimizde, daha ilgi çekici miktarlar ortaya çıkmaktadır. 
Aritmetik nüfus yoğunluğu 2019 ve 2018 seneleri verilerine göre, Merkez Mahal-
lesi’nde 2019 senesinde 1.660 ve 2018’de 1.672, Yalıköy Mahallesi 2019 senesinde 
5.206 ve 2018’de 5.251, Ortaçeşme Mahallesi 2019 senesinde 9.565 ve 2018’de 9.596, 
Çamlıbahçe Mahallesi ise 2019 senesinde 12.984 ve 2018’de 12.924 kişi/km²’dir. 
Görüldüğü üzere aritmetik nüfus yoğunluğu Beykoz şehrinin çeşitli mahallelerin-
de büyük değişiklik gösterdiği gibi, Türkiye ortalamasına göre (108 kişi/ km²) bu 
nispet doğal olarak artmaktadır. Mesela Merkez Mahallesi Türkiye ortalamasından 
16,7 misli, Yalıköy Mahallesi 52,5 misli, Ortaçeşme Mahallesi 96 misli, Çamlıbahçe 
Mahallesi ise 129 misli daha kalabalık nüfus barındırmaktadır. Bu nüfus özellik-
leri, sadece Beykoz şehrinin yeni planlaması değil, aynı zamanda Beykoz ilçesinin 
iktisadî planlamasında da mutlaka göz önünde bulundurulması gereken önemli 
bir husustur.

Aritmetik nüfus yoğunluğunun gecekondu mahallelerinde ziyadesiyle artması, bu 
sahaların beledî hizmetlerden faydalanmasında; yol, su, kanalizasyon, okul, PTT, 
karakol, sağlık, elektrik, telefon vs. hizmetlerinden makul ve medenî ölçüde yarar-
lanmasında büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Keza yangın, sel taşkını, deprem vs. 
gibi tabii afetlerde hızlı müdahaleyi de geciktirmekte ve zorlaştırmaktadır.

2) Beykoz ilçesinde toplam yapı sayısı 54.477’dir. Ruhsatlı yapı sayısı 4.557’dir. 
Tescilli yapı sayısı ise, 1.271’dir. Yani en azından ikinci derecede tarihî eser niteliği 
taşıyan ve 1957’de yürürlüğe giren İmâr Kanunundan önce yapıldığı için yasa ge-
reği ruhsatlı sayılan bu yapılar da ilave edildiği takdirde, ruhsatlı yapı sayı 5.828’e 
yükselmektedir. Bu şu demektir: Beykoz’da mevcut on yapıdan takriben biri ruh-
satlıdır; geri kalanı ruhsatsız, yani izin alınmadan yapılmış ve belki bir kısmı dep-
rem riskine maruz olmayan, fakat sıhhî ve medenî koşullar bakımından yapı stan-
dartlarına uymayan meskenler durumundadır.

Takriben 50.000 konutun yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu miktarın 
çok büyük bir kısmının “Beykoz Yöresi”nde olduğu bilinmektedir. En iyi ihtimalle 
Toki, Kiptaş, Emlak Konut gibi kamu kuruluşları yanında, muhtemelen özel sektör 
işe katılacaktır ve bu durum kuşkusuz Beykoz’a takriben 1/3 ile 1/2 nispetinde 
değişen bir yapının ilavesini zorunlu kılacaktır. Böylece Beykoz’un nüfusu en az bu 
oranda artacaktır. Dolayısıyla her şeyin çok iyi düşünülmesi, değerlendirilmesi ve 
uygulanması zarurîdir.

Kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm meselesinde şimdiye kadar ihmal edilmiş, 
fakat kanaatimce çok önemli bir husus; konutların mimarî üslûbudur. Hiç zaman 
kaybedilmeden, yerel yönetim yetkililerinin mutlaka dışarıdan yardım alarak ve 
tescilli binaların rölevelerinden yararlanılarak; yapılması planlanan konutların 
özellikle çatı ve saçak şekilleri, dış kapı ve kapaklı giyotin pencere tasarımları, dış 
cephelerde kullanılacak renkleri, hangi binaların ahşap, kârgir veya betonarme inşa 
edileceği, birkaç sokağı ilgilendiren ve müşterek kullanılacak yapılara ihtiyaç olup 
olmadığının mutlaka önceden belirlenmesi gerekmektedir.

İnşa edilecek konutların her şeyden önce Beykoz ve çevresinin coğrafî şartlara uy-
gun, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerin-
deki saçaklı balkon ve teras ile cihannüma benzeri yapı unsurları hâkim, genellikle 
bir ailenin ikamet ettiği konutların dış mimarî tarzları esas alınarak günümüze 
uyarlanması sağlanmalıdır. Bu mimarî tarz tek ailenin kullandığı gecekonduların 
dönüşümünden, çok kolaylıkla uyarlanabilecektir. Çok katlı ve daireli apartman-
larda da konutların dış mimarîsi, kalfaların bilgi ve becerisi dışında, daha önceden 
belirlenmiş, mimarî tasarımlara uygun olmasına özen gösterilmelidir. 

3) Beykoz Yöresinin yerleşim bakımından planlanmasında, şehircilik açısından 
özellikle üzerinde durulmaya değer bir husus, Beykoz şehrinin Merkez Mahalle-
si’nin aritmetik nüfus yoğunluğunun Beykoz ilçesi ortalamasından daha düşük 
olması gerçeğidir. Şüphesiz bu durumda bir dereceye kadar, Abraham Paşa Koru-
su’nun da dahli vardır. Ancak Türk- Osmanlı şehirlerinde genellikle nüfus yoğun-
luğu az idi. Günümüzde Beykoz ilçesinin toplam genişliği 313 km² ve ormanlık 
sahanın kapladığı alan 228 km² olduğuna göre, geriye 85 km² saha kalmaktadır. 
Dolayısıyla Beykoz’un yeni bir düzene göre yapılandırılması (buna kentsel dönü-
şüm deniliyor; ama merkezî idarenin şimdiye kadar bütün iyi niyetine rağmen, 
maalesef rantsal dönüşüm gerçekleşmiştir.) 85km² genişliğinde bir alanda gerçek-
leşecektir. 

Hemen belirtilmesi gerekmektedir ki bu 85 km² alanın içinde yollar, meydanlar, 
Beykoz Çayırı, Küçüksu Çayırı vs. gibi mesireler, hastane, postane, okul, camii, 
mescit, hazire ve mezarlık, çeşitli mülkî ve mahallî idare binaları ile koruluklar ve 
diğer rekreasyon alanları da bulunmaktadır. Bunlar çıkarıldığında, yaklaşık 30-40 
km²lik bir sahada hem gecekondu ıslah çalışmaları yapılacak ve Beykoz medenî 
bir çehre ve hüviyet kazanacak; hem de Beykozlunun daha iyi ve refah içinde ya-
şamasını temin edecek, bir iktisadî kalkınma modeli ve planlaması gerçekleştiri-
lecektir. Kanaatim odur ki, Beykoz’un içinde bulunduğu durum ve karşı karşıya 
kaldığı meselelerin düğümlendiği yer budur. Dolayısıyla Beykoz’da her 1 m²nin 
bile çok dikkatle planlanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Akıllı ve bilinçli 
bir planlamaya mutlaka ihtiyaç vardır.

Geçmişte olduğu gibi, bugün de eğer kolayına kaçılarak her biri birkaç bin kişi 
çalıştıran üç dört fabrikaya yer bulunur veya birkaç organize sanayi bölgesi ku-
rulur ve teşvik edilir ise Beykoz sakinlerinin kazançları artacak ve maişet sıkıntısı 
ortadan kalkacaktır. Ama geçmişte yaşandığı üzere bunun Beykoz’a bedeli çok ağır 
olacaktır. Bu sebeple geçmişin yanlışını tekrar etmek Beykoz’a yarar sağlamayacak; 
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bilâkis daha zarar verecek ve bu defa sadece Beykoz sakinleri değil, İstanbul ve do-
layısıyla memleketimiz daha ağır bedel ödeyecek ve bu kısır döngü birkaç on yıllık 
dönemlerle hep devam edegelecektir. Artık bunların tekrarlanmaması gerekmek-
tedir. Tarih iyi özümsenmeli ve ibret alınmalıdır. Zira şehir planlanması ve kentsel 
dönüşümlerde, Beykoz’un yapılacak bir yanlışa kesinlikle tahammülü yoktur.

Burada bir karışıklığa meydan verilmemesi için özellikle şehir coğrafyası açısından 
bir hususu açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Beykoz ilçesinin sınırları malum-
dur. Bu ilçenin idarî merkezi Beykoz’dur. Beykoz ilçesinde Beykoz, Paşabahçe, Çu-
buklu, Kanlıca ve Anadoluhisarı gibi, Paşabahçe hariç çoğu eski yerleşim sahaları 
mevcuttur. Bunlar hem Kanlıca hariç nüfus miktarları hem de fonksiyonları, hayat 
tarzları vs. bakımından her biri şehir durumundadır. Bu şehirlerin ayrı ayrı de-
ğerlendirilmesi ve sınırlarını tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda hemen 
belirtilmelidir ki Beykoz şehri Merkez Mahallesi, Yalıköy Mahallesi, Ortaçeşme 
Mahallesi ve Çamlıdere Mahallesi’nden oluşmaktadır.

Özellikle Merkez Mahallesi ile Yalıköy Mahallesi birbirinden farklı iki yerleşim dü-
zenini ihtiva eden sahalar “Sit Alanı” olarak mutlaka tescil edilmelidir. Aynı durum 
Beykoz ilçesinin diğer şehirlerinin eski yerleşim sahalarında da yapılmalı ve kent-
sel dönüşüm dışında, restorasyon çalışmalarına tâbi tutulmalıdır. Beykoz şehrinde 
Merkez Mahallesi’nde bitişik nizamda, birbirinden yangın duvarlarıyla ayrılmış, 
adeta “sefer tası” gibi bir ailenin ikametine uygun inşa edilmiş caddeler üzerindeki 
konutlar ayrı tutulur ise dar, ivicaclı ve çıkmaz sokaklarla Türk-Osmanlı şehirleri-
nin tipik özelliklerine sahiptir. Fakat Yalıköy Mahallesi’nde sokak ve cadde sistem-
leri birbirini dik açılarıyla kesmektedir. Bu mahallede konut inşasında taş ve tuğla 
daha yaygın kullanılmıştır. Bu “Grid Sisteminde” yerleşilmiş mahallede, konutların 
alt kat pencereleri demir parmaklıklarla çevrelenmiş, hatta bazı kârgir konutla-
rın kapıları da demirden imal edilmiştir. Aynı şehir içinde iki farklı yerleşim tarzı 
Beykoz’da hâlâ müşahede edilmekte ve şüphesiz şehircilik bakımından fevkalâde 
önemli bir yerleşim özelliği olarak dikkati çekmektedir. Mutlaka sit alanı olarak 
tescil edilmeli ve kentsel dönüşüm dışında tutulmalıdır.

Şehirlerin ıslah işlemlerinde, yürürlükteki üç kanunu esas almak gerekmektedir. 
Bunlardan birincisi 1956 senesinde yürürlüğe giren 6785 sayılı “İmar Kanunu”dur 
ve buna bağlı yönetmeliğidir. İkincisi 18 Kasım 1983’de yürürlüğe giren 2960 sayılı 
“Boğaziçi Sit Kanunu”dur. Üçüncüsü ise 31 Mayıs 2012’de yürürlüğe giren ve şim-
diye kadar dokuz defa yönetmelik tâdiline uğrayan 6306 sayılı kanundur. Özellikle 
Riva Yöresi’nde 6360 sayılı “Büyükşehir Belediyeleri” kanunundan da bazı hallerde 
yararlanılabilir. Özellikle Boğaziçi Sit Kanunu’nun tatbikinde; kanunu uygulayan 
kuruluşların Beykoz’un ön görünüm, geri görünüm ve etkilenme alanı dâhilindeki 
tatbikatlarda, yasanın lafzına halel getirmemek kaydıyla, Boğaziçi İmar Müdürlüğü 
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili Bakanlığın, Beykoz sakinleri lehine 
yorumlarına ihtiyaç olacağı çok açıktır. Burada esas mesele, kanunda tesis edilen 
durumun, ihlâl ve istismar edilmemesine özen gösterilmesidir.

B- Beykoz Yöresinin İktisadî Planlama Meseleleri:

Beykoz Yöresi planlamasında ele alınması gereken ikinci husus; yöre sakinlerinin 
gelir düzeyini yükseltecek, istihdamı artıracak ve böylelikle refahı fazlalaştıracak 
kaynakları, harekete geçirecek imkânları bulmak ve kullanmaktır. Bu yapılırken 
yörenin tabii ve beşerî muhitle bağlantılı bütün kaynaklarının çok iyi bir şekilde 
bilinmesi, belirlenmesi ve kullanılması gerekmektedir. Beykoz’un özellikle son 50 
senedir çevre şartları hiç dikkate alınmadan yapılanması, maalesef ciddî meseleleri 
peşinden getirmiştir. Fakat yine de meselelerini çözme ve iktisaden gelişmesinde 
bazı imkânlara sahiptir. Bunlara aşağıdaki şekilde kısaca temas edilecektir.

1) Beykoz’u özellikle “üniversite şehri” olarak değerlendirmek ve planlamak ge-
rekmektedir. Zira Beykoz ilçesinde ikisi devlet (Marmara Üniversitesi ile Türk-Al-
man Üniversitesi) üçü ise, özel (Beykoz Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Bez-
miâlem Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü) olmak üzere, beş 
üniversite bulunmaktadır. Bu imkân, Beykoz tarafından mutlaka çok iyi değerlen-
dirilmelidir. Londra yakınındaki Oxford ve Cambridge Üniversiteleri gibi; İstan-
bul’un yanında, erişilmesi kolay, fakat sessiz ve sakin Beykoz, mutlaka bir üniversite 
şehri olarak temayüz etmelidir. Boğaz kıyısında, havası ve suyu temiz, yeşillikler 
içinde sessiz ve sükûnetli bir çevreye sahip Beykoz şehri, bu bakımdan fevkalâde 
büyük imkânlar arz etmektedir. Göksu ile Küçüksu arasındaki köhnemiş yurt bi-
nalarının ve bazı fakülte ile yüksekokul yapılarının işgal ettiği saha yanında, Paşa-
bahçe’de Şişe ve Cam Fabrikası’nın metruk binaları, İspirto Fabrikası’nın terkedil-
miş yapıları, Paşabahçe-Çubuklu arasında Büyükşehir Sosyal Tesisi’nin bulunduğu 
alan, ayakkabı fabrikasının terkedilmiş yapıları ve hatta Beykoz Belediyesi’nin 
güneydoğusunda ortaöğretime ayrılmış saha; Beykoz’da öğrenim gören üniversite 
öğrencilerinin barınması, eğitilmesi, çalışması, dinlenmesi, eğlenmesi, çeşitli konfe-
rans ve konserlerin tertiplenmesi vs. gibi, mevcut öğrencilerin birlikte kullanacağı 
çok çeşitli maksatlara yönelik değerlendirilmelidir. Keza bu saha özellikle Beykoz 
gençleri ve yaşlı sakinlerinin de istifadesine sunulmalıdır. Üniversite öğrencileri 
ile Beykoz halkı bu sahada birbirini tanımalı, yakınlaşmalı ve birleşmelidir. Tıpkı 
Batı’da olduğu gibi Beykoz yerlilerinin yüksek kültürü, eğitimini sürdüren gençlere 
tanıtılmalı ve örnek olmalıdır.

Tanzim edilmeye başlanılan; şimdilik içinde Ortaçeşme’den başlayarak, Yalıköy 
ile Merkez Mahallesi’nin kıyı kesiminden geçerek, Paşabahçe’ye kadar uzanan bir 
tramvay güzergâhı da; mutlaka düşünülmesi gereken Beykoz-Paşabahçe kıyı şeridi 
ile çim ekimi bitirilen Küçüksu Kasrı çevresi (bu proje daha da iyileştirilmeli) Bey-
koz’da yaşayan ve yaşayacak gençler ile Beykoz sakinlerinin rekreatif alanı olarak 
planlanmalı ve Beykoz’un unutulmuş eski özelliği tekrar ihya edilmelidir.

Cumhuriyet’le birlikte; özellikle 1980’den sonra memleketimizde üniversite tahsi-
linde bazı eksiklikler; hatta yanlışlıklar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 
Zira üniversite tahsili, sadece derslere katılmak, tavsiye edilen kitaplar ile ders not-
larını okuyarak imtihanlarda başarılı olmak ve sonunda diplomayı almak değildir. 
Üniversite eğitimlerini sürdüren gençlere, yeni bir hayat tarzını benimseten, eski 
bir deyimle “talim ve terbiye” kazandıran müessese olması gerekmektedir. Maalesef 
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bugün bundan çok uzaklaştık. Üniversite eğitimi, 40-45 dakika süren veya blok 
yapıldığı taktirde 60 dakikalık dersler, tatbikatlarla kazanılamaz. Hoca ile talebe-
nin birlikteliğinin sürekliliği, olmazsa olmaz bir koşuldur. Maalesef büyük şehir-
lerde, bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Hoca ile talebe birbirinden uzaktır 
ve gittikçe uzaklaşmaktadır.  Eğer Beykoz, gelecekteki bir üniversite şehri olarak 
bu eğitim düzeyini değiştirir, medenî ölçülerde planlanmış kampüslerde hoca ile 
talebesini birleştirir ve şehirle bütünleştirir ise gerçek bir üniversite şehri olabile-
cek ve Türkiye’ye örnek teşkil edecektir. Bu suretle üniversite ile Beykoz karşılıklı 
etkileşim içinde hem kendilerini geliştirip şekillendirecek hem de bu dönüşümden 
Beykoz iktisadî pek çok imkânı elde edecektir.

2) Beykoz ve çevresinde ormanlar geniş bir yer kaplamaktadır. Gerçekten ilçenin 
%68’i devlet ormanı ve %5’i de özel ormanlık alan halindedir. Böylece ilçenin kap-
ladığı sahanın %73’ü orman alanı durumundadır. Bu itibarla Beykoz ilçesinin top-
lam 313 km²lik alanının 228 km²si orman kapsamındadır ve geriye kalan 85 km² 
saha ise insanların yerleşmesi ve çeşitli hizmetleri sürdürebilmesini sağlamaktadır. 
Yani Beykoz’da ormanlar, Türkiye ortalamasının (~%25) yaklaşık üç misli daha ge-
niş alanlarda yayılmaktadır. İstanbul Boğazı kenarında, Beykoz ilçesinin bu ölçüde 
yeşil örtüye sahip olması, şüphesiz büyük bir avantajdır.

Hiç şüphe edilmemelidir ki Beykoz’un sahip olduğu bu yeşil örtü özenle koruna-
rak değerlendirilmeli ve yörenin iktisadî planlamasına dâhil edilmelidir. Buradan 
maksadım, ormanın yok edilmesi, sahasının daraltılması değildir. Bilakis mevcut 
orman örtüsünün mutlaka korunması ve 1 cm²nin bile eksilmesinin derhal hesa-
bının sorulması, ağır şekilde teczi edilmesi ve yok edilmiş ise hemen orman haline 
dönüştürülmesi gerektiğine samimiyetle inanıyorum. Gerçekten orman örtüsünün 
bu kadar geniş alanlara yayılmış olması, Beykoz’a özgü ve çok önemli bir kazanım-
dır.

Orman yetişmesine çok elverişli ekolojik şartlar, Beykoz ormanlarının, bazı dö-
nemler çok hoyratça kullanılmasına ve İstanbul’a çok yakın olmasına rağmen, Bey-
koz ilçesinin hâlâ %73’ünün yeşil örtüsünü kaybetmemiş olması hayli şaşırtıcıdır 
ve Beykoz’un ormanlarının mutlaka korunması, üzerinde özenle ve titizlikle du-
rulması gereken bir doğal kaynağıdır. Hatta Beykoz ilçesi orman örtüsünün, do-
ğusundaki Şile’den ve Boğaz’ın öte yakasında yer alan ve aynı ekolojik özelliklere 
sahip Sarıyer ilçesinden yüzdesinin daha yüksek olması da çok sevindirici bir hu-
sustur. Şile ilçesinin %68,15’i, Sarıyer’in %56, 57’si ve Çatalca’nın %62,24’ü ormanla 
örtülüdür ve şüphesiz bu ilçeler İstanbul’un akciğerleri mesabesindedir. Bir defa 
daha vurgulanır ise orman örtüsü genişliğinde sadece bu dört ilçe içinde değil, aynı 
zamanda İstanbul ilinin bütün ilçeleri arasında Beykoz birinci sıradadır. Beykoz’da 
orman örtüsünün bir diğer hususiyeti de şehir veya kır yerleşmeleri ile iç içe ve yan 
yana olmasıdır. Bazen bir cadde, bir yol veya sokakla birbirinden ayrılmaktadır.

Bu Beykoz’a has özellik iyi planlanmalıdır. Kısacası ekstansif orman işletmeciliği 
yerine, entansif metotlar uygulanılarak yeni bir orman işletmeciliği yöntemleri i ̇kâ-
me edilmelidir. Kuşkusuz bu kolay değildir; zira bir zihniyet ve alışkanlık meselesi-
dir. Fakat Beykoz örneğinde olduğu gibi, bazı yerlerde ormanlarımızdan yararlan-

ma yöntemlerini değiştirmemiz gerekmektedir. Bunun için başta çeşitli yasalarda 
bazı maddeler, günün değişen koşullarına ve tatbikatta ortaya çıkan olumsuzluk-
lara göre yeniden gözden geçirilmelidir. Şehirden ayrı ve orman içindeki eski köy, 
yeni mahalle olan yerleşmelere tüzel kişilikleri mutlaka iade edilmelidir.

Beykoz ilçesindeki ormanların bazı kısımlarının orman işletmelerince rekreatif 
hizmetlere açılması sağlanmalıdır. Ormanların sadece tabiat varlığı olarak muha-
faza edilmesi yanında, mutlaka artık dünyada uygulanan en iyi metotlarla kültüre 
edilmeli ve insanlara daha fazla kazanım sağlayacak, daha değerli bir kaynak hali-
ne getirilmelidir. Esasen bu yapılabildiği takdirde memleketimizde orman varlığı 
üzerinde çeşitli yollarla yapılan tecavüz de kendiliğinden ortadan kaldırılacaktır.

Yörede ve çevrede hâkim ekolojik özellikleri uygun yeni ağaç türleri yetiştirilerek, 
çeşitli ahşap el sanatlarında kullanılmak üzere, ham madde yaratılabilir. Özellikle 
sanayide rağbette olan ve yoğun ticarete konu olan ağaç türleri yetiştirilerek, or-
manlardan elde edilecek gelir fazlasıyla artırılabilir. Bunlara Millî parklar gibi ayrı 
bir statü kazandırılması, mülkî ve mahallî idare yetkililerinin birlikte yöneteceği 
bir ortak teşkilâtın kurulması gerekmektedir. Bu teşkilât bir yandan Tarım ve Or-
man Bakanlığı diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın bağlantı içinde 
olmalıdır. Kısacası ormanı beşere karşı koruma yerine; beşerin ormanı koruması, 
ormana gözü gibi bakması, özen göstermesi ve benimsenmesi yöntemleri seçilmeli 
ve uygulanmalıdır.

3) Beykoz yöresinde, geçim tipi ziraatten ticarî amaçlı ziraate yönelmenin usul ve 
yöntemleri uygulanmalıdır. Bu sadece “Ziraat Müdürlükleri”nin uhdesindeki bir iş 
değil; aynı zamanda yerel yönetimleri, yani belediyeleri de destek ve tanzim faali-
yetleri ile yakinen ilgilendirmektedir.

Beykoz yöresinde ziraate tahsis edilen saha fevkalâde dar olduğundan; mutlaka 
ileri üretim metotları uygulanarak, sulamalı ve çoğu örtü içinde ve topraksız zira-
at tarzında mahsul yetiştirilebilmelidir. Gerek hayvansal gerekse bitkisel üretim-
de mutlaka mahsulât ile mamulât arasındaki çeşitli etapları oluşturan üretim-i-
malât zincirine benzeyen bir sistem ikame edilmelidir. Mesela elde edilen çilek, 
çilek suyu, çilekli dondurma veya pasta, dondurulmuş çilek veya çilek reçeli haline 
dönüştürülmeli ve her etapta bir katma değer sağlanmalıdır. Böylece işlemin her 
devresinde, mahsulün katma değeri artacak ve mamul haline dönüşecektir. Çiftçi, 
imalâtçı ve ticaret erbabının; bu suretle her aşamada, değeri artan ürün ile mamûl 
zincirinden kazanç sağlamaları mümkün olacaktır. Başta çiftçi elde ettiği ürünü 
değerine ve garantili pazarlama imkânını elde edecek, aracılara ve spekülatörlere 
boyun eğmeyecektir. Ziraat, sanayi ve ticaret faaliyetlerinde bir konfrontasyon sağ-
lanacaktır.

Hayvansal ve bitkisel ziraatte, mutlaka organik üretim metotları uygulanmalıdır. 
Böylece dar alanlarda, organik ziraatın daha kazançlı bir faaliyet olacağı hususunda 
çiftçiler bilinçlendirilmelidir. Keza zararlılarla mücadelede doğal metotlar saptan-
malı, toprağın verim ve kalitesini arttırmak için mutlaka yöreye uygun yeşil nadas 
metotları oluşturulmalı ve eksiksiz uygulanmalıdır. Meyve yetiştiriciliği muhak-
kak desteklenmeli, fakat üreticilikte uygulanan usuller, tamamıyla değiştirilmelidir. 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 5150

“Beykoz Yöresi” ziraat hayatının canlandırılması ve entansifleşmesinde merkez ola-
rak seçilmeli ve teşkilât kadrosu yeniden yapılandırılmalı ve Abraham Paşa Korusu 
karşısındaki 19. yüzyılda kurulmuş Beykoz Fidanlığı, mutlaka yeni bir konseptle 
yeniden kurulmalı ve çevre ziraatı ve ormancılığının gelişmesi ile entansifleşmesi-
ne önderlik etmelidir.

4) Beykoz’un i ̇ktisadî kalkınması konusunda üzerinde durulması gereken bir di-
ğer husus da, turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin mutlaka geliştirilmesi ve çeşitlen-
dirilmesidir. Beykoz, daha Bizans ve Osmanlı dönemlerinden beri, bu fonksiyonla-
rı iyi kullanmış, böylelikle maddî ve manevî yönden pek çok üstünlük sağlamıştır.

Temiz deniz kıyılarına (Belediye Mavi Bayrak’ı teşvik etmeli ve denetimini sık-
laştırmalıdır.), Çubuklu, Sırmakeş, Karakulak ve Kaymakdonduran vs. gibi çeşitli 
memba sularına, İstanbullular her zaman rağbet etmişlerdir. Beykoz’un geniş saha-
lara yayılan ormanları ile günümüzde pek özenli kullanılmasa da çayırları ile mesi-
releri hâlâ çekiciliğini sürdürmekte ve nostaljik güzellikleri hafızalardan henüz tam 
olarak silinmemiştir. Bunlar günümüzde daha iyi değerlendirilmelidir. Özellikle 
“Göksu- Küçüksu Deltası” ile “Beykoz Çayırı” yeniden ihya edilmeli ve sadece İs-
tanbul’un değil, tüm Türkiye’nin ve hatta yabancı turistlerin istifadesine sunulma-
lıdır. Her şeyden önce bu sadece bir iktisadî kalkınma projesi değil, aynı zamanda 
memleketimizin bir kültür tanıtımı olarak ele alınmalıdır. İstanbul’un bu kültüre, 
musikiye ve edebiyata ilham vermiş merkezlerine özen gösterilmeli; geçmişten 
tevarüs eden bu kültürel özellik, daha iyi korunmalı ve turizme açılmalıdır. Bazı 
konaklar, yalılar ve Küçüksu Kasrı’na çeşitli kültürel fonksiyonlar kazandırılabilir.

• Balık Lokantaları (daha doğrusu Balıkçı Lokantaları) önemlidir. Kendine özgü 
balıkçı lokantaları tesis edilmelidir.

• Tekne turları ve yatçılık geliştirilmeli. Günü birlik veya birkaç günlük yat tu-
rizmi teşvik edilmeli ve alt yapısı hazırlanmalıdır.

• Keza Karadeniz kıyılarındaki şehirlerden mukabil turistik seferler de yapıla-
bilmeli ve Beykoz’a gelen konuklara farklı destinasyon imkânları arz edilebil-
melidir.

• Beykoz’da atçılık, yelkencilik, kürekçilik sporları teşvik edilmelidir.

5) Beykoz Yöresinin iktisadî kalkınmasında bir diğer imkân da özellikle ihtisasa 
yönelik katma değeri yüksek; hafif sanayi faaliyetleri özendirilmeli ve geliştirilme-
lidir.

• Beykoz’da otantik bir hale gelmiş sanat olan cam bezeme ve süsleme faali-
yetleri; Denizli’de imal edilen objeler, mesela kuşlar, gülabdanlar, ibrikler vs. 
gibi mamuller Beykoz’a getirilerek, bu yörede mütehassıs kişiler ve bunlara 
kazandırılacak genç kalfaların nezaretinde ve bu sanatın beşiğinde; cam beze-
me sanatı yeniden canlandırılabilir.

• Keza kristal objeler işlenmemiş halde Denizli’den Beykoz’a getirilerek, burada-
ki yetenekli ustalar nezaretinde kristal eşya kesilerek şekillendirilmesi sağlanır 
ve önemli bir kazanç elde edilebilir.

• Ahşap işçilik yeniden canlandırılabilir. Sandal, ahşap tekne kalafatı ve boya-
ması, iskemle, mobilya imalâtı geliştirilebilir ve Belediye bu faaliyetlere öncü-
lük edebilir.

• Keza hediyelik eşya, boncuk tasarımı gibi ev tipi mevcut imalât faaliyetine 
daha yaygınlık kazandırılabilir.

Buraya kadar temas edilen Beykoz yöresindeki yerleşme ve iktisadî planlama gö-
rüşleri dolayısıyla, bu yörede kendi içinde bazı kısımlara ayırmak mümkündür. 
Bunlarla ilgili temsil edilen kısımlar, geçen seneki sempozyum tebliğler kitabında 
tablo haline getirildiğinden dolayı, bu çalışmaya konulmamıştır. Ancak çeşitli hiz-
metlere yönelik olarak Beykoz yöresini, beş kısma ayırmak mümkündür. Bunları 
aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

I) Birinci kısım Kaynarca, Poyrazköy ve Anadolu Feneri’ni içine almaktadır. Bu 
kısımda bisiklet ve motosiklet sürücüleri için parkurlar kurulabilir. Ayrıca at bini-
ciliğini ilgilendiren tesisler yapılabilir. (Orman sahasına müdahale edilmeden ve 
zarar verilmeden.)

II) İkinci kısım Akbaba, Dereseki, Elmalı ile Örnekköy’ün bulunduğu alana teka-
bül etmektedir. Burası V. kısım gibi üniversite hizmetlerine ayrılmalı, çeşitli konser, 
konferans ve kongre salonları ile kafelere tahsis edilmelidir. (Orman sahasına mü-
dahale edilmeden ve zarar verilmeden.)

III) Üçüncü kısım Acarlar’ın doğusundan başlayarak, Elmalı ile Örnekköy’ün gü-
neyinden geçen ve Görele’yi içine alan kısımdır. Bu kısımda cam ve seramik eşyalar 
müzesi, oyuncak müzesi, akvaryum bahçesi, kuş bahçesi ve botanik müze kurulabi-
lir. (Orman sahasına müdahale edilmeden ve zarar verilmeden.)

IV)  Dördüncü kısım Elmalı Barajı ile tâbilerini içine almaktadır. Bu kısımda kü-
rekçilik, su sporları, aqua park vs. gibi faaliyetlere ayrılabilir. (Orman sahasına mü-
dahale edilmeden ve zarar verilmeden.)

V) Beşinci kısım İspirto Fabrikası tesislerinden başlayarak, Paşabahçe Cam Fab-
rikası’nın metruk alanını içine almakta, İncirköy ile Gümüşsuyu’nun batısından 
geçerek, kuzeye doğru Merkez ile Yalıköy mahallerinin kenarından Beykoz Ko-
yu’na paralel uzanan ve Servi Burnu’nda son bulan sahil şerididir. Bu kısım Beykoz 
sakinleri ile “Üniversite Şehri”nin rekreasyon alanı olarak düzenlenebilir. Özellikle 
II. kısım ile V. kısım kültürel hizmetler düşünülerek planlanmalıdır.

Bu konuda son olarak bir hususa dikkat çekmek gerekmektedir. Dört kısımda da 
parantez içinde ormana atıf yapılması sebepsiz değildir. Zira Beykoz Yöresi için-
de ayrılmış kısımlarda orman örtüsünün ortadan kaldırılacağı gibi bir zehaba ve 
peşin hükme varılmasının önüne geçilmek düşünülmüştür. Türkçede bunu ifade 
eden güzel bir deyim bulunmaktadır. “Tekerrür tekerrür, tekarrür.” Gerçekten tek-
rar, tekrar ederek kararlaşmaktadır ve kesin olan şudur ki, Beykoz ormanlarıyla 
daha güzel ve özeldir. Ancak ormanların kültüre edilmesi de elzemdir.



Beykoz’da 
Jeolojik Yapı



Beykoz İlçesinin  
Jeomorfolojisi

T. Ahmet ERTEK1 

Özet

İstanbul’un eski ilçelerinden biri olan ve 240 km² alana sahip olan Beykoz İlçesi, 
tümüyle dalgalı görünüm sunan neredeyse deniz seviyesine kadar akarsularla aşın-
dırılarak kazılmış bir peneplen yüzeyinden oluşur. İlçenin ortalama yükseltisi 150 
m dolayında olup, akarsularla derince yarılmış alçak platoluk bir sahadır. İlçedeki 
genel morfolojik karakteri; Karadeniz’e ve İstanbul Boğazı’na ulaşan akarsularla 
yarılmış genç vadiler ile bunları birbirinden ayıran dar alanlı aşınım yüzeyleri şek-
lindeki alçak-uzun sırtlar, bunların yamaçları ve yükseltisi fazla olmayan aşınım 
artığı belirgin tepeler oluşturur. Bunlar; Orta Tepe (350 m), Kara Tepe (325 m), 
K. Alemdağı Tepesi (300 m) ve Beykoz ilçesinin en yüksek tepesi olan 440 m’lik 
Alemdağı’nın tepesidir. Beykoz İlçesi’nin gerek Karadeniz ve gerekse İstanbul Bo-
ğazı kıyılarında; Kuaterner’de östatik hareketlerle meydana gelen deniz seviyesi oy-
namaları sonucu kıyı taraçaları; dalga etkisi sonucunda yüksek kıyılarda falezler; 
akıntı ve dalga tesiriyle alçak kıyılarda doğal kumlu ya da kısmen de çakıllı plajlar 
ve bir tombolo, bunun yanında rüzgâr etkisiyle de yer yer alçak kıyılarda kumullar 
meydana gelmiştir. Ayrıca ilçe alanında; iskele, liman, balıkçı limanı, balıkçı barı-
nağı, tekne çekek yerleri, tersane, deniz feneri, düzenlenmiş kıyı, dolgu alanları, 
1  Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, taertek@istanbul.edu.tr
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asma köprüler ve bağlantı otoyolları, karayolları, köy yolları ve düzenlenmiş akar-
su vadisi, akarsu yatağı, taşkın setleri, nehir köprüleri; bir de korunma-savunma 
amaçlı kale, hisar türünden insan eliyle yapılmış antropojenik yer şekilleri insanın 
sahada yer şekillerine yapmış olduğu kamu yararı amaçlı olumlu müdahalelerdir. 
İlçe arazisi, jeoloji devirlerinden Paleozoik’in temel kayaları üzerine gelen Pliosen 
örtü formasyonlarının gözlendiği, diskordant yapılı monojenik yapılı polisiklik to-
pografyalara tipik bir örnek oluşturur. İstanbul’un ikinci derece deprem bölgesin-
de bulunan bir ilçesi olması ve Kuzey Anadolu Fayı’na uzaklığı İstanbul’un güney 
kıyılarına nispetle daha kuzeyde bulunması nedenleriyle, ilçeyi son yıllarda daha 
fazla cazibe merkezi haline gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapı-
lan sanayi ağırlıklı çalışmaların etkisiyle fabrikaların (ayakkabı ve cam sanayi gibi) 
çoğalması sonucu genelde işçi kesimin tercih ettiği yerleşim yeri olan Beykoz, son 
yıllarda gerek ikincil konut ve yazlık evler gerekse ilçenin Kuzey Anadolu Fayı’n-
dan uzakta 2. Derecede deprem bölgesinde bulunması nedeniyle üst gelir grupları 
tarafından da talep görmektedir.

Anahtar kelimeler: Beykoz İlçesi, Beykoz İlçesinin Jeomorfolojisi, Beykoz, İstan-
bul, Jeomorfoloji, Coğrafya.

Giriş: 

Beykoz ilçesi; batıdan İstanbul Boğazı, doğudan Şile İlçesi, kuzeyden Karadeniz ve 
güneyden de Çekmeköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri ile sınırlanmıştır. İlçe arazisi 
genellikle; plato düzlüklerinden oluşur. Bunun yanında vadi tabanı düzlükleri ve 
doğal plajlara da sahip olan ilçenin alanı 240 km² dir. Bu da 5400 km2 olan İstanbul 
İli alanının % 4’üne karşılık gelir (Şekil 1).

Yöntem 

Bu çalışma; daha çok eldeki eski çalışmalara bağlı veriler ve kaynakçaya dayalı göz-
lemlerimizin yanı sıra, 2005-2008 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İstanbul Metropolitan Planlama (İBB-İMP, 2008)’da 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli 
İstanbul İlinin İmar ve Çevre Düzeni Planlarına altlık olarak Yerbilimleri grubu 
içinde katkı olarak belediyenin başkanlığının jeomorfologu olarak danışmanlığı-
mız sırasında üretilmiş olan 1/25.000 ölçekli jeomorfoloji haritaları ve metinler 
derlenmek suretiyle ortaya çıkmıştır. Son yıllardaki ilçenin morfolojisindeki ant-
ropojenik değişim ise yerinde bir kez daha gözlemlenerek ana metne katkı yapıl-
mıştır.

Bulgular

Tektonik olarak Lavrasya ana kıtasında yer almakta olan ilçe, Alpid dağ oluşumu-
nun ürünü olan ve levha tektoniği kuramına göre Avrasya ve Afrika-Arabistan lev-
halarının kıta-kıta çarpışmaları sonucu meydana gelen Türkiye’nin tektonik birlik-
lerinden Pontidlerin batı bölümündeki “İstanbul Zonu” üzerinde bulunmaktadır. 
Coğrafi bakımdan ise Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nün Kocaeli 
Yöresi’ndedir (Darkot ve Tuncel, 1973; Atalay ve Mortan, 2003). Üzerinde yer aldığı 
Kocaeli Yarımadası’nın batıya doğru devamı Trakya’da uzandığından, Cvijic tara-

fından “Thrazische-Bithynische Fläche (Trakya-Bitinya Yüzeyi)” diye adlandırılan 
bu saha, Türk Coğrafyacıları tarafından “Trakya-Kocaeli Penepleni” ya da “Trak-
ya-Kocaeli Platosu” diye bilinir ve bu iki mekân İstanbul Boğazı tarafından bir 
suyolu ile ortadan ikiye ayrılmıştır (Erinç, 1973-74; Erinç, 1980; Erinç, 2000). Bu 
nedenle, Beykoz İlçesi -tıpkı doğu komşusu Şile İlçesi gibi (Ertek ve Evren, 2017)- 
tümüyle dalgalı görünüm sunan neredeyse deniz seviyesine kadar akarsularla 
aşındırılarak kazılmış Kocaeli Platosu üzerinde bulunan bir peneplen yüzeyinden 
oluşur (Şekil 2). İlçenin ortalama yükseltisi 150 m dolayında olup alçak bir pla-
to sahasıdır. İlçedeki genel morfolojik karakteri; Karadeniz’e ve İstanbul Boğazı’na 
ulaşan akarsularla yarılmış genç vadiler ile bunları birbirinden ayıran dar alanlı 
aşınım yüzeyleri şeklindeki alçak-uzun sırtlar ve yükseltisi fazla olmayan aşınım 
artığı belirgin tepeler oluşturur. Bunlar; Orta Tepe (350 m), Kara Tepe (325 m), 
K. Alemdağı Tepesi (300 m) ve Beykoz ilçesinin en yüksek tepesi olan 440 m’lik 
Alemdağı’nın tepesidir (İBB-İMP, 2008; Ertek, 2010). 

Şekil 1 – İstanbul İli Haritası ve Beykoz İlçesi Lokasyonu  
(ibb.gov.tr ve cografyaharita.com’dan düzenlenerek.)

Karadeniz kıyısında deniz seviyesinden başlayıp güneye doğru yükselerek 440 met-
relere kadar ulaşan Beykoz’un hafifçe engebeli arazisini, yani Kocaeli Platosu’nu 
Riva Çayı, Küçüksu ve Göksu dereleri ile bunların kolları aşındırarak parçalamış-
tır. Bunlar sahanın ana akarsularıdır. Riva Çayı (Şekil 3) Karadeniz’e; Küçüksu ve 
Göksu ise İstanbul Boğazına sularını gönderirler. İlçe ve yakın çevresinde Akdeniz 
iklimi ile Karadeniz ikliminin etkileşimi sonucu gelişmiş “Marmara Geçiş Tipi İk-
limi” etkilidir. Yazlar, Akdeniz kıyıları kadar sıcak olmamakla birlikte; Karadeniz 
Bölgesi, özellikle de Doğu Karadeniz Bölümü kadar yağışlı değildir. Beykoz ve çev-
resi başta kestane, meşe, gürgen, ıhlamur, kayın, kızılağaç ve fındık ağaçlarından 
oluşan doğal orman örtüsüyle kaplıdır (Ertek, 2010). Hatta ilçenin doğu komşusu 
olan Şile ilçesiyle birlikte, saha “Beykoz-Şile Ormanları” diye anılır. 

Şehirlerin kuruluş yerlerine dayalı olarak; Beykoz, hem dar bir boğaz kenarında 
hem de bir akarsu ağzında kurulması nedeniyle ilçenin çekim merkezi konumun-
dadır (Göney, 2017, s: 265-270) (Şekil 4). 
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Şekil 2 – Ön planda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Boğazı; geride ise Karadeniz’e 
(sola) doğru çarpılarak eğimlenmiş ve gençleşmiş olan Beykoz İlçesi plato arazisi (https://www.

ysskoprusuveotoyolu.com.tr/TR/galeri/fotograf-galerisi-4).

Şekil 3 - Kocaeli Platosunu aşındıran akarsulardan Riva Çayı’nın Karadeniz’e ulaştığı ağız kesimi 
(https://www.duslervadisiriva.com).

Şekil 4 – İstanbul Boğazı kenarında kurulmuş Beykoz (http://www.beykoz.bel.tr).

Beykoz ilçesi genellikle; akarsuların derince yardığı platolardan oluşur. Plato sa-
halarının arasında akarsuların oluşturduğu vadi tabanı düzlükleri ve kıyıda doğal 
plajlar bulunur. Kuzeybatı-güneydoğu yönlü yapısal hatlara uygunluk gösteren 
ilçe akarsuları; sonradan gençleşmiş “V” şekilli simetrik çentik vadiler, kısmen de 
akarsuların platoya gömülmesi neticesi oluşmuş dar-derin vadiler ve boğazlarla, 
ancak genellikle geniş tabanlı vadiler meydana getirmişlerdir. Plato yüzeyinden 
tabana doğru yamaç geçişlerinin hissedilemeyecek kadar az olduğu geniş vadi ta-
banlarında ise birikim sonucu alüvyal dolgulu taban düzlükleri gelişmiştir (Şekil 
5). Güneyden kuzeye doğru; Küçüksu, Göksu, Dedeoğluçiftlik, Ortaçeşme, Molla-
ahmet dereleri İstanbul Boğazı’na; batıdan-doğuya doğru ise; Poyraz, B. Çakal, K.
Çakal, Halayık, Sıvat dereleri, Riva Çayı (Çayağzı Çayı), Kelağra, Küçükkum, Çan, 
Adaklar, Partal, Karaçaltılı ve Kabafındık dereleri ise Karadeniz’e sularını ulaştıran 
ilçenin dereleridir. Beykoz İlçesinde, Kuaterner’deki akarsu vadilerini deniz suları-
nın basmasına sonucu alüvyal boğulmalara uğrayarak birçok alüvyal vadi tabanı 
düzlüğü gelişmiştir. Bu düzlükler, geçici ve mevsimlik derelerin ağız kesimlerinde, 
devamlı derelerin ise 50-60 m yükseltisine kadar vadi içlerine kadar sokulurlar (Er-
tek, 2010) (Şekil 6 ve 7).

Şekil 5 – Riva Çayı alüvyal dolgulu taban düzlüğü (Ahmet ERTEK arşivi, 2007).
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Şekil 6 – İstanbul İlinin Jeomorfoloji Haritası (Turuncu renkler: Plato yüzeyleri, açık yeşil renkler: 
Alüvyal taban düzlükleri, kahverengi yatay kalın çizgiler: Pliosen peneplen arazisi, kırmızı çizgiler: 

Faylar, kıyıda siyah dişli çizgiler: Falezler, sağa verev siyah çizgili tarama: İstanbul şehri yerleşme 
alanını, siyah noktalar: Başlıca ilçe ve il merkezleridir) (Erinç vd., 1984’e göre; Ertek vd., 2015’den 

düzenlenerek.)

Şekil 7 – Beykoz İlçesinin Jeomorfoloji Haritası (Turuncu renkler: Plato yüzeyleri, açık yeşil renkler: 
Alüvyal taban düzlükleri, kahverengi yatay kalın çizgiler: Pliosen peneplen arazisi, kırmızı çizgiler: 

Faylar, kıyıda siyah dişli çizgiler: Falezler, sağa verev siyah çizgili tarama: İstanbul şehri yerleşme 
alanını, siyah noktalar: Başlıca ilçe ve il merkezleridir) (Erinç vd., 1984’e göre; Ertek vd., 2015’den 

düzenlenerek).

Beykoz ilçesinin temel arazisi, Paleozoik ve Mesozoik kayaçlarından oluşur. Paleo-
zoik miltaşı, kiltaşı, kumtaşlarından; ayrıca killişist ile kireçtaşlarından, Mesozoik 
ise Üst Kretase’nin volkano-sedimanter kayaçlarından ve Çavuşbaşı grano-diyorit-
lerinden meydana gelmiştir. Oligo-Miyosen ve Pliosen ise bunların üzerine gelen 
örtü depolarıdır. Kuaterner ise alüvyon, deniz kumu ve çakılı, kumullarla temsil 
olur. İlçe arazisi 65 milyon yıldan beri, Üst Kretase’den itibaren, tamamıyla kara 
haline geçmiş bulunmaktadır. Üst Kretase volkano-sedimanter kayaları ile Miyo-
sen-Pliosen (Neojen) karasal depoları arasında yer alması gereken stratigrafik kat-
lara rastlanılmaması, Beykoz İlçesinin bu devreden itibaren tamamen kara halinde 
bulunduğuna kanıt oluşturmaktadır (Ertek, 2010; İBB, 2011a ve İBB, 2011b; Özgül, 
2011) (Şekil 8).  

İstanbul’un kuzey ilçelerinde biri olmasının yanı sıra, Beykoz ilçesi aktif deprem 
üreten Kuzey Anadolu Fayı’nın 30-45 km daha kuzeyinde ve ikinci derece deprem 
bölgesinde bulunur (Şekil 9 ve 10). 

Şekil 8 – İstanbul İli Jeoloji Haritası (İBB, 2011a; İBB, 2011b; Özgül, 2011).

Neojen başlarında, Kocaeli Yarımadasının dolayısıyla Beykoz İlçesi arazisinin bu-
günkünden daha yüksek bir plato görünümünde olması, hatta devamında daha 
güneyde gerideki Samanlı Dağları’na kadar uzanması muhtemeldir. Devam eden 
aşınım süreçlerinin etkisiyle genelde bu devirde güneyden süpürülerek taşınan ve 
bilhassa kuzeydeki aklanda biriktirilen karasal Pliosen’in çakıl, kum, kil formas-
yonları, süregelen döngüde tekrar aşınırlarken, üzerlerine yerleşmiş akarsularla 
tekrar yarılmışlardır ve Oligo-Miosen ile Pliosen aşınım yüzeyleri oluşmuşlardır. 
Bu aşınım yüzeylerinin oluşumu; akarsuların vadilerini yerel taban seviyesine ka-
dar kazma ve aşındırmalarının devamı sırasındaki Genç Alpin tektonik hareketle-
rin aralıklarla süregelmesi ve sahadaki gençleşmelerle aşınım döngüsünün yeniden 
canlanması şeklinde olduğu söylenebilir. Üst Pliosen’den itibaren kuzeydeki Plio-
sen örtünün yer yer aşınarak sıyrıldığı ve eski temelin ortaya çıktığı alanlarda ise 
daha önceki peneplenasyona delil oluşturabilecek Ante-Neojen yaşlı fosil yüzeyler 
de bulunur. Pliosen sonu-Kuaterner başlarında meydana gelen Geç Alpin tektonik 
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hareketler sonucu, ilçe sahası güneyden, Aydos Dağı-Çenedağı-Sarıyer-Büyükdere 
ekseni boyunca epirojenik olarak kubbeleşmiştir. Yükselme neticesi Çatalca-Koca-
eli Penepleninin dolayısıyla, ilçe sahanın gençleşmesi ve akarsularla yarılması, yeni 
bir aşınım döneminin başlamasına yol açmıştır.  Bu genç tektonik hareketlerin ka-
nıtlarından olan gençleşmeyi, sahada yer alan aşınım yüzeylerinin kuzeye 2-5° tatlı 
eğimli uzanışlarından anlamak mümkün olabilir (Ertek, 1995). Kuaterner başların-
da itibaren, temele kopma edilmiş olan akarsu şebekesi genellikle dandritik drenaj 
şebekesi sunmaktadır. Subsekant akarsular, genellikle zayıf tabaka zonları, faylar, 
çizgisellikler ve formasyon sınırlarına yerleşerek yataklarını derine kazmışlardır. 
Akarsuların özellikle taraça sisteminden de anlaşılacağı üzere, günümüzde izlenen 
drenajın taban seviyesine ulaşılmasına kadar birkaç safhalı yüksekte kalmış taban 
parçalarının varlığı, aşınmanın ve ayrıca yarma boğazların da bulunması temele 
gömülmesinin devamlılığını sunar. Akarsular, sadece derine aşındırma ile kalma-
yıp, yerel taban seviyesine göre yana aşındırma faaliyeti sonucu mendereslenme-
ler meydana getirmişlerdir. Ayrıca özellikle aşınıma daha elverişli marnlar içinde 
oluşmuş vadilerde, geriye aşındırma faaliyeti hızlanmış, eğim kırıkları ve kapmalar 
oluşmuştur (Ertek, 2010).

Şekil 9 – Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 1996).

Şekil 10 – İstanbul Deprem Bölgeleri Haritası (T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 1996). 

Beykoz ilçesinin gerek Karadeniz ve gerekse İstanbul Boğazı kıyılarında; Kuater-
ner’de östatik hareketlerle meydana gelen deniz seviyesi oynamaları sonucu kıyı 
taraçaları; dalga etkisi sonucunda yüksek kıyılarda falezler; akıntı ve dalga tesiriyle 
alçak kıyılarda doğal kumlu ya da kısmen de çakıllı plajlar ve bir tombolo, bunun 
yanında rüzgâr etkisiyle de yer yer alçak kıyılarda kumullar meydana gelmiştir. 
Beykoz ilçesi kıyıları, son buzul dönemi (Würm) sonrasında buzulların erimesi ve 
deniz seviyesinin yükselmesiyle deniz basmasına uğraması sonucunda deniz al-
tında kalarak boğulmuş kıyılardır. Buzul dönemi kıyı çizgisi - 90-100 m eşderinlik 
çizgisinin (izobatının) bulunduğu kesimde şelfin bitimindedir. Beykoz İlçesi’nin 
%80’i yüksek kıyılar olup falezlerden; %20’si ise alçak kıyılar olup, doğal plajlardan 
meydana gelmiştir (Foto 11). İstanbul Boğazı kıyısındaki mevcut 3’lü denizel tara-
ça seviyelerinden anlaşılabileceği gibi, Pleistosen’de Beykoz kıyıları +25-26 m’lere 
kadar yükselmiştir. Kabafındık Deresi ağzı ve Riva Çayı ağzı gibi sahalar kısmen 
doğal plajlı kıyıların ön plana çıktığı ve kıyılarda olgunluk safhasının başlamış ol-
duğu, yüksek kıyılar olan ve diğer kısımlarında gençlik safhasının devam ettiği mo-
nojenik ve polisiklik kıyılardır (Ertek, 2010). Beykoz’un hemen kuzeyinde Umur-
yeri İskelesi ile Selvi Burnu arasında doğuya doğru bir genişçe koy bulunmaktadır. 
Burası bir denizaltı heyelanının gerisindeki kopan ayna kısmını oluşturur; heyela-
nın topuğu boğazın tabanındadır (Göakaşan, 1998; Güneysu, 2000). Dolayısıyla bu 
saha, heyelanlı kıyı tipine örnektir. Karadeniz kıyısındaki Soğanlı Adası ise daha 
çok kış aylarında belirginleşen bir tombolo’dur ve “Soğanlı Tombolosu” diye anılır 
(Ceylan, 2010) (Foto 12). 
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Foto 11 – Beykoz kıyıları çoğunlukla yüksek falezlerden ve kısmen de plajlardan oluşur.  
(https://www.duslervadisiriva.com).

Foto 12 – Riva Çayı ağzı batısındaki Soğanlı Tombolosu’na ve Riva Plajına doğuya bakış  
(http://www.indigodergisi.com).

Beykoz ilçesinde; doğal süreçlerin yanı sıra, insan etkisi ile ortaya çıkmış veya in-
san eliyle değiştirilmiş çeşitli yer şekilleri mevcuttur. Antropojenik yer şekillerine 
ilçenin özellikle kıyı kesiminde, bilhassa düzenlenmiş kıyılarda rastlanmaktadır. 
Ayrıca hem İstanbul Boğazı hem de Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen bazı 
insan faaliyetleri kıyının kısmen doğal karakterini yitirmesine neden olmuştur. 
Buradaki dikkat çekici olarak iskele, balıkçı limanı, balıkçı barınağı, tekne çekek 
yerleri, tersane, düzenlenmiş kıyı, dolgu alanları, asma köprüler ve bağlantı otoyol-
ları; savunma amaçlı hisar ve kaleler bulunur. İlçe arazisinde ayakları bulunan ve 

İstanbul Boğazı üzerindeki asma köprülerden ikincisi, 1985-1988 yılında arasında 
yapılıp, hizmete açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’dür (https://www.kgm.gov.tr/
SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Bolgeler/1Bolge/FatihSultanMehmet-
Tarihce.pdf). İstanbul Boğazı üzerinde ve en kuzeydeki diğer üçüncü asma köprü 
olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 2013-2016 yılları arasında yapılarak 2016’da 
hizmete açılmıştır. Bu köprü halen, 322 m yüksekliği ile Dünyanın en yüksek kule-
lerine sahip asma köprüsü, 59 metre ile Dünyanın en geniş asma köprüsü ve 1402 
metre ayak açıklığı ile halen dünyanın en büyük dokuzuncu en uzun asma köprü-
südür (Şekil 13) https://www.ysskoprusuveotoyolu.com.tr/.  

Kıyının yanı sıra, insanın bir diğer etkisi ise akarsular ve dolayısıyla vadiler ile ya-
maçlar üzerinde belirgindir. Özellikle çeşitli amaçlarla akarsuların doğal yatakları 
düzenlenmektedir (Özşahin ve Ekinci 2013). Bunun en karakteristik örnekleri ilçe 
alanında bilhassa yerleşme dokusu içerisinde kalan akarsular vadilerinde ve ya-
taklarında görülmektedir. Beykoz’un içinden geçen Ortaçeşme Deresi buna örnek 
oluşturur. Yine Riva Çayı üzerinde yatak düzenlemesi ve taşkın setleri yapılmış, 
hatta bu akarsu üzerine -saha dışında kalmakla birlikte- 1968-1983 yılları arasın-
da Ömerli Barajı inşa edilmiş ve doğal süreç koşulları baraj gövdesinin yapımı 
ile gerek aşağı çığırın ve gerekse yukarı çığırın yani baraj havzası doğal özellikle-
ri kısmen ortada kalkmış ve oluşturulan baraj gölü alanı ile İstanbul’un Anadolu 
Yakasının neredeyse tüm içme suyu ihtiyacını karşılık üzere yapay bir su rezervu-
arı oluşturulmuştur. Aynı şekilde, Göksu üzerindeki Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yapılan İstanbul’un en eski barajları olan ve 1893-1950 yıllarında yapılan Elmalı 
I ve II Barajları bulunur (https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/iski-hak-
kinda1/su-kaynaklari1). Burada yapılan bu küçük hacimli barajlara ve baraj gölleri 
vasıtasıyla özellikle doğa halen korunmaktadır. 

Şekil 13 – Rumeli Feneri’nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, İstanbul Boğazı kuzey giriş ağzına ve 
Beykoz ilçesi arazisine doğuya bakış (www.cumhuriyet.com.tr).
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Tartışma ve Sonuç

Beykoz ilçesinde dağ, plato ve ova gibi ana yer şekillerinin yanında, flüvyal, kıyı ve 
volkan topografyalarına ait birçok elemanter yer şekilleri bulunur. Bu ana ve ele-
manter yer şekilleri üzerinde şekillendirici asıl dış etken akarsulardır. Bu nedenle 
sahada flüvyal yer şekilleri en yaygın dağılış biçimi sunmaktadır. Bu yer şekille-
rinden vadiler, sırtlar ve yamaçlar akarsuların aşındırması; taraçalar ve birikinti 
konisi ile yelpazeleri ise akarsuların birikim süreçlerinin eseri olarak sahada olu-
şup gelişmişlerdir. Kıyı topografyasına ait aşınım şekilleri olarak falez, abrazyon 
platformları; birikim şekli olarak ise tombolo, denizel taraça, kıyı kumulları, çakıllı 
ve kumlu plaj ve sahil dolguları; volkan topoğrafyasına ait aşınım artığı tepeler ve 
dağlar gibi yer şekilleri mevcuttur. Beykoz ilçesi arazisinde tespit edilen bütün bu 
yer şekilleri sahanın jeomorfolojik şekil yönünden çeşitliliğinin bir başka gösterge-
sidir. Ayrıca bu sahada iskele, balıkçı limanı, balıkçı barınağı, deniz fenerleri, tekne 
çekek yerleri, tersane, düzenlenmiş kıyı, dolgu alanları, İstanbul Boğazı üzerinde 
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan asma boğaz köprüleri ve bağlantı otoyolları, 
karayolları, köy yolları ve düzenlenmiş akarsu vadisi, akarsu yatağı, taşkın setleri ve 
nehir köprüleri türünden insan eliyle yapılmış antropojenik yer şekilleri insanın 
sahada yer şekillerine yapmış olduğu kamu yararı amaçlı olumlu müdahalelerdir. 
Bu antropojenik etkili mühendislik yapılarının asgari düzeyde ihtiyacı karşılayan 
mültidisiplinli ve planlı çalışmalarla olmasında ilçeye büyük yararı vardır.

Sonuç olarak; Beykoz İlçesi arazisi; Paleozoik’in temel kayaları üzerine gelen örtü 
formasyonlarının gözlendiği, diskordant yapılı monojenik ve polisiklik topograf-
yalara tipik bir örnek oluşturur. İstanbul ilinin ikinci derece deprem bölgesinde 
bulunan bir ilçesi olması ve Kuzey Anadolu Fayı’na 30 ila 45 km dolayında kısmen 
uzaklığı, İstanbul’un güney kıyılarına nispetle daha kuzeyde bulunması nedenle-
riyle, Beykoz ilçesi arazi kullanımı bakımından son yıllarda daha büyük bir cazibe 
merkezi haline gelmeyi sürdürmektir. 

İstanbul Boğazı kuzey girişindeki Anadolu Feneri ile ilçe sınırlarının dışında ol-
makla birlikte Sakarya Nehri ağzı arasındaki pitoreks şekilli unsurlar sunan kıyı 
yerşekilleri ülkemizin ilk kıyı jeoeparkı olarak “Anadolu Feneri-Sakarya Nehri 
Arası Kıyı Jeoparkı” ismiyle Birleşmiş Milletler-UNESCO’da ve dolayısıyla ülke-
mizde ilan edilmesi, doğanın sadece koruma, kullanma ve korunma dengeleri açı-
sında değil; aynı zamanda bu jeomorfolojik şekillerin gelecek nesilleri aktarılması 
bakımından büyük bir laboratuvar ve miras niteliği taşıyacaktır. 
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Hidrojeolojik ve 
Hidrojeokimyasal Açıdan 
İstanbul’un Su Kaynakları 
Elmalı Su Havzası  
(Beykoz) Örneği 

Yüksel ÖRGÜN TUTAY1 
Muhterem DEMİROĞLU2 

Özet

M.Ö. 658 Yılında Sarayburnu ve çevresinde kurulan İstanbul, kuruluşundan iti-
baren büyüyüp gelişmesini sürdürerek, yüzyıllar boyu dünyanın en önemli siyasi, 
askeri ve ticari merkezlerinden biri haline gelmiştir. Üç büyük uygarlığa başkentlik 
yapmış İstanbul için içme ve kullanma suyu temini kuruluşundan günümüze kadar 
yaşamsal bir sorun olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Kuruluş döneminde 
su ihtiyacını yeraltı suyu kaynaklarından karşılayan İstanbul, Roma İmparatorlu-

1  Prof. Dr., İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maslak/İstanbul, orgun@itu.edu.tr.
2  Dr. Öğr. Üyesi, Hakkâri Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hakkâri.
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ğu döneminden itibaren artan su ihtiyacını su kemerleri vasıtasıyla şehir dışından 
temin etmeye başlamıştır. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde Istrancalardan 
başlayarak İstanbul dışındaki membalar ve yüzey suları kemerlerle taşınıp yeral-
tı sarnıçlarında biriktirilmiş ve buradan çeşmelerle dağıtılarak şehrin su ihtiyacı 
karşılanmıştır. Günümüzde ise İSKİ verilerine göre İstanbul’un günlük toplam su 
ihtiyacı olan yaklaşık 3 milyon m3 ün %90’ı 7 adet su toplama havzasından kar-
şılanmaktadır. Bu havzalar Avrupa yakasında Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, 
Küçükçekmece (kirlenme nedeniyle devre dışı kalmıştır) ve Alibeyköy havzaları, 
Anadolu yakasında ise Elmalı, Ömerli ve Darlık havzalarıdır.

     Anadolu yakasında Şile ilçesinden sonra en büyük yüzölçümüne sahip olan 
Beykoz İlçesi, İstanbul’un en önemli su havzalarından bir olan Elmalı Barajı’na ev 
sahipliği yapmaktadır. Anadolu yakasının önemli su kaynaklarından biri olan El-
malı Barajı ve Elmalı Su Havzası aşırı yerleşim ve kontrolsüz nüfus artışı nedeniyle 
kirlenmeyle karşı karşıyadır/ hatta kirlenmiştir. Bu çalışmada, kuruluşundan gü-
nümüze İstanbul’un su yönetimi ana hatlarıyla özetlendikten sonra, günümüzde 
şehrin su ihtiyacının yaklaşık %90’ını karşılayan su havzaları, havza kavramı kap-
samında kısaca tanıtılacak, hidrojeolojik özellikleri ana hatlarıyla verilecek ve son 
bölümde Beykoz ilçesinde içme suyu olarak kullanılan 20 farklı noktadan 1984-
1993 yılları arasında alınan 30 adet kaynak ve kuyu suyunun hidrojeokimyasal 
özellikleri ve içilebilirlik durum Örgün (2010)’den özetlenerek verilmiştir. Makale-
de kullanılan bilgi ve görsellerin bir kısmı bu yayının yazarları tarafından hazırlanan 
ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyonunun süreli yayını olan Ölçü Dergisi’nin Ekim 
2019 sayısında yayınlanan “Geçmişten Günümüze İstanbul’un Su Yönetimi ve Su 
Havzaları” başlıklı makaleden alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Beykoz, Su havzası, Hidrojeoloji, Hirojeokimya.

1. Geçmişten günümüze İstanbul’un su sorunu ve çözümleri

İki kıtayı birleştiren ve eşsiz coğrafi konumuyla her dönem dünyanın ilgi odağı 
olan İstanbul’un artan nüfusunun su ihtiyacını karşılamak, kuruluşundan günü-
müze bölgenin en önemli sorunu olmuştur. Sorun, su tesisleri inşa edilerek gide-
rilmeye çalışılmıştır. İlk önemli su tesisleri Roma döneminde yapılmış; İmparator 
Hadriyen (117-138) sur dışındaki kaynaklardan yararlanmak için Haliç’in kenar 
mahallelerine kadar suyolu yaptırmış; imparator Valens (364-378) döneminde Hal-
kalı civarından Beyazıt’a kadar su getirmek için Mazul Kemer ile bugün Bozdoğan 
diye bildiğimiz Valens Kemeri’ni (Şekil 1) inşa edilmiş; Belgrat Ormanları›nda bir 
bent yaptırılmış, Kâğıthane Deresi›nin suları ızgara ve havuzlarda toplanarak şeh-
re getirilmiş; kuraklık ve savaş ihtimallerini düşünerek üstü açık (Çukurbostan) 
ve kapalı sarnıçlar da yaptırmıştır (Oğuz, 1998). Roma imparatorları, şehir içinde 
üstü açık (Çukurbostan) ve kapalı sarnıçlar (Yerebatan, Binbirdirek ve Acımusluk 
sarnıcıları gibi) (Oğuz, 1998) yaptırmışlardır. Bu yapılardan ayakta kalabilenler, 
Mazul ve Valens (Bozdoğan) Kemerleri gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
tamir edilerek yıkılmaktan kurtarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde artan 
nüfusun su ihtiyacın karşılamak için Marmara Bölgesi’ndeki su tesisleri ıslah edil-
miş; Kanuni döneminde Alibey ve Kâğıthane derelerinin mecralarından toplanan 

suları şehre taşıyan Kırkçeşme Su Tesisleri inşa edilmiş, tesis 94 çeşme, 19 kuyu, 15 
maslak, 13 hamam, 7 saray ve 10 adet diğer yapılar vasıtasıyla günde 4.200 m3 suyu 
şehre dağıtmıştır (Çeçen, 2000; Öziş ve diğ., 2008). Kanuni’den sonra da bentler 
inşa edilmeye devam edilmiştir.

Şekil 1. Solda: Bozdoğan Kemeri ve Saraçhane, (soldaki minare Firuz Ağa Mescidi’ne ait; Nicholas V. 
Artamonoff Arşivi Mart 1936). Sağda: Bozdoğan Kemeri Günümüz

İlerleyen dönemlerde şehrin su ihtiyacını karşılamak için Halkalı Köyü civarında-
ki muhtelif kaynaklardan beslenen Marmara Bölgesi Su Tesisleri Manzumesi’ne 
yeni suyolları ilave edilmiş; 1732’de yapımı başlayan ve ilave tesislerle geliştirilen 
Taksim Suyu Tesisleriyle Bahçeköy civarındaki sular Taksim’deki 2.700 m3’lük bir 
depoda toplanıp 64 çeşme ve sebil ile 3 şadırvana ulaştırılmış; Sultan 2. Abdülhamit 
döneminde Hamidiye Suyu Beyoğlu civarındaki kışlalara, saraylara ve 50 kadar 
çeşmeye verilmiş; kısa ishale hatlarıyla Kanlıkavak ve Sarıyer suları ise Emirgan 
bölgesine verilmiştir. Asya yakasındaki kaynak suları ise Kayışdağı, Atikvalide, Kü-
çükçamlıca Alemdağ (Taşdelen) sularıyla, Beykoz’daki Onçeşmeler, Karakulak ve 
İshakağa sularıdır (Çeçen, 2000). İlerleyen yıllarda şehir kalabalıklaşıp şehirleşme 
kültürü geliştikçe evlere su taşıyan ve saka adı verilen esnaf örgütü kurulmuştur. 
İlerleyen yıllarda şehrin nüfusunun artmasına paralel olarak inşa edilen çok katlı 
modern apartmanların su ihtiyaçlarını da karşılamak üzere Sultan Abdülaziz dö-
neminde 1868 yılında Fransız şirketine imtiyaz verilerek «Dersaadet Anonim Su 
Şirketi” (Terkos Şirketi) kurulmuştur. Memba, dere ve yeraltı sularını toplayıp isale 
etmesi, Terkos Gölü›nden alınacak suyun arıtılarak şehre ulaştırılması ve dağıtıl-
ması için yetkilendirilen şirketin yaptığı ilk tesis, 1883›de Terkos Gölü kenarındaki 
terfi merkezidir. Avrupa yakasında bu gelişmeler olurken nüfusu hızla artan Ana-
dolu yakasının su ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi 
1893›de Elmalı Deresi üzerinde 1. Elmalı Barajı›nı inşa edilmiş, Anadoluhisarı›n-
dan Bostancı›ya kadar su şebekesi döşenmiştir. Elmalı Barajı›ndaki suyu arıtacak 
bir tasfiye tesis, terfi merkezi, Bağlarbaşı›na kadar isale hattı ve Bağlarbaşı Su De-
posu da şirket tarafından inşa edilmiştir (Öziş ve diğ., 2008). 

Cumhuriyet Dönemine gelindiğinde artan su sorununu çözmek için yeni projeler 
geliştirilmiş, bu kapsamda 1926 yılında Kâğıthane sırtlarında ilk su tasfiye tesisi 
inşa edilerek arıtılan su şehre verilmeye başlanmış; imtiyaz sahibi yabancı şirket-
ler şehrin su sorununu çözme konusunda isteksiz ve yetersiz kalınca 1932 yılında 
Terkos Şirketi, 1937 yılında Üsküdar- Kadıköy Su Şirketi satın alınarak şehrin suyu 
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konusunda tüm yetki İstanbul Sular İdaresi’ne (İSİ) devredilmiştir. İstanbul Sular 
İdaresi, Terkos Terfi Merkezi ile Kağıthane Arıtma Tesisi’nin kapasitelerini artırmış, 
ikinci kademe isale hatları takviye edilerek kapasiteleri yükseltilmiş, şehir içindeki 
terfi merkezleri çoğaltılmış, elektrikli pompalar devreye sokulmuş, Çırpıcı’da ar-
tezyen kuyuları açılmış ve Terkos-Silahtarağa arasında enerji nakil hattı kurularak 
Terkos’taki Terfi Merkezleri elektrikli pompalarla donatılmıştır (Öziş ve diğ.,2008). 
1953 tarihinde kurulan ve 1954 yılında teşkilatlanmasını tamamlayan Devlet Su 
İşleri, İstanbul’un artan su ihtiyacını karşılamak için yağış sularından daha faz-
la faydalanmak amacıyla yoğun bir program başlatmış; İstanbul’un en büyük su 
kaynağı olan Ömerli Barajı’nın isale hatları ve su dağıtım şebekeleri tamamlanıp 
1972 yılında hizmete alınmış; Elmalı Deresi üzerinde 2. Elmalı Barajı inşa edil-
miş, Elmalı Terfi Merkezi elektrikli motopompalarla donatılmış ve arıtma tesisi 
ıslah edilmiştir. Bu süreçte ayrıca Adalar’a su iskelesi ile terfi merkezleri kurulmuş, 
Ömerli Barajı’nın isale hatları ve Su Dağıtım Şebekeleri tamamlanmıştır. İstanbul’a 
su sağlayan kaynaklar, bunların planlandıkları yıllar, hizmete giriş yılları ve yıllık 
verimleri Tablo 1’de topluca verilmiştir.  İstanbul zamanla kendi ihtiyacını karşı-
layamaz olmuş ve Tablo 1’de de görüleceği gibi farklı bölgelerden su kaynakları 
İstanbul barajlarını beslemeye başlamıştır. Bu kapsamda önce Istranca’ dan 1., 2. 
ve  3. Kademe projeleriyle çok sayıda baraj İstanbul’un içme suyuna ilave olmuştur. 
Daha sonra Yeşilçay ve Büyük Melen projelerinin kısmen veya tamamen devreye 
girmesiyle bugünlere gelinmiştir. 

Tablo 1. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar ve diğer su kaynaklar  
(https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/iski-hakkinda1/su-kaynaklari1)

Baraj Adı
Orta. yıllık 

verim
(Milyon m3)

Planlanan 
Yılı 

Hizmete 
Giriş Yılı 

Terkos 162 1883 1883
Elmalı 1-2 15 1893-1950 1893-1950
Alibeyköy 36 1972 1972
Ömerli 235 1972 1972
Darlık 97 1989 1989
Büyükçekmece 120 1989 1989
Yeşilvadi Çevirme yapısı 10 1992 1992
Istranca 1. Kademe (Kazandere, 
Düzdere, Kuzuludere) 100 1993-95 1995

Istranca 2. kademe (Büyükdere, 
Elmalıdere, Sultanbahçedere, 
Pabuçdere

135 1993-1996 2000

Istranca 3. ve 4. kademe (5 dere) 116 1994 2014
Şile keson kuyuları 30 1996 1996
Sazlıdere 85 1997 1998
Yeşilçay Regülatörü 145 2001 2003
Melen Projesi 1. kademe 268 2007 2007
Melen 2. Kademe 307 2010 2015
Melen Barajı 1.077 2014 -

Uzak mesafelerden (60-180 km) yüksek maliyetle İstanbul’a içme suyu taşıyacak 
olan Yeşilçay ve Büyük Melen projeleri ile uzun vadede İstanbul’un su ihtiyacının 
karşılanması planlanmıştır (Altinbilek, 2006). Ancak yakın zamanda yaşanan ku-
rak devrede Melen ve Yeşilçay sistemleri yeterli olmamış ve İstanbul barajlarına 
Sakarya nehrinden ilave su takviyesi yapılmıştır (Yıldız 2014). İSKİ 19.08.2019 ve-
rilerine göre İstanbul’a günlük verilen 2.908 milyon m3 suyun tamamı arıtılmak-
tadır. Ancak kontrolsüz yapılaşma ve sanayi atıkları nedeniyle su kaynaklarının 
bir kısmı arıtılamaz noktaya gelmiş; Küçükçekmece gölü kontrolsüz yapılaşma ve 
sanayi atıklarının gölü besleyen suları aşırı kirlenmesi sonucu arıtılma da yeterli 
olamamış, kaynak devre dışı bırakılmıştır (Avcı ve diğ.,1994).

Kuruluşundan itibaren yüzlerce yıl İstanbul’un su ihtiyacı, kaynaklar (pınarlar) ve 
kuyular vasıtasıyla yeraltı sularından karşılanmıştır. Günümüzde ise İstanbul’da 
600.000 m3/gün yeraltı suyu kullanılmakta olup (Öztaş, 2007; Demiroğlu, 2014), 
İSKİ verilerine göre bu miktar toplam ihtiyacın yaklaşık %4-5’ine karşılık gelmek-
tedir. Bakırköy ve Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri arasındaki yeraltı suyu 
akiferlerinin (sututarların) 1960’lardan sonra, yasadışı açılan kuyularla yapılan aşı-
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rı pompajla tüketilmesi ve yoğun yerleşimlerle yüzeysel beslenme alanlarının azal-
tılmasıyla İstanbul’da yeraltı suları önemini yitirmiş görünmektedir. Kuraklık ve 
kirlilikten uzun vadede etkilenen yeraltı suları, gelişmiş ülkelerde kurak devrelerin 
son aşamasında kullanılmak üzere korunup saklanmaktadır. 

2. İstanbul’un su havzaları 

İSKİ verilerine göre İstanbul’un günlük toplam su ihtiyacının yaklaşık %90’ı su 
havzalarında bulunan barajlardan karşılanmaktadır. Bu havzalar Avrupa yakasında 
Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Küçükçekmece ve Alibeyköy havzaları, Anadolu 
yakasında ise Elmalı, Ömerli ve Darlık havzalarıdır (Şekil 2). Bu havzalar İstan-
bul’un yüzey alanının yaklaşık % 46’sını kaplamakta olup havzalardan yılda 750 
milyon m³ su sağlanmaktadır. İlgili şekil incelendiğinde 4 numara ile gösterilen 
Küçükçekmece havzasının koruma kuşaklarının olmadığı görülecektir. Bunun ne-
deni aşırı yerleşim ve kontrolsüz nüfus artışı nedeniyle oluşan aşırı kirlenme olup 
koruma alanları iptal edilmiştir.

“Su kaynakları geliştirme planlaması” çalışmaları kapsamında geliştirilen “su hav-
zası kavramı” (Molle F., 2006), suyun beslendiği, dolaştığı, depolanıp boşaldığı 
doğal sınırları olan bölgeyi tanımlar. Avrupa Birliği “Su Çerçeve Direktifi (SÇD)” 
(2000/60/EC) ile su havzalarının miktar ve kalite olarak ortak bir standartta ko-
runması için kapsamlı bir politika ortaya konmuştur.      

Şekil 2. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan su havzalarının dağılımı (İBB verileri kullanılarak 
Muhterem Demiroğlu tarafından hazırlanmıştır)

Anayasamızda yer alan içme suyu havzaları yönetmeliği çerçevesinde baraj suyu 
etrafında uzaklığa bağlı koruma alanları oluşturulmuştur. Bunlar: 1-Mutlak Koru-
ma Alanı (0-300 m): Hiçbir şekilde inşaat, toprak vb. gibi atıkların dökümü yapı-
lamaz. Tarım ve hayvancılık yapılmasına izin verilmez. 2- Kısa Mesafeli Koruma 
Alanı (300-1000 m): Hiçbir şekilde taş, maden, kum, mıcır ocaklarına ve konuta 
açılmasına izin verilmez. 3-Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000-2000 m): Hiçbir 
şekilde turizm, sanayi, hastane, akaryakıt istasyonu, hayvancılık, taş, kum, maden 

faaliyeti yapılamaz. Tarımda suni gübre ve zehirli ilaçlar ile katı, sıvı atıkların dökü-
müne müsaade edilmez. (Şenol 2015). 4-Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000-hav-
za sınırı): Su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan bütün kara alanıdır.    

Koruma kuşakları havzadaki suyun ve su kaynağının direk ve kısa zamanda kir-
lenmesinin önüne geçmek için yapılmaktadır. Ne yazık ki bu sınırlamaların hemen 
hiçbiri İstanbul’un su havzalarında tam olarak uygulanmamış; koruma kuşakların-
da belirlenen yasaklara uyulmamış, havza içerisinden geçen otoyollar, havzaların 
hemen bitişiğine kurulan sanayi bölgeleri ile adeta nüfus havzalara çekmiş; bunun 
sonucunda Küçükçekmece Gölü kirlenerek su kaynağı niteliğini tamamen kaybet-
miştir. Diğer havzalar da ciddi risk altındadır. 

Türkiye genelinde nüfus artış oranı % 2 iken, sahip oldukları peyzaj, yol bağlantı-
larının ve sanayi alanlarının bu bölgelerde olması nedeniyle her dönem bir çekim 
merkezi olmuş su havzalarının rezervuar alanlarında bu oran % 20 olarak gerçek-
leşmiştir (Baykal ve diğ.,1999, Coşkun ve diğ., 2006). Su havzalarındaki arazi kul-
lanım değişiklikleri ve su kalitesi değişimi uzaktan algılama ve bilgisayar destekli 
coğrafik bilgi sistemleri teknikleri kullanılarak takip edilmektedir (Musaoğlu ve 
diğ., 2005, Coşkun ve diğ., 2006 Coşkun ve diğ., 2008, Musaoğlu ve diğ., 2008).  Bu 
çalışmalara göre; kentsel büyümeden en fazla etkilenen havzaların başında Elmalı, 
Alibeyköy ve Ömerli havzaları gelmektedir. Şekil 3’te Elmalı havzasındaki kontrol-
süz kentsel büyüme görülebilir. TEM, 3.Havaalanı ve üçüncü köprü ve çevre yolları 
ile Sazlıdere ve Büyükçekmece, Terkos ve Darlık havzaları da hızla risk altına gir-
miştir (Karaca vd.,2006, Karakuyu vd., 2012, Minareci vd., 2013, Şenol 2015).  

3. İstanbul’un hidrojeolojik özellikleri 

İstanbul ilinin hidrojeolojik özellikleri, İBB tarafından gerçekleştirilen mikro böl-
geleme çalışmalarının Necdet Özgül tarafından kaleme alınan “İstanbul İl Alanı-
nın Jeolojisi” (2011) başlıklı sonuç raporundan özetlenerek aşağıda verilmiştir. Adı 
geçen çalışmada İstanbul il alanında yüzeyleyen Paleozoik-Kuvaterner aralığında 
oluşmuş kayalar geçirgenlik özellikleri açısından geçirimsiz (Gz), yarı geçirimsiz 
(gz), yarı geçirimli (gç) ve geçirimli (Gç) olmak üzere 4 sınıfa ayrılmış; birimlerin 
egemen kaya türleri de göz önünde tutularak çimentolu kayalar için (k) ve taneli 
zeminler için (t) simgeleri kullanılmıştır.

Şekil 3. Elmalı havzasında Ekim 2020 itibariyle kontrolsüz kentleşmenin geldiği boyut.
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Şekil 4’de kaya birimlerinin geçirgenlik sınıflamasına göre il alanındaki dağılımları 
ve dağılım oranları verilmiştir. Şekilde koyu mavi ile gösterilen alanlar geçirimli 
taneli ortamı, açık mavi alanlar yarı geçirimli taneli ortamları göstermektedir. Ge-
çirimli ve yarı geçirimli kaya ortamlar ise koyu yeşil ve açık yeşil ile gösterilmiş-
tir. Koyu kahverengi alanlar geçirimsiz, açık kahverengi alanlar ise yarı geçirimsiz 
ortamları göstermektedir. Dikkatle bakıldığında kaya ortam sutaşırların (akifer) 
Asya yakasında, taneli ortam sutaşırların ise Avrupa yakasında yaygın ve genelde 
geniş yayılımı olduğu görülmektedir. Avrupa yakasında geniş ve korunması zor 
hidrojeolojik ortamlar düşük – orta verimli, serbest – basınçlı akifer türünde olup, 
kirlenmeye açık, korunması zor ortamlardır ve suları içmeye az-orta uygundur.

Şekil 4. İstanbul il alanının hidrojeolojik ortamların yayılımı ve dağılım oranlarını gösteren 
yalınlaştırılmış harita (İBB, 2011’den alınmıştır)

Kaya akiferlerin daha yaygın olduğu Asya yakasında, akiferler genelde dar-orta 
yayılıma sahip olup orta-yüksek verimli serbest-basınçlı akiferlerdir; kirlenmeye 
açık ve hızlı olan akiferlerin suları içmeye uygun -çok uygun memba sularıdır (T. 
Öztaş, 2014).

4. Elmalı Havzası hidrojeolojik ortamları

Beykoz ilçe sınırları içinde kuzeyden güneye doğru mineralojik ve kimyasal olarak 
önemli farklılıklara sahip farklı kaya birimleri mevcuttur. Bu kayaların başlıcala-
rı şunlardır: Kumtaşı, çakıltaşı, silttaşı, kiltaşı, volkanik kayaçlar (andezit, bazalt, 
tüf, vb), volkanojenik kumtaşları, kireçtaşı arakatkılı kumtaşları, kireçtaşı, dolomit, 
kuvarsitler, Paleozoik yaşlı Trakya Formasyonunun kumtaşları ve şeyil birimleri; 
temeli oluşturan metamorfik kayalar ve Kuvaterner alüvyonlardır. Şekil 3’de veri-
len havza alanları Şekil 5’de verilen hidrojeolojik ortamların yayılımıyla karşılaş-
tırıldığında, Beykoz ilçe sınırlarında yer alan Elmalı havzasında geçirimsiz ve yarı 
geçirimsiz metamorfik kayalar, kiltaşları, çamurtaşı gibi birimlerin yaygın olmakla 
birlikte, kumtaşları, çakıltaşları, kireçtaşları, kuvarsitler gibi geçirimli, yarı geçirimli 
taneli ve yarı geçirimli kaya ortamlarında mevcut olduğu görülecektir.

Şekil 5. Beykoz ilçesi hidrojeolojik ortamların yayılımı (IBB 2020, Beykoz-Çekmeköy Heyelan 
Farkındalık Kitapçığından alınmıştır.)

Bu bilgiler ışığında Şekil 5’da verilen hidrojeolojik ortamların yayılımına bakıldı-
ğında, yukarıki bölümde tanımlanan hidrojeolojik ortam türlerinin (akiferlerin) 
tümünün, ilçe sınırlarında yer alan farklı kayaç birimleriyle uyumlu olarak geniş 
ve/veya dar alanlar kapladığı görülebilir. Bu da Beykoz ilçesinin yeraltı suları açı-
sından zengin olabileceğini göstermektedir.

5. Beykoz İlçesi yeraltı sularının hidrojeokimyasal özellikleri

Yeraltı suları normal koşullarda yağmur sularıyla beslendiğine ve bu suların da 
çok az miktarda çözünmüş gaz içeren yaklaşık saf su olduğu kabul edildiğine göre, 
suların kimyasal bileşimleri, süzüldükleri ortamla yaptıkları iyon alış-verişiyle 
belirlenir. Dolayısıyla yeraltı sularının kimyasal bileşimleri, büyük oranda temas 
halinde oldukları kayaçların mineralojik ve kimyasal özelliklerinin, akifer kayaç-
larda suyun akış hızının ve suyun akiferdeki dinlenme süresinin bir fonksiyonudur. 
Dolayısıyla, suların ana anyon (Cl-, SO4 =, HCO3 - , CO3 =), ana katyon (Ca+2, 
Mg+2, Na+, K+ ) ve Fe, F, B, Al, As, Ba, U, Cd, Pb, Cu, Cr, Mn, Ni, Hg gibi iz element 
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içerik miktarları direkt temas halinde oldukları kayaçların mineralojik ve kimyasal 
özelliklerini yansıtır (Freeze ve Cherry, 1979; Drever, 1982; Şahinci, 1991; Örgün 
ve Uğur, 1995; Örgün ve Uğur, 1996). Yeraltı sularının yukarıda kısaca tanımlanan 
doğal süreçlerde oluşan fizikokimyasal özellikleri, antropojenik (yapay) kirletici-
lere maruz kalmadığı sürece değişmez. Bu nedenle bilimsel kurallar çerçevesin-
de bir bölgeyi en iyi temsil eden ve yapay olarak kirletilmemiş su noktalarından, 
bilimsel ölçütlere göre alınan örneklerin kimyasal analizleri, suların karakteristik 
fizikokimyasal özelliklerini ortaya koyduğu gibi, suların hem yüzeyde hem de de-
rinlerde etkileşim halinde olduğu kayaçların litolojik özellikleri konusunda da bilgi 
verebilir. Ayrıca elde edilen sonuçların su kalitesi açısından değerlendirilmesiyle, 
halk sağlığı ile ilgilenen kurum ve kuruluşlara veri sağlayarak koruyucu halk sağlı-
ğı alanındaki çalışmalar yönlendirebilir.

Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 1984-1993 yılları arasında İstan-
bul genelinde yaptığı çalışma kapsamında Beykoz ilçesinin 20 farklı yerinden alı-
nan 30 yeraltı suyu örneği de Hidrojen İyon Konsantrasyonu (pH), İletkenlik (EC), 
Toplam çözünmüş Madde (TDS), Toplam Sertlik, Organik Madde, Amonyum 
(NH4), ana anyon ve ana katyonlar açısından kurumun kendi laboratuvarlarında 
analiz edilmiştir. Kurumun onayı ile bu veriler hem litolojik hem de içilebilirlik 
açısından Yüksel Örgün ve arkadaşları tarafından değerlendirilerek literatüre ka-
zandırılmıştır (Örgün ve Uğur,1995; Örgün ve Diğ.,1995; Örgün ve Uğur, 1996; 
Örgün, 2010). 2000’li yıllarla birlikte artan plansız ve kontrolsüz kentleşmenin 
sonucu insan eliyle kirlenmeye maruz kalmasından dolayı günümüz koşullarına 
göre daha az bozulmuş olduğu kabul edilen bu örneklerden elde edilen sonuçların 
hem İstanbul ilinin hem de Beykoz ilçesinin yeraltı sularının karakteristik fiziko-
kimyasal özellikleri hakkında literatüre yararlı veriler sağlayabilir inancındayız. 
Bu amaçla Yüksel Örgün tarafından hazırlanan ve İstanbul’un Jeolojisi Sempozyu-
mu-3’de sunulan “İstanbul Yeraltı Sularının Hidrojeokimyası” başlıklı çalışmadan 
(Örgün,2010) Beykoz ilçesine ait veriler ve verilere ait değerlendirmeler özetlene-
rek aşağıda verilmiştir.

5.1. Suların fizikokimyasal özellikleri 

Beykoz ilçesi yeraltı sularını temsil eden 30 örneğin sertlik, ana anyon (Cl-, SO4 =, 
HCO3- , CO3=) ve ana katyon (Ca+2, Mg+2, Na+, K+) değerleri Tablo 2’ de verilmiş-
tir. Örgün (2010) yayınında incelenen örneklerinin tümünün renksiz, kokusuz ve 
berrak olduğu, hiçbir örneğin nitrit (NO2) içermediği, İshaklı Köyü’ne ait çeşmede 
1 mg/L, Kılıçlı Köyü’ne ait çeşme suyunda ise eser miktarda (<1mg/L) amonyum 
(NH4) tespit edildiği ifade edilmiştir. NH4 ve NO2 litolojik kökenli olmaktan çok 
antropojenik (evsel atıklar, sanayi atıkları, kanalizasyon sızıntıları, kimyasal güb-
reler vb.) kökenli olduğu bilindiğine göre, Beykoz suları analiz edildiği yıllarda 
kirlenmemiş, çok temiz sular olduğu anlaşılmaktadır. Suların içim-tat kalitesini 
belirleyen önemli faktörlerden bir sertlik derecesidir. Tablo 2’de görüldüğü gibi su-
ların sertlik dereceleri geniş bir aralıkta değişmekte olup Bölüm 4’te kısaca tanıtı-
lan Beykoz ilçesinin litolojik ve akifer çeşitliliğinin bir sonucu olarak ilçe suları çok 
sert, sert, orta sert ve orta yumuşak sular sınıfındadır.

Suların sertliklerin de belirleyen iyon değerleri incelendiğinde ilçede akiferlerin 
litolojik bileşiminin çeşitliliğine bağlı olarak iyonların geniş bir aralıkta değiştiği, 
Ca değerlerinin Na değerlerinden düşük olduğu ve tüm iyon değerlerinin TS 266 
ve DSÖ- içme suyu standartlarına göre içilebilir nitelikte olduğu ortaya konmuş-
tur. Konuyla ilgili detaylı bilgi Örgün ve Uğur (1995, 1996) ve Örgün’den (2010) 
alınabilir. 

 Tablo 2.  1984-1993 yılları arasında Beykoz ilçesinden alınmış 30 yeraltı suyu örneğinin analiz 
sonuçları (Örgün 2010’dan alınmıştır.)

Yerleşim 
alanı

Örnek
Noktası TS3 Ca

(mg/l)
Mg

(mg/l)
Na

(mg/l)
K

(mg/l)
HCO3
(mg/l)

Cl
(mg/l)

SO4
(mg/l)

Beykoz Kaynak 119 24 14,4 37,9 1,17 34,16 34,16 110,05

“ 64 18,4 4,3 10,6 0,78 31,7 31,7 40,0

“ 43,8 8 5,76 10,58 0,78 24,4 30,2 5,28

“ 43,8 9,6 4,8 7,36 0,38 21,96 30,17 0

“ 29,9 6,4 3,36 13,4 0,39 12,4 35,14 0

“ 29,9 8 2,4 13,4 0,69 21,96 31,95 0

“ 29,9 6,4 3,36 11,5 0,38 21,96 30,17 0

“ 67,84 20,8 3,84 17,25 0,97 51,24 30,03 21,55

“ 69,8 20 4,8 20,7 1,36 21,96 40,04 40,66

Çeşme 35,84 8 3,84 11,5 0,39 34,16 25,91 0

“ 249,6 83,2 10,1 11,5 0,78 207,4 33,1 57,12

“ 179,4 48 14,4 19,8 0 80,5 47,9 85,9

“ 69,9 22,4 3,36 9,2 0,78 61 30,9 0

“ 298,9 76 26,4 28,06 0,39 180,56 62,1 121

“ 39,94 13,6 1,44 12,65 0,39 19,52 37,98 0

“ 119,7 25,6 13,5 13,34 0,39 31,7 40,1 64,3

“ 77,7 19,2 7,2 31,7 0,8 41,5 65 21,6

“ 99,6 24 9,6 40,71 0,98 73,2 83,1 17,25

“ 109,54 25,6 11,04 26,68 0,98 122 49,7 0

“ 67,82 20 4,32 17,25 0,97 61 28,01 16,61

“ 109,5 24 12 19,7 0,78 68,32 42,03 37,25

“ 119 8 24 12,65 0 19,52 30,1 0

“ 129,6 36 9,6 26,7 0,4 117 45 114

“ 72,1 22,4 3,9 28 0 44 42 36,48

“ 125,3 20 18,24 16,4 0,78 46,36 38,3 67,68

Kuyu 45,7 12 3,8 10,58 0,78 24,4 28,4 9,6

“ 285,3 84 18,24 24,15 0,39 195,2 54 98,9

“ 478,4 128 38,4 65,32 6,63 21,96 150,2 40,1

“ 318,8 80 28,8 - - 207 90 52

“ 198,6 24 33,6 - - 220 160 38,8
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 5.2. Suların kimyasal bileşiminin litolojiyle ilişkisi ve suların sınıflandırılması

Yeraltı sularının ana iyonları, yarı logaritmik Schoeller ve benzeri çeşitli diyagram-
lara uygulanarak katyonların ve anyonların kendi içlerinde sergiledikleri trendler 
yorumlanarak, suların kimyasal bileşiminin hangi tip kayaçlara bağlı geliştiği ta-
nımlanabilmektedir. Bu amaçla Tablo 2’de verilen değerler yarı logaritmik- Scho-
eller diyagramında değerlendirilmiş ve sonuç Şekil 6’da verilmiştir. Şekilde yaygın 
katyon dizilimi kumtaşları (rCa> (Na+K)> rMg; 9 örnek), kiltaşı-şeyl-marn ( r(-
Na+K) > rCa > rMg; 8 örnek) ve granitik kayaçlardan (r(Na+K) > rCa > rMg; 8 
örnek) gelen suların sergilediği iyon dizilimine benzerken, anyonlar ağırlıkla rCl 
>rHCO3 >SO4 şeklinde dizilmiştir (15 örnek) ki bu dizilim bu tip kayalardan ge-
len suların yansıttıkları rHCO3 >rSO4 >rCl şeklindeki anyon diziliminden farklı 
olarak 17 örnekte rCl > rHCO3 >rSO4 şeklindedir. Katyon dizilimleri Beykoz ilçe-
sinin içinde bulunduğu bölgenin heterojen litolojik özellikleriyle örtüşmekte olup 
Na’un ana kaynağı olan killi birimlerin (killi kumtaşları, killi kireçtaşları, kiltaşları, 
marn, şeyil vb.) ve volkanojenik kumtaşlarının yaygın akiferler olduğunu ortaya 
koymaktadır. Anyon dizilimlerindeki aykırılık ise esasen yüksek Cl değerlerinden 
ileri gelmekte olup bu sonuç kirlenmeyi gösterebileceği gibi, analiz hatasından da 
ileri gelebilir.

 Örgün (2010) Piper’ın üçgen diyagramını kullanarak suları sınıflandırmış ve sula-
rın katyon değerlerine göre Ca - (Na+K)’lu sular ve Ca - Mg -(Na+K)’lu sular; an-
yon değerlerine göre ise karbonatlı – klorürlü, klorürü yüksek karbonatlı sular ve 
karbonatlı - sülfatlı - klorürlü sular olduğu ve genel olarak suların iyonların hiçbiri 
%50’yi geçmeyen karışık sular sınıfında yer aldığını ortaya koymuştur.

Şekil 6. Beykoz ilçesindeki yeraltı sularının yarı logaritmik Schoeller diyagramındaki konumları 
(Örgün, 2010’dan alınmıştır).

Yeraltı sularında kirlenme olup olmadığı yanı sıra suların beslenme, dolaşım, ka-
rışımı koşulları belirlemek amacıyla Toplam İyon (TI)-Cl, TI-Na, ve TI-Ca diyag-
ramları hazırlanmış; örneklerin bir kısmında Cl fazlalığından dolayı kirlenmenin 
başladığı, yeraltı sularının beslenmesinin, doğrudan beslenme şeklinde geliştiği ve 
Elmalı havzasında suların sığ ve yarı- derin dolaşımlı olduğu ortaya konmuştur.

Sonuçlar

Kurulduğu tarihten beri su sıkıntısı yaşayan İstanbul’un su sıkıntısı, plansız kent-
leşme ve kontrolsüz nüfus artışı nedeniyle günümüzde de devam etmektedir. Cum-
huriyet Döneminin başlangıcına kadar su ihtiyacının önemli bir kısmını kuyular 
ve çeşmeler vasıtasıyla kendi yeraltı suyundan karşılayan İstanbul, özellikle 1950’li 
yıllardan itibaren su havzalarını devreye sokup (toplam 8 su havzası) yağış sularını 
barajlarda toplayarak şehrin su ihtiyacını yüzey sularından karşılamaya başlamış; 
ancak artan gereksinim sonucu il dışı kaynaklardan şehre su getirilmeye başlan-
mıştır.

Ülke nüfusunun yaklaşık %20’sini barındıran şehir su havzalarını plansız kentleş-
me karşısında koruyamamış, Küçükçekmece havzası ve tatlı su gölü olan Küçük-
çekmece Gölü aşırı kirlenme nedeniyle devre dışı kalmış; diğer havzalar da ciddi 
kirlenme baskısı altındadır. Plansız kentleşmeye maruz kalan havzaların başında 
önemli bir kısmı Beykoz ilçe sınırlarında kalan Elmalı havzası olmuştur. 

İstanbul il alanında yüzeyleyen Paleozoik-Kuvaterner aralığında oluşmuş kayalar 
hidrojeolojik olarak geçirgenlik özellikleri açısından: geçirimli taneli ortam, yarı 
geçirgen taneli ortam, geçirimli kaya ortam, yarı geçirimli kaya ortam, yarı geçi-
rimsiz ve geçirimsiz ortamlar veya akiferler (sututarlar) olarak sınıflandırılmıştır. 
Beykoz ilçesi sahip olduğu jeolojik ve kaya (litolojik) özelliklerin sonucu olarak dar 
ve geniş alanlar halinde tanımlanan akifer türlerinin tümüne sahiptir. Bunun bir 
sonucu olarak ilçenin zengin yeraltı suyu potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.

İlçe sınırlarından 1984-1993 yılları arasında alınan 30 yeraltı suyu örneğinin kim-
yasal analiz sonuçlarına göre, sular NH4 ve NO2 içermeyen, ana iyonları TS 266 
içme suyu sınır değerlerini karşılayan, temiz-içilebilir, çok sert, sert, orta sert ve 
orta yumuşak sular olduğu ortaya konmuştur. Ancak Cl- değerlerindeki kısmi yük-
seklik örneklerde kirlenme olabileceğini, Toplam İyon-Na ve -Ca diyagramları ye-
raltı sularının doğrudan beslenme şeklinde geliştiğini ve Elmalı havzasında suların 
sığ ve yarı- derin dolaşımlı olduğu ortaya konmuştur.
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Beykoz ve Yakın Çevresinde 
Sıcaklık ve Yağış 
Ekstremlerinde Gözlenen 
Değişmeler (1950-2019)

Ecmel ERLAT1

Özet

Bu çalışmada Beykoz ve yakın çevresinde 1950-2019 döneminde ekstrem sıcaklık 
ve yağış değerlerinde gözlenen değişim ve eğilimler incelenmiştir. Bu amaçla Bey-
koz ve yakın çevresinde yer alan meteoroloji istasyonlarının günlük maksimum/
minimum ve günlük yağış gözlemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada, Dünya Me-
teoroloji Örgütünün Klimatoloji Komisyonu ve Sektöre Özel İklim tarafından ge-
liştirilen tüm dünyada ekstrem hava ve iklim olaylarının tanımlanmasını sağlayan 
indislerden sekiz indis seçilmiştir Bunlar, Don Olaylı Gün Sayıları, Soğuk Dönem 
Süresi, Sıcak Dönem Süresi, Sıcak Hava Dalgaları (sayı, frekans, süre), Şiddetli Ya-
ğışlı Gün Sayısı, Çok Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı, 1 Günlük Maksimum Yağış Şiddeti 
ve 5 Günlük Maksimum Yağış indisleridir. Hesaplamalarda ClimPACT2 yazılımın-
dan yararlanılmıştır. İstasyonların sıcaklık ve yağış ekstremlerine ait dizilerdeki 
1  Prof. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
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artma veya azalma yönündeki olası eğilimlerini belirlemede, basit doğrusal reg-
resyon analizi kullanılmış, regresyon katsayısının istatistiksel anlamlılığı “Student 
t testi” ile sınanmıştır. 

Yapılan analizler, Beykoz ve yakın çevresinde hem sıcaklık hem de yağış ekstremle-
rinin son 70 yılda değiştiğini göstermektedir. Sıcaklık ekstremleri göz önüne alın-
dığında, don olaylı gün sayıları ve soğuk dönem sürelerinde azalma eğilimi, sıcak 
dönem süreleri ile sıcak hava dalgalarının sayı, frekans ve sürelerinde istatistiki 
olarak anlamlı olmak üzere belirgin artışlar belirlenmiştir. Sıcak hava dalgaları gibi 
sıcaklık ekstremlerinin, 2000’li yıllardan sonra dramatik bir şekilde yükseldiği gö-
rülmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren daha belirgin olmak üzere yağış şiddetinde 
anlamlı artış eğilimleri gözlenmektedir. Örneğin 20 ve 30 mm. geçen maksimum 
günlük yağış şiddeti, son 70 yılda her on yıl için yaklaşık 0.5 gün artış göstermiştir. 
Bir günde düşen günlük maksimum yağış miktarı ise her on yıl için 2.9 mm yük-
selmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, İklim değişimi, Sıcaklık ekstremleri, Ekstrem günlük 
yağışlar

Küresel ortalama sıcaklıklar 19. yüzyılın son çeyreğinden beri artış eğilimi göster-
mektedir. 1970’li yıllardan sonra hız kazanan bu eğilim sonucu, küresel ortalama 
sıcaklıklar her beş ila altı yılda bir 0.1°C yükselmektedir. Bilimsel çalışmalar, bu ar-
tışın büyük ölçüde fosil yakıtlar ve arazi kullanımındaki değişikliklerden kaynak-
landığını ortaya koymaktadır. Farklı veri setlerine göre son on yılın (2009–2018) 
küresel yıllık ortalama (kara ve okyanus) sıcaklığı, Sanayi Devrimi öncesine göre 
0.91 °C ila 0.96 °C daha yüksektir. Son on yılda (2009–2018) Türkiye’nin de dâhil 
olduğu Avrupa kıtasında gözlenen sıcaklık artışı küresel değerlerden daha da faz-
ladır ve ortalama yıllık sıcaklıklar Sanayi Devrimi öncesine göre 1.6 °C ile 1.7 °C 
daha yüksektir (C3S, 2020). Geleceğe ilişkin bilimsel öngörüler, kentlerin küresel 
sıcaklık artışı ve iklim değişikliğinden kırsal bölgelere göre daha fazla etkileneceği-
ni göstermektedir (Rosenzweig vd.,2015).

İnsan etkisiyle başlayan küresel iklim değişikliği sonucu ortalama sıcaklıkların 
yanı sıra ekstrem hava/iklim olaylarının frekansı, şiddeti, alansal dağılışı, süresi ve 
zamanlamasında da önemli değişmeler görülmektedir. Tüm dünyada sıcak hava 
dalgaları gibi sıcak ekstremlerin sıklığı ve şiddeti artarken, don olaylı günler gibi 
soğuk ekstremler azalma eğilimi göstermektedir (Perkins vd., 2012; Seneviratne 
vd., 2014). Havadaki buhar basıncının sıcaklık ile yakından ilişkili olması nedeniy-
le antropojenik kökenli iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen hava ve özellikle 
okyanus-deniz suyu sıcaklıkları, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha belir-
gin olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde yağış şiddetinin artmasına yol açmış-
tır (Bindoff vd., 2013). Özellikle 30 dakika ya da 1 saat gibi kısa zaman aralıklarında 
gerçekleşen yağışlar, 24 saatlik toplam günlük yağışlara göre çok daha belirgin bir 
şekilde artmaktadır (Westra vd., 2013). 

Türkiye’de tüm dünya ile benzer şekilde 20. yüzyılın ortalarından başlamak üze-
re yüksek sıcaklıklara ait ekstremlerde artış, soğuk ekstremlerde ise azalış eğili-

mi gözlenmektedir. Örneğin Türkiye’nin batısında sıcak hava dalgalarının süresi 
1965’den 2006 yılına kadar olan dönemde uzamıştır. En belirgin değişim 1998 yılı 
sonrasında gözlenmiştir. 2000 ve 2001 yıllarında ortalama 4 gün olan sıcak dalgala-
rının süresi 2006 yılında 6 güne çıkmıştır (Ünal vd., 2013). Türkiye’de ölçülen rekor 
minimum sıcaklıkların frekansı 1950’li yıllardan günümüze doğru azalma, rekor 
maksimum sıcaklıkların frekansı ise artma eğilimi göstermektedir. 1950-54 yılları 
arasındaki 5 yıllık dönemde rekor minimum sıcaklıkların frekansı 130 iken bu sayı 
2010-2014 döneminde 9’a düşmüştür. Buna karşılık 1950-1954 döneminde 62 olan 
rekor maksimumların frekansı 2010-2004 döneminde 179’a yükselmiştir. Türki-
ye’de 2000 yılından bu yana maksimum sıcaklıklara ait rekorların yaklaşık % 50’si, 
minimum sıcaklıklara ait olan rekorların yaklaşık % 10’u gerçekleşmiştir (Erlat ve 
Türkeş, 2015). Kandilli ve Sarıyer istasyonlarının gözlemleri esas alındığında yıllık 
ortalama sıcaklığın 1912–2016 döneminde 0.94˚C artış gösterdiği belirlenmiştir. 
1940’lı yıllardan itibaren belirginleşen sıcaklıklardaki artış eğilimi, gece sıcaklık-
larında gündüz sıcaklıklarına göre daha belirgindir (Toros vd., 2017). 1950-2017 
döneminde ekstrem sıcaklıkların etkili oldukları sürelerinde (uzunluğunda) göz-
lenen değişim ve eğilimler incelendiğinde, yıllık soğuk dönem süresinin azalma 
eğiliminde olduğu, Türkiye’deki en uzun soğuk dönem sürelerinin 1950’li yılların 
ilk yarısında yaşandığı görülmektedir. Buna karşılık sıcak dönem süresinin 1993 
yılından sonra belirgin şekilde uzadığı görülmüştür. Türkiye’de ortalama 6.7 gün 
olan sıcak dönem süresi, 2010 yılında 49.6 güne kadar uzamıştır (Erlat ve Güler, 
2018). Yağış şiddetine ilişkin indislerde de sıcaklık ekstremlerindeki kadar belirgin 
olmamakla birlikte artış eğilimleri söz konusudur. Marmara bölgesinde yer alan 7 
istasyonun 1960-2016 döneminde yağış ekstremlerinde gözlenen değişimler ince-
lendiğinde, yıllık toplam yağış miktarının sadece Sarıyer ve Bursa istasyonlarında 
% 90 güven düzeyinde anlamlı olmak üzere artış eğilimi gösterdiği, yağış şiddeti-
nin ise incelenen tüm istasyonlarda istatistiki olarak anlamlı olmamakla birlikte 
yükselme eğilimi gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Gelecekte Marmara bölgesinde 
günlük yağışların daha kısa ve daha şiddetli olması beklenmektedir (Abbasnia vd., 
2017). 2006-2015 döneminde aşırı yağış olaylarının Marmara ve Ege bölgelerinde 
sonbahar ve kış aylarında daha sık meydana geldiği tespit edilmiştir. Marmara’da, 
sonbaharda gözlenen aşırı yağış olaylarının %21’nin konvektif, %17’sinin siklonik 
ve %15’inin deniz üzerinden gelen maritim hava kütlelerine bağlı olarak oluşmak-
tadır (Akkoyunlu vd., 2019).

Bu çalışmada Beykoz ve yakın çevresinde 1950-2019 döneminde ekstrem sıcaklık 
ve yağış değerlerinde gözlenen değişim ve eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem

Çalışmada Beykoz ve yakın çevresinde yer alan meteoroloji istasyonlarının günlük 
maksimum/minimum ve günlük yağış gözlemlerinden yararlanılmıştır. Bunlardan 
Beykoz (18396) ve Beykoz/Anadolu Feneri (18421) istasyonlarının rasat süresi 
2014 yılında başlamıştır. Klimatolojik analizlerin yapılabilmesi için en az 35 yıllık 
bir rasat dönemine gereksinim olduğu için her iki istasyonun da gözlemlerinin 
sadece son 6 yılı kapsaması nedeniyle ekstrem indislerin hesaplanmasında kulla-
nılamamıştır. Bu nedenle Beykoz’a en yakın konumda yer alan Sarıyer meteoroloji 
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istasyonun (17061) 1950-2019 dönemine ait 70 yıllık gözlemleri esas alınmıştır. Sa-
rıyer istasyonu ile Beykoz meteoroloji istasyonu (0.94) ile Beykoz/Anadolu Feneri 
(0.75) 2014-2019 yılları arasındaki günlük yağış gözlemleri arasındaki yüksek ko-
relasyon katsayısı, Beykoz’un sıcaklık/yağış ekstremleri için Sarıyer istasyonunun 
gözlemlerinden yararlanabileceğini göstermiştir.

Çalışmada, Dünya Meteoroloji Örgütünün Klimatoloji Komisyonu ve Sektöre Özel 
İklim İndisleri (Commission for Climatology -CCl) Expert Team on Sector-spe-
cific Climate Indices-ET-SCI) tarafından geliştirilen, tüm dünyada ekstrem hava/
iklim olaylarının tanımlanmasını sağlayan indislerden sekizi kullanılmıştır.  Bun-
lar, don olaylı gün sayıları, soğuk dönem süresi, sıcak dönem süresi, sıcak hava dal-
gaları (sayı, frekans, süre), şiddetli yağışlı gün sayısı, çok şiddetli yağışlı gün sayısı, 
1 günlük maksimum yağış şiddeti ve 5 günlük maksimum yağış şiddeti indisleridir 
(Tablo 1). Sıcaklık ve yağış ekstremlerine ait indislerin hesaplanmasında ClimPA-
CT2 yazılımından yararlanılmıştır (https://climpact-sci.org). Çalışmada kullanılan 
indiste, sıcak hava dalgası ardışık en az 3 veya daha fazla gün boyunca günlük mak-
simum sıcaklığın 90. persantile eşit ve üzerinde olduğu gün sayısı olarak tanımlan-
mıştır. Persantil hesaplamalarında sadece günlük maksimum sıcaklıklar (Tx90p) 
esas alınmıştır.

Tablo 1: Bu çalışmada kullanılan ET-SCI tarafından tanımlanan sıcaklık ve yağış 
ekstremlerine ait indisler ve açıklamaları.

İndis Açıklaması Birim

Don olaylı gün sayıları
(Frost days- FD0)

Günlük minimum sıcaklığın < 0 °C altında 
olduğu gün sayısı Gün

Soğuk Dönem Süresi
(Cold spell duration Indicator- 
CSDI)

En az 6 ardışık gün boyunca günlük minimum 
sıcaklığın 10. persantilin altında olduğu gün 
sayısı

Gün

Sıcak Dönem Süresi
(Warm spell duration Indicator-
WSDI)

En az 6 ardışık gün boyunca günlük 
maksimum sıcaklığın 90. persantilin üzerinde 
olduğu gün sayısı

Gün

Sıcak Hava Dalgaları Sayısı (Tx90p)
(Heatwave number -HWN) 

Her yaz (Mayıs - Eylül) meydana gelen sıcak 
hava dalgalarının toplam sayısı Olay

Sıcak Hava Dalgaları Frekansı 
(Tx90p)
Heatwave frequency -HWF)

Sıcak Hava Dalgaları Sayısı tarafından 
belirlenen sıcak hava dalgalarına katkıda 
bulunan gün sayısı.

Gün

Sıcak Hava Dalgaları Süresi (Tx90p)
Heatwave duration -HWD)

Sıcak Hava Dalgaları Sayısı tarafından 
belirlenen en uzun sıcak hava dalgasının 
uzunluğu.

Gün

Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı
(Number of heavy rain days- 
R10mm)

Günlük yağış şiddetinin >= 10 mm gün sayısı Gün

Çok Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı
(Number of very heavy rain days-
R20mm)

Günlük yağış şiddetinin >= 20 mm gün sayısı Gün

Maksimum 1 Günlük Yağış Şiddeti
(Max 1-day precipitation - Rx1day)

Yıl içinde bir günde düşen maksimum yağış 
miktarı mm

Maksimum 5 Günlük Yağış Şiddeti
(Max 5-day precipitation- Rx5day)

Yıl içinde toplam 5 günde düşen maksimum 
yağış miktarı mm

İstasyonların sıcaklık ve yağış ekstremlerine ait dizilerdeki artma veya azalma 
yönündeki olası eğilimlerini belirlemede, basit doğrusal regresyon analizi kulla-
nılmıştır. Basit doğrusal regresyon analizi ile zaman bağımsız değişken, indis de-
ğerleri ise bağımlı değişken kabul edilerek zaman serilerinin trend oranları hesap-
lanmıştır. Regresyon katsayısı β’nın istatistiksel anlamlılığı (n-2) serbestlik dereceli 
Student t testi ile sınandı.

Beykoz ve yakın çevresinde sıcaklık ekstremlerinde gözlenen değişim ve eği-
limler

Yapılan analizler, Beykoz ve yakın çevresinde hem sıcaklık hem de yağış ekstrem-
lerinin son 70 yılda değiştiğini göstermektedir. 

Don olaylı günler

Günlük minimum sıcaklığın 0˚C’ye eşit ve bu değerin altına düştüğü günler don 
olaylı gün sayısı olarak tanımlanmaktadır. Don olaylı gün sayıları başta tarımsal 
etkinlikler olmak üzere, inşaat faaliyetlerini ve enerji tüketimini etkilemektedir. 
Örneğin don olaylı günlerde enerji tüketimi artmakta, hava kirliliği olasılığı da 
yükselmektedir. 

Tablo 2: Basit doğrusal regresyon analizine göre Sarıyer Meteoroloji İstasyonu’nun 
sıcaklık ve yağış ekstremlerinde 1950-2019 döneminde belirlenen trend analizinin 
test istatistikleri. Regresyon katsayısı β’nın istatistiksel anlamlılığı (n-2) serbest-
lik dereceli Student t testi ile sınandı (Sınama örneklem değerlerinde istatistiksel 
olarak % 95 düzeyinde anlamlı olanlar *, % 99 olanlar ** işareti ile gösterilmiştir).

Sıcaklık ve yağış ekstremleri indisleri Eğim katsayısı Student 
t a

Don olaylı gün sayıları 0.85 (gün/onyıl) -1.77
Soğuk Dönem Süresi 0.95 (gün/onyıl) -2.67 **
Sıcak Dönem Süresi 0.87 (gün/onyıl) 2.21 *
Sıcak Hava Dalgaları Sayısı 0.38 (sayı/onyıl) 4.38 **
Sıcak Hava Dalgaları Frekansı 1.70 (gün/onyıl) 4.36 **
Sıcak Hava Dalgaları Süresi 0.30 (gün/onyıl) 2.55 *
Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı 0.64 (mm/onyıl) 1,95
Çok Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı 0.44 (mm/onyıl) 2.31 *
Maksimum 1 Günlük Yağış Şiddeti 2.89 (mm/onyıl) 2.11 *
Maksimum 1 Günlük Yağış Şiddeti 2.77 (mm/onyıl) 1.35

Don olaylı gün sayıları bölgeyi etkileyen soğuk hava kütlelerinin frekansına bağlı 
olarak yıldan yıla önemli değişmeler gösterebilmektedir. Nitekim rasat süresi için-
de en yüksek don olaylı gün sayılarına 38 gün ile 1954 yılında, 30 gün ile 1987 ve 
27 gün ile 1967 yılında rastlanmıştır. Beykoz’da yaşanan en sert kışlardan biri olan 
1954 yılının Şubat ayında, Balkanlar üzerinde 10 günün üzerinde süreyle etkili olan 
soğuk hava dalgası Bulgaristan’da sıcaklıkların - 20˚C’nin altına düşmesine, Tuna 
ve Karadeniz’e akan diğer nehirlerin donmasına yol açmıştır (Malcheva, 2017). 
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Özellikle Tuna nehrinde su trafiğinin yeniden başlaması için patlatılan bombalarla 
kırılan ve boyutları yer yer 15-20 metre genişliğe ulaşan buz kütleleri Karadeniz’de-
ki akıntı sayesinde İstanbul Boğazı’na ilerlemiş, 24 Şubat 1954 tarihinde Kandilli 
kıyılarına kadar gelmiştir (Foto 1). Buna karşılık 1955 yılında hiç don olaylı gün 
gözlenmez iken, bu değer 2009 ve 2014 yıllarında 1 güne kadar azalmıştır. 2012 
ve 2017 yılları hariç 2007 yılından itibaren bölgede don olaylı günlerde gözlenen 
azalma eğilimi dikkat çekicidir. 

Foto 1: Beykoz’da en çok don olaylı gün sayısının kaydedildiği 1954 yılına ait kış manzaraları2

Şekil 1: Sarıyer meteoroloji istasyonun gözlemlerine göre 1950-2019 döneminde yıllık don olaylı gün 
sayılarının değişimi. Grafikte kalın düz çizgi doğrusal trendi göstermektedir. 

1950-2019 döneminde basit doğrusal regresyon analizi ile don olaylı gün sayıla-
rının zaman içinde gösterdiği eğilimler incelendiğinde, don olaylı gün sayılarının 
istatistik olarak anlamlı olmamakla beraber azalma eğilimi (her on yıl 0.85 gün) 
gösterdiği ortaya çıkmaktadır (Tablo 2). 2006 yılı sonrası bu azalma eğilimi daha 
belirgin hale gelmektedir (Şekil 1). 1912–2016 meteorolojik kayıtlarını içeren Kan-

2  https://1.bp.blogspot.com/-B0stanbul-Beykoz.jpg, www.cnnturk.com/fotogaleri/turkiye/istanbul-bogazinin-don-
dugu-yil.

dilli istasyonunun gözlemleri esas alındığında, 1915-1930 ile 1954-1963 dönemle-
rinde don olaylı gün sayılarının nispeten artış, 1995-2011 döneminde ise azalma 
eğilimi gösterdiği belirlenmiştir (Toros vd., 2017). 

Soğuk dönem süresi

Soğuk dönem, en az 6 ardışık gün boyunca günlük minimum sıcaklığın 10. per-
santilin altında olduğu gün sayısı olarak tanımlanmıştır. Sıcak hava dalgalarından 
farklı olarak soğuk dönemler yılın her ayında gözlenebilmektedir. 

Basit doğrusal regresyon analizi Beykoz ve yakın çevresinde 1950-2019 dönemin-
de soğuk dönem süresinin zaman içinde azalma eğilimi gösterdiğini ortaya çık-
maktadır (Şekil 2). Bu dönemde yıllık soğuk dönem süresi % 99 güven düzeyinde 
anlamlı olmak üzere her on yıl için yaklaşık bir gün (0.95 gün) kısalmıştır. 

Şekil 2: Sarıyer Meteoroloji İstasyonu’nun gözlemlerine göre 1950-2019 döneminde yıllık soğuk 
dönem sürelerinin değişimi. Grafikte kalın düz çizgi doğrusal trendi göstermektedir.

Bölgede 1950-2019 döneminde en uzun soğuk dönem 1959 yılında gözlenmiştir. 
Uzun dönem ortalamasına göre yıllık 4 gün olan soğuk dönem süresi 1959 yılında 
28 güne çıkmıştır. Yıllık soğuk dönem süresinin 20 güne yaklaştığı diğer yıllar 1988 
(20 gün) ve 1985 (19 gün) dir. Buna karşılık Beykoz ve yakın çevresinde 2013 yılı 
hariç, 2006 yılından bu yana soğuk dönem gözlenmemiştir. Bu durum bölgenin 
2000’li yılların ortalarından itibaren tüm aylarda ısınma eğilimi gösterdiğini, özel-
likle gece ölçülen en düşük sıcaklık değerlerinin yükseldiğini göstermektedir. 

Sıcak dönem süresi

Sıcak dönem süresi indisi, yıl içinde en az 6 ardışık gün boyunca günlük maksi-
mum sıcaklığın 90. persantilin üzerinde olduğu gün sayısı olarak tanımlanmak-
tadır. Sıcak dönem süresindeki değişmeler, insan konforu, kuraklık ve zararlılara 
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bağlı tarımsal ürün kayıpları, soğutma için gerekli enerji tüketimi ve orman yangı-
nı riski gibi birçok çevresel koşul üzerinde belirleyicidir. 

Sarıyer Meteoroloji İstasyonu’nun gözlemlerine göre Beykoz ve yakın çevresinde 
sıcak dönem süresi 1950 yılından günümüze doğru artma eğilimindedir (Şekil 3). 
İstatistiki olarak %95 güven düzeyinde anlamlı olmak üzere 1950-2019 döneminde 
yıllık sıcak dönem süresi her on yıl için 0.87 gün uzama eğilimi göstermiştir (Tablo 
2).  

Şekil 3: Sarıyer meteoroloji istasyonun gözlemlerine göre 1950-2019 döneminde yıllık sıcak dönem 
sürelerinin değişimi. Grafikte kalın düz çizgi doğrusal trendi göstermektedir.

Yıllık sıcak dönem sürelerinin son 70 yılda gösterdiği değişmeler incelendiğinde, 
yıllık sıcak dönem sürelerinin artış gösterdiği iki dönem ayırt etmek mümkündür. 
Bunlardan ilki 1960-1970 dönemini kapsamaktadır. İkinci dönemin ise 1990’lı yıl-
ların sonundan günümüze uzandığı görülmektedir. Ancak bu dönem içinde 2010 
yılından sonra sıcak dönem sürelerindeki artış çok dikkat çekicidir. Nitekim yıllık 
sıcak dönem sürelerindeki en yüksek değerlere 31 gün ile 2010 ve 2015 yılında 
ulaşılmıştır. 2010 yılı Türkiye’de en uzun sıcak dönem süresinin gözlendiği yıldır. 
Türkiye’de ortalama 6.7 gün olan sıcak dönem süresi 2010 yılında 49.6 güne ulaş-
mıştır (Erlat ve Güler, 2018). 

Yıllık sıcak dönem süresindeki uzama eğilimi Beykoz ve yakın çevresinde gündüz 
ölçülen en yüksek sıcaklıkların yükselme eğiliminde olduğunu, bu eğilimin sür-
mesi durumunda insan konforu ve sağlığı açısından olumsuz koşulların oluşacağı 
bunun yanı sıra soğutma amaçlı daha fazla enerji tüketiminin de artacağı öngörü-
lebilir.

Sıcak hava dalgası sayısı, frekansı ve süresi

 Sıcak hava dalgası Mayıs–Eylül ayları arasında ardışık en az 3 veya daha fazla gün 
boyunca günlük maksimum sıcaklığın 90. persantile eşit ve üzerinde olduğu gün 
sayısı olarak tanımlanmaktadır. Sıcak hava dalgaları insan sağlığı ve yaşam kon-
forunu olumsuz etkilemesinin yanı sıra orman yangınları, tarımda üretim kaybı, 
hava kirliliği, aşırı elektrik ve su tüketimine yol açmaktadır. 

Beykoz ve yakın çevresinde 1950-2019 döneminde sıcak hava dalgalarının sayısı, 
süresi ve frekansında istatistiki olarak anlamlı olmak üzere artış eğilimi gözlen-
mektedir (Şekil 5). 

Son 70 yılda tüm ekstrem indisler içinde en çarpıcı değişim sıcak hava dalgaları-
nın sayısında gözlenmiştir. 1969 yaz mevsimi hariç, 1950-2006 yılları arasında Ma-
yıs-Ekim ayları döneminde yaşanan sıcak hava dalgalarının sayısı 3’ü geçmezken, 
bu rakam 2007 yılından itibaren 4’ü geçmeye başlamış en yüksek sayıya 7 sıcak 
hava dalgası ile 2017 yılında ulaşılmıştır. Bu durum Beykoz ve yakın çevresinde 
2006 yılı sonrasında yaz mevsimlerinde çok daha sık sıcak hava dalgasına maruz 
kalındığını göstermektedir. 

Şekil 4: Sarıyer meteoroloji istasyonun gözlemlerine göre 1950-2019 döneminde Mayıs-Eylül ayları 
arasında yaşanan sıcak hava dalgalarının sayısındaki değişim. Grafikte kalın düz çizgi doğrusal trendi 

göstermektedir.

1950-2019 döneminde sıcak hava dalgası sayısında olduğu gibi sıcak hava dalga-
larının frekansında da (yaz mevsiminde sıcak hava dalgasının yaşandığı toplam 
gün sayısı) istatistiki olarak %99 güven düzeyinde anlamlı olmak üzere anlamlı 
artış eğilimi gözlenmektedir (Şekil 5). Sıcak hava dalgalarının frekansında gözle-
nen artış eğilimi 2000’lı yılların başından itibaren belirginleşmektedir. 2000 yılı 
öncesi bir yaz döneminde sıcak hava dalgalarının gözlendiği gün sayısı 20 günün 
altındayken, bu rakam 2018 yılı yaz mevsiminde 37 güne ulaşmıştır. Bu durum 
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2018 yılında Mayıs-Eylül ayları arasındaki toplam 153 günün 37’isinde sıcak hava 
dalgasına maruz kalındığını göstermektedir. Uzun yıllar ortalamasına göre 5.3 gün 
olan sıcak hava dalgalarının frekansı, 2015 yazında 28 güne, 2017 yazında ise 26 
güne kadar uzamıştır. 

Beykoz ve yakın çevresinde yaz mevsiminde en uzun süren sıcak hava dalgasının 
etkili olduğu gün sayısı 1990’lı yılların ortalarından itibaren daha belirgin olmak 
üzere son 70 yılda artma eğilimi göstermiştir (Şekil 5). Bu artış eğilimi her on yıl 
için 0.3 gündür (Tablo 2). 70 yıllık ortalamaya göre en uzun süren sıcak hava dal-
gası süresi 4.3 gün iken bu süre 2010 ve 2015 yıllarında 11 güne kadar uzamıştır. 

Şekil 5: Sarıyer meteoroloji istasyonun gözlemlerine göre 1950-2019 döneminde sıcak hava 
dalgalarının süresi ve frekansında gözlenen değişimi. 

Beykoz ve yakın çevresinde sıcak hava dalgalarının sayısı, frekansı ve süresinde 
gözlenen bu artış eğilimi, insan sağlığı, orman yangını, tarımsal faaliyetler, enerji 
ve su tüketimi açısından olumsuz koşulları da beraberinde getirmektedir. Küresel 
sıcaklık artışının yanı sıra hızlı kentleşmeyle birlikte bitki örtüsü ile kaplı alanların 
yerini alan beton ve asfalt kaplı yüzeyler, yüksek binalar ve bunlara bağlı olarak 
rüzgâr hızındaki azalma gelecekte sıcak hava dalgalarının daha da şiddetlenmesine 
katkı sunacaktır.  

Beykoz ve yakın çevresinde yağış ekstremlerinde gözlenen değişim ve eğilimler

Yapılan analizler, Beykoz ve yakın çevresinde belli eşik değerini geçen günlük ya-
ğışların ve günlük yağış şiddetinin son 70 yılda değiştiğini göstermektedir.

Şiddetli ve çok şiddetli yağışlı gün sayısı

Beykoz ve yakın çevresinde şiddetli yağışlı gün sayısı yıllara göre değişmekle bir-
likte ortalama (1950-2019) 26 gündür. Bu değer 1981 ve 2009 yıllarında 40 günün 
üzerine çıkarken 2007, 1993 ve 1989 yıllarında ise 20 günün altında kalmıştır. Bey-
koz istasyonun 2014-2019 yılları arasındaki gözlemlerine göre günlük yağış şidde-
tinin >= 10 mm gün sayısı Sarıyer istasyonu ile büyük bir paralellik göstermektedir 
ve 2016 yılında şiddetli yağışlı gün sayısı 27 gün iken bu rakam 2018 yılında 37 
güne ulaşmıştır. 

Basit doğrusal regresyon analizinin sonuçları son 70 yılda günlük yağış şiddetinin 
>= 10 mm. olduğu gün sayısının artma eğilimi (1950-2019 döneminde her on yıl 
için 0.64 gün) gösterdiğini ortaya koymaktadır (Tablo 2). Özellikle 2007 yılından 
sonra şiddetli yağışlı gün sayılarındaki artış eğilimi dikkat çekicidir (Şekil 6).

Beykoz ve yakın çevresinde çok şiddetli yağışlı gün sayısında da 1950-2019 döne-
minde istikrarlı bir artış eğilimi gözlenmektedir (Şekil 6). İstatistiki olarak anlamlı 
olan bu artış eğilimi her 10 yıl için 0.44 gün şeklinde gerçekleşmiştir. Rasat süresi 
içinde günlük yağışın 20 mm.’yi geçtiği gün sayısının en yüksek olduğu yıllar 18 
gün ile 1981 ve 1987’dir. 

Şekil 6: Sarıyer meteoroloji istasyonun gözlemlerine göre 1950-2019 döneminde yıllık şiddetli (günlük 
yağış şiddetinin >= 10 mm gün sayısı) ve çok şiddetli (günlük yağış şiddetinin >= 20 mm gün sayısı) 

yağışlı gün sayılarındaki değişim. Grafikte kalın kesik çizgi doğrusal trendi göstermektedir.

Maksimum 1 ve 5 günlük yağış şiddeti

1950-2019 yılları arasını kapsayan meteorolojik gözlemler Beykoz ve yakın çevre-
sinde bir günde 100 mm.’den fazla yağış düşme olasılığının bulunduğunu göster-
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mektedir. Nitekim son 70 yılda ikisi son 10 yılda olmak üzere 6 kez günlük yağış 
miktarı 100 mm.’yi geçmiştir (Şekil 7). En yüksek 24 saatlik yağış miktarı 128.9 mm 
ile 28 Eylül 2017 tarihinde kaydedilmiştir. Aynı tarihte Beykoz istasyonu 76.7 mm 
yağış almıştır. Beykoz istasyonunun son 6 yılı (2014-2019) kapsayan rasatlarına 
göre 5 kez günlük maksimum yağış miktarları 75 mm.’yi geçmiştir. Beykoz istasyo-
nunda 24 saate ölçülen en yüksek yağış miktarı 78.8 mm ile 29 Kasım 2016 tarihine 
(Sarıyer istasyonu 73.1) aittir. 

Yapılan regresyon analizi Beykoz ve yakın çevresinde yıl içinde 24 saat içinde 
düşen maksimum yağış miktarı 1950-2019 döneminde artış eğilimi gösterdiğini 
ortaya koymaktadır. İstatistiki olarak anlamlı olan bu artış eğilimi her on yıl için 
2.9 mm.’dir (Tablo 2). Bu durum bölgenin önümüzdeki yıllarda 1 gün içinde şid-
detli yağış alma olasılığının arttığı anlamına gelmektedir. Nitekim bölgede 2000’li 
yılların ortalarından itibaren daha sık sel ve taşkınlar gözlenmektedir. Örneğin 1 
Kasım 2006 tarihinde bir günde düşen 87.4 mm, 24 Ekim 2012 tarihinde 77.9 mm., 
13 Eylül 2015 tarihinde 35.6 mm., 30 Eylül 2018 tarihinde 53.8 mm ve son olarak 
1 Kasım 2019 tarihinde 63.9 mm.’lik yağış, Beykoz ve yakın çevresinde derelerin 
taşması, bazı evlerin sular altında kalması ve karayolu ulaşımının aksaması ile so-
nuçlanmıştır. 

Yıl içinde toplam 5 günde düşen maksimum yağış miktarı, 1 günlük maksimum 
yağışlarda olduğu gibi artma eğilimi göstermektedir (Şekil 7). Sarıyer istasyonun 
gözlemlerine göre rasat süresi içinde en yüksek değere 251 mm. ile 1985 yılında 
ulaşılmıştır. Bu değer 1985 yılında alınan toplam yağışın yaklaşık %30’una karşılık 
gelmektedir. Bunu 187.5 mm. ile 1997 ve 2006 yılları izlemektedir. 5 günlük yağış 
toplamlarında gözlenen artış eğilimi gelecekte Beykoz ve yakın çevresindeki dere-
lerde taşkın ve sel riskini arttırmaktadır. 

Şekil 7: Sarıyer meteoroloji istasyonun gözlemlerine göre 1950-2019 döneminde 1 günde düşen 
maksimum yağış miktarı ile (yıl içinde bir günde düşen maksimum yağış miktarı) 5 günde düşen 
toplam yağış miktarında (yıl içinde toplam beş günde düşen maksimum yağış miktarı) gözlenen 

değişim. Grafikte kalın kesik çizgi doğrusal trendi göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, Beykoz ve yakın çevresinde beş adet sıcaklık ve dört adet yağış in-
disi ele alınarak 1950-2019 döneminde sıcaklık ve yağış ekstremlerinde gözlenen 
değişim ve eğilimler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

1- Beykoz ve yakın çevresinde, yıllar arası değişkenliğe rağmen don olaylı gün ve 
soğuk dönem sürelerinin azalma, sıcak dönem süresi ile sıcak hava dalgalarının 
sayısı, frekansı ve süresinin artma eğiliminde olduğu görülür. Basit doğrusal reg-
resyon analizi sonuçlarına göre, sıcaklıkla ilgili ekstremlerde don olaylı günlerin 
sayısı dışında tüm indislerdeki değişim istatistiki olarak anlamlıdır.  

2- Son 70 yılda Beykoz ve yakın çevresinde en önemli değişim sıcak hava dal-
galarının sayısı ve frekansında gözlenmiştir. Bu durum 21. yüzyılın ortalarından 
itibaren soğuk hava dalgalarının etki süresinin azaldığını buna karşılık özellikle 
yaz aylarında çok daha belirgin olmak üzere sıcaklık koşullarının daha sıcak bir 
rejime doğru değiştiğini göstermektedir. Yüksek sıcaklık ekstremlerindeki artışın, 
insan konforunu ve sağlığını olumsuz etkileyeceği açıktır. Nitekim 2013-2017 yılla-
rı arasında İstanbul’da sıcak hava dalgalarının (en az ardışık 3 gün boyunca günlük 
ortalama sıcaklığın 95. persantilin üzerinde olduğu günler) yol açtığı ölümlerin 
incelendiği bir çalışma, 2015, 2016, ve 2017 yıllarının yaz mevsiminde toplam 14 
gün etkili olan sıcak hava dalgalarının ölüm oranlarında ciddi artışlara yol açtığı 
ve sıcak hava dalgası sonucu 419 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştur 
(Can vd., 2019). Sıcaklık ekstremlerindeki değişim aynı zamanda yılın sıcak döne-
minde soğutma gün sayıları ve buna bağlı enerji tüketiminin de artacağı anlamına 
gelmektedir. 

3- Türkiye ve onu çevreleyen bölgeler için oluşturulan bölgesel iklim modellerinin 
simülasyon sonuçları, Türkiye’de genel olarak ekstrem hava sıcaklıklarının 21. yüz-
yılın sonunda dramatik şekilde değişeceğini öngörmektedir (Lelieveld vd., 2013). 
IPCC AR5 senaryosuna göre oluşturulan model tahminleri, özellikle bu yüzyılın 
sonlarında, 2010 yazında yaşanan sıcak hava dalgasının yaz mevsimi için normal 
hale geleceğini, Güney Avrupa için mega sıcak hava dalgalarının her 2 yılda bir 
tekrarlanma olasılığının bulunduğunu göstermektedir (Russo vd., 2014).

4- Beykoz ve yakın çevresinde yağış ekstremlerinde son 70 yıldır bir artış eğilimi 
gözlenmektedir. İstatistiki olarak en önemli değişim günlük 20 mm.’yi geçen yağış-
lar ile 1 günlük maksimum yağışlarda ortaya çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlar, İs-
tanbul’da son 30 yılda yağış şiddetinin arttığını ortaya koyan çalışmaların sonuçları 
ile uyumludur (Toros vd.,2017; Abbasnia vd., 2017). 

5- Yağış şiddetinde gözlenen bu artış eğilimi küresel iklim değişikliğinin etkisiy-
le atmosferdeki nem içeriğinin artması ve deniz suyu sıcaklıklarındaki yükselme 
ile açıklanabilir. Troposferin zemine yakın tabakalarında yüksek sıcaklık ve nem 
“süper hücre” olarak adlandırılan ve birkaç saat içinde çok şiddetli yağış bırakan 
çok hücreli gök gürültülü fırtınaların oluşma olasılığını da arttırmıştır. Beykoz’da 
30 Eylül 2018 tarihinde birkaç saat içinde gerçekleşen 53.8 mm günlük maksi-
mum yağış örneğinde olduğu gibi süper hücrelerin oluşturduğu şiddetli günlük 
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yağışlardaki artış eğilimi, Beykoz ve yakın çevresinde oluşan sel olayları, mülk ve 
yaşama yönelik riskleri de artırmaktadır. RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları altında 
HadGEM2-ES ve GFDL-ESM2M küresel dolaşım modelleri kullanıldığı çalışmalar 
24 saatlik ekstrem yağış miktarlarında artma eğiliminin gözlendiğini ve gelecekte 
(2070-2099 yılları arasında) 24 saatlik maksimum yağış miktarının referans döne-
minden (1971-2000) önemli ölçüde fazla olacağını ortaya koymaktadır (Nigussie 
ve Altunkaynak, 2019).

6- Beykoz ve yakın çevresinde sıcaklık ve ekstremlerinde son 70 yıldır gözlenen 
değişmeler esas alındığında gelecekte bu alanda sıcak dönem süresi ve sıcak hava 
dalgalarında radikal artışın, kentsel yaşam kalitesi, konfor ve sağlık açısından risk 
teşkil edeceği söylenebilir. Şiddetli yağışlardaki artış eğilimi ise yerleşimlerin, ti-
caretin, ulaşımın ve toplumun genelinin seller nedeniyle olumsuz etkilenmesine, 
kentsel altyapı üzerinde yoğun baskıya ve mal kaybında artışa yol açacaktır. Bu 
nedenle kentsel yeşil alanların ve ormanların arttırılması, kentsel ısı adası etkisinin 
azaltılması için yatay yapılaşmaya gidilmesi, dere yatakları üzerinde yapılaşmalara 
son verilmesi, sel ve taşkın riski için alt ve üst yapı tesislerinin gözden geçirilmesi 
gibi bilimsel temelli arazi kullanım planlaması ve yenilikçi kentsel tasarımlar ile bu 
risklerin azaltılması gerekir. 
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Özet 

Türkiye’nin önemli tektono-stratigrafik birliklerinden olan Pontid birliği, kendi 
içerisinde; batı, orta ve doğu Pontidler olarak üçe ayrılmaktadır. Batı Pontidler jeo-
lojik özelliklerine göre, çoğunlukla metamorfik kayaçlardan oluşan Istranca Birliği 
ve metamorfizma gözlenmeyen İstanbul Birliğinden oluşmaktadır. İstanbul Birliği, 
İstanbul Boğazı’nın her iki yakasında yüzeylenen çeşitli litolojik birimlerden oluş-
maktadır. 
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Beykoz ilçesi, İstanbul Boğazı doğusunda, Karadeniz ve Marmara denizlerinin ara-
sında yer almakta ve yaklaşık ~25-30 km güneyinden Kuzey Anadolu Fayı (KAF) 
geçmektedir. Farklı dönemlerde etkin olan tektonik hareketler neticesinde; K-G 
yönlü sıkışmanın etkisiyle gelişen D-B yönlü bindirmelerin (Sarıyer – Şile bindir-
mesi) ve kıvrımların, KB-GD ve KD-GB gidişli doğrultu atımlı fayların geliştiği 
yapısal sistemlerinin varlığı saptanmıştır. Aynı zamanda stratigrafik olarak Paleo-
zoyik’ten - Kuvaterner’e kadar farklı yaşlardaki sedimanter ve magmatik kayaçlar-
dan oluşmaktadır.  

İstanbul-Beykoz civarının Paleozoyik kayaçları, Ordovisiyen’den Karbonifer’e uza-
nan transgresif bir istiften oluşmaktadır. Bu istifinin tabanını oluşturan Kocatöngel 
Formasyonu, laminalı miltaşı, kiltaşı, yeşilimsi boz renkli, ince – orta katmanlı ve 
çapraz tabakalı kumtaşı ardalanmasıyla tanımlanan, Ordovisyen yaşlı karasal çö-
kellerden oluşmuştur. İstifin devamında ortam derinleşmeye başlamış ve sırasıyla 
Kurtköy ve Kınalıada formasyonları, Üst Ordovisiyen-Alt Silüriyen yaşlı Aydos ve 
Yayalar formasyonları, Üst Silüriyen-Alt-Devoniyen yaşlı Pelitli Formasyonu, De-
voniyen yaşlı Pendik ve Denizliköy formasyonları ile Karbonifer yaşlı Trakya for-
masyonu çökelmiştir.  Paleozoyik yaşlı istif, Çavuşbaşı çiftliği ve çevresinde geniş 
bir alanda izlenen bir granitik pluton ve eşyaşlı mafik – felsik damar kayaçları ta-
rafından kesilmiştir. İstanbul Birliği içerisindeki bu intrüzyon, Üst Kretase yaşında 
(67.7 My) olup jeokimyasal olarak I-tipi, metaluminyumlu, orta K’lu kalk-alkalin 
özelliklere sahiptir (SiO2 içeriği >% 63.4). 

Beykoz çevresinde yüzeylenen magmatik kayaçlar, güneydeki İntra-Pontid veya 
Neo-Tetis Okyanusunun kuzeye dalımı sonucunda meydana gelen dalma-batma 
sonucu gelişen yay magmatizmasının ve Üst Kretase – Paleosen dönemlerinde 
etkili olan ve Karadeniz’in açılmasını sağlayan yay-gerisi rift ortamının ürünleri 
olarak değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: İstanbul Birliği, Beykoz, Pontidler, Yay magmatizması, Neo-Te-
tis okyanusu.

İstanbul ve çevresi, batıda Istranca Zonu, doğuda Kocaeli Yarımadası arasında ka-
lan, Marmara ve Karadeniz’le çevrili, Asya ve Avrupa kıtalarını bir köprü ile bağ-
layan önemli bir konuma sahiptir. İki büyük gölün (Büyükçekmece ve Küçükçek-
mece) yanı sıra, en derin vadilerin (Ayamama) oluşumu ile Türkiye’nin en önemli 
deprem kuşağını oluşturan Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattının hemen kuzeyinde 
bulunmaktadır. Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünün bu coğrafyada yaşıyor 
olması ve KAF kuşağında bulunmasından dolayı, bu fayda oluşabilecek depremler-
den doğrudan etkileniyor olması, İstanbul’un jeolojik, jeopolitik ve ekonomik ola-
rak çok önemli bir konumda olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, geçmişten 
günümüze kadar her dönemde farklı bilimlerle uğraşan insanların olduğu kadar 
yerbilimcilerin de dikkatini çekmiş ve farklı amaçlarla yapılan çok çeşitli jeolojik 
araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmalar 1800’lü yılların sonundan başlayarak 
(Abdüsselamoğlu, 1963; Akartuna, 1963; Ketin, 1953; Pacelmen, 1936; Penck, 1919; 
Sayar, 1979, 1989; Tchihatcheff,  1864; Yılmaz, 1984) -  günümüze kadar   (Aysal ve 
diğ., 2018a, b;  Bedi ve diğ., 2013; Gökaşan ve diğ., 1993, 1997;  Maden Tetkik Arama 

Enstitüsü (MTA), 2004; Natal’in ve ark., 2016; Okay ve Topuz, 2017;  Öztürk, 1998; 
Tüysüz ve ark., 1998; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2011; Seymen, 1995; 
Yılmaz Şahin ve ark., 2012, 2014) devam etmiştir ve gelecekte de devam edecektir. 

İstanbul’un jeolojisinde özellikle Paleozoyik yaşlı kayaçlar (İstanbul Paleozoyiği) 
üzerine çok sayıda çalışma yapılmış olup bölgenin yapısal özellikleri, magmatizma 
ve depremselliği değerlendirilmiş, bunlardan elde edilen verilerle bölgenin jeodi-
namik evrimi yorumlanmıştır (Akyüz, 2007; Aysal ve ark., 2018a,b;  Keskin ve ark., 
2007; Okay ve Tüysüz, 1999; Önalan, 1981, 1988;  Öztunalı ve Satır, 1975; Öztürk, 
1998; Tüysüz, 2003; Yılmaz Şahin ve ark., 2009, 2012, 2014; Zapçı, 2007). Ayrıca 
önemli kil ve kömür yatakları gibi ekonomik oluşumlar ve Türkiye’nin en büyük 
projelerine temel oluşturan zemin karakterleri detaylı çalışmalara konu olmuştur.

İstanbul Boğazı ile Avrupa ve Anadolu (Asya) olmak üzere iki yakanın jeolojik 
özellikleri konusunda, özellikle Beykoz civarının jeolojisi ve boğazın oluşumunu 
açıklamaya yönelik bazı çalışmalar bulunmaktadır (Gökaşan ve ark., 1997; Oktay 
ve ark., 2002; Öztürk, 1998).  Beykoz civarının jeolojisini anlamak, boğazın iki ya-
kasının oluşumunu ve tektonik evrimini anlamada bütünsel veri oluşturacaktır. Bu 
nedenle Beykoz’un hemen doğusunda Üst Kretase magmatik aktivitesinin ürünleri 
olarak değerlendirilen Çavuşbaşı granitoyidi, kuzey zonundaki Üst Kretase volka-
nitleri ve eş yaşlı veya daha sonradan oluşmuş damar kayaçlarının incelenmesi ayrı 
bir önem taşımaktadır. Buradan elde edilecek veriler, bölgenin tektono-magmatik 
evrimini tanımlamada ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Beykoz civarında 
yapılan güncel jeolojik çalışmalar ve önceden yapılan çalışmalar karşılaştırılarak 
bölgenin Pontid Tektonik birliği içerisindeki jeodinamik evriminin ortaya konma-
sında katkı sağlaması amaçlanmıştır.  

Bölgesel Jeoloji

Gondwana ve Lavrasya kıtaları arasında Tetis Okyanusunun oluşumu ve zaman-
la kapanması sonucu pek çok kıtasal alan oluşmuş ve bu kıtasal alanlar değişik 
zamanlarda farklı jeolojik süreçlere maruz kalmıştır. Alp-Himalaya orojenik ku-
şağı içinde yer alan Türkiye’de, İstanbul ve çevresi çok özel bir konuma ve jeolo-
jik olarak bölge jeodinamiğinde önemli bir yere sahiptir.  İstanbul ve çevresindeki 
kayaçlar, Türkiye’nin jeolojik olarak ana tektonik birliklerinden birisi olan Pontid 
tektonik birliğine ait İstanbul Zonu / Birliği içerisinde konumlanmaktadır (Şekil 
1). Pontidler, batıda Bulgaristan, doğuda Gürcistan sınırları arasında kalan, yakla-
şık D-B uzanımlı bir hat buyunca konumlanır ve doğu, orta ve batı Pontidler olarak 
üç bölüm halinde, birbirinden farklı jeolojik özelliklerle tanımlanırlar. Pontidlerin 
Karadeniz ile sınırlanan kuzey zonu boyunca, Üst Kretase volkanizması ve bunun 
volkano-sedimanter türevleri her üç zonda da bulunan ortak litolojileridir (Şekil 
2). Günümüze kadar elde edilen jeolojik veriler, Karadeniz kuşağı boyunca hem te-
mel kayaçların bölge jeodinamiğindeki konumunu hem de Üst Kretase magmatiz-
masının evrimi ile Batı Karadeniz havzasının açılmasının aynı dönemlere karşılık 
geldiğini ortaya koymuştur (Okay ve Tüysüz, 1999).
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Şekil 1. İstanbul Zonu’nun Türkiye’nin tektonik birlikleri içerisindeki konumu  
(Ketin,1966, Okay ve Tüysüz, 1999).

Pontidler kendi içerisinde batıdan doğuya doğru, Istranca, İstanbul ve Sakarya 
Zonları’ndan oluşan alt birimlere ayrılır ve Lavrasya ana kıtasına dahil edilir (Okay 
ve Tüysüz, 1999). Bu zonlardan İstanbul Zonu, önceki çalışmalarda “İstanbul Frag-
manı” (Ustaömer ve Robertson, 1993), “İstanbul Napı” (Şengör ve ark.,1984) ve “İs-
tanbul Birliği / İstanbul Zonu” (Özgül, 2005; Özgül ve ark., 2011) olarak da isimlen-
dirilmiştir. Bu tektonik birim, kuzeyde Karadeniz, batıda Batı Kırım fayı, doğuda 
Karadeniz fayı ve güneyde İntra-Pontid Süturu ile sınırlanırken; bu zonun deva-
mını oluşturan batı kısmında yer alan Istranca Zonu ise Rodop-Istranca Masifinin 
doğu kenarını oluşturmakta ve metamorfizma gösteren birimleri kapsamaktadır 
(Okay ve ark., 1994). İstanbul Zonu küçük bir kıta parçası olup batısında Büyük-
çekmece-Çatalca civarından başlayarak İstanbul’a kadar olan bölümü; doğusunda 
ise Zonguldak bölgesi olmak üzere iki bölgeyi kapsamaktadır (Şekil 1; Okay ve 
Tüysüz, 1999). İstanbul ve çevresindeki kayaçlar, İstanbul Zonu ya da İstanbul Birli-
ği içerisinde yer almaktadır. Istranca Zonu’ndan farklı olarak metamorfik olmayan 
birimleri kapsamış olsa da bu iki birliğin birbirine benzer özelliklerinin bulunduğu 
da ileri sürülmektedir (Özgül, 2005; Özgül ve ark., 2011; İBB, 2011). Batı Kara-
deniz Fayı ile birbirlerinden ayrılan Istranca ve İstanbul zonlarının kırıntılı ka-
yaçları bu fay boyunca farklılık sunmaktadır. Istranca Masifi kayaçları, Paleozoyik 
yaşlı temel metamorfik kayaçlar (felsik gnayslar, migmatitler) ile bunlar içerisine 
sokulum yapan Permiyen yaşlı (Rb-Sr izokron yaşı, 244+11 My; Permiyen; Aydın, 
1974) granitler ve bunlar üzerine gelen Alt-Orta Triyas yaşlı kıtasal klastik ve kar-
bonatlı metasedimanter kayaçlardan oluşmaktadırlar (Okay ve ark.,2001; Sunal ve 
ark., 2006). Güncel çalışmalarda Istranca zonunda Triyas yaşlı metasedimentlerin 
üzerini örten allokton ve otokton özellikli sedimanter kayaçların, deforme olarak, 
Orta Jura’da (Biyotit minerallerinde K-Ar yaşı; 155-149 My; Aydın, 1982) yeşil şist 
fasiyesinde metamorfizmaya uğradığı ileri sürülmektedir (Okay ve ark., 1996). Bu 
metamorfik kayaçlar da Senomanian yaşlı konglomera ve sığ-denizel kireçtaşları 
tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir. Bu birimleri de andezitik-volkanoklas-
tik seriler takip eder. Metamorfik kayaçlar ayrıca Geç Kretase yaşlı (Hornblend ve 

Biyotit K-Ar yaşları 84-78 My; Moore ve ark., 1980), kalk-alkalin özellikli Demir-
köy plütonu ve bazı küçük plütonlar tarafından kesilmektedir. Bu magmatizma ba-
tıda Bulgaristan’a kadar uzanmakta olup Intra-Pontid okyanusunun kuzeye dalımı 
ile oluşan, Ant-tipi magmatik yay ürünleri olarak değerlendirilmektedir (Okay ve 
ark., 1996). 

İstanbul Zonu’nun batısında, Çatalca bölgesinde Geç Prekambriyen-Erken Pale-
ozoyik yaşlı metagranitoyidlerden oluşan temel kayaçlar üzerine, Paleozoyik yaşlı 
metamorfik kayaçlar ve daha genç sedimanter kayaçlar gelirken, İstanbul’un doğu-
sunda ise metamorfik olmayan genellikle Paleozoyik yaşlı sedimanter kayaçlar ve 
daha genç magmatik kayaçların yer aldığı ileri sürülmektedir (Yılmaz Şahin ve diğ., 
2010, 2014; Okay, 2014). Bu Paleozoyik istifin üzerinde ise Mesozoyik ve Senozoyik 
yasli daha genç sedimanter ve magmatik birimler yer almaktadır (Şekil 1). 

İstanbul Zonu’nda magmatik kayaçların plütonik türevleri, İstanbul’un batısında 
Istranca Zonu’nun en güneydoğu ucunu oluşturan Çatalca bölgesi granitoyid-
leri ile ortasında Çavuşbaşı Köyü (Beykoz) civarında Çavuşbaşı granodiyoriti, 
doğusunda ise Gebze civarında Sancaktepe graniti yüzeylenmektedir (Şekil 2). 
Çatalca bölgesinde yüzeylenen ve metamorfizma geçirmiş bu metagranitlerinde-
ki zirkonlardan elde edilen SHRIMP-U-Pb kristalizasyon yaşları, bölgede teme-
lin Prekambriyen-Erken Paleozoyik  (534.5 ± 4.7 My; Yılmaz Şahin ve ark., 2009, 
2014) yaşlı olduğu ve Kadomiyen orojenezinin etkisi altında oluştuğunu göster-
mektedir.  Çatalca’nın güneydoğusunda Tepecik köyü civarında ve Gebze civarın-
da ise Permiyen (249.4+1.5 My; Yılmaz Şahin ve ark., 2009; Aysal ve ark., 2018) 
yaşlı granitlerin olduğu, bu granitoyidlerin de Variskan / Hersiniyen orojenezinin 
ürünleri olabileceği yapılan güncel çalışmalarla ortaya konulmuştur (Aysal ve ark., 
2018). Beykoz civarında Çavuşbaşı granodiyoritinde ise en genç plütonik kayaçları 
oluşturmakta olup yine U-Pb yöntemiyle Üst Kretase (67.91+0.63 My) yaşı tespit 
edilmiştir (Yılmaz Şahin ve ark., 2012). Bu granitoyidlerin mineralojik-petrografik 
ve jeokimyasal çalışmaları ile yaşlandırma çalışmaları sonucu elde edilen verilere 
göre Prekambriyen’den Üst Kretase’ye kadar değişik zamanlarda oluşan magmatiz-
ma, tüm Batı-Orta ve Doğu Avrupa’da var olan magmatizma ile deneştirildiğinde, 
İstanbul’un Jeolojisinde, Kadomiyen-Hersiniyen / Variskan ve Alpin orojenezleri 
etkisi alanında jeodinamik olayların gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.

İstanbul Zonu yoğun tektonizmadan etkilenmiş olup çok evreli tektonizmanın iz-
lerini taşımaktadır (Önalan, 1982; Ketin, 1983; Öztürk, 1998; Okay ve Tüysüz, 1999, 
2005; Yiğitbaş ve ark., 2004).  İstanbul Zonu kuzey kesimlerinde yer alan ortaç - 
felsik intrüzyonlar, volkanik kayaçlar ve bunlar içerisindeki mafik ve felsik damar 
kayaçlarının, bu zonun güneyinde bulunan İntra-Pontid Okyanusunun kuzeye 
dalımı nedeniyle meydana gelen dalma-batma olayları sonucu geliştiği ortaya ko-
nulmaktadır (Yılmaz Şahin ve ark., 2007; Keskin ve ark., 2007, Aysal ve ark., 2018).  
Bu yay sisteminin ise yalnızca Karadeniz bölgesinin büyük bölümünü etkileyen 
ada yayı magmatizmasını değil, aynı zamanda filiş fasiyesinde volkano-sedimanter 
istifleri temsil etmekte olduğu ileri sürülmüştür. 
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Beykoz’un Jeolojik Özellikleri

Stratigrafi

Çalışmaya konu olan Beykoz civarının jeolojik özellikleri kapsamında, İstanbul 
Zonu’nda yaygın olarak tanımlanmış Paleozoyik yaşlı sedimanter kayaçlar ile Me-
sozoyik yaşlı magmatik ve ilişkili kayaçlardan bahsedilecektir. Bu kayaçlar temeli 
oluşturan Prekambriyen-Erken Paleozoyik yaşlı metagranitoyidler üzerine gelen 
ve çok çeşitli litolojilere sahip olan Paleozoyik yaşlı sedimanter-metasedimanter 
kayaçlarla devam etmektedir. Mesozoyik yaşlı plütonik, volkanik, volkano-sedi-
manter ve sedimanter kayaçlar ile bunlar üzerine gelen, Beykoz’un özellikle kuzey 
kesimlerinde sınırlı alanlarda yüzeylenen Senozoyik yaşlı birimlerden bahsedi-
lecektir. İstanbul Birliği içerisinde İstanbul’un her iki yakasında yüzeylenen for-
masyonlarda ve bu formasyonların alt birimlerinin tanımlanmasında, farklı araş-
tırmacılar tarafından farklı isimlendirmeler yapılmış olması ve karışıklıklara yol 
açmasından dolayı, burada, güncel kapsamlı çalışmalardan birisi olan Özgül ve ark. 
(2011) çalışması temel alınmıştır (Şekil 2). 

1. Paleozoyik yaşlı kayaçlar. Beykoz civarında yüzeylenen Paleozoyik yaşlı kayaç-
lar, Ordovisyen’den-Karbonifer’e kadar kırıntılı ve karbonatlı serilerden oluşmak-
tadır.  Paleozoyik dizilim, Karbonifer-Permiyen yaş aralığında Hersiniyen/Varis-
kan orojenezinin etkisinde kalmış olup özellikle İstanbul’un doğu kesimi Triyas 
ve daha genç sedimanter kayaçlarla örtülmektedir (Okay ve ark., 1996). İstanbul 
Zonu Paleozoyik kayaçları önceki çalışmalara göre değerlendirildiğinde, çok farklı 
isimlendirmelerin olduğu ve geniş alanlarda yayıldığı görülmüştür. Bu nedenle an-
latımlar Beykoz civarında gözlenen birimler ile sınırlandırılmıştır. 

“Polonezköy Gurubu”, İstanbul Zonu’nda boğazın doğusunda yüzeylenen bu kayaç-
lar en yaşlı sedimanter birimleri oluştururlar (İBB, 2011). Karasal ortam koşulla-
rında çökelmiş toplam birkaç bin metre kalınlıkta, kırıntılı sedimanter kayaçlardan 
oluşan bu istif, Özgül (2005) tarafından, Polenezköy grubu olarak adlandırılmış 
ve Kocatöngel ve Kurtköy Formasyonları olarak alt birimlere ayrılmıştır (Şekil 2). 

Bunlardan “Kocatöngel formasyonu” Mahmutşevketpaşa köyünün güneyindeki 
Yeniçiftlik deresi vadisi içerisinde en iyi mostraları vermekte olup koyu yeşil, yeşi-
limsi kahve renkli, yer yer yüzeysel bozunmadan dolayı boz renkli, fosil içermeyen, 
silttaşı, kiltaşı ve yer yer de ince taneli kumtaşı ara seviyeleri içeren kaya türü özel-
likleri sunmaktadır. Yaşı Alt Ordovisyen olarak saptanmıştır (Dean  ve ark., 1997).  

“Kurtköy Formasyonu”, ilk kez Önalan (1982) tarafından “Kurtköy Formasyonu’’ 
olarak adlandırılmıştır. Ordovisyen yaşlı formasyon, genel olarak alacalı morumsu 
mavi beyaz renkli masif yapılı arkozik konglomera ile başlayıp üste doğru kumtaşı, 
şeyl ve çamurtaşı seviyelerinde yer yer tabakalı katmanlar şeklinde akarsu çökelleri 
ile temsil edilmektedir (Şekil 3). Rengi kahverengimsi, morumsu-gri ve gri-mavi 
tonlarında olup yüzeyleri alterasyonlu ve taze kırık yüzeyleri de çoğunlukla ok-
sitlenmelidir. İçerisine sokulum yapan magmatik kayaçlar ile kontakt zona yakın 
alanlarda formasyon daha kırılgan, sert, çatlaklı, dağınık halde ve renklerinin sa-
rımsı-kahverengi tonlarında olduğu gözlenmiştir. Kurtköy Formasyonu’nun bazı 

düzeylerinde magmatik ve metamorfik kayaç çakıllarını içeren konglomeralar yer 
almaktadır. 

Şekil 2. İstanbul Boğazı’nın doğusunda, Beykoz ve civarının jeoloji haritası  
(Özgül ve ark., 2011’den düzenlenmiştir).

Kurtköy Formasyonu’nda yüzeylenen kayaçlar, litoloji farklılıklarından dolayı alt 
kesimlerdeki kumtaşı arakatkılı, ince laminalı kiltaşı-miltaşı ardalanmasından 
oluşmakta seviyeleri Bakacak Üyesi; üst kesimindeki değişik boyutlarda çakıltaşı 
mercek ve ara düzeylerini içeren kaba kumtaşı seviyelerin ise Süreyyapaşa Üyesi 
olarak alt birimlere ayrılarak incelenmiştir (Özgül, 2005). 
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Şekil 3. Kurtköy Formasyonu’nun; a) Küplü Tepe civarında kulu-çakıllı seviyelerinin;  
b) Kuvars çakıllı seviyelerinin; c) (.)  

d) Çekmeköy’ün batısında çok sert, hornfels kayacına dönüşmüş halindeki görünümleri.

“Aydos Formasyonu”, Kurtköy formasyonu üzerine uyumlu olarak gelmektedir. 
Önceki çalışmalarda çok farklı isimlerle anılan birim, Önalan (1981) tarafından 
Aydos Formasyonu olarak isimlendirilmiştir. Üst Ordovisyen-Alt Silüriyen yaşlı 
formasyon, büyük oranda kuvarsit veya kuvars kumtaşlarından oluşmakla birlik-
te, alt düzeylerinde çakıl taşı, yer yer değişen oranda killi miltaşı - şeyl arakatkılı 
seviyelerinden oluşmaktadır (Şekil 4). İstanbul’un başlıca yüksek dağ ve tepelerini 
oluşturan kuvarsitler, ismini Anadolu yakasındaki Aydos Dağı’ndan alır, ancak bi-
rim özellikle Büyük Ada’da yaygın olarak yüzeylenmektedir. Aydos Formasyonu 1) 
Başıbüyük Üyesi, 2) Kısıklı Üyesi ve 3) Ayazma Kuvarsit Üyesi adlarıyla 3 üyeye de  
ayırtlanmıştır (Gedik ve ark., 2005; Kaya, 1978; Önalan, 1981). 

“Yayalar Formasyonu”  ilk kez Haas (1968) tarafından “Yayalar Formasyonu”  adıy-
la incelenmiş ve kendi içinde Umur Deresi Üyesi, Şeyhli Üyesi ve Kayalı dere (Kanlı 
dere) Üyesi olmak üzere üç alt birime ayırtlamıştır. Kaya (1978) ise bu istifi “Büyük-
dere Şeyl Birimi, Gözdağ Litarenit Birimi ve Şeyhli Subarkoz Birimi” olmak üzere üç 
birim adı altında incelemiştir. Önalan (1981) ise istifi, “Gözdağ Formasyonu ve Ay-
dınlı Formasyonu” olmak üzere iki formasyona ayırtlamıştır ancak Türkiye Stratig-
rafi Komitesi tarafından Gözdağ Formasyonu adı daha çok benimsemiştir (Tüysüz 
ve diğ., 2004). Özgül (2005), birbirleriyle yanal ve düşey girik olan ve egemen tane 
boyu, tane türü, hamur ve çimento oranları açısından birbirlerinden ayırtlanabilen 
söz konusu birimlerin tümünü tek bir formasyon adı altında incelemiş ve istifin 

tümü için ilk kez Haas (1968) tarafından kullanılmış olan “Yayalar Formasyonu” 
adını kullanılmıştır. Özgül (2005), istifin egemen kayaç türünün mikalı kumtaşla-
rından oluştuğunu belirterek, “Gözdağ Üyesi” olarak adlandırmıştır.  

“Gözdağ Üyesi”, Üst Ordovisyen (?)- Alt Silüriyen yaşlı olup, yeşilimsi-kahve renkli, 
ince taneli, mikaların sık gözlendiği kumtaşı litolojisinde, orta-kalın katmanlıdır 
(Şekil 5). Kumtaşları iyi tutturulmamış gevşek bağlanmış olup ince laminalı ta-
bakaların yer aldığı, mineralojik olarak kuvars, feldispat, az oranda mafik mine-
ral ve bol miktarda mika mineralleri içeren bir litolojiye sahiptir. Formasyon bazı 
kesimlerinde fosil bakımından zenginken (brachiopod, graptolit, mercan…) bazı 
seviyelerde ise fosilce fakirdir (Önalan, 1981). Taze iken sert ve dayanımlı olmakla 
beraber fayların ve makaslama zonlarının olduğu mostralarda son derece bozun-
muş, killeşmiş yüzeylere sahiptir (Şekil 5).

Şekil 4. Aydos Formasyonuna ait a) Laminalı kumtaşlarında dalga izlerinin görünümü;  
b) Kuvars kumtaşlarında oksitlenme türü alterasyonların görünümü; c) -  

d) Alemdağ’ın çevresindeki farklı noktalarda gözlenen çakıllı seviyelerinin görünümü.

Şekil 5. Gözdağ Üyesi’nin, a) Parçalanmış, kırılgan özelliğinin;  
b) Kumtaşlarında oksitlenmiş yüzeylerinin genel görünümü. 
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“Dolayoba kireçtaşı üyesi”, boğazın doğu yakasında Beykoz civarında görülen ki-
reçtaşları, Pelitli formasyonu içinde tanımlanan Sedef Adası kireçtaşı üyesine ait 
birimler olarak ve daha güneyde Soğanlık kireçtaşı üyesi olarak tanımlanır.  Kaya 
(1973) tarafından “Dolayoba kireçtaşı” olarak isimlendirilen birim, Önalan (1981) 
tarafından ise Dolayoba Formasyonu olarak; en iyi Pelitli köyü civarında mostra 
verdiği için ise Özgül (2005) tarafından “Pelitli Formasyonu” olarak isimlendiril-
miştir. Alt Silüriyen yaşlı olan Dolayoba kireçtaşı üyesi açık mavi, pembemsi gri, 
yer yer kumlu, tabakalı ve fosilli kireçtaşından ve ender şeyl ara seviyelerinden olu-
şur.  Birim büyük bölümü şelf tipi neritik karbonatlardan ve bunlar içerisinde yer 
yer killi kireçtaşlarının içerildiği sürekli bir çökelme istifi halinde gözlenmektedir. 
Dolayoba kireçtaşı üyesi yoğun fosil içeriğine (Halysites sp., Helioites sp., Favosites 
sp. vb. mercan) sahiptir.  Birimin en güzel mostraları Beykoz’da, Kartal’da, Pendik 
kuzeyinde, Sedef Adası’nda ve Gebze kuzeyindeki Pelitli Köyü civarında görülebi-
lir.  

“Pendik formasyonu Kartal üyesi”, Kaya (1973) tarafından ilk defa “Pendik Gru-
bu” içinde tanımlanmış, daha sonra Önalan (1988) tarafından daha geniş alanları 
kapsayacak şekilde bu isim kullanılmıştır. Üst Silüriyen-Alt Devoniyen Alt – Orta 
Devoniyen yaşlı Kartal üyesi, çoğunlukla kireçtaşı litolojisinde olmakla beraber, yer 
yer ince kırıntılı, şeyl türü kayaçları arakatkı olarak içermesi, konodont, brakyopod 
ve trilobit gibi makrofosilleri de içermesiyle diğer formasyonlardan ayrılır. Seymen 
(1985) tarafından birim Denizli Köyü Formasyonu (Üst Devoniyen - Alt Karboni-
fer) olarak isimlendirilmiştir. 

“Pendik formasyonu, Kozyatağı üyesi”, Kaya (1973) ve Önalan (1981) tarafından 
“Kozyatağı Formasyonu”, Önalan (1988) tarafından “Kozyatağı Üyesi” olarak ta-
nımlanmış olan kireçli kiltaşı-killi kireçtaşı-kireçtaşından oluşur. Haas (1968) ta-
rafından “Kurtdoğmuş Tabakaları” adıyla incelediği krinoidli kireçtaşı arakatkılı 
kireçli şeyl düzeyine karşılık gelir. Kil-kireç oranı yerden yere değişir, kireçli kilta-
şı-killi kireçtaşı arasında sürekli geçişler görülür. Açıklı koyulu külrengi, ince-or-
ta-kalın katmanlı ya da som, yeryer laminalı, birkaç metreden onlarca metreye 
değin değişen kalınlıkta, genellikle ince dokulu, mikrit türü kireçtaşı egemendir. 
Kozyatağı Üyesi Kartal Üyesi’nin şeylleriyle yanal ve düşey geçişlidir (Özgül ve ark., 
2011).

“Denizli Köyü formasyonu, Tuzla Üyesi”, Kartal üyesi üzerine tedrici geçişli ola-
rak gelen birim, yumrulu kireçtaşları içermesinden dolayı, çok farklı çalışmacılar 
tarafından (Penck, 1919; Ketin, 1953; Haas, 1968; Kaya, 1971; Önalan, 1988) çok 
farklı şekillerde (Knollenkalk; Böbrek kalkeri; Denizli Tabakaları; Büyükada for-
masyonu; Tuzla Formasyonu) isimlendirilmiştir. Tuzla üyesi, tipik olarak Tuzla, 
Büyükada ve Gebze civarında iyi mostralar verdiği ileri sürülmektedir (Özgül ve 
ark., 2011). Formasyon, genellikle grimsi mavimsi renklerde, masif veya yumru-
lu, yer yer kalın tabakalı özelliktedir. Kiltaşı arakatkılı killi kireçtaşı, kireçtaşı, lidit 
(radyolaryalı çakmaktaşı) ve yumrulu kireçtaşından oluşan formasyon, Dolayoba 
üyesi’nden daha koyu renkli ve fosilsiz olmasıyla ayrılır. 

“Denizli Köyü formasyonu, Baltalimanı Üyesi”, Orta Devoniyen yaşlı birim, Trakya 
Formasyonunun alt seviyeleri olarak kabul edilmiş, önceki araştırıcılar tarafından 
değişik adlar altında incelenmiştir. Penck (1919) birirmi, “Kiesel-schifer Horizont” 
adıyla, Devoniyen yaşta Trakya Serisi (Trazische Serie) olarak incelediği karasal 
istifin silisleşmiş-taban kısmı olarak kabul etmiştir (İBB, 2011). Formasyon derin 
deniz sedimentlerinden radyolarit -radyolaryali çört, fosfat yumrulu çört seviyeleri 
ile silisli şeyl arakatkılı kiltaşlarından oluşmuştur. Üste doğru sedimentlerin boyutu 
artarak, kalın bir istifle Trakya formasyonuna geçiş yapar. 

“Trakya Formasyonu”, İstanbul Boğazı’nın batı kesiminde de yüzeylenmekte olup 
Anadolu yakasında, Beykoz’un kuzeyinde, Maltepe civarında ve Gebze’de de geniş 
yüzlekler sunar. Avrupa yakasında Boğaz’dan başlayarak Çekmece göllerine kadar 
geniş bir alana yayılır. Anadolu yakasında Kadıköy-Harem-Üsküdar arasında yay-
gındır. Kaya (1971) yaklaşık 2000 m kalınlıkta varsaydığı kırıntılı istifi “Trakya For-
masyonu” olarak adlandırmış; Önalan (1981), Tüysüz ve ark. (2004), Özgül (2005) 
ve Gedik ve ark. (2005) aynı adı kullanmıştır. Alt Karbonifer yaşlı Trakya Formas-
yonu’nda egemen litoloji, orta-kalın katmanlı kumtaşı ve şeyl ardalanmasından 
oluşmakta, ancak, yer yer çakıltaşı ve alt kesimlerinde, değişen kalınlıkta kireçtaşı 
ara katkı ve merceklerini içermektedir. Trakya formasyonu, Acıbadem Üyesi, Cebe-
ciköy Kireçtaşı Üyesi, Kartaltepe Üyesi ve Küçükköy Üyesi olmak üzere dört alt üyeye 
ayrılmıştır (Özgül, 2005).  Trakya Formasyonuna ait kireçtaşlarında yaygın olarak 
brakyopod, krinoid ve ammonit makrofosilleri de gözlenmektedir.  

“Kapaklı Formasyonu”, İstanbul Boğazı’nın doğu kesiminde Paleozoyik temel 
kayaçları üzerleyen, genellikle volkanik ara katkılı ve volkanik çakılları da bol 
miktarda içeren, şarabi-kızıl renkli karasal çakıltaşı-kumtaşı istifinden oluşmak-
tadır.  Permo-Triyas yaşlı olup, kendi içerisinde bir çok alt formasyon ve üyelere 
ayrılmaktadır. Tüysüz ve ark. (2004) ve Özgül ve ark. (2007) karasal kırıntılı istifin 
tümünü, volkanit ara katkılarını da kapsayacak şekilde, Kapaklı Formasyonu adı 
altında incelemiştir. Formasyon Kocaeli’nin batı kesiminde, İstanbul’un doğu kesi-
minde,  Şile güneyinde,  Gebze doğusunda açık mostralarda izlenmektedir. 

İstanbul Zonu içerisinde, Anadolu yakasında Beykoz’a komşu olan Gebze-Kocaeli 
civarında tüm bu formasyonlar dışında “Gebze Grubu” olarak isimlendirilen Triyas 
yaşlı birimler bulunmaktadır. Bu grubun içinde de Erikli, Demirciler,  Ballıkaya, 
Tepecik, Bakırlıkıran formasyonları tanımlanmıştır (Özgül, 2005; Özgül ve ark., 
2011; Tüysüz, 2004). 

2. Mesozoyik yaşlı kayaçlar. 

İstanbul-Beykoz ve çevresindeki yukarıda tanımlanan Paleozoyik ve Permo-Triyas 
yaşlı kayaçlar, Üst Kretase yaşlı volkanik ara katkılı volkano-sedimanter kayaçlar-
dan oluşan nispeten genç formasyonlar tarafından uyumsuzlukla örtülmektedir. 
Bu birimlerin yaygın mostraları Karadeniz kıyısında, Kilyos-Şile-Ağva ile Mah-
mutşevketpaşa-Riva ve Sarıyer dolaylarında yer alır. Üst Kretase Birimleri, tabanda 
çakıltaşı-kumtaşı ile başlayarak silttaşı, marn, kiltaşı ve kireçtaşlarına geçmekte ve 
andezit, dasit, riyolitik lav ve bunların piroklastik eşdeğerleriyle ardalanmaktadır. 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 113112

Magmatik Kayaçlar 

Çavuşbaşı granodiyoriti: Polenezköy’ün güneybatısında Çavuşbaşı Köyü ve Çek-
meköy arasında yaklaşık 25 km² genişliğinde bir alanı kaplayan Çavuşbaşı granodi-
yoriti (Şekil 2, 6), çeşitli araştırıcılar tarafından, “Çavuşbaşı granitleri” (Abdüsselâ-
moğlu, 1963), “Çavuşbaşı Granodiyoriti (Bürküt, 1966) ve “Çavuşbaşı derinliktaşı” 
(Öztunalı ve Satır, 1975) “Çavuşbaşı Çiftliği granodiyorit-kuvarsdiyorit plütonu” 
(Ketin, 1983) gibi değişik adlar altında incelenmiştir. Burada ise yapılan mikrosko-
pik çalışmalarda, kayaçların çoğunluğunun tipik granodiyorit bileşiminde olma-
sından dolayı “Çavuşbaşı granodiyoriti” tanımı benimsenmiştir. İnceleme alanında 
başta Kurtköy Formasyonu’nun arkozları olmak üzere Paleozoyik yaşta çeşitli kaya 
birimlerini kesmiş ve bu birimler Plüton içinde yer yer ksenolit anklavlar şeklin-
de gözlenmektedir. Dokanak zonu boyunca belirgin olarak kontak metamorfizma 
zonu gelişmiş olup kontakt metamorfizma sonucu “hornfels” türü kayaçlar oluş-
muştur. Çavuşbaşı granitoyidi daha genç diyabaz, mikrodiyorit, aplit damar kayaç-
ları tarafından kesilir (Şekil 6a,). Daykların konumu genelde KB-GD gidişli olup, 
bölgenin tektonik durumu ile uyumluluk sağlar, çünkü fayların konumları genel-
likle KB-GD ve D-B gidişlidir. 

Çavuşbaşı granodiyoriti içerisinde yaygın olarak mafik mikrogranüler anklavlar 
(MME) bulunmaktadır (Şekil 6 c,d). Yuvarlağımsı-elipsoidal biçimli, yaklaşık 0.5 
cm den 15-20 cm çapa kadar değişebilen, siyahımsı koyu renklerde, ince taneli, 
bazen porfirik dokulu yaygın olarak mikro-tanesel dokulu olarak gözlenebilen ka-
yaçlardır. Genellikle monzodiyorit - diyorit bileşiminde olup, ana kayaçlarına göre 
koyu renkli minerallerce zengindir. 

Çavuşbaşı granodiyoriti son derece ayrışmış bir özellikte olup taze yüzey veren 
mostralar vadi içlerinde ve yol yarması gibi sınırlı alanlarda gözlenmektedir. Ayrış-
mış mostralarda kayacın bütünlüğü tamamen bozunmuş olup çekiçle vurulduğu 
anda kum şeklinde dağılmaktadır (Şekil 6 c,d). Orta-iri taneli, kum boyu malzeme 
içerisinde kuvars ve amfibol mineralleri tamamen biyotit mineralleri genellikle ok-
sitlenmiş olup kısmen ayrışmadan korunmuştur. Oysa feldispat mineralleri tama-
men bozunarak, kayacın dokusal olarak bozulup dağılmasına neden olmaktadır. 
Bu ayrışma özelliği, doğuda Gebze bölgesinde yüzeylenen Sancaktepe granitoyi-
dine benzer olup bu özelliği ile her iki granitoyid sokulumunun da aynı koşullar 
altında bozunma geçirmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu ayrışmanın yüzeyden 
derine doğru kalınlığı ortalama 25-30 m bazı bölgelerde daha derin veya daha sığ 
gözlenebilmektedir. Çavuşbaşı granitoyidi, ayrışma özelliği bakımından, elde edi-
len veriler ve önceki çalışmaların da ışığında (Arel ve Tuğrul, 2001), yerüstü su-
larının (yağmur, kar suyu, vb.) etkisiyle, atmosferik koşulların etkisinde yüzeysel 
bozunmaya uğrayarak ayrışmış olabileceği ileri sürülebilir. 

  

                

Şekil 6.  Eskiçiftlik köyünün kuzeydoğusunda Çavuşbaşı granodiyoritinin; a) Yoğun yüzeysel 
alterasyon gösterdiği alanda korunmuş olarak bulunan aplit ve granit porfir damar kayaçları ile b) 

kuvars damarının görünümü; c) ve d) Arenalaşma gösteren yüzeyde bozunmadan korunmuş mafik 
magmatik enklavların (MME) genel görünümü.

İnceleme alanında, Çavuşbaşı Granodiyoriti’nin Paleozoyik’ten daha genç birim-
lerle dokanak ilişkisi gözlenememektedir. Buna karşılık jeokronolojik yaş belirleme 
çalışmalarında, K/Ar yöntemiyle 87,3±3 my (Bürküt, 1966) ve Rb-Sr yöntemiyle 
65±10 My. ile 60±13 My. (Öztunalı ve Satır, 1975); güncel bir çalışmada birime 
ait iki örneğin zirkon minerallerinde yapılan SHRIMP U-Pb yaşlandırmasında 
67.91+0.63 My (~68) yaşı elde edilmiş olup plutonun Gec Kretase döneminde so-
kulum yaptığını göstermektedir (Yılmaz Şahin ve diğ., 2012). El örneği düzeyinde, 
taze olanlarda açık renkli ve grinin tonları renklerde, orta-iri taneli (2-6 mm), ta-
nesel dokulu, başlıca kuvars, plajiyoklaz, K-feldispat (ortoklaz), hornblend, biyotit 
ve opak mineralleri içeren, çoğunlukla granodiyorit çok az da kuvars diyorit özel-
liğindedir (Şekil 6). 

Çavuşbaşı granodiyoriti, mikroskop altında mineralojik-petrografik olarak ince-
lenmesi sonucu; ince – orta taneli, holokristalin tanesel dokuludur. Bunun yanı 
sıra pertitik, grafik doku ile bazı özel magma karışma dokuları da gösterir (Şekil 7). 
Bu magma karışma dokuları ise antirapakivi, poikilitik feldispat, bıçağımsı biyotit, 
iğnemsi apatit dokuları olup mikroskop altında rahatlıkla tanımlanır. Modal mine-
ral bileşimine göre çoğunluğu granodiyorit, çok az bir kısmının da tonalit (Strec-
keisen, 1967) bileşimindedir. Ana mineral bileşimini kuvars, plajiyoklaz, ortoklaz, 
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hornblend ve biyotit oluşturur. İkincil mineral olarak klorit, epidot ve opasitleşmiş 
demiroksit mineralleri ile aksesuar mineraller olarak titanit, allanit, zirkon, apa-
tit ve opak minerallerden oluşmaktadır. Felsik minerallerce nispeten daha zengin 
olup, mafik minerallerin oranı % 20-25 i geçmemektedir (Şekil 7). 

Şekil 7. Çavuşbaşı granodiyoritinin mineralojik bileşiminde kuvars, plajiyoklaz, biyotit, hornblend 
mineralleri ve bunların tanesel dokusunun mikroskop altında a) çift ve b) tek nikol altında 

görünümleri. Ku, kuvars, plj, plajiyoklaz, bi, biyotit, hb, hornblend.  

Çavuşbaşı granodiyoriti jeokimyasal olarak %63.4 >SiO2 içeren, I-tipi, metalumi-
nolu, orta-K’lu, kalk-alkalin özelliklere sahiptir. Bu kayaçlar yüksek MgO (% 0.77–
2.56 ağırlık), Mg# (45.3–59.3), LIL (Rb, K, Ba, Sr, vb.) element oranlarına sahiptir. 
İlksel εNd ve 87Sr/86Sr oranları sırasıyla 3.2–3.7 ve 0.7035–0.7036’ dır. Neo-Tetis 
okyanusunun kuzey kolunun kapanmasıyla ilgili İzmir-Ankara-Erzincan ve Int-
ra-Pontid kenedi boyunca var olan dalma-batma olayının varlığı temel alındığında, 
bu tür magmaların dalan okyanusal dilimin amfibol-eklojit fasiyesi koşulları altın-
da kısmi erimesi ile oluşmuş, adakitik özellikte olabileceği ileri sürülebilir (Yılmaz 
Şahin ve ark., 2012). Granodiyoritin kökenine yönelik yapılan izotop jeokimyası 
çalışmalarında, tüm kayaç Rb/Sr ilksel oranları 0.7027-0.7045 arasında bulunmuş 
olup, bu sonuçlar Batı Anadolu’da hiçbir granitoyid kütlesinde ölçülmemiş değer-
ler olarak yorumlanmıştır (Öztunalı ve Satır, 1975). Bu özelliği ile farklılık sunan 
Çavuşbaşı granodiyoriti magmasına, manto kökenli bir kaynağa sahip olduğu ve 
kabuksal kökenli malzemenin katkısının çok az olduğu yorumu yapılabilir.    

Kontakt metamorfik kayaçlar: Çavuşbaşı granodiyoriti ile Kurtköy formasyonu 
arasında, plütonun sokulumu nedeniyle kontakt metamorfik bir zon gelişmiştir 
(Şekil 8). Bu zon, Çavuşbaşı Beldesi’nin özellikle güneybatısında bulunan Yeniçift-
lik mevkisinde görülmüştür. Çavuşbaşı Granodiyoriti’nin Kurtköy Formasyonu 
içerisinde bulunan kumtaşlarını metamorfizmaya uğratması sonucunda, plütonun 
hemen dokanağında yaklaşık 50-100 metrelik bir kısmında kontakt metamorfizma 
sonucu, mevcut kumtaşlarının hornfels türü kayaçlara dönüştüğü gözlenmektedir. 
Hornfels kayacı masif yapıda, sert, çok kırılgan, açık ve koyu gri tonlarında olduğu, 
kuvars ve feldispatça zengin olduğu gözlenmiştir (Şekil 8).

Şekil 9. a), b) Çavuşbaşı granodiyoriti ile Kurtköy formasyonu arasında gelişen kontakt zonunda 
oluşan hornfelslerin mostra görünümü. 

Volkanik kayaçlar: İstanbul’un kuzeyinde Üst Kretase volkanik kayaçları, “Kavaklar 
Grubu” olarak isimlendirilmiştir (Keskin vd., 2003). Kavaklar grubu, Paleozoik ve 
Erken Mesozoik yaşlı formasyonlar ile tektonik dokanaklar sunarlar (Şekil 2). Sa-
dece birkaç yerde gözlenebilen bu tektonik dokanak, çoğu yerde Pliyo-Kuvaterner 
çökelleri, toprak ve bitki örtüsü ile kaplanmıştır. Üst Kretase yaşlı Kavaklar grubu 
içinde üç farklı birim ayırtlanmıştır. 

Önceki çalışmalarda, altta “Bozhane formasyonu” olarak adlandırılmış olan karasal 
sedimentlerden oluşan bir birim bulunur. Bu birim “Garipçe formasyonu” olarak 
isimlendirilen ve yer yer lavlarla ardalanan volkanoklastiklerin egemen olduğu bi-
rim ile uyumlu olarak örtülür. En üstte ise başlıca bazaltik lavlar ve bunlarla ilişkili 
volkano-klastik çökellerden oluşan “Kısırkaya formasyonu” yer alır (Şek. 2). Boz-
hane ve Garipçe formasyonları, Beykoz’un kuzeyinde geniş alanlarda yüzeylenirler 
(Keskin ve ark., 2007; Şekil 2). “Bozhane formasyonu”, farklı kökenli taneler içeren 
hamur destekli konglomeralar, orta-kalın tabakalı, çakıllı ve yine hamur destek-
li dereceli kumtaşları ve yeşil-bej renkli çamurtaşları ardalanmaktadır. Bu taneler 
çoğunlukla kuvars taneleri, kireçtaşı, kumtaşı ve metamorfik kayaç parçalarından 
oluşur. Bozhane formasyonu tabakalı bir yapıya sahip olup tabaka altı yapıları (flüt 
yapısı) içerirler (Keskin ve ark., 2007). 
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“Garipçe formasyonu”, Bozhane formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir ve bu 
birimden farklı olarak büyük çoğunluğu volkano-klastik tanelerden oluşan, çok 
az da lavlardan oluşan bir birim olarak tanımlanır. Birim tabanda iri taneli kong-
lomeralarla başlar, üste doğru ince taneli çakıllar ve kum taneleri içerir. Tabaka 
kalınlıkları değişken olup birkaç cm ve metre arasındadır. Kısırkaya Formasyonu 
ile uyumlu olarak örtülür. Garipçe formasyonu yerel olarak dayklar, siller ve intrüz-
yonlar ile kesilir ve formasyonda neptüniyen dayklar ve sin-sedimenter normal 
faylara da rastlanır. Garipçe formasyonu’nun stratigrafik olarak orta kesimlerinde 
birkaç m. kalınlıkta bazaltik andezitik lavlar yer almaktadır (Keskin ve ark., 2007). 

“Kısırkaya formasyonu”, Garipçe formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir ve ba-
zaltik lavlar ile bunların kırıntılılarından oluşan bir birim olarak tanımlanır (Kes-
kin ve ark., 2007). Birimin üst kesiminde birkaç m. kalınlıklı bir kalkarenit düzeyi 
yer alır ve birimin yaşı bu düzeyden elde edilen fosillerle verilmiştir (Keskin ve 
ark., 2007). 

Felsik-mafik damar kayaçları: İstanbul Zonu içerisinde farklı kayaç birimleri içe-
risinde tanımlanan damar kayaçları, 1) Diyabaz daykları, 2) Lamprofirler, 3) Fes-
lik-ortaç bileşimde dayklar, 4) Mikrodiyoritik – granodiyoritik stoklar ve sub-vol-
kanik kütleler olmak üzere dört farklı grup halinde tanımlanmaktadır (Yılmaz 
Şahin ve diğ., 2009, 2012; Aysal ve diğ., 2018b). İstanbul’un her iki yakasında yüzey-
lenen veya sondajlarla kesilen bu damar kayaçları, Özgül ve diğ. (2011) tarafından 
“Yakacık Magmatik Kompleksi” olarak isimlendirilmiştir. 

Bunlardan diyabaz daykları, İstanbul Paleozoyik birimleri içinde, özellikle Sarıyer 
ve kuzeyindeki taşocaklarının içinde yoğun bir şekilde gözlenirler (Aysal ve ark, 
2018b).  Lamprofir daykları ise bu Paleozoyik birimlerin sınırlarına sokulmuşlar 
ve yan kayaçlarda kontakt metamorfik etkiler meydana getirmişlerdir.  Ortaç ve 
felsik dayklar bazaltik andezit, andezit, dasit ve riyolit bileşimindedirler. Beykoz 
civarında Çavuşbaşı granodiyoriti içerisinde ise daha çok felsik-aplitik damar ka-
yaçları ile mikrodiyoritik ortaç bileşimde damar kayaçları yaygın olarak gözlenir 
(Şekil 10a, b). 

Şekil 10.  Çavuşbaşı granodiyoriti içerisindeki a) Mafik damar kayacının;  
b) Aplit türü damarların arazideki görünümü 

Aplit damarları değişken boyutlarda (cm-m) olup ince taneli, açık renkli, kırılgan 
özellikler gösterir (Şekil 10b). Mikrodiyoritler ise koyu renkli, ince taneli, bileşenle-
ri gözle çok iyi ayırt edilemeyen özellikler sunarlar (Şekil 10a). Ayrıca diyorit porfir 
türü damar kayaçları, porfirik dokusu ile bunlardan ayrılır. 

Beykoz civarında özellikle İstanbul Paleozoyiğine ait formasyonlar içerisinde yay-
gın olarak lamprofir ve andezitik dayklar bulunmaktadır (Şekil 11). Bu daykların 
konumu baskın olarak D-B doğrultusunda olup, Üst Kretase yapısal unsurlarıyla 
uyumludur. Andezitler grimsi renkli, tipik porfirik dokulu, grimsi bir hamur içe-
risinde feldispat, biyotit ve amfibol fenokristalleri belirgin olarak gözlenmektedir. 

Şekil 11.  Andezitik damar kayacında, ince taneli bir hamur içerisinde plajiyoklaz ve hornblend 
mineralinin a) çift nikoldeki; b) tek nikoldeki görünümü. 

İstanbul’un kuzeyinde, boğazın batı tarafında yüzeylenen Garipçe ve Bozhane for-
masyonları çok sayıda dayklarla kesilmektedir. Alkali olivin bazaltdan - kalkalka-
lin bazaltik andezite kadar farklı litolojilere sahip olan bu dayklar, genellikle koyu 
griden siyah renge kadar değişirler. Bu dayklar Kısırkaya volkanitlerine benzerler. 
Paleozoyik istif Üst Kretase yaşlı kayaçların üzerine itilmiştir. İstanbul Paleozoyik 
istifi içerisine sık sık sokulmuş olan andezitik daykların da bu volkanitlerle ilişkili 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu dayakların önemli bir kısmı Paleozoyik istif içeri-
sindeki süreksizlik düzlemlerini izlemektedir.

Senozoyik yaşlı kayaçlar.  

Anadolu yakasında Beykoz civarında, Senozoyik birimler Akveren Formasyonu, 
İstanbul Formasyonu, Sultanbeyli Formasyonu’ndan ve yamaç molozu, plaj biri-
kintisi, yapay dolgu ve alüvyonlardan oluşmaktadır (Şekil 2; Özgül ve ark., 2011). 
Beykoz ile Paşabahçe civarında derin vadiler boyunca bu formasyonlar ve alüv-
yonlar gözlenir. 

“İstanbul Formasyonu”, İstanbul’un her iki yakasında geniş alanlar kaplayan Er-
ken Neojen’in karasal kum, çakıl, mil, kil birikintileri tek bir formasyon adı altın-
da toplanmaya çalışılmış ve ortak formasyon adı olarak “İstanbul Formasyonu” 
adı kullanılmıştır. Paleozoyik yaşlı kayaçları, açısal uyumsuzlukla örten bu birim, 
Chaput (1936), Kaya (1973) ve Önalan (1982) tarafından “Belgrad formasyonu” 
adıyla tanımlamışlardır. Geç Oligosen-(?) Erken Miyosen sıkışma hareketleri so-
nunda gelişen karalaşma ve peneplenleşme sürecinde biriken çakıl, kum, mil vb. 
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akarsu birikintileri, gevşek olarak bağlanmakta ve yatay tabakalı olarak karasal çö-
kellerden oluşmaktadır. Bu çökeller Beykoz ve Paşabahçe civarında derin vadiler 
boyunca gözlenmektedir (Öztürk, 1998). Avrupa yakasında geniş alanlarda yüzey-
lenen birim, farklı  çalışmacılara göre, Ergene formasyonu (Duman ve ark., 2004), 
Trakya formasyonu (Umut ve ark., 1984; Yurtsever, 1996) Çukurçeşme Formasyonu 
(Sayar, 1977), Kıraç Formasyonu (Özgül, 2005) gibi isimlerle de anılmaktadır. Ana-
dolu yakasında, Kayalıtepe ve Meşetepe formasyonları (Gedik ve ark ., 2005), Ömerli 
Formasyonu (Özgül ve ark., 2007) gibi, farklı adlar altında incelenmiş ve haritalan-
mıştır  (Özgül ve ark., 2011).  Formasyon ayrıca Avrupa ve Anadolu yakasında 1) 
Kıraç Üyesi, 2) Kayalı Tepe Üyesi, 3) Meşe Tepe Üyesi olmak üzere alt birimlere de 
ayrılarak incelenmiştir.  

Beykoz civarında gözlenen Neojen örtü birimleri Öztürk (1998) tarafından detaylı 
çalışılmış olup, bunların alüvyon yelpaze çökelleri olduğu ileri sürülmüştür. İri ça-
kılların genelde yassılaşmış olduğu, çoğunlukla kuvarsit ve andezit çakıllarından 
oluştuğu ileri sürülmektedir. Fosil içermeyen birim, bölgede yüzeyleyen ve farklı 
yaşlardaki birimlerden çakıl almıştır. 

“Alüvyon”, bölgedeki Kuvaterner çökelleri, Karadeniz, Marmara ve Boğaz’a dökü-
len akarsu vadilerinin tabanında genellikle dar şeritler halinde kum, mil ve çakıl 
boyunda oluşan alüvyon birikintileri gelişmiştir. Alüvyon birikintileri genellikle 
yuvarlanmış-yarı yuvarlanmış, zayıf-orta boylanmış, çoğunlukla kuvarsit, kumtaşı, 
kireçtaşı, volkanik kayaç parçalarından oluşurlar.  

Beykoz Civarının Tektonik Özellikleri

İstanbul’un doğusunda Anadolu yakasında, bazıları yüzlerce metre uzanım göste-
ren, büyük atımlı fayların varlığı pek çok çalışmada tanımlanmış ve yorumlanmış-
tır. İstanbul’un batı ve doğusunu boydan boya kat eden büyük atımlı faylar izlenmiş 
ve haritalanmıştır. Şile ilçesinin güneyinde orman ve sık bitki örtüsüyle kaplı olan 
alanda devrik kıvrımlanmalara eşlik etmiş düşük açılı ters fay ve bindirmeli yapı-
ların varlığı da saptanmıştır. 

İstanbul’da bilhassa Paleozoyik yasli birimlerin kıvrımlı ve bindirmeli bir yapısı 
olduğu bilinmektedir. İstanbul Boğazı’nın doğusunda,  Beykoz civarında yapısal 
unsurlara bakıldığında genel olarak; farklı dönemlerde etkin olan tektonik hare-
ketler sonucu K-G yönlü sıkışmanın etkisiyle gelişen D-B yönlü bindirmelerin 
(Sarıyer – Şile bindirmesi) ve kıvrımların,  KB-GD ve KD-GB gidişli fayların (Riva 
çayı, Ömerli barajı, Darlık barajı,…) ve özel olarak  tanımlanmış Yakacık fayı, Bey-
koz-Kartal fayı vb. gibi fayların geliştiği yapısal sistemlerinin varlığı saptanmıştır 
(Özgül ve ark., 2011). İstanbul Boğazı’nın açılımına ve şekillenmesine  Paleozo-
yik’ten- Neojen’e kadar oluşan tüm litolojiler ve yapısal unsurların neden olabildiği 
ileri sürülmüştür (Özgül ve ark., 2011; Öztürk, 1998;, Tüysüz, 2003). İstanbul Boğa-
zı, KB-GD ve K-G yönlü kırıklara bağlı olarak, eriyebilme özelliğine sahip karbo-
natlı kayaçların deniz suyu-tatlı su etkileşimi sonucu, eriyerek oluşmuş olabileceği 
ve boğazın kireçtaşları içinde derinleştiği, volkanik kayaçlar ve kumtaşları olan ke-
simlerinde ise sığlaştığı belirtilmektedir (Öztürk, 1998).  Bölgede saptanan KB-GD 

doğrultulu düşey atımlı normal faylar, bölgenin şekillenmesine ve birimlerin kendi 
içinde ötelenmesine etki eden en önemli faylar olarak değerlendirilmiştir. Boğa-
zın oluşumu hakkında bazı çalışmalarda, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi 
içerisine ulaşmasıyla, İstanbul ve Kocaeli Bloklarını oluşturduğu ve bu bloklarında 
saat yönünde farklı dönme hareketlerine maruz kaldığı vurgulanmıştır. Bu dönme 
hareketlerinin etkisiyle de İstanbul Boğazı’nın fay zonları denetiminde gelişen ma-
kaslama hareketlerinin ürünü olabileceği şeklinde yorumlanmıştır (Oktay, 2007). 

Beykoz civarında gözlenen  önemli faylardan birisi olan “Sarıyer-Şile Bindirme 
fayı”, yaklaşık D-B, KD-GB uzanımlı, hem Avrupa hem de Anadolu yakasını kat 
eden, Ömerli Barajı’nın kuzeyinden başlayarak Avrupa yakasında Gümüşdere kö-
yünün batısına kadar uzanan yapısal unsurlar sunmaktadır (Özgül ve ark., 2011). 
Bu fay boyunca, Paleozoyik ve Triyas yaşlı kaya birimleri ile Üst Kretase-Paleosen 
yaşta kaya birimleri (Sarıyer Gurubu, Akveren Formasyonu) üzerine bindirmiş-
lerdir. Bu bindirme de muhtemelen Eosen sonrasında meydana gelmiştir (Tüysüz,  
2003).  Fay düzlemi çoğunlukla dik ya da yüksek eğimlidir. Fayın her iki tarafında 
yer alan kaya birimleri, makaslama ve yatay yer değiştirmelere neden olan kuvvetli 
deformasyona uğramışlardır. 

İstanbul Paleozoyik birimleri içerisinde çatlak sistemler de yaygındır. Özellikle, 
Kurtköy ve Aydos formasyonlarında ölçülen çatlak sistemlerinin KD-GB ve KB-
GD uzanımlı olduğu sonucuna varılmıştır (Tüysüz, 2003). Boğaz’ın Anadolu ya-
kasında tanımlanan sınır fayına yakın kesimde DKD-BKB uzanımlı kıvrımlar bu-
lunmaktadır. Bu nedenle stratigrafi kuzey ve kuzeybatıya doğru gençleşir, en yaşlı 
birimler doğuda en genç birimler ise KB’da gözlenir. İstif, kıyı morfolojisini ve Pli-
yosen havza geometrisini denetleyen çok sayıda KD-GB doğrultulu fay ile kesilir 
(Keskin ve ark., 2007; Tüysüz ve ark., 2003). 

Beykoz ve civarında gözlenen bu yapısal unsurlardan başka, bölgenin hemen gü-
neyinden geçen Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın kuzey kollarının varlığı, bölge 
için değerlendirilmesi gereken başka bir konudur. Beykoz civarında gerek zemin 
durumunun nispeten iyi olması gerekse de KAF’ın kollarından nispeten uzak ol-
ması deprem etkilerinin sınırlı olabileceğini düşündürse de bu kollardan birisinin 
kırılması durumunda, Beykoz civarında tanımlanan küçük ölçekli lokal fayların 
hareketlerini etkilemeleri sonucu durumun değişebileceğini de öngörmek gerekir 
(Tüysüz, 2003).  

Bölgenin Jeodinamik Evrimi

Pontid tektonik birliğinde konumlanan, İstanbul Zonu/Birliği, Boğaz’ın her iki 
yakasında Paleozoyik Mezozoyik ve Senozoyik zamanlara ait, metamorfizma gös-
termeyen kayaçlardan oluşmaktadır. Bu zon içerisinde bulunan Beykoz ve civarı-
nın temel jeolojik birimleri Ordovisiyen yaşlı karasal ortamı temsil eden akarsu 
çökelleri ile başlamakta (Kocatöngel, Kurtköy formasyonu), Siluriyen’de kenar de-
niz fasiyeslerine (Aydos formasyonu) ve Devoniyen’de ise platform karbonatlarına 
(Pelitli formasyonu, Dolayoba kireçtaşı) geçiş göstermektedir. İstanbul civarında 
bu transgresif istif, giderek derinleşen bir ortamda, Orta ve Üst Devoniyen derin 
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denizel çörtlü kireçtasları ve Karbonifer türbiditik kırıntılılarının çökelmesi ile ge-
lişimini sürdürmüştür.  Bölge, bunu takip eden süreçte önemli bir tektonik etkiye 
maruz kalarak giderek sığlaşmıştır. Erken Karbonifer’de türbititik akıntılarla filiş 
türü kumtaşı-şeyl ardalanması (Trakya Formasyonu) ile duraysız ortam koşulları 
egemen olmuştur (Özgül ve ark., 2011; Tüysüz, 2003;). Karbonifer Permiyen’de böl-
ge karasallaşır ve bu süreçte bölgenin batısında (Tepecik kataklastik graniti; 249.4 
± 1.5 My) ve doğusunda Gebze civarında (Sancaktepe graniti; 257.3 ± 1.5 Ma and 
253.7 ± 1.75 My; Aysal ve ark., 2018a) Hersiniyen/Variskan orojenezinin ürünleri 
olan Permiyen magmatizması etkin olur.  Bu süreçte Permiyen (?) – Erken Triyas 
yaşlı karasal istifler (Kapaklı Formasyonu) çökelmektedir. Orta – Geç Triyas bölge-
nin doğusunda transgresif denizel istiflerle temsil edilir. Jura-Erken Kretase aralığı 
ile ilgili sürece ait bir istifin bulunamamış olması, karasallaşma ya da Geç Kretase 
öncesi aşınma ile açıklanmıştır (Özgül ve ark., 2011). Geç Kretase’de bölgenin tü-
münü etkiliyen yeni bir transgresyon başlar ve kuzey zon boyunca boğazın her iki 
yakasında volkanik ara katkılı volkanosedimanter birimler (Bozhane Formasyonu, 
Garipçe Formasyonu) ile Geç Kretase-Paleosen yaşlı karbonatlı-kırıntılı birimler 
(Akveren Formasyonu) çökelmişlerdir (Keskin ve ark., 2007).  

Geç Kretase dönemi magmatizma bakımından zengin bir süreci temsil eder. Bey-
koz’un hemen doğusunda yüzeylenen Çavuşbaşı granodiyoriti (Yılmaz Şahin ve 
ark., 2012; 67.9 My) ile Boğaz’ın batısında Kısırkaya civarında volkanik kayaçlar 
ve bunların yarı volkanik (damar kayacı) türevleri, bölgedeki Üst Kretase magma-
tizmasının ürünleridir.  Ayrıca yukarda bahsedilen volkano-sedimanter kayaçlar 
bu dönemde oluşmuştur. Geç Kretase magmatizmasının oluşumu Alpin dönemde 
olup İntra-Pontid veya Neo-Tetis Okyanusunun kuzeye Pontidler altına dalması 
ve kapanmasına bağlı olarak gelişen ve tüm Pontid kuşağı boyunca etkili olan yay 
magmatizmasının ürünleri olduğu ileri sürülmüştür (Keskin ve ark., 2007; Öz-
tunalı ve Satır, 1975; Yılmaz Şahin ve ark., 2009, 2012). Bu dönem aynı zamanda 
Karadeniz’in de yay ardı havza olarak açılmasını sağlayan jeodinamik dönemi de 
kapsamaktadır (Okay ve Tüysüz, 1999).

İstanbul Zonu’nda Senozoyik zamanı, Eosen’den – Erken Oligosen’e kadar bölgede 
denizel birimler çökelmiş ve bu süreçte bölge sıkışma rejimi etkisi altında kalmıştır.  
Miyosen zamanında sıkışma hareketleri artmış ve İstanbul’u da içine alan Mar-
mara havzasında yoğun kıvrımlanma ve faylanmalar oluşmuştur (Özgül ve ark., 
2011). Yaklaşık D-B uzanımlı Sarıyer-Şile Fayı da bu dönemde oluşmuştur.  Oligo-
sen sonunda Trakya havzasının bütününü etkileyen sıkışmalı tektonik hareketle-
re bağlı olarak, bölge yeniden yükselerek günümüze değin süren bir karasallaşma 
sürecine girmiştir. 

 Sonuç olarak, İstanbul Zonu’nda K-G yönlü sıkışma ile KB-GD ve KD-GB eksen 
gidişli makaslama fay ve eklem sistemleri yoğun olarak gelişmiştir. Bu makaslama 
kırıkları boyunca gelişen zayıflık zonları, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile böl-
genin büyük akarsu vadilerinin ve Haliç’in morfolojik gelişimini denetlemiştir ve 
KB-GD ve KD-GB doğrultularıyla uyumlu zikzaklı geometri kazanmalarına neden 
olmuştur. Erken Miyosen sırasında havza sığlaşmaya ve özellikle güney kesimler 
karasallaşmaya başlamış ve bölge peneplenleşme evresine girmiştir. Bu süreçte Ka-

radeniz’e akışlı akarsu birikintileri (İstanbul Formasyonu) İstanbul’un her iki ya-
kasında geniş alanlar kaplamıştır. Orta Miyosen-Erken Pliyosen sürecinde gerilme 
rejimine giren Marmara bölgesi, çökmeye başlamış, bu hareketlere bağlı olarak ge-
lişen çukurluklar, İstanbul’un Anadolu (Sultanbeyli), Avrupa yakasında (Çekmece) 
formasyonlarının akarsu ve göl çökelleri ile doldurulmuştur (Özgül ve ark., 2011; 
Tüysüz, 2003). Beykoz ve çevresini içine alan bölge Paleozoyik yaşlı birimler yay-
gındır ve pek çok yapısal özellik bu birimlerin içerisinde yer almaktadır. Paleozoyik 
birimler içerisine sokulum yapan magmatik kayaçlar, Hersiniyen ve Alpin orojene-
zinin ürünleri olarak değerlendirilmiştir. 

Tartışma ve Sonuçlar

İstanbul Zonu içerisinde tanımlanan İstanbul ili Beykoz ilçesi ve çevresinin Jeolo-
jik özellikleri burada özet olarak verilmeye çalışılmıştır. Bölgede günümüze kadar 
çok çeşitli amaçlarla pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, bu şehrin büyük-
lüğü, mega kent olması, ulaşılabilirliğinin sınırlı olması ve jeolojik özelliklerin yo-
ğun yapılaşmadan dolayı örtülü olması, jeolojik çalışmalarda eksikliklere neden 
olmaktadır. Bütün bunlara rağmen, jeolojik problemleri çözmeye yönelik çalışma-
lar yapılmış ve halen de yapılmakta olup güncel bilimsel çalışmalara ve raporlara 
yansıtılmaktadır.  Bu çalışmanın yazarları tarafından, İstanbul’un bazı noktalarında 
(Çatalca, Beykoz, Sancaktepe-Gebze) yapılan bilimsel çalışmalardan (Aysal ve ark., 
2018 a,b; Yılmaz Şahin ve ark., 2009, 2010, 2012, 2014) yola çıkarak, literatürde 
yapılan önceki çalışmalarda harmanlanarak, sadece Beykoz civarının jeolojik özel-
liklerini kapsayacak şekilde  özet niteliğinde bir derleme çalışması verilmiştir.  

Batı Pontid tektonik birliği içerisinde konumlanan İstanbul Zonu, İstanbul Boğa-
zı’nın her iki yakasında, önemli bir tektonik olayla yan yana gelen, metamorfizma 
göstermeyen birimlerden oluşur ve Kocaeli yarımadasına doğru devam eder. İstan-
bul Zonu’nun karakteristik özelliği, Paleozoyik yasli çökel istiflerinin, Türkiye’nin 
diğer tektonik birliklerindeki aynı yaştaki istiflerden farklı özellikler sunmasıdır.  
Bu Paleozoyik istifin üzerinde, Mesozoyik ve Senozoyik yasli kayaçlar tektono-stra-
tigrafik ilişkilerle bir araya gelmekte ve boğazın açılımı, göllerin oluşumu, derin va-
dilerin oluşumu gibi olağanüstü güzellikte çok özel yapısal unsurları içermektedir.  

Dar anlamda Beykoz’un, daha genel anlamda İstanbul Zonu’nun karakteristik jeo-
lojik özellikleri, Pontidlerin jeodinamik evriminde, üç farklı zamanın ve orojenezin 
farklı jeodinamik olaylarını barındırması bakımından önemli bir konuma sahip 
olduğu görülmektedir. Ayrıca, KAF’ın İstanbul Zonu’nun içerisinde olması ve Bey-
koz’un da bu fayın hemen kuzeyinde olması, fayın hareketinden etkilenebileceğini 
göstermektedir. Bu nedenle, Beykoz ve çevresi depremsellik açısından dikkat edil-
mesi gereken ve atılacak her adımda jeolojik olarak çok iyi analiz edilmesi gereken 
bir konumdadır. 
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Su Kaynakları ve Zemin 
Koşulları Açısından  
Beykoz’un Jeolojisine Bir Bakış   

Hüseyin ÖZTÜRK1

Özet

Afetsellik ve yer kaynakları bağlamında Beykoz’un jeolojisi İstanbul’un genelinden 
önemli ölçüde farklılıklar sunar. Beykoz, Marmara Denizi içinden geçen ve Dün-
yanın en önemli deprem üreten faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay (KAF) 
zonuna diğer ilçelerine göre daha uzakta yer alır ve bu nedenle de olası bir dep-
remden daha az etkilenecektir. Bununla birlikte, KAF öncesi Beykoz’dan Sarıyer’e 
geçen bir fay hattının var olduğunu ve bu hattın günümüzde de sismik dalgaları 
kolaca aktaran yapısal bir süreksizlik oluşturduğunu da unutmamak gerekir. 

Beykoz’un Kuzey Anadolu fayına uzak olması ve beklenen depremlerden daha az 
etkilenecek olması bir gerçek iken, Beykoz’un belli noktalarındaki zemin koşul-
larının zayıf olduğu ve deprem dalgalarının bu tür ortamda daha uzun bir süre 
kalacağı ve bu nedenle şiddetini artıracağı da bir başka gerçekliktir. Bu tür zemin 
koşullarından önemli biri Sultaniye çevresinde, diğeri ise Kavacık bölgesinde bu-

1  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Büyük Çekmece 
Kampüsü, İstanbul, ozturkh@istanbul.edu.tr
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gün aktivitesini yitirmiş fayların hareketine bağlı oluşmuş yamaç yelpazesi çökel-
leridir.  Kavacık’ta bu tür zeminlerdeki bazı önleyici (fore) kazık uygulamalarında 
temel kayaya inmeyen koruyucu kazıkların inşaat öncesi çöktüğü ve daha ciddi 
bir zemin iyileştirme sorununa neden olduğu görülmüştür. Bu bölgede yapılacak 
yapılarda kazık temellerin ya alttaki kireçtaşlarına kadar çakılması veya alüvyon 
dolgu ve altındaki ayrışmış killi kireçtaşı örtüsünün kaldırılması gerekecektir. Ben-
zer önlemlerin Beykoz’daki nehir yataklarına yakın zeminlere yapılacak yapılarda 
da alınması gerekir. 

Beykoz’un bir diğer jeolojik özgünlüğü ise çok değerli kaynak sularına sahip ol-
masıdır. Beykoz’un lezzetli fakat düşük debili su kaynakları (Çubuklu, Akbaba, Sır-
makeş, Karlı Tepe) Üst Ordovisyen-  Alt Siluryen yaşlı kuvarsitlerden (taşlaşmış 
eski plaj kumları) ve daha bol ancak daha düşük nitelikli suları da Devoniyen yaşlı 
kireçtaşlarından (Onçeşme, Soğuksu, Anadolu Kavağı) boşalmaktadır. Beykoz’daki 
bu su kaynaklarının gelecekte de akması, kuvarsitler ve kireçtaşları üzerine inşaat, 
yol vb. mühendislik yapılarının sınırlanmasına bağlı olacaktır. Kireçtaşı ve kuvarsit 
içine sızmayı engelleyen uygulamalar, kontrolsüz sondajlar ve tüneller geçmişte ya-
şanan su kaynaklarındaki kurumalarının artmasına ve kaynak suyunu kaybetmiş 
bir Beykoz oluşmasına sebep verebilir. Koruma tedbirleri yanında, yer altı sularının 
beslenmesi için kireçtaşları ve kuvarsitlerin bulunduğu alanlara yapay beslenme 
de yapılabilir. En azından çatı sularının bu alanlarda açılacak sondajlarla yer altına 
verilmesi (Örneğin Türk- Alman Üniversitesi, İtfaiye Binası ve Nun Okulları gibi 
kireçtaşları üzerine yer alan yapıların çatı sularının Onçeşme’yi besleyen kireçtaş-
ları içine verilmesi) yer altı sularının, dolayısıyla kaynakların gücünü ve ömrünü 
arttıracaktır.

Giriş

Bir bölgenin yerleşim açısından uygunluğu; afet riski taşımamasına ve başta su ol-
mak üzere doğal kaynaklarca zengin olmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Depremden sele, 
heyelandan çamur akmasına, volkanik püskürmeden hortumlara kadar geçmişte 
çeşitli afetlere maruz kalmış ve gelecekte de kalacak olan kentlerin doğru yere ku-
rulduğunu da söyleyemeyiz. Tarihte bu tür yerler her ne kadar afetlere uğrayarak 
günümüze kadar varlığını sürdürmüşlerse de büyük ekonomik ve can kayıpları ya-
şamışlar, bir başka deyişle ciddi bir bedel ödemek zorunda kalmışlardır. Bu tür be-
deller ödememek için yerleşim planlamasında dikkate alınması gereken en önemli 
etmenin başında, bölgenin afet maruziyetinin analizi gelmektedir. İstanbul için en 
önemli afet riski şüphesiz deprem olup depremlerle İstanbul kenti 1509, 1766, 1894 
ve 1999 yıllarında can ve mal kaybı yaşamıştır ve gelecekte de az veya çok yaşaya-
cak gibi görülmektedir. 

Kentin kuruluş yerini belirleyen bir diğer önemli unsur su, toprak,  taş, ağaç gibi 
canlı ve cansız kaynakların ortamda yeterince bulunmasıdır. Kenetlerin kurulabil-
meleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri de bu kaynak bolluğuna - yeterliliğine bağ-
lıdır. Bu kaynakların azalması veya tükenmesi durumunda kentin ihtiyaç duyacağı 
kaynak  -örneğin içme suyu-  kente dışarıdan ve büyük bir maliyetle getirilecektir 
ve güvenliği de her zaman ayrı bir sorun teşkil edecektir. Kentlerin sürdürülebilir-

liğini denetleyen bu özelliklerin Beykoz temelinde irdelendiği bir çalışmayı daha 
1999 depremi öncesi Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile Beykoz Vakfı’nın birlikte 
düzenlediği Beykoz Sempozyumunda (Öztürk, 1998) ele almış, deprem ve su bağ-
lamında Beykoz’un yerleşim planlamasını irdelemiştim. Bu çalışmada kaynakların 
hidrojeoloji modellerini, deprem ve zemin ortamına ait bilgileri de katarak daha 
güncel-ileri bir değerlendirme yapma imkânı da bulmuş bulmaktayım. Bir yandan 
kapımızdaki küresel ekolojik kriz, diğer yandan beklenen Marmara Denizi depre-
minin Beykoz’a etkisi bağlamında ele aldığımız bu çalışma, gelecekte çok daha iyi 
değerlendirilecektir.

Beykoz’ un Jeolojik yapısının temelleri

Su kaynakları ve zemin koşullarının analizi bağlamında, bu çalışmada Beykoz’un 
jeolojisini oluşturan kayaç toplulukları en alttan üste (yaşlıdan gence doğru) sa-
deleştirilerek tanıtılacaktır. Buradaki sadeleştirmede ana ölçüt, kayaçların su ge-
çirimliliğidir. Yağışla ilgili yüzey suları sadece geçirimli kayaçların içine sızar ve 
ilerleyebilir. Bu nedenle suyu sadece bu tür geçirimli kayalardan alabiliriz. Tersine 
suyu geçirmeyen (impermeable) kayaçların içinde su sızamaz ve bu nedenle de bu-
lunmaz ve bu tür ortamlar yapılaşmaya uygundur ve yapılaşmanın yer altı sularına 
bir zararı olmaz. Bu çalışmadaki jeolojik sadeleştirmede deprem sırasında zemin 
davranışı da gözetilmiş, özellikle Kuvaterner yaşlı (son 2 milyon yıl içinde olmuş 
ve bugün aktivitesini yitirmiş) fay hatları ve bu fay hatlarına bağlı çökelmiş sulu ve 
kırıntılı genç oluşumlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Paleozoyik Oluşumları

İstanbul’un en yaşlı kayacı olan ve Kurtköy Formasyonu olarak bilinen (Önalan, 
1981)  mor çakıltaşı ve şeyllerden oluşan yaklaşık 480 milyon yıl öncesine ait akar-
su oluşumları, Beykoz’un doğusunda Polenezköy ve çevresinde geniş alanlar kaplar 
(Şekil 1). Bu kayaçlar geçirimsiz veya çok az geçirimlidir ve bu kayaçlar içinde açı-
lan ve yüzlerce metre ilerleyen su kuyulardan son derece sınırlı su çıkarabilmiştir. 
Bir sedimanter paket olarak birkaç km toplam kalınlığı olan bu formasyonalar yer-
leşim için en uygun kaya ortamlarını oluştururlar.

 Geçirimsiz bu mor seriler üzerine sık çatlaklı-kırıklı krem renkli sert dokulu, sığ 
deniz plaj ortamında çökelmiş olan kuvarsitler (Aydos Formasyonu) gelir. Kuvar-
sitler sert olmalarından dolayı İstanbul çevresindeki tepeleri oluşturur. Beykoz’daki 
Sırmakeş Tepe, Akbaba Tepe, Karlıtepe, Göztepe, Alemdağ Tepe bu kayaçlardan 
oluşur ve bu kayaçların çatlakları boyunca ilerleyen sular derinde toplanır ve ge-
çirimsiz bir kaya sınırından kaynak olarak boşalım yapar. İstanbul’un lezzetli su 
kaynaklarının esas olarak İstanbul’un doğusunda bulunma sebebi, kuvarsitlerin 
Sarıyer’deki Hünkâr Tepe dışında sadece bu alanda yer almasıdır. Kuvarsitler sade-
ce Sarıyer de Hünkâr Tepe civarında yer alır ve eteğinden Beykoz sularına benzer 
lezzette Kestanelik kaynak suyu boşalır.

Kuvarsitler üzerine kırmızı killerin egemen olduğu ve hidrojeolojik bağlamda ge-
çirimiz özellikli Gözdağ Formasyonu gelmektedir. Kırmızımsı kahve renkli, ince 
tabakalanmalı- laminalı kiltaşı ve çamur taşlarından oluşan formasyon Beykoz’da 
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en iyi şekilde Beykoz Tünelinin Elmalı çıkışında ve Karlıtepe eteklerinde görülür. 
Lagün ortamına ait olduğu ifade edilen bu formasyonların üzerine ise kireçtaşla-
rı gelmektedir. Bu sedimanter paketlerin düzgün bir şekilde birbiri üzerine gelişi, 
Beykoz Tünelinden ve Elmalı çıkışı hattında net olarak görülür.

Kireçtaşları kalın katmanlı, sert, sparit damarlı olup üste doğru sucuksu yapılı ve 
şeyl- grovak ardalanmalıdır ve çeşitli dokular gösterir. İleri derecede karstlaşmış 
olup karstik boşlukları yüzey sularını emen birer düden gibidir. Bu tür erimeli 
alanlardan birisi Dedeoğlu Viyadüğü ayağı yapımı sırasında gözlenmiş, yüzlerce 
metreküp beton viyadük ayakların oturtulduğu kireçtaşlarının karstik boşlukların-
ca emilmiştir. İstanbul bölgesindeki Paleozoyik yaşlı Kireçtaşları Dolayoba, Kartal, 
Trakya Formasyonları gibi çeşitli yaş ve türlere ayırtlanarak haritalanmakla bir-
likte bu makalede amaca hizmet etmesi bakımında yukarıda da ifade edildiği gibi 
ayırtlanmadan haritalanmıştır. Tabanda krinoid fosil döküntülü sığ deniz ortamını 
karakterize eden ve üste doğru derin deniz ortamına özgü killi kireçtaşlarına geçen 
kayaçlar içinde sirküle olan sular geçirimsiz hatlardan örneğin Onçeşme gibi kay-
nak suları olarak boşalır. Beykoz ilçesindeki kireçtaşları Siluriyenden Karbonifere 
kadar uzanan yani 440 ile 300 milyon yıl önce Atlantik Okyanusu kıyılarına benzer 
bir okyanusunun kıta şelfinde çökelmiştir.

Mesozoyik Oluşumları

İlçenin Mezozoyik kayaçları Üst Kretase yaşlı Çavuşbaşı graniti (Öztunalı ve Satır, 
1975) ve Riva bölgesinde gözlenen volkanik kayaçlardır. Beykoz’un çocuğu olan, 
komşum olmasından ve tanımaktan büyük mutluluk duyduğum Tübingen Üniver-
sitesi Yerbilimleri Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. h.c Muharrem Satır tarafından da 
çalışılan bu granitlerin yaşı 67 milyon yıl olarak saptanmış ve bu yaş daha sonraki 
araştırmacılarca da doğrulanmıştır (Şehin ve diğ. 2012). Çavuşbaşı bölgesinde gö-
rülen granitler ileri derecede tektonik strese maruz kalmış, parçalanmış ve dağıl-
gan bir yapı kazanmıştır. Granit gibi sert kayaların bugün Çavuşbaşı civarında düz 
ve alçakta yer alan bir araziyi oluşturma sebebi, kırılmış ve aşırı parçalanmış olma-
sı şeklinde açıklanabilir. Bu granitlerin damar kayaçları olan andezitik dayklar ve 
porfir stokları da Beykoz’da sıkça görülür ve su kaynaklarının oluşumunda önemli 
bir rol oynar. İlçenin kuzeyinde yer alan volkanotortullar andezitik aglomera ve 
tüf ağırlıklı deniz altında depolanmış patlamalı volkan ürünleri Riva ile Anadolu 
Feneri çevresinde görülürler. 

Senozoyik Oluşumları

Beykoz’da yer alan yaklaşık son 10 - 5 milyon yıl öncesine ait olması olası kum, kil 
ve kömürden oluşma tortul kayaç serisi Şile’den başlar ve batıda yeni havalimanı 
bölgesine uzanır. Burada Türkiye’nin en kaliteli kaolinitik killerinin üretilir (yıl-
da 2.5 milyon ton) ve Kütahya’daki seramik fabrikalarına gönderilir. Öte yandan 
killerle ardalanan kum tabalarından üretilen kumlar İstanbul’un kum ihtiyacını 
karşılar. Kum yanında kömürler ise geçmişte İstanbul bölgesinin en önemli yaka-
cak kaynağını oluşturmuştur. Kil - kum -kömür ardalanmalı seri 80 metre kalınlığa 
ulaşır ve Üst Miyosen Pliyosen döneminde GB dan, yaklaşık Midilli Adası civarın-

dan doğup Akdeniz’e boşalan bir akarsu deltası düzlüğünde çökelmiş sedimentleri 
temsil eder. Aynı formasyon olmasına rağmen Beykoz-Şile bölgesindeki kömürle-
rin kaloriferik değerleri Kemerburgaz-Ağaçlı bölgesindeki kömürler kadar yüksek 
değildir. 

Şekil 1: Beykoz’un Basitleştirilmiş Jeoloji Haritası (Öztürk, 1998’den değiştirilerek)

Kuvaterner serileri

Yamaç Yelpazeleri

Beykoz’da yer alan kuvaterner çökelleri hem fay hatlarıyla ilişkili oluşmaları hem 
de zayıf zemin ortamını yansıtmaları nedeniyle özellikle önemlidir ve bu nedenle 
bu makalede detaylandırılarak ele alınacaktır. Beykoz’un küçük derelerinin kıyıla-
rında çökelmiş alüvyonlar dışındaki genç kuvaterner çökelleri Beykoz – Sarıyer fayı 
ile ilişkilidir. Bu fay hattı Beykoz’dan Sarıyer’e uzanan olasılıkla pliokuvaternerde 
faal olan ve bir - iki milyon yıl çalıştıktan sonra inaktif hale geçmiş, sadece Beykoz 
ve İstanbul Boğazı’nın şekillenmesine değil, Marmara Denizi’nin de oluşumunda 
rol oynayan yapıların başında yer alır. K 75 B doğrultulu, güneye eğimli, güney blo-
ğun düşüp kuzeyin yükseldiği bu normal fayın önünde karasal koşullarda kalın bir 
kollovial fan, yani yamaç yelpazesi çökelimi gelişmiştir. Bunun en iyi görüldüğü yer 
Sultaniye’deki Atatürk Anıtının arkasındaki çamlık alanının yamaçlarıdır (Şekil 2). 
Burada 30 metrelik dik bir kesitte fay kontrollü pliokuvaterner sedimentleri, orta-
lama 30 cm çaplı, yuvarlaklaşmış andezit ve kuvarsit bloklarından oluşur ve yataya 
yakın bir blok düzeni gösterir. Bir metreye ulaşan iri malzemelerden kurulu bloklu 
seriyi oluşturan elemanların alt düzeyleri Paşabahçe, İncirköy, Sultaniye, Paşabahçe 
çevresinde kil ve kum şeklinde görülür. Bu fayın düşey hareketine bağlı çökelmiş 
kırmızı, gri ve krem renkli kumlu killer hem İncirköy’de hem de Sarıyer’de tuğla 
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fabrikasında hammadde olarak kullanılmıştır. Bu gün her iki fabrikanın da kapalı 
olduğu Beykoz - Sarıyer fayı önünde gelişen bu kaolinitik killer yukarıda anlatı-
lan ve bugünlerde Kütahya’ya gönderilen Miyo Pliyosen kil, kum çökellerinden 
beslenmiş olmalıdır (Şek.3). Zira etrafında kireçtaşları olmasına rağmen 15 metre 
kalınlığa erişen kaolinitik kırmızı-gri-krem renkli killerin içinde kireçtaşı malze-
mesi bulunmamaktadır ve bu durum Miyosen killerinin kuvaterner fay çukuruna 
aktarılması (rework olması) şeklinde açıklanabilir. Öte yandan bölgede kalın ve 
homeojen bir kaolinitik kil yatağı oluşturacak başka bir jeolojik formasyon da bu-
lunmamaktadır. 

Şekil 2: Beykoz - Sarıyer Fayı önünde çökelmiş iri bloklu yamaç döküntülerinin Gümüşsuyu 

Kıyısında (a-b), Çubuklu Yazıcısuyu-Taşocağı bölgesinde (c) görünümü. Kiremit 
üretiminde kullanılan kırmızı killere ait sondaj karotu (Sarıyer Bölgesinden).

Şekil 3: K-G doğrultulu taslak bir kesitte Beykoz- Sarıyer Fayının Düşen bloğunda yer alan ve 
Miyopliyosenden aktarılan killi çökeller ve bunun üzerine gelen bloklu seri. 

Bloklu seri fayın kuzeyinde yer alan andezitik aglomeralardan ve kuvarsitlerden 
beslenmiştir. Şekilde Beykoz Fayına paralel şekilde yer alan Tuzla Fayı, Adalar Fayı 
ile güneyin çökmesi ve Marmara Denizi’nin oluşumu görülmektedir. Daha sonra 
Marmara Denizi içine giren doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fayı tüm düşey fayları 
da keserek doğudan batıya doğru ilerlemiştir. 

Beykoz ve Sarıyer’deki killi ve kumlu seriler, İstanbul’un jeolojisi üzerine çalışan 
eski araştırmacıların da ilgisini çekmiş ilk kez Chaput (1931) ve Chaput (1936), 
Sarıyer’de kil- kum ocağında kömürlerin de gözlendiğini belirterek bunların bir 
fayla korunmuş Kemerburgaz Pliyoseni olabileceğine işaret etmiştir. Daha sonra 
Baykal ve Kaya (1966) ise bunların bir faya dayanmadığını belirtmişlerdir. Şengör, 
(2011) İstanbul Boğazı’nın oluşumuna ait makalesinde durumu ayrıntılı olarak ele 
almış ve boğaz tabanında fay kontrollü bir Pliyosen deposunun olabileceği belirtil-
miştir. Bu fay kontrollü çakıllı bloklu seri çeşitli araştırmacılarla Belgrad çakılları, 
bazı araştırmacılarca da eski nehir teras çökelleri olarak adlandırılmıştır (Darkot, 
1938, Pamir, 1957, Şengör 2011). Bunlar gerçekte fay kontrollü karasal döküntüler-
dir ve yersel olarak sularla işlenmiştir. Sarıyer tarafında yaptığımız incelemelerde, 
Pliyosen çökellerinin dik bir morfolojiyle sınırlandırıldığı ve bunun açıkça bir faya 
karşılık geldiği ve tabanda 15 m kalınlığında ve geçmişe tuğla imalatında kullanı-
lan kil yatakları bulunduğu sondaj verileriyle tespit edilmiştir. 

Beykoz Sultaniye’deki Pliyokuvaternere benzer bir sediment depolanması, bolca 
kuvarsit bloklu,  zayıf tutturulmuş kahve renkli bir oluşum olarak Kavacık - Çu-
buklu sırtlarında Yazıcısuyu – Atatürk İlköğretim Okulu çevresinde görülür. Bun-
lar da Beykoz- Sarıyer Fayına paralel bir fay hattı önünde çökelmiş olmalıdır. Bura-
da yataya yakın kırıntılar içine sızan sular altında yer alan geçirimsiz killi grovaklar 
sınırları boyunca kaynak suları şeklinde boşalım yapar. 

Alüvyonlar

Alüvyonlar, suya doygun kırıntılı sedimentler olmaları nedeniyle deprem dal-
galarını ve dolayısıyla depremin şiddetini büyüten sorunlu zemin ortamlarıdır. 
Beykoz’da yer alan alüvyonların en önemlileri Riva Deresi kıyılarında, Göksu ile 
Küçüksu derelerinin ağızlarında, Tokatköy ve Çubuklu Deresi kıyısında yer alır. 
Bu alüvyonlar üzerinde veya kıyılarında yapılan yapılar, depremden en yoğun etki-
lenecek ortamlar olacaktır.

Beykoz’un Su Kaynakları

Beykoz, son derece lezzetli kaynak suları içerir ve bunlardan Sırmakeş, Akbaba ve 
Çubuklu su dolum tesislerinde ozonlamadan geçirilen ve ambalajlanan sular sa-
tılmaktadır. Çatlaklı kuvarsitlerden alınan ve damacalanarak ağırlıklı olarak Bey-
kozluya sunulan bu kaynak sularına benzer bir su Karlıtepe’nin kuzey eteklerinden 
boşalır. Merterler arazisinden Hüseyin Bey Suyu olarak bilinen bu su bir dönem 
Beykoz taksi durağı arkasındaki dolum tesislerinde satılmış, ancak açık şekilde 
su satılmasının yasaklanması sonrası buradaki tesis kapatılmıştır. Günümüzde 
borularla Beykoz korusu kıyısına getirilen bu sudan vatandaşlar damacanalarını 
serbestçe doldurmaktadırlar. Ormanın içinde yer alan bu su kaynağının doğru yö-
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netilmesi, boşa akmaması, sağlıklı bir şekilde halka hizmet vermesi adına Beykoz 
Belediyesi ile arazi sahipleri arasında bir anlaşmanın yapılması ve böylelikle halka 
uygun bir bedelle bir su verilirken belediye ve arazi sahiplerinin de bundan eko-
nomik anlamda yaralanması, buradaki kaynağın korunması ve kullanılması adına 
önemli olacaktır. Kuvarsitler içinde Beykoz’da Toygar bölgesindeki sular kurumuş 
veya buradaki konutlara alınmıştır.  

Beykoz’un su kaynaklarından bir diğer türü, kireçtaşlarından boşalan sulardır. 
Bunların en görkemlisi Onçeşme kaynak suyudur. Bir süre Tekel Alkol ve İspirto 
Fabrikasında kullanılan bu suyun on lülesinden su akmaktadır. 1999 depreminden 
sonra birkaç gün kırmızı akmıştır. Bunun nedeni kireçtaşlarının erime boşluk-
lu-mağaralı yapılı ortamından gelen suyun deprem sırasında mağara bünyesindeki 
kırmızı çamurlarla karışması olmalıdır. Deprem sırasında mağara duvarlarında-
ki kırmızı çamurtaşları (terra rosa artıkları) su ile ortamdan uzaklaştırılmışlardır. 
Onçeşme’ye benzer şekilde Soğuksu bölgesinde yer alan benzer bir kaynak suyu 
kireçtaşları içinden boşalmaktaydı. Günümüzde inşaat sonrası harap edilen bu 
kaynaklar İncirköy bölgesindeki çeşmeleri beselemekteydi. Beykoz’un kaynak su-
larının beslenme boşalma mekanizması ve Beykoz’daki kaynaklardan çeşmelere 
verilen su hatları sırasıyla şekil 4 ve 5’te görülmektedir. Beykoz’un geçmişteki su 
ihtiyacı suyu olmayan bölgelere yapılan çeşmelerle başarılmıştır. Sarıyer Bahçe-
köy’deki Vakıf Suları Müdürlüğü’nde yaptığımız araştırmalarımızda Beykoz’un son 
derece karmaşık çeşme-kaynak sistemi ortaya çıkarılmıştır (Öztürk,1998). Artık 
günümüzde bu kaynaklar ve çeşmelerin çoğu kurumuş, bazı çeşmelere ise İSKİ 
suları bağlanmıştır. 

Şekil 4: Beykoz’daki kaynak tiplerini, beslenme ve boşalım işlemlerini gösteren kesit.  
Kesitlerde geçirimli ortamlarda sirküle olan suyun geçirimsizlik perdeleri boyunca kaynak olarak 

boşalımı görülmekte.

Şekil 5: Beykoz bölgesindeki tarihi çeşmelere su sağlayan su hatları ve beslendikleri kaynaklar 
görülmekte (Öztürk, 1998).

Beykoz’un Zemin Ortamları ve Deprem Sırasındaki Beklenen Davranışları

Beykoz aktif Kuzey Anadolu Fayına İstanbul’un diğer ilçelerine göre uzak ol-
makla birlikte Beykoz’un içinden geçen eski bir fay aktivitesini yitirse bile ya-
pısal bir süreksizlik zonu oluşturmakta, öte yandan bu fay hattının geçmişte 
çalışması sırasında yığışmış görece zayıf sedimentlerin Beykoz’da yer alması 
nedeniyle Beykoz’daki yapılaşmalarda parsel ve/veya ada bazında yapılacak ze-
min etüd çalışmalarında zemin karakteristiklerinin iyi analiz edilmesi gerekir. 
Mevcut uygulamada sondajlı zemin etütlerinden elde edilen Vs30 (yüzeyden 
itibaren ilk 30 metre içindeki S dalgasının saniyedeki ilerleme hızı) veya SPT 30 
(Standart Penetrasyon Testi, 63.5 kg ağırlığındaki demir kütlenin 76 cm yük-
seklikten düşürülerek SPT tüpünün yer içine 30 cm girmesi için gerekli darbe 
sayısı) veya zeminden sondajla alınan örneğin tek ve üç eksenli deneyle drenaj-
sız kayma mukavemeti değerine göre (üç yöntemden birisinin yapılması yeter-
li görülmekte) yapının oturacağı yerin zemin karakteristiği belirlenmekte, (Şekil 
6) bu karakteristikler e-devlet ortamından koordinatları verilerek AFAD’ın böl-
gesel ivme haritasındaki değerleriyle işleme sokularak parsele özgü yerel dep-
rem ivme değeri elde edilmektedir ki yapı projesi bu değere göre yapılmaktadır  
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180318M1-2.htm).

Deprem sırasında oluşacak ivme değerlerinin doğru analizi zemin etüt çalışmaları-
nın titizliğine bağlı olacaktır. Zaman zaman şirketler arası rekabet nedeniyle zemin 
etüt çalışmalarında bazı değerlerin sondaj yapılmadan verildiği, yersel değişimle-
rin atlandığı görülmesi üzerine bazı ilçelerde zemin etüt sondajlarının videosunun 
çekilmesi ve raporla birlikte sunulması şartı getirilmiştir. Beykoz aktif fay hattına 
uzak diye zemin etüt çalışmalarının heyelan, kaya düşmesi riskleri dâhil denetlen-
mesi son derece önemlidir ve bununla ilgili olarak Beykoz’un yerel ve idari yetkili-
lerinin gereken titizliği göstermeleri gerekir. 
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Beykoz’da Kuvaterner çökellerinde yapılan sondajlar sırasında elde edilen SPT30 
değerleri 15-30 arasında değişmektedir. Bu tür ortamlardaki deprem ivme yükleri-
nin 0.4 g’nin üstünde olacağı da tabiidir. Kuvaterner yamaç dolguları ve alüvyonlar 
yanında karstik boşluk dolgusu içeren alalardaki (Örneğin Çubuklu – Şenevler- 
Taşocağı mevkii civarında)  kırmızı renkli tutturulmamış fay kontrollü dolgunun 
tamamen kaldırılması gerekecektir. 

Şekil 6: Beykoz‘daki Kuvaterner dolgularında yapılan SPT deneylerinde  (N60)30 değerleri 15- 25 
arasında değişmekte ve yerel zemin sınıflamasında ağırlıklı olarak ZD zemin sınıfına girmektedir.

Şekil 7: AFAD tarafından hazırlanıp 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlandıktan sonra yenilenerek 1 Ocak 2019 da yürürlüğe sokulan Türkiye Deprem Tehlike 
Haritasında deprem sırasında olabilecek en büyük yer ivmesi gösterilmiştir. Şekilde Beykoz’un 
konumu ve deprem sırasında genel olarak 0.3 ile 0.4g arasında değişen deprem ivmesine maruz 

kalacağı görülmektedir. Yerel zemin değerleri bu harita altlığı ile birleştirilerek parsel bazında nihai 
deprem ivme değerleri ede edilmektedir.   

Geleceğe İlişkin Öneriler

Beykoz’da yeraltı sularının ve kaynak sularının korunması ve gelecek kuşaklara 
da aktarılması için Kuvarsitlerin bulunduğu tepelik alanlara her türlü yapılaşmaya 
izin verilmemelidir. Bu izinlerin verilmesi durumunda kaynaklar sadece kirlen-
meyecek, tamamen kuruyacaktır. Kaynak sularının korunması için korunması ge-
reken bir diğer alan, kireçtaşlarının bulunduğu alanlardır. Kireçtaşlarının üzerine 
yapılan yapılar veya asfaltlanan betonlanan yollar da yüzey sularının sızmasını en-
gellenerek kaynakların cılızlaşmasına ve kurmasına neden olacaktır. Bu kaynakla-
rın korunması için koruma yanında kontrolsüz-kaçak sondaj yapılarak yeraltından 
aşırı su çekimine izin verilememelidir. 10 metre altındaki tüm sular yeraltı sularıdır 
ve aranması için DSİ’den, kullanımı için ise İSKİ’den izin alınması gerekir. Günü-
müzde hızlı ilerleyen sondaj makinaları bir günde kuyuları açıp pompa teçhizlerini 
yapabilmekte ve izinsiz kuyularla yeraltı suyu çekilmektedir. İstanbul’da aşırı yeral-
tı suyu çekimi nedeniyle deniz suyu içeri girmiş ve yeraltı sularında tuzlanmalar 
başlamıştır. 

Onçeşme’nin zaman zaman kurumasına neden olan, kireçtaşları içinde yapılan 
yapılardır ve bu tür yapılarla yeraltı suları daha alttaki bir geçirgen ortama ka-
çabilmektedir. Kireçtaşları üzerine yapılan binaların örneğin İBB İtfaiye binası, 
Türk-Alman Üniversitesi Binası, Nun Okulları binasının çatı sularının toplanarak 
yapılacak sığ sondajlarla yeraltına verilmesi ve böylece yeraltı sularındaki düşü-
mün önüne geçilmesi ve kaynaklarının korunması sağlanabilir.

Beykoz - Sarıyer fay hattı tam olarak ortaya konularak bunun üzerindeki yapıların 
depremden aşırı etkilenmesi, kaymaların önüne geçilmesi, bu fay hattının önünde 
gerek Paşabahçe gerekse Kavacık civarında çökelmiş kırmızı killi, kumlu, bloklu se-
dimentler üzerine yapılacak mühendislik yapılarındaki zemin etütlerinde gereken 
titizliğin gösterilmesi önemli görülmektedir. 
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Eskiçağ Kaynaklarında  
Beykoz 

Mustafa H. SAYAR1 

Özet

Bu bildiri kapsamında Beykoz ilçesi sınırlarında kalan bölgenin eskiçağ deniz ve 
kara ulaşımında oynadığı rol, eskiçağ yazarlarının eserlerindeki bilgiler dikkate 
alınarak sunulacaktır. Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerini Karadeniz’e bağlayan 
ve özellikle Kuzey Karadeniz bölgesinden hububat sevkiyatı için hayati önem ta-
şıyan bu suyolu hakkında eskiçağ yazarlarının bu kutsal alan hakkında yazdıkları 
ve eskiçağ dönemi kitabeleri aracılığıyla bugüne değin Beykoz bölgesinde Kara-
deniz’e açılan veya Karadeniz’den gelen gemilerin izledikleri deniz yoluna ilişkin 
yorumların bir sentezinin yapılması öngörülmektedir. Bunun dışında kara yoluyla 
Boğaz bölgesine gelen çeşitli eskiçağ kavimlerine mensup orduların ve insan top-
luluklarının boğazın bir yakasından diğer yakasına geçişte Beykoz bölgesinin ve 
bu bölgeye uzanan yolların önemi ve kullanım sıklığı üzerinde durulacaktır. Ayrıca 
bölgede 18, 19 ve 20.yy.larda incelemeler yapmış olan araştırmacılar ve seyyahların 
gözlemlerine de yer verilmesi öngörülmektedir. 

 

1  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, mhsayar@gmail.com; mhsayar@istanbul.edu.tr 
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Bugün Beykoz ilçe merkezinin bulunduğu yer M.S. 1.yy.da yaşamış ve Vesuv yanar-
dağı patlaması sırasında lav altında kalarak hayatını kaybeden Plinius’un Naturalis 
Historia (=Doğa Tarihi) eserinin 5. Cildinin 150. paragrafında Amykos Koyu ve 
Limanı olarak tanımlanırken buradaki yerleşmenin isminin Amykopolis olduğunu 
yazar2. Büyük balıklar yakalanan bu koydan Rodoslu Apollonios’da bahseder3. Koy-
da Mermer iskele = Scala Marmorea adının da kullanıldığı bir yerleşim yeri vardı.  

Eskiçağ kaynaklarında Beykoz’dan çok fazla bahsedilmesinin sebebi, Beykoz ve 
çevresinin Karadeniz’e çıkış öncesinde son yerleşim alanı olmasıdır. Özellikle bo-
ğaz kıyısında bir köy olan Anadolu Kavağı’nın hemen kuzeyindeki yamaçta bu-
lunan bir orta çağ yapısı olan Yoros Kalesi ve çevresi, bu kalenin yapımından çok 
önce burada inşa edilmiş olan tapınaktan aldığı isimle Hieron olarak anılan kutsal 
alandan birçok eskiçağ yazarı bahseder4. M.Ö. 5.yy.da yaşamış olan Şair Pindar 
M.Ö. 460’lı yıllarda Karadeniz’e çıkışta zorluk yaratan Karadeniz’in sert rüzgârla-
rından bahsetmektedir5. M.Ö. 5.yy.da yazdığı tarih kitabının 4.cildinde Herodot bu 
kutsal alandan bahsetmektedir6. Hatip Demosthenes M. Ö. 364 yılında Kırım’dan 
gelen buğday yüklü gemilerin Hieron önünden başlayarak bir donanma eşliğinde 
boğaza giriş yaparak ilerlediklerinden bahsedilmektedir7. M.Ö. 3.yy.da Rodoslu 
Apollonios tarafından yazılmış olan Argo Denizcileri Efsanesi adlı şiirsel anlatım 
kapsamında yazılmış mısralarda bu tapınaktan bahsedilmektedir8. Bir başka es-
kiçağ yazarı olan İstanbullu Dionysos ise M.S. 2. yy. sonlarında yazdığı ve Boğaz’ı 
anlattığı eserinde bu kutsal alana değinir9. Coğrafyacı Ptolemaios’a göre burada 
bir de Tanrıça Artemis’e adanmış bir tapınak vardı10. Coğrafyacı Plinius ise bura-
da ocak tanrıçasının bir kutsal alanının bulunduğunu yazmaktadır11. M. Ö. 1.yy.a 
tarihlenen vezinli bir yazıt ise uygun rüzgâr sağlayan tanrıya kurban sunmadan 
geçmemeyi önermektedir12. 

Eskiçağ kitabelerinde de bu önemli kutsal alana değinilir. M.Ö. 3.yy.a tarihlenen 
ve Anadolu Kavağı’nda bulunmuş bir adak yazıtında 12 Tanrıya sunuda bulunul-
maktadır13. M.Ö. 1. yy. a tarihlenen bir başka yazıttan edinilen bilgilere göre Kos 

2 Plinius, (Doğa Tarihi) Nat. hist. V 150; Amykos koyu ve Limanı hakkında bkz. Petrus Gyllius, İstanbul Limanı. 
İstanbul 2000, 209-212; E. C. Kömürcüyan, İstanbul Tarihi. XVII. Asırda İstanbul. İstanbul 1952, 51; Beykoz hakkında 
daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithynien und Hellespont. Tabula 
Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 395. 
3  Rodoslu Apollonios 137. 
4  Hieron ve buradaki yapılar hakkında bkz. Ph. A. Dethier, Der Bosphor und Constantinopel. Viyana 1873, 76; S. 
Eyice, Bizans Devrinde Boğaziçi. İstanbul 1976, 72 - 91; Anadolu Kavağındaki Hieron hakkında yazılmış olan ve 
tüm eskiçağ yazarlarının Hieron hakkında verdikleri bilgiler ile Hieron ve çevresinde bulunmuş yazıtları içeren en 
kapsamlı makale olarak A. Moreno, Hieron. The Ancient Sanctuary at the Mouth of the Black Sea. Hesperia 77, 2008, 
655-709; Th. Russell, Byzantium and the Bosporus. Oxford 2017, 30-32; Hieron hakkındaki tüm eskiçağ ve orta çağ 
yayınları ve bunların değerlendirmeleri hakkında bkz. K. Belke, Bithynien und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 
13. Viyana 2019, 606-609. 
5  Pindar, Pythia IV, 203-210. 
6  Herodot IV 81 ve IV, 85-87, 2. 
7  Demosthenes 50. 6, 17 – 19. 
8  Rodos’lu Apollonios II, 164-177; II 531-533; Polybios IV 44. 
9  Dion. Byz. 75, 92-93 ve anonim liman listesi 90; Hieron’da bulunan bir resim hakkında Philostratos, Imagines I; 
Hieron kutsal alanında bulunan Zeus Ourios heykeli hakkında bkz. Cicero in Verrem II 4, 128/129.  
10  Anadolu Kavağı bölgesinde bir de Artemis tapınağı bulunduğunu coğrafyacı Ptolemaios yazmaktadır; Ptole-
maios, Geographica V, 1, 2. 
11  Plinius, (Doğa Tarihi) nat. hist. V 150. 
12  Bu yazıt hakkında bkz. R. Merkelbach – J: Stauber, Steinepigramme aus dem griechischen Osten 2. Münih-Leipzig 
2001, 219 – 220. 
13  Bu yazıtın yorumu hakkında bkz. R. Merkelbach, Die Inschriften von Kalchedon. Bonn 1979 No. 13. 

Adası’ndan gelen bir savaş gemisinin mürettebatı Anadolu Kavağı’ndaki Hieron’da 
kurban sunmuşlardır14.  

Anadolu Kavağı’ndaki Hieron, Boğaz’dan Karadeniz’in ilk göründüğü yer oldu-
ğundan hem eskiçağ ve hem de orta çağ deniz seyri haritalarında (= periploi) Kara-
deniz’den giriş yapanlar için Boğaz’daki deniz yolculuğunun başlangıç yeri olarak 
tanımlanmakta ve uzaklıklar buna göre ölçülmektedir15. Philostratos’un bildirdiği-
ne göre Boğaz’ın Anadolu çıkışında bir de Fener bulunmaktaydı16. Bu fener, Tabula 
Peutingeriana’da Boğaz’ın çıkışında resmedilmiş olan fener olmalıydı15. Efes’te bu-
lunmuş olan ve M.S. 62 yılına tarihlenen portorium Asiae adını taşıyan eskiçağın 
en geniş alanı kapsayan Asia eyaletinin gümrük birliği bölgesinin içinde kalan çok 
önemli bir gümrük istasyonu olan Hieron bu yazıtın 23. satırında geçmektedir16. 
Bu özelliğini M.S. 4.yy.da devam ettiren Hieron, aynı zamanda bir askeri üs nite-
liği de kazanmaya başladı. Burada arkhon rütbesinde bir görevli bulunmaktaydı 
ve bu memur Karadeniz’e gönderilen ya da Karadeniz bölgesinden gelen silahları 
denetlemekle görevliydi. Sadece denetleme şeklinde yapılan bu işlem 6.yy. içinde 
imparatorun emriyle ağır bir gümrük vergisi alınarak yapılmaya başlandı19. M.S. 
257/258 yılında Got kabileleri Anadolu Kavağı’ndan Kadıköy’e kadar olan bölgeyi 
işgal ettiler. 268/269 yılında Gotlar Hieron’da konuşlandılar17. 324 yılında Konstan-
tin Roma Devleti’ni tek başına yönetmek için savaştığı Licinius’u yendiği Üsküdar 
meydan savaşına giderken Avrupa’dan Asya’ya Hieron’dan (=Anadolu Kavağın-
dan) geçmişti18. 5. Yüzyıl başlarında devletin yeni başkentinde imparatorların ho-
şuna gitmeyen kişilerin Hieron’a sürgüne gönderildikleri anlaşılmaktadır. Kalenin 
güneyindeki liman eskiçağda da kullanılmaktaydı. Bu tepede uygun rüzgârlar sağ-
ladığına inanılan tanrının kutsal alanı dışında 12 tanrı tapınağı da bulunmaktaydı.  

Eskiçağ’da Beykoz yöresinden bahsedilmesine sebep olan diğer bir olay da yine 
Boğaz girişi ve buradan geçen deniz yolu üzerinde bulunan Kyaneai ya da Symp-
legades veya Planktai ile ilgili bir efsanedir19. Kyaneai, “çelik grisi - mavi kayalar” 
anlamına da gelmekte olup eskiçağ kaynaklarında Boğaz’ın en kuzey noktasında 
Avrupa ve Asya kıyılarındaki kayalar olarak bilinmektedir20. Argo gemicilerinin 
Karadeniz’e çıkışlarındaki efsanedeki anlatıma göre bu kayalar birbirlerine yakla-
şarak gemilerin su seviyesinde tahribat yaparak su alıp batmalarına neden olurken 
Argo gemicilerinin geçişinden sonra bir daha yerlerinden kımıldamamışlardır21. 
Bu kayaların su üstünde görünen en büyük kütlesi Avrupa kıyısında Rumeli Feneri 

14  Bu yazıtın yorumu hakkında bkz. R. Merkelbach, Die Inschriften von Kalchedon. Bonn 1979 No. 15. 15 Arrian, 
Periplus 12 ve 25; Pomponius Mela I 101; Byzantion’lu Dionysos 92. 16 Philostratos I, 12, 5. 
15  Tab. Peut. VIII 2. 
16  Efes’te bulunmuş olan Asia Eyaleti Gümrük Yasasının 23. satırında geçen Anadolu Kavağı’ndaki Hieron gümrük 
istasyonu hakkında bkz. H. Engelmann – D. Knibbe, Das Zollgesetz der Provinz Asia. Epigraphica Anatolica 14, 
1989, 57; M. Cottier et alii, The Customs Law of Asia. Oxford 2008, 101, 111 ve aynı yayında St. Mitchell, The relation 
of Bosporus to Asia. 180. 19 Bu dönemde alınan gümrük hakkında bkz. A. Rubel, Die ökonomische und politische 
Bedeutung von Bosporos und Hellespont in der Antike. Historia 58/3, 2009, 352. 
17  Georgios Synkellos 467. 
18  Zosimos II 36. 
19  Ph. A. Dethier, Der Bosphor und Constantinopel. Viyana 1873, 73; D. Müller, Topographischer Bildkommentar 
zu den Historien Herodotos. Kleinasien. Tübingen 1977, 859 – 863; Kyaneai kayalıkları hakkında daha önce yazılmış 
diğer yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithynien und Hellespont. Tabula Imperii Byzan-
tini 13. Viyana 2019, 702 – 703. 
20  Herodot IV 85; Ptolemaios V 1, 3 (II 805 Müller) = V 1, 15. 
21  Rodos’lu Apollonios II 317–344, 349f., 549–606, 650f. 
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önünde olup Öreketaşı adıyla bilinmektedir. Anadolu Feneri yakınlarında bu ka-
yaların bulunduğu yer ise eski çağın Latince kaynaklarında Ancyreum Promonto-
rium ya da Grekçe kaynaklarda Ankuraion akroterion olarak tanımlanmaktadır22. 
Buranın güneyinde kaynaklarda Medea Kulesi olarak tanımlanan ve Kakasbos 
koyu olarak bilinen sahil kesimi bulunmaktadır. 16.yy.daki durumları ile günü-
müzdeki şekilleri arasında büyük fark olduğu anlaşılmaktadır. Eskiçağ coğrafya-
cılarından Strabon’un verdiği bilgiye göre Avrupa ve Asya kıyılarındaki kayaların 
birbirinden uzaklığı 29 stadia idi. Bu yaklaşık 3.6 km’lik mesafeye eşittir. Bugün 
ölçüldüğünde yaklaşık 4 km’lik bir mesafe söz konusudur. Bu kayaların Hieron’a 
olan uzaklığı da yaklaşık 4 km’dir. M.S. 6.yy.ın en önemli yazarlarından biri olan 
Prokopios ise Hieron civarında birbirlerine çarpan kayalar olduğundan bahseder23. 
Oysa birçok kaynak bu kayaların daha kuzeyde Yom Burnu’nda bulunduklarını 
yazar. Bu kayaların hem Rumeli ve hem de Anadolu yakasında bulunan ve su yü-
zeyine yakın olmaları nedeniyle dalgalı havalarda kıyıya yakın giden teknelerin bu 
kayalara çarpmalarına ve batmalarına neden olmaktadır.

Ancyreum Promontorium adını taşıyan Boğaz’ın Anadolu yakasındaki girişin baş-
langıcı24 eskiçağ yol güzergâhı haritalarında Hieron’dan XXV mil uzaktaki yol is-
tasyonu Ad Promontorium ile özdeş olmalıdır. Burası belki de coğrafyacı Ptolema-
ios’un Artemis Tapınağı’ndan uzaklığını belirttiği Boğaz’ın Anadolu girişindeki yer 
olmalıdır. 

Nehir, Gemi- ve Yol istasyonu ismi olarak aynı ismi taşıyan Rebas = Riva Roma 
döneminde bir yol istasyonudur25. Burada bir Osmanlı Kalesinin kalıntıları halen 
kısmen mevcuttur. 

Çakal Limanı, Anadolu Feneri güneyindeki bölge olup eskiçağdaki adı Ampelo-
des’tir26. Burasının adının boğazın bu kesiminde doğada aşılama yapılmadan yeti-
şen bir üzüm türünden geldiği tahmin edilmektedir. Bu liman Pilavkaya Burnu ile 
Anadolu Feneri arasında bulunmaktadır.  

 Gyllius, Bosporus 193 (GGM II 72); Grélois, Gilles 206 u. A. 1085; Oberhummer, 
Bosporos 752; Lykudēs, Bosporos 577. 

Kaya Adası Pilavkaya Burnu ile Harmankaya Burnu arasında ve eskiçağdaki adı 
Dios Akra olup bugün Poyraz veya Kale Burnu adını taşır. Poyraz Burnu ya da Kale 
Burnu Akra Dios adıyla bu dağ bölgede oturanlar tarafından “kutsal dağ” olarak 
tanımlanmıştır27. Poyraz koyunda Petrus Gyllius bazı mimari parçalar görmüştür28. 
Bu parçalar belki de bir tapınağa aitti. Poyraz burnunda büyük bir Osmanlı dönemi 

22  Byzantion’lu Dionysos 87 satır 29 = Gyllius Anaplus Bospori 186-191; Periplus Ponti Euxini 137. 26 Prokopios, 
hyper ton polemon logoi III, 1, 8. 
23  Prokopios, Hyper ton polemon logoi III, 1, 8.
24  Ancyraeum Promontoreum hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. 
Belke, Bithynien und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 396-397. 
25  Riva hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithynien und 
Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 967-968. 
26  Çakal Limanı hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithy-
nien und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 395. 
27  Poyraz Burnu hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithy-
nien und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 538-539. 
28  Petrus Gyllius, İstanbul Boğazı. XI. Bölüm. İstanbul 2000, 193 ve 195 

kalesi vardır. Gyllius burada üst üste yığılmış taş yığınları görmüş olup bunların 
denizcilere yol göstermek için toplandığını düşünür. Buranın yukarısında bir başka 
kale kalıntısı vardır.  

Macar Burnu doğusundaki Yuşa Tepesi, Byzantionlu Dionysos tarafından isimlen-
dirildiği Argyrion adıyla 16.yy. da da halen bilinmektedir. M.S. 6. yy.da Prokopios, 
İmparator Justinianus’un burnun kıyısındaki Aziz Pantalemon kilisesini tamir et-
tirdiğinden bahseder29. Burada ayrıca yoksul insanlar ve cüzzamlılar için de bir ba-
kım evi ve bir manastır vardı. Rōmanos I. Lakapēnos (920–944) 800 keşiş bulunan 
aziz Pantelemon Manastırı’nı temelden yeniden yaptırır. 1924’te kısmen kazılmış 
olup ana mekân, üzerindeki kubbe ve içeriden yarım yuvarlak dışarıdan 7 kenarlı 
apsis kısmı tespit edilmiştir. Yan apsisler üç kenarlı olup parçalı taş işçiliğiyle = 
opus sectile tekniğiyle yapılmış zemin döşemesi. Batıda Narthex altında bir me-
zar. Yapının batısında bulunan sarnıç biçimindeki su haznesi, belki ayazma olarak 
kullanılmaktadır. 150 m. batıda sarnıç ve bir kaynak evi bulunmaktaydı. Ancak 
buradaki yapılarda devşirme olarak kullanılan ve M.Ö. 5.yy.a tarihlenen mimari 
elemanlardan ötürü burada anıtsal bir çeşme yapısının bulunduğu tahmin edil-
mektedir. Bu çeşme yapısından Byzantionlu Dionysos da bahsetmektedir.  Osmanlı 
döneminde burada bulunan cami ve tekke yüzyıllarca kullanılmış bu bölgede eski 
bir tapınağa ait olduğu iddia edilen sütunların İstanbul’a cami inşaatlarında kulla-
nılmak üzere taşındığına değinilmektedir. Macar Burnu’nun ortasında ise kutsal su 
kaynağı olduğuna inanılan Galatina Türkçeye Sütlüce olarak çevrilmiştir. Macar 
Bahçesi yakınında kilise olarak kullanılmış olan bir mağarada 6 niş vardır. 

Boğaz’ın Anadolu yakası ortalarında yer aldığı eskiçağ deniz seyri defterlerinden 
anlaşılan Mukaporis30 koyu Umur Yeri adını taşıyan sahil kesimiyle özdeş olabi-
lir. Güneyinde gemiciler tarafından 16.yy.da kartal gagası olarak da adlandırılan 
Selvi Burnu’na doğru uzanan kayalık burun yer almaktadır31. Petrus Gyllius bura-
ya “orak” adının da verildiğini yazar. 16.yy.da burasının Monocolon adını taşıdığı 
sanılmaktadır. Bazı yazarlar ise Hünkâr İskelesi ve sonra Beykoz’a doğru uzanan 
burnun Mokaporis burnu olduğunu iddia ederler32. 

Çubuklu’nun eskiçağdaki adı İrenaion olup 430 yılında ya da hemen sonrasında 
Akoimeton Manastırı burada kurulur33. 

Kanlıca sahili eskiçağda Firixu Limanı ismiyle anılmakta olup burası adını mito-
lajik bir kahramandan alır34. Kanlıca’da ayrıca bir de Artemis Tapınağı bulunduğu 
kaydedilmiştir. Burada bulunan bir Osmanlı Hamamı 1917’de yanmıştır. 

29  Byzantion’lu Dionysios’un Anaplus’unda Argyronium ve Argyronicum adlarıyla geçen Yuşa tepesi ve buradaki 
yapılar hakkında bkz. Prok. aed. I 9, 11–13; R. Janin, Constantinople Byzantine. Paris 1964, 483 vd.; S. Eyice, Bizans 
Devrinde Boğaziçi. İstanbul 1976, 65-72; Yuşa Tepesi hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değer-
lendirmeler için bkz. K. Belke, Bithynien und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 416-417. 
30  Mukaporis hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithynien 
und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 791. 
31  Byzantion’lu Dionysios 31. 
32  Petrus Gyllius, İstanbul Boğazı. VI. Bölüm. İstanbul 2000, 205 – 212. 
33  Çubuklu hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithynien 
und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 546. 
34  Kanlıca hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithynien 
und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 916. 
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Anadolu Feneri ya da Hieron yakınında eskiçağda bulunan deniz feneri nedeniyle 
buraya fener anlamına gelen Faros adı verilmekteydi35. Ruslar 941 yılında İstan-
bul’a saldırmaya kalkıştıklarında bu fener yakınında bekleyen Roma donanması-
nın Rusları geri püskürttüğü anlaşılıyor.  

Boğaz’ın Anadolu yakasındaki en derin koylardan biri olan Körfez’in eskiçağda-
ki adının Phiale olduğu anlaşılmaktadır36. Phiale’de 5.yy.da bir manastır vardı ve 
16.yy.da buraya Plaka adı verilmiştir. Körfezin güneyinde Amcazade Hüseyin Paşa 
Külliyesi bulunmaktadır. 

Aretae (bugünkü Göksu Deresi) ağzında Anadolu Hisarı’nın yaptırıldığı yerin adı 
Potamonion olarak tanımlanmaktaydı37. Bu bölgede 1390/91 ya da 1394/95’te Sul-
tan I. Bayezid Güzelcehisar adını taşıyan bir kale yaptırmıştır. Anadolu Hisarı’nda 
iki yapılaşma dönemi vardır. (14. yy. sonu ve 15. yy. ortası). Bu kalenin oraya ya-
pılmasının sebebi düşman olarak tanımlanan grupların Göksu ağzına çıkmalarını 
önlemekti. Ayrıca Rumeli Hisarı ile birlikte Boğaz trafiğini kontrol etmekti38.  

Göksu sadece Petrus Gyllius’ta Aretae veya Areta adlarıyla geçer.39. Göksu ile Kü-
çüksu arasındaki bahçelerin özellikle çok verimli olduklarından özellikle bahsedi-
lir. Ayrıca Göksu da bol miktarda kefal balığı bulunduğu anlatılır.  

Boğaz’ın Anadolu Yakası boyunca uzanan eskiçağ dönemi anıtlarından günümüze 
çok azının ulaşabildiği ve sınırlı sayıdaki bu anıtların Beykoz ilçe merkezi ve kuze-
yinde yer aldıkları anlaşılmaktadır. 

35  Körfez hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithynien und 
Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 913. 
36  Anadolu Hisarı hakkında daha önce yazılmış yayınlarla birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, 
Bithynien und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 2019, 913-914. 
37  S. Eyice, Bizans Devrinde Boğaziçi. İstanbul 1976, 60; K. Belke, Bithynien und Hellespont. Tabula Imperii Byzanti-
ni 13. Viyana 2019, 930-931. 
38  Aşıkpaşazade Tarihi. İstanbul 2013, 100; W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Tübingen 
1977, 332 vd.  
39  Petrus Gyllius, İstanbul Boğazı. İstanbul 2000, 217-218; ayrıca Göksu hakkında daha önce yazılmış yayınlarla 
birlikte yapılan değerlendirmeler için bkz. K. Belke, Bithynien und Hellespont. Tabula Imperii Byzantini 13. Viyana 

2019, 414 - 415. 

Orta Çağ’da  
Beykoz ve Çevresi

Ebru ALTAN1

Boğaziçi’nin Asya kıyısında Karadeniz’e açılan noktası Beykoz (Amykos), sur için-
deki Bizans başkentine Boğaz’da en uzak noktadaydı. Bu bölge Akdeniz ve Ege’yi 
Karadeniz’e bağlayan oldukça önemli bir suyolu üzerinde bulunduğu için Boğaziçi 
sahillerini kuzeyden gelecek tehditlere karşı koruyan askerî bir üs ve Boğaz’dan 
geçen gemilerin kontrol edilerek gümrük vergisinin tahsil edildiği bir nokta olması 
açısından daha ziyade askerî ve ticarî yönden daima önemli bir merkez olmuş ve 
bu bakımdan Bizans döneminde de mühim gelişmelere tanıklık etmiştir. Bu tebliğ-
de Boğaziçi’nin Beykoz ilçesi sınırlarında kalan kısmı ele alınarak adı geçen bölge 
ile çevresinin Orta çağ’daki durumu ve tanıklık ettiği önemli olaylar değerlendiri-
lecektir. Bizans devrinde Boğaz’ın Anadolu yakasındaki yukarı kısmıyla beraber 
Beykoz hakkında ana kaynaklarda pek az tarihi malûmat mevcut olup bunlar da 
dağınık bir haldedir. Esasen bu durum Boğaz’ın her iki yakası için söz konusudur. 
Kaynaklarda farklı isimlerle zikredilen mevkilerin bugün tam olarak neresi olduk-
larını tespit etmek de oldukça güç bir meseledir.  

M.Ö. 700’lere kadar uzanan tarihiyle Beykoz, önceleri buraya hâkim olan Thrak 
Kralı’na nispetle Amykos olarak anılmıştır. Thrakların ardından Bithynia (M.Ö. 

1  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta çağ Tarihi Anabilim Dalı, email: ealtan@
istanbul.edu.tr
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337) ve Roma hâkimiyetine (M.Ö. 65) girmiş, 395 yılında Roma İmparatorlu-
ğu’nun Doğu ve Batı diye ikiye ayrılmasından sonra da Bizans sınırları içinde kal-
mıştır. Bizanslılar tarafından Ameae diye adlandırılan bu köy Osmanlı fethinden 
sonra Beykoz adını almıştır. Bilindiği gibi Beykoz adının kökeni hakkında farklı 
rivayetler söz konusudur. Bu konudaki en yaygın görüşe göre, Kocaeli beylerbeyi 
burada ikamet ettiği için Farsça köy anlamındaki “kos” kelimesinden dolayı burası 
Beyköyü olarak anılmış, zamanla da bu kelime Beykoz’a dönüşmüştür. Bu rivayetin 
dışında söz konusu dönemde “koz” kelimesinin ceviz anlamınına geldiği, bu yörede 
ceviz ağaçları çok fazla olduğu için Osmanlılar tarafından buraya Binkos denildiği, 
zaman içinde ise Beykoz olarak  anıldığı ileri sürülür. 1544-1547 yılları arasında 
İstanbul’da bulunan Fransız Gezgin Petrus Gyllius’un (Gilles) kaydına göre, bu sı-
rada Amykos koyunda sadece Türklerin oturduğu iki köy bulunuyordu; Rumlar 
bunlardan birini Amaia, diğerini ise Mermer İskele olarak adlandırırken Türkler, 
bu iki köye de Beykozu diyorlardı.2 

Anadolu yakasındaki Boğazağzı, Beykoz ilçesi sınırlarında günümüzde Çayağzı 
olarak adlandırılan Riva (Rebas, Irva) Deresi’nin döküldüğü yerden aynı adlı li-
manla başlar. Derenin doğusundaki burunda Bizans devrinde bir tahkimat mevcut 
olmakla beraber bugün Riva Kalesi olarak bilinen yapı XVIII. yüzyılda inşa edil-
miştir. Karadeniz’den gelecek olan düşman gemileri, oldukça derin bir suya sahip 
olan Riva Deresi’ni kuzey rüzgârlarının da yardımıyla kolayca geçerek içeri gire-
bilir, böylece Boğaz’ın Anadolu yakasını arkadan çevirebilirdi. Mezkûr kale çayın 
ağzını tutarak söz konusu tehlikeyi önlerdi. Bir rivayete göre Fâtih Sultan Mehmed 
İstanbul kuşatması sırasında kullanılan bazalt taşlarını buradaki taşlık sahilden ge-
tirtmişti.3

 Riva gibi Anadolu Feneri, Poyraz Limanı ve Filburnu (Korakion) mevkileri de o 
dönemde tenha olmakla beraber Boğaz’ın müdâfaası bakımından önemli nokta-
lardı. Eskiçağ’da burada bulunan deniz feneri sebebiyle Faros (fener) adını taşıyan 
Anadolu Feneri’nin güneyinde Poyrazburnu’ndan (Boresa) sonra Filburnu ile Ka-
vak (Hieron) arasındaki geniş koy demirlemeye müsaitti. Yelkenli gemiler Kara-
deniz’e açılabilmek için Kavak’ta bazen aylarca uygun rüzgârı beklemek zorunda 
kalırlardı. Zira doğudan ve kuzeyden esen poyraz rüzgârları yelkenlilerin doğuya 
hareketine mâni olurlardı. Kıble, lodos gibi ihtiyaç duyulan rüzgârlar çıkınca da 
gemiler hep birlikte Karadeniz’e açılmak üzere harekete geçerlerdi.4 

Beykoz ilçesi sınırlarındaki Anadolu Kavağı’nda Eskiçağ gibi Orta çağ’da da kutsal 
alan (Hieron) olarak adlandırılan mevki, denizcilerin önemli bir ziyaret noktasıy-
dı. Nitekim denizciler Karadeniz’e açılmadan önce, uygun rüzgârlar sağladığına 
inandıkları Tanrı’nın kutsal alanı (Hieron) olarak görülen yerde tehlikelerden ko-
runmak için dilekte bulunurlardı. Anadolu Kavağı’nda Hristiyanların Karadeniz’e 
çıkmadan önce kurban kestikleri birçok sunak yeri vardı. Burası (Hieron), Bo-

2  Petrus Gyllius, İstanbul Boğazı, Türkçe trc. Erendiz Özbayoğlu, İstanbul 2000, s. 209; Klause Belke, Tabula Imperii 
Byzantini 13, Bithynien und Hellespont, haz. J. Koder, Wien 2020, s. 395; Tayyib Gökbilgin, “Boğaziçi”, DİA, VI, s. 258.
3  Semavi Eyice, Bizans Devrinde Boğaziçi, İstanbul 20173, s. 132 vd.; Tabula Imperii Byzantini 13, s. 967 vd.; 
Gökbilgin, “Boğaziçi”, s. 257.
4  Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi, XVII. Asırda İstanbul, Türkçe trc. H. Andreasyan, İstanbul 1988, s. 
45; Tabula Imperii Byzantini 13, s. 395.

ğaz’da Karadeniz’in ilk göründüğü yer olduğundan Eskiçağ ve Orta çağ deniz seyri 
haritalarında (= periploi) Karadeniz’den giren gemiler için Boğaz’daki deniz yolcu-
luğunun başlangıç noktası olarak tanımlanmıştı. Eskiçağ’dan beri önemli bir güm-
rük istasyonu olan Anadolu Kavağı IV. yüzyılda aynı zamanda askerî bir üs hâline 
gelmişti. Burada arkhon rütbesindeki bir Bizans memuru Boğaz’dan geçen gemi-
leri hiç bir ücret tahsil etmeden teftiş etmekle görevliydi. VI. yüzyılda İmparator I. 
Iustinianos (527-565), tıpkı Çanakkale Boğazı’nda (Dardanelles) Abydos’da olduğu 
gibi Hieron’da da bir gümrük merkezi kurdurdu. Böylece bu noktada boğazdan ge-
çecek gemiler denetlenirken aynı zamanda devlet hazinesine büyük katkı sağlayan 
gümrük vergisi de tahsil edilmeye başlandı. Söz konusu merkezden sorumlu resmî 
görevli comes stenon tes pontikes unvanını taşıyordu.5 İmparatoriçe Irene (797-802), 
Bizans halkının ödemekle yükümlü olduğu bazı vergileri iptal ederken İstanbul’a 
ulaşan deniz trafiğini kontrol etmekte olan Abydos ile Hieron gümrüklerinde alı-
nan komerkia adlı vergiyi de azaltmıştı. Daha sonra İmparator I. Nikephoros (802-
811) döneminde bu vergiler yeniden tarh edilmeye başlandı. X. yılda gümrükteki 
parathalassites unvanı taşıyan memur bu görevi ifâ ediyordu.6 

Hieron’dan Argyronion’a (Mâ-i Cârî / Macar Tabya)7 kadar kıyıya dik, sarp ve yaya 
yolu olmayan tepeler bulunuyordu. Anadolu Kavağı’ndaki Yûşa Tepesi, Boğaziçi’n-
de sahile en yakın ve yaklaşık 195 m. rakımlı en yüksek tepedir. Bu tepeye antik 
çağlardan itibaren her dönemde ve her inançta kutsallık atfedilmiş, çeşitli dönem-
lerde farklı inanışları temsil eden sunak, mâbet, kilise, cami, tekke inşa edilmiştir. 
Byzantionlu Dionysios’un II. yüzyılda kaydettiğine göre burası İlkçağ’da Herak-
les’in mezarı veya yatağı (klinesi) olarak biliniyordu. Hammer Avrupalı seyyahların 
bu tepeyi “Dev Dağı” olarak adlandırdığını, Türklerin ise tepeye “Yoris Dağı” adını 
verdiklerini kaydetmiştir. Çok eski devirlerde dağları ve tepeleri kutsal kabul eden, 
dağların zirvesinde devlerin yaşadığına inanan bir düşünce hâkimdi; bu sebeple 
eski inanışların yeni inançlara uygun olarak devam ettiği anlaşılmaktadır.8 Tepeye 
Türk devrinde verilen bu adın kökeni hakkında çeşitli efsaneler mevcut olsa da bu 
konu hâlâ bir muammadır. Denizciler arasında günümüzde de yaygın olan inanışa 
göre, burada gömülü olduğu düşünülen Yûşa Hazretleri, İstanbul’un 4 manevî bek-
çisinden biriydi.9 Rivayete göre Mûsa Peygamber’in yardımcısı olan ve Tevrat’ta 
Yeşu olarak anılan Hz. Yûşa, onunla birlikte Boğaziçi’ne gelmiş ve Beykoz’da vefat 
edince bu tepeye gömülmüştür. Fakat XVII. yüzyılda Evliya Çelebi’nin ilk defa zik-
rinden beri süregelen bu inanç gerçeği yansıtmamaktadır. Zirâ Yeşu, Ahd-i Atîk’e 

5  Hieron hakkında bkz. Asnu Bilban Yalçın, “Boğaziçi Topografyası 2005 Yılı Araştırmaları”, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II, Ankara 2007, s. 
297-310; Tabula Imperii Byzantini 13, s. 606-609; Mustafa H. Sayar, “Eski Çağ Deniz Ulaşımında İstanbul Boğazı’nın 
Anadolu Yakası ve Karadeniz’e Çıkışında Yer Alan Uygun Rüzgâr Kutsal Alanı = Hieron, Yoros Kalesi ve Anadolu 
Kavağı”, Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, İstanbul 2020, s. 105 vd. 
6  The Chronicle of Theophanes Confessor, İng. trc. C. Mango-R. Scott, Oxford 1997, s. 653.
7  Argyronion için bkz. Tabula Imperii Byzantini 13, s. 416 vd. Büyük miktarda para ödenerek (Seleukoslardan) 
satın alındığı için para anlamında bu isimle anılmıştır (Gyllius, s. 205). XVIII. yüzyılda Boğaz savunmasını güçlen-
dirmek için Anadolu Kavağı’nın güneyindeki geniş burunda bir kale-tabya yapılmış ve yanındaki akarsudan dolayı 
burası Akarsu Tabyası anlamında “Mâ-i Cârî” olarak adlandırılmıştı. Daha sonra halk arasında Macar Tabya olarak 
anılarak galat-ı meşhûr haline gelmiştir.
8  Dionysios Byzantios, Boğaziçi’nde Bir Gezinti (Anaplous Bosporou), Türkçe trc. M. Fatih Yavuz, İstanbul 2008, s. 
80; Gyllius, s. 206 vd.; Hammer, İstanbul ve Boğaziçi, I, Türkçe trc. Senail Özkan, Ankara 2011, s. 18; Eyice, s. 98. Yûşa 
Tepesi hakkında bkz. Tabula Imperii Byzantini 13, s. 416 vd.
9  Diğerleri ise Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdayi, Sarıyer’de Telli Baba ve Beşiktaş’ta Yahya Efendi`dir. 
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göre Filistin’de vefat etmiş ve Timnatserah’a defnedilmiştir. Esasen Yûşa’nın beşi Fi-
listin’de olmak üzere birçok yerde mezarı olduğu iddia edilir. Hz. Mûsâ ile Hızır’ın 
İstanbul’da buluştuğuna dair inanç sebebiyle Yûşa’nın Beykoz’la ilişkilendirilmiş 
olması mümkündür, ama bu inanç da doğru değildir. Kur’an’da Mûsâ ile Hızır’ın 
iki denizin birleştiği yerde (mecmau’l-bahreyn) buluştuğu bildirilmektedir. Coğ-
rafî bakımdan bu yer Sînâ Yarımadası’nın Akabe ve Süveyş körfezlerinin birleştiği 
alt ucu olmalıdır. Günümüzde Yûşa Türbesi olarak bilinen bu kabirdeki zat-ı şerif 
ise XVIII. yüzyıl Osmanlı müellifi Hüseyin Ayvansarâyî (Hadîkatü’l-Cevâmi, II, s. 
146) tarafından ifade edildiği gibi muhtemelen evliyadan veya havârilerden biri-
dir. Cenazenin tam yeri bilinmediği için 17 metrelik uzun bir alan koruma altına 
alınmıştır.10 

Yûşa Tepesi’nin eteğindeki Umuryeri (Çılgın Defne / Daphne Psykhonous) ise 
yelkenli gemiler için kuzey rüzgârlarına karşı emniyetli muhkem bir limandı. Bu 
sebeple eski denizciler burayı “Umuryeri canımın yeri” olarak tanımlamışlardı. 
Umuryeri’nin hemen yukarısında Sütlüce yakınlarında çok iyi bir tatlı su kaynağı 
ile adı geçen yerlerde taş ve kireç ocakları da bulunurdu. Umuryeri’nin ardından, 
adını Bithynia kralından alan Mukaporis (Hünkâr İskelesi) adlı çok derin bir koy 
gelirdi. Bunun güneyindeki Beykoz Koyu (Amykos Kolpos) da çok eski devirler-
den beri Karadeniz’e açılacak gemiler için uygun rüzgârların beklendiği güvenli bir 
liman, bu arada ihtiyaçlarının karşılandığı bir merkez olmuştu. Amykos Koyu’nun 
hemen ardında günümüzde Beykoz Çayırı (Gronykhia) olarak anılan düz kırsal 
uzanırdı. Beykoz’un biraz aşağısında Sultaniye yakınlarındaki mevkiinin eskiden 
bataklık olduğu bu yüzden de Bataklıklar (Palodes) şeklinde adlandırıldığı bilin-
mektedir. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) zamanında geniş ve sığ bataklık 
kurutulmuş, Sultaniye (Hançerli Sultan) denilen koyda çeşitli yapılar ve bahçelerle 
beraber bir de kasır tesis edilmiştir.11

Bizans döneminde Beykoz civarında birçok dinî yapı inşa edildiği bilinmektedir, 
ancak bunlar günümüze maalesef ulaşamamıştır. Yûşa Tepesi’ndeki Zeus Tapınağı 
VI. yüzyılda İmparator Iustinianos (527-565) tarafından kiliseye çevrilmişti (Ha-
gios Mikhael Kilisesi). İmparatorluk topraklarında birçok imar faaliyetinin söz 
konusu olduğu bu dönemde Iustinianos’un Hieron’da Meryem Ana adına da muh-
teşem bir kilise yaptırdığı bilinmektedir; bu husustaki malumat devrin tarihçisi 
Prokopius’un kaydından ibarettir. Yine Yûşa Tepesi’nin kuzeye bakan yerinde eski 
bir Bizans kilisesine ait olan harabelerin Iustinianos tarafından inşa ettirilmiş olan 
Hagios Panteleimon Kilisesi’nin kalıntıları olduğu düşünülür. Prokopius’a göre bu 
kilisenin ötesinde, günümüzde Macar Burnu olarak bilinen Argyronion adlı mev-
kide eski zamanlardan beri cüzzam gibi şifasız hastalıklara yakalanmış insanların 
sığındığı bir yer vardı. İmparator yıkıntı haline gelmiş olan bu eski yapıyı yeni-
leyerek hastaların ve düşkünlerin barınabileceği bir yer olarak tasarladı. Yine bu 
bölgedeki kıyı şeridinde (Brokhtoi) yer alan eski bir saray, kötü yola düşmüş olup 
mazideki yaşamlarından tövbe eden ya da aşırı yoksulluk içinde olan kadınlar için 
bir sığınak hâline getirilip görkemli bir manastıra dönüştürüldü (Metanoia-Tövbe 

10  Eyice, s. 98; Ö. Faruk Harman,“Yûşa”, DİA, XLIV, s. 44 vd. 
11 Dionysios, s. 79-81; Gyllius, s.189, 191, 205-207, 212; Kömürciyan, s. 46; Eyice, s. 96, 129; Gökbilgin, “Boğa-
ziçi”, s. 257. 

Manastırı). V. yüzyılda da Anadolu Hisarı ile Kanlıca arasında bulunan ve Bizans 
döneminde Phiale (çanak, havuz), Türk devrinde ise körfez olarak adlandırılan 
yerde (Kanlıca Körfezi) bir düşkünler evi ile manastır bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Yine Bizans devrinde sessiz ve sakin olduğu anlaşılan Çubuklu’da (Eiranion) da 
V. yüzyıl başlarında keşiş Ioannes tarafından, bağış yoluyla elde edilen bir alanda 
manastır (Akametoi Manastırı) inşa edilmişti. Bu manastırda yaşayan keşişler üç 
vardiya hâlinde kesintisiz olarak ayin yaptıklarından kendilerine uykusuzlar anla-
mında Akametoi denilmişti. Kısa sürede bu manastırın şöhreti yayıldıktan sonra 
burada büyük bir kilise, manastır hücreleri, misafirhane ve hastane tesis edilmiştir. 
Adı geçen bu manastırın XIII. yüzyıla kadar varlığını devam ettirdiği bilinmekte-
dir. Bunlardan başka Anadolu Hisarı yakınlarında olduğu tahmin edilen, fakat tam 
yeri tespit edilemeyen başka dinî tesisler de olduğu anlaşılıyor. İçinde bir düşkünler 
yurdu bulunan Neapolis (Yenişehir) adında küçük bir yerleşim yerinin mevkii tam 
olarak bilinmese de Göksu Vadisi’nde olduğu tahmin edilmektedir.12

Beykoz civarındaki geniş ormanlık alanlar ise avcılık için oldukça uygundu. Bi-
zans imparatorlarının Üsküdar yakınında (Damalis) Skutarion adındaki sarayı ava 
çıkmak ve dinlenmek amacıyla kullandıkları bilinmektedir. 1203 yılında Üsküdar 
ve kuzeyindeki bölgeye yerleşen Haçlılar bu saraya hayran kalmışlardı.13 Fakat 
Beykoz’da Bizans devrine ait bu tür bir yapıdan eser yoktur. Bununla beraber İm-
parator I. Iustinianos’un Vaniköy ile Göksu mansabındaki dik yamaçlarda olduğu 
sanılan yerde (Brokhtoi)14 bir yazlık sarayı olduğu malumdur. Anadolu yakasın-
da içinde bir av köşkü bulunan Meludion’un da tam yeri bilinmemektedir, ama 
Beykoz’un kuzeyindeki Hünkâr İskelesi olduğu kabul edilmekle beraber adı geçen 
yerin Beylerbeyi olduğu da söylenir. 1185 yılında İstanbul’da çıkan isyan sırasında 
Meludion’daki köşkte bulunduğu söylenen İmparator I. Andronikos Komnenos, 
deniz yoluyla başkente dönmüş, ama durumun vehâmeti karşısında derhal Anado-
lu yakasına geri dönmüştü.15 

Boğaz’ın girişini kontrol eden stratejik konumundan dolayı başkentin ve Boğazi-
çi’nin savunması açısından Beykoz bölgesinin kritik öneme sahip olduğu aşikârdır. 
Nitekim IX. yüzyılda İmparator II. Mikhail’e (820-829) karşı isyan ederek tahtı ele 
geçirmek üzere harekete geçen Bizans kumandanlarından Slav Thomas, 821-822 
yılında Anadolu Kavağı ve ötesine kadar tüm bölgeyi işgal ederek arkasını emni-
yet altına almaya çalıştı. Slav Thomas, Ege’deki donanmanın desteğiyle İstanbul’u 
karadan ve denizden kuşattıysa da bu isyan hareketi onun idamıyla sonuçlandı. 
Söz konusu isyan o dönemde ekonomik sıkıntılar, ağır vergi yükü ve imparatorluk 
memurlarının zulmü sebebiyle geniş halk kitleleri tarafından da desteklenmiş ve 
bir iç savaşa dönüşmüştü. Bulgar Hanı Omurtag’ın da yardımıyla Bizans durumu 
kontrol altına almış olsa da yaklaşık üç yıl süren bu iç savaş devleti bir hayli meşgul 
ederek zayıf düşürmüştü.16 
12  Prokopius, Aedificiis, neşr. ve trc. H. B. Dewing-G. Downet, Buildings, Cambridge 1971, s. 41, 75-79; Eyice, s. 91, 94, 
97; Tabula Imperii Byzantini 13, s.  416 vd.
13  Niketas Khoniates, Historia, Türkçe trc. Fikret Işıltan, Ankara 1995, s. 150; Memoirs of the Crusades by Ville-
hardouin and Joinville , İng. trc. F. Marzials, London 1921, s. 33.
14  Tabula İmperii Byzantini 13, s. 468.
15  Janin, s. 443 vd.; Eyice, s. 89, 135.
16  Ioannes Skylitzes, A Synopsis of Byzantine History 811-1057, İng. trc. John Wortley, Cambridge 2010, s. 37; Theop-
hanis Continuati Libri I–IV, ed. J. Michael Featherstone-J. Signes-Codoñer, Berlin 2015, s. 88-89; Georg Ostrogorsky, 
Bizans Devleti Tarihi, Türkçe trc. Fikret Işıltan, Ankara 1991, s. 191 vd.; Alexander A. Vasiliev, Bizans İmparartorluğu 
Tarihi, Türkçe trc. Tevabil Alkaç, İstanbul 2016, s. 317-319. 
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860 yılında bu kez Ruslar kuzeyden beklenmedik bir şekilde Bizans’a karşı hareke-
te geçtiklerinde Beykoz bölgesi bir kez daha işgale uğradı. İmparator III. Mikhail 
(842-864) imparatorluk kuvvetleriyle Anadolu’da Abbâsî ordularına karşı savaşır-
ken Bizans donanması da Ege ve Akdeniz’de Müslümanlar ve Normanlar ile mü-
cadele hâlinde olduğundan deniz gücü zayıf düşmüştü. Bu sebeple 860 yılının Ha-
ziran ayında yaklaşık 200 gemiden oluşan bir Rus filosu Boğaz’a girerek Anadolu 
Kavağı bölgesini işgal etti. İlk Rus Vekayinâmesi’nin ifadesine bakılırsa Ruslar Bo-
ğaz’a girdikten sonra çok sayıda Hristiyan’ı katledip dış mahalleleri de yağmalayıp 
ateşe vererek Marmara Denizi’ne kadar indiler ve böylece ilk kez İstanbul önünde 
görüldüler. Korkunç saldırının haberini alan imparator derhal geri dönüp güçlükle 
şehre girebildi ve Patrik Photios’la birlikte savunmayı organize etti. Bu sıralarda 
aniden patlayan bir fırtına yüzünden filoları mahvolan Ruslar şehir önünde hezi-
mete uğradılar. Ancak surların önünden çekildikten sonra hemen geri dönmemiş, 
aylarca Boğaz’ın yukarı kısmındaki işgâllerini devam ettirerek civarı yağmalamayı 
sürdürmüşlerdir. Rusların en az 10 ay süren bu seferi uzun süre halkın hafızasın-
dan silinmemişti.17 

Bunu takiben 907 yılında, İmparator VI. Leon (886-912) zamanında, Kiev Knezi 
Oleg (879–912) güçlü bir filoyla İstanbul önünde görününce Bizans birtakım ticarî 
imtiyazlar vermek zorunda kalmıştı. Fakat Romanos Lekapenos (920-944) dev-
rinde, 941 yılında bir kez daha Bizans’a karşı harekete geçen Ruslar, Bithynia’nın 
Karadeniz kıyılarına çıkartma yaparak İzmit’e kadar tüm bölgeyi yerle yeksan etti-
ler. Bu sefer sırasında Boğaziçi’nin Anadolu yakası da tamamen tahrip edildi. Rus 
yıllığına göre bu esnada birçok köy ve manastır yakılırken halka da türlü işkenceler 
yapılmıştı; kimisi hedef tahtası olarak kullanılmış, bazılarının da başlarına demir 
çiviler çakılmıştı. Nihayetinde ise kumandan Ioannes Kurkuas, Boğaziçi sahille-
rinde Rusları yenilgiye uğrattı. Geri çekilmeye çalışan Rus donanması da Theop-
hanes kumandasındaki Bizans filosu tarafından Anadolu Fener’i yakınında Grek 
Ateşi kullanılmak suretiyle mağlup edildi. Rusların Orta çağ’da İstanbul üzerine 
düzenledikleri son sefer 1043 yılındaydı. Kiev Knezi I. Yaroslav’ın (1019-1054) oğlu 
Vladimir kumandasındaki Rus donanmasının bir kısmı Anadolu kıyılarının açık-
larında Grek Ateşi ile imha edilmiş, geri kalan kısmı da Karadeniz’e ulaşıp kaçmaya 
çalışırken ansızın çıkan şiddetli bir fırtına yüzünden darmadağın olmuştu. Binler-
ce Rus askerinin cesedi Boğaziçi kıyılarına vururken kıyıya çıkmayı başarabilenler 
de Bizans askerleri tarafından yakalanarak öldürülmüştü.18 

Bizans Döneminde Beykoz çevresi kuzeyden gelen tehditlerin yanı sıra doğudan 
gelen akınlardan da etkilenmiştir. Nitekim önce Sâsânîler, sonra da Müslüman 
Araplar ve Türklerin İstanbul’u hedef alan girişimleri sırasında Üsküdar  (Chry-
sopolis) civarının işgal edilmesi bu durumu kaçınılmaz kılmıştı. VII. yüzyılın ilk 
çeyreğinde Bizans’a karşı iki ayrı cephede taarruz başlatan Sâsânîler (226-651), 

17  Povesti Vremennih Let, İng. trc. S. H. Cross- O. P. Sherbowitz-Wetzor, The Russian Primary Chronicle, Lauren-
tian Text, Cambridge 1953, s. 60; Alexander A. Vasiliev, The Russian Attack on Constantinople in 860, Cambridge 
1946, s. 192 vd., 217 vd. 
18  Povesti Vremennih Let, s. 72; Mikhail Psellos’un Khronographia’sı, Türkçe trc. Işın Demirkent, Ankara 1992, s. 
122-124; Ioannes Zonaras, Tarihlerin Özeti, Türkçe trc. Bilge Umar, İstanbul 2008, s. 86 vd.; Ostrogorsky, s. 258; 
Vasiliev, Bizans, s. 371. Rusların İstanbul kuşatmaları hakkında tafsilâtlı bilgi için bkz. Mualla Uydu Yücel, Byzan-
tion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları, ed. M. Arslan-T. Kaçar, İstanbul 2017, s. 281-298.

614 yılında Kudüs’ü işgâl ederken, İstanbul üzerine gönderilen başka bir ordu da 
Anadolu’yu geçip Üsküdar civarında karargâh kurmuştu (615). Bu başarısız ku-
şatmanın ardından 626 yılında Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev Perviz (590–628) bu 
kez Avarlarla anlaşarak tekrar İstanbul üzerine yürüdü. Anlaşmaya göre Avarlar 
Avrupa tarafından şehri kuşatma altına alırken Sâsânîler de Anadolu’dan bu ku-
şatmayı desteklemek üzere ordugâhlarını Üsküdar ve çevresine kurup kaynaklarda 
Kikonion diye belirtilen mevkiye kadar her yeri kontrol altına aldılar. Kikonion’un 
tam konumu tartışmalı olsa da bu kuşatmalar sırasında İran ordusunun en kuzey 
kanadının işgâl ettiği bölge Anadolu Hisarı’nın (Neokastron) yakınlarına kadar 
uzanmış olmalıdır. Gyllius, Boğaz’ın en dar yerinin Anaplous ile Kikonion arasında 
olduğunu söyleyen Dionysios’un eserindeki sıralamaya ve onun çok eski bazı el 
yazmalarına dayanarak Kikonion’un Neokastron yakınlarında olduğunu belirtir. 
(Kikonion’un Çengelköy civarında olduğu da söylenir). Neticede Avarlar, teknik 
donanımlarının yetersizliği, lojistik ve ikmâl sorunları yüzünden bir hafta sonra 
kuşatmayı kaldırdılar. Fakat Sâsânîler bir süre daha Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz 
civarında varlık gösterdiler. Bizans İmparatoru Herakleios’un (610-641) Sâsânî 
tehlikesini tamamen bertaraf edip (627 Ninova Savaşı) Suriye ve Filistin’i de geri 
almasından kısa süre sonra başlayan İslâm fetihleri sırasında Sâsânîler de tarihe 
karıştı (651).19 

Bunu takiben VII. asrın ortalarından itibaren 1453 yılına kadar geçen sekiz asırlık 
uzun mücadele döneminde Müslümanlar tarafından Bizans başkentine birçok se-
fer düzenlenmişti. Bu seferler sırasında İstanbul ilk kez 669 yılında Emevî Halifesi 
Muâviye (661-680) zamanında kuşatılmıştı. 668 yılında Fedâle b. Ubeyd el-Ensârî 
kumandasında İstanbul’a gönderilen bir ordu, Kadıköy ve Üsküdar yakınlarına 
kadar ulaşarak kışı burada geçirmiş, ama açlık ve soğuk yüzünden zor duruma 
düşmüştü. Bunun üzerine Ebû Eyyûb Ensârî’nin (ö. 669) de içinde bulunduğu bir 
ordu Yezîd b. Muâviye kumandasında yardıma gönderilmişti. Bu ordu Fedâle’nin 
kuvvetleriyle birleşerek 669 yılı ilkbaharında Boğaz’ı geçip İstanbul kuşattıysa da 
başarılı olamadı. 674 yılında tekrar İstanbul önlerinde görünen Araplar başarısız 
birkaç girişimden sonra kışı geçirmek üzere Kapıdağ Yarımadası’na (Kizikos) çe-
kildiler. Uzun yıllar süren bu sefer sırasında bahar aylarında şehre karşı harekete 
geçtilerse de bir netice elde edemediler.

Süleyman b. Albülmelik (715-717) devrinde İstanbul üzerine karadan ve denizden 
büyük çaplı bir sefer düzenlendi. Halifenin kardeşi Mesleme’in kumandasındaki 
İslâm ordusu 717 yılında şehri fiilen kuşattı. Çağdaş Bizans tarihçisi Theophanes’in 
kaydına göre20 Mesleme Abydos’da büyük bir orduyla boğazı geçip başkente ilerledi 
ve 15 Ağustos’ta şehri kuşatma altına aldı. Bu sırada 1.800 gemiden oluşan İslâm 
donanması da Çanakkale Boğazı’ndan geçip Eylül’de şehir önünde göründü; do-
nanma Haliç’ten itibaren Marmara surları önündeki bütün sahayı kaplarken gemi-

19  Raymond Janin, Constantinople Byzantine, Développement Urbain et Répertoire Topographique, Paris 1950, s. 
443; Gyllius, s. 218; Eyice, s.135; Tabula Imperii Byzantini 13, s. 669. Sâsânîlerin İstanbul kuşatmaları hakkında 
bkz. J. D. Howard-Johnston, “The Siege of Constantinople in 626”, Constantinople and its Hinterland, ed. C. Man-
go-G. Dagron, Aldershot 1995, s. 131-142; Turhan Kaçar, “Üsküdar’da Sâsânîler, M.S. 615 ve 626”, Uluslararası 
Üsküdar Sempozyumu VIII, I, İstanbul 2015, s. 99-107; aynı mlf., “Constantinopolis Önlerinde Avarlar ve Sâsâniler, 
MS 626”, Byzantion’dan Constantinopolis’e, s. 171-200. 
20  Theophanes, s. 545.
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lerin bir kısmı da Kalamış’tan Anadolu Hisarı, Beykoz civarına kadar olan bölgeye 
demirlemişti. Ancak şehir önündeki Müslüman gemilerinin birçoğu Grek Ateşi ile 
yakıldı. 717-718 kışının her zamankinden zor dayanılmaz şartları yüzünden baş 
gösteren şiddetli kıtlık ve hastalık ordunun durumunu daha da kötüleştirdi. Neti-
cede Müslümanlar yaklaşık bir yıl süren kuşatma başarısızlığa uğrayınca daha fazla 
zâyiata uğramamak için halifenin emriyle bölgeyi terk ettiler.

Müslüman Arapların İstanbul üzerine son seferi Abbâsîler (750-1250) dönemin-
de gerçekleşti. 782 yılında Halife el-Mehdî’nin (775-785) oğlu Harun’un (er-Reşid) 
kumandasındaki yaklaşık 96.000 kişilik İslâm ordusu imparatorluk kuvvetlerini İz-
mit’te mağlup ederek Üsküdar ve Beykoz civarına kadar ilerlemişti.21 Bizans tahtın-
da bulunan genç İmparator VI. Konstantinos (780-797) ile annesi İmparatoriçe Ire-
ne, Müslümanlara yıllık vergi ödemeyi kabul edince sefer anlaşmayla son buldu. 22 

Müslüman Araplardan sonra Türkler tarafından İstanbul’a birçok sefer düzen-
lenmişti. Malazgirt Savaşı’nı takip eden dönemde Bizans’taki taht kavgalarından 
da faydalanan Selçuklular, Boğaziçi kıyılarına kadar ilerleme imkânı bulmuşlar-
dı. Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah (1075-1086), Bizans taht iddiacısı 
kumandan Nikephoros Botaneiates’i desteklemek için kuvvetleriyle Üsküdar’a ka-
dar gelmiş, burada karargâh kurarak boğazdan giriş çıkışı kontrol altına almaya 
başlamıştı. Selçuklu kuvvetlerinin yardımıyla tahtı ele geçiren Botaneiates (1078-
1081) zamanında Türklerin Boğaziçi’nin Asya kıyılarında serbestçe hareket ettik-
leri, buradan geçen gemilerden haraç almak için karakollar kurdukları ve Boğaz’ın 
iki taraf arasında âdeta sınır olduğu, Bizans İmparatoru I. Aleksios’un (1081-1118) 
kızı Anna Komnena’nın te’lif ettiği eserdeki ifadelerden anlaşılmaktadır. Aleksios 
Komnenos’un tahta çıkışı üzerine yapılan anlaşmaya uygun olarak Selçuklu birlik-
leri Boğaziçi kıyılarından Dragos Suyu’na kadar çekilmiş, kısa süre sonra başlayan 
Haçlı Seferleri yüzünden de uzun süre Orta Anadolu’da sıkışıp kalmışlardır.23

Osmanlılar döneminde ise Bizans başkentine düzenlenen seferlerin yedincisinde 
şehir fetholunmuştu. Fakat Türklerin İstanbul’un fethinden çok önce Beykoz çev-
resine yerleştikleri anlaşılmaktadır. Çağdaş Bizans tarihçisi Pachymeres’in kaydın-
dan anlaşıldığına göre XIV. yüzyıl başlarında Türk akınları Beykoz bölgesine kadar 
uzanmıştı; Türkler Boğaziçi’nin Anadolu sahillerinde istedikleri yerde ordugâh 
kurabiliyorlardı. 1305 yılında Şile (Khelai) Kalesi’yle beraber Anadolu Kavağı’nda-
ki Yoros Kalesi de Türkler tarafından ele geçirilmiş ve Hieron bölgesinde yaşayan 
çiftçiler sabit miktarda haraç ödeyerek bir anlaşma yapmak zorunda kalmışlardı.24 
21  Theophanes, 628 vd.
22  Müslüman Arapların İstanbul seferleri hakkında te’lif edilmiş müstakil çalışmalar ve geniş bilgi için bkz. 
Marius Canard, “Tarih ve Efsaneye Göre Arapların İstanbul Seferleri”, Türkçe trc. İsmail Hami Danişmend, İstanbul 
Enstitüsü Dergisi 2, (1956), s. 213-259; Şahin Uçar, “Müslümanların İstanbul’u Fethetmek İçin Yaptıkları İlk Üç 
Muhasara”, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi 1, (1986), s. 65-83; İsmail Yiğit, “Emevîler Zamanında Gerçekleştirilen 
İstanbul Seferleri”, II. Uluslararası İstanbul’un Fethi Sempozyumu, İstanbul 1997, s. 45-61. Ayrıca bkz. Murat Öztürk, 
Fâtımîler’in Deniz Gücü ve Akdeniz Hâkimiyeti, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Dok-
tora Tezi, İstanbul 2012, s. 27-28, 32-33. Müslüman Arapların 652-653 veyahut 654 yılında İstanbul önlerine kuşatma 
amacıyla geldiklerine dair rivayetler için ayrıca bkz. Murat Öztürk, “Hz. Osmân Dönemi (23-35/644-656) Denizcilik 
Faaliyetleri ve Bahrî Seferler”, Hz. Osman, Sivas 2020, s. 130-131.
23  Anna Komnena, Alexiad, Türkçe trc. Bilge Umar, İstanbul, 1996, s. 124 vd.; Ali Sevim, Anadolu Fatihi Kutal-
mışoğlu Süleymanşah, Ankara 1990, s. 26-30.
24  Georgios Pachymeres, Relations Historiques, IV. Livres X-XIII, neşr. ve trc. Albert Failler, Paris 1999, s. 450- 
452, 688-689.

Yûşa Tepesi’nin kuzeyinde Bizans devrine ait olup asırlarca Boğaziçi’nin güvenli-
ğinin sağlanmasında önemli rol oynamış olan Yoros Kalesi (Hieron Kalesi) hâlen 
varlığını korumaktadır. Yoros adının “kutsal yer” anlamına gelen Hieron’dan tü-
rediği görüşü yaygın olmakla birlikte, Antikçağ tanrılarından Zeus’un sıfatı olan 
“uygun rüzgârlar” anlamındaki ourios’tan ya da “dağ” anlamındaki oros’tan geldiği 
de düşünülmektedir. İstanbul’u Latin işgalinden kurtaran İmparartor VIII. Mikhail 
Palaiologos (1261-1282) zamanında ya da en geç XIV. yüzyıl başlarında kalenin bu-
günkü biçimini aldığı anlaşılmaktadır.25 Adı geçen kale XIV. yüzyılın ortalarından 
(1348) aynı yüzyılın sonlarına kadar Cenovalıların hâkimiyetinde kalmış, bundan 
dolayı Ceneviz Kalesi diye de anılmıştır. Kalenin 1391-1414 yılları arasında ise yine 
Türklerin elinde olduğu anlaşılıyor. Aşıkpaşazâde’nin nakline göre 1391 yılında 
Yıldırım I. Bayezid (1389-1403), büyük bir kuvvetle Kocaeli’nden Yoros’a gelerek 
kaleyi fethetmişti; bu arada Şile Kalesi’yle beraber stratejik yönden önemli olan 
Riva’nın da ele geçirildiği bilinmektedir. Riva Hisarı sadece Boğaz girişini kont-
rol eden bir mevki değil aynı zamanda Yoros’un geri emniyetini sağlayan bir ileri 
karakol konumundaydı. Surun biraz ilerisindeki ormanlıkta Yoros Kalesi’nin fethi 
sırasında şehit düşen Türk askerlerinin defnedildiği bir şehitlik bulunmaktaydı.26

Böylece XIV. yüzyıl sonlarında Riva ile Yoros kalelerini ellerinde bulunduran Türk-
ler, Boğaz girişini kontrol altına almışlardı. Bunu takiben İstanbul’un fethi için ha-
zırlıklara başlayan sultan bu kaleyi üs olarak kullanıp İstanbul’u baskı altına aldı. 
1395 yılında Sultan I. Bayezid tarafından Göksu (Aretae)27 mansabında Boğaz’ın 
en dar yerinde (Potamonion), deniz trafiğini kontrol etmek, aynı zamanda nehrin 
girişini korumak, buradaki vadiden Türklere karşı yapılacak akınlara mâni olmak 
için müstahkem bir kale inşa ettirdi. Batılılar tarafından Neokastrum olarak adlan-
dırılan bu kale bilindiği gibi, İstanbul’un fethinden önce Türklerin Boğaziçi’ndeki 
ilk izi olması açısından özel bir değere sahip olan Anadolu Hisarı idi (Yenice-Gü-
zelce veya Akçehisar Kalesi). Bu şekilde hem askerî hem de ekonomik yönden şehir 
üzerindeki abluka daha da artırılınca kısa süre içinde başkentte ekonomik kriz baş 
gösterdi. Korkunç kıtlık yüzünden birçok kişi ölürken bazı Bizanslılar Batı’ya kaç-
mak zorunda kalıyor, bazıları da Türklere sığınıyorlardı.28 

Anadolu Hisarı semtinde kalenin inşasından sonra içine dizdarhâne ve askerler 
için evler yapılmış ardında da kale civarında birçok ev, mescit, mektep, yalı ve dük-
kân gibi imar faaliyetleriyle Beykoz çevresi kısa sürede şenlendirilmiştir. Özellikle 
bu sırada Göksu ile Küçüksu arasındaki bahçelerin çok verimli oldukları, ayrıca 
Göksu’da bol miktarda kefal balığı bulunduğu söylenir. 1399 yılında Fransız Mare-
şal Boucicaut buraya bir akın düzenlediği zaman çok sayıda güzel evle karşılaşmış 
ve bunların hepsini yaktırmıştır.

1399 yılı başlarında Yıldırım Bayezid Anadolu’da meşgul olduğu sırada, Fransa 
Kralı VI. Charles (1380-1422) tarafından İmparator II. Manuel’e (1391-1425) yar-
25  Eyice, s. 103, s. 116. 
26  Eyice, 130-132; Yalçın, “Boğaziçi Topografyası 2005 Yılı Araştırmaları”, s. 300-304.
27  Gyllius, s. 218; Tabula Imperii Byzantini 13, s. 414 vd.
28  Donald Nicol, Bizans’ın Son Yüzyılları (1261-1453), Türkçe trc. Bilge Umar, İstanbul 1999, s. 328; Semavi 
Eyice, “Anadolu Hisarı”, DİA, III, s. 147-149. Bu süreçte İstanbul’daki ekonomik durum hakkında geniş bilgi 
için bkz. Nevra Necipoğlu, “Economic Conditions in Constantinople during the Siege of Bayezid I (1394-1402)”, 
Constantinople and its Hinterland, ed. C. Mango-G. Dagron, Aldershot 1995, s. 157-167.
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dım götürmekle görevlendirilen Mareşal Boucicaut (Jean le Meingre, 1364-1421) 
yönetiminde 1.500 asker taşıyan bir Fransız-Cenova müşterek donanması Türkle-
rin boğazlardaki ablukasını yarıp İstanbul’a yardım ulaştırmıştı. Bu donanmadaki 
kuvvetler Boğaz’ın Karadeniz girişine bir akın düzenleyip Riva Kalesi’ni ele geçir-
dikten sonra kalede muhafız olarak bırakılan Türkleri kılıçtan geçirdiler. Ardından 
gemilerine binerek Boğaz’a dönen Fransız ve Bizans kuvvetleri Yoros Kalesi’nin 
eteğindeki bir köyü de ateşe vermişlerdi29. 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra da böl-
ge Türk hâkimiyetindeydi. Yıldırım Beyazid’in oğlu Çelebi Mehmet, kardeşi Musa 
Çelebi’ye karşı harekete geçerken Bursa’dan Yoros’a gelmiş ve Bizans gemileriyle 
Rumeli’ye intikal etmişti. İstanbul’un fethinden önce Yoros Kalesi el değiştirmiş-
se bile tekrar Cenova idaresine geçmiştir. Kale, fetihten sonra da Türk idaresinde 
uzun yıllar boyunca boğazın güvenliğinin sağlanması hususunda hizmetine devam 
etmiştir. II. Beyazid (1481-1512) döneminde bütün kıyı kaleleriyle birlikte Yoros 
Kalesi de tamir ettirilmiştir. Kalede XVIII. yüzyılın sonlarında bile 25 haneden olu-
şan bir Türk mahallesi ile kalenin korunması için bir dizdarın idaresinde 20 kişilik 
müfreze bulunduğundan bahsedilir.30 

Sonuçta Orta çağ’da stratejik konumundan dolayı askerî bir üs ve gümrük nokta-
sı olması açısından daha ziyâde askerî ve ticarî yönden dâima önemli bir merkez 
olan Beykoz ve çevresinde özellikle Bizans’ın ilk yüzyıllarında inşa edilmiş birçok 
kilise, manastır, dinî kuruluş, birkaç küçük köy, sayfiye köşkü hakkında bazı bil-
giler mevcut olsa da bölgede geniş çapta bir yerleşmeyi gösteren malumat yoktur. 
Bizans hâkimiyetinin zayıfladığı, dış tehditlerin çok arttığı XV. yüzyılda bu tesisler 
boşaltılmıştı. Nitekim 1403 yılında İspanya Kralı tarafından Timur’a elçi olarak 
gönderilmiş olan Gonzalez Clavijo, deniz yoluyla önce İstanbul’dan Trabzon’a git-
miş ve bu sırada Anadolu yakasının tamamen Türklerin elinde bulunduğunu, bu-
radaki birçok kilise ve yapının da harap durumda olduğunu kaydetmiştir.31 Fakat 
fetihten sonra Boğaziçi’nde yaşanan önemli değişimden Beykoz da nasibini almış, 
kısa süre içinde burada kurulan köyler, kasırlar, yalılar, bahçeler, camiler vs. ile ka-
labalıklaşan bölge güzelleşmiş, Bizans dönemindeki ıssızlık ve sessizlik yerini yeni 
bir dünyaya bırakmıştır. 

 

29  Nicol, s. 328; Eyice, s. 131.
30  Eyice, s. 104-106, 108 vd.
31  Clavijo, Embasst to Tamerlane 1403-1406, İng. trc. Guy le Strange, London 1928, s. 95; Eyice, s. 141-143.
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Zonaras, Ioannes, Tarihlerin Özeti,

İstanbul’un Fethinden Sonra 
Beykoz ve Civarının Tarihi 
Gelişimi

Zekai METE1

Özet

Yıldırım Bayezid’in İstanbul’un fethi niyetiyle boğazı kontrol etmek maksadıyla 
Anadoluhisarı’nı inşa ettirdiği 14. yüzyılın sonları, Beykoz ve civarında Türk hâki-
miyetinin tam olarak tesis edildiği döneme karşılık gelmektedir. Aslında bölgenin 
önemli bir kısmı Orhan Gazi tarafından bu tarihten yaklaşık yarım asır önce fethe-
dilmiştir. Daha sonra II. Mehmed (Fatih), İstanbul’un fethinden önce Anadoluhisa-
rı’nı fizikî ve askerî açıdan tahkim etmiştir. Fakat fetihten sonra sur dışında başla-
tılan yoğun imar, ihya ve iskân faaliyetleri Beykoz ve civarına kadar uzanmamıştır.

Arşivlerde Beykoz ismine 16. yüzyılın başlarına kadar rastlanmaz. “Yoros” olarak 
anılan bölgede “Beğ-kozu” köyü isimli bir yerleşim biriminin zikredildiği ilk kayıt 
1524 tarihli bir kadı sicilinde yer alır. Bu tarihten itibaren başka Arşiv belgelerinde 
de artık “Beğkoz” tabiri görülmeye başlanır. Osmanlı tımar sistemi açısından elzem 
olan tahrir (vergi sayım) defterlerinden bölgeye ait 1469, 1522 ve 1530 tarihli def-
terlerde bugün Beykoz sınırları içinde bulunan hemen her yerleşim birimine -bazı 
isim değişiklikleriyle- rastlanırken, Beykoz bunlar arasında yer almaz. Bu tarihler-
1  Prof. Dr. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, zmete@bandirma.edu.tr
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de bölgede “mahalle” teşkilatına sahip tek yer “Nefs-i Kal’a-yı Yenice” yani Anado-
luhisarı’dır. Bazı köyler Yavuz Sultan Selim’in İstanbul’daki cami ve imaretine vakıf 
olarak tahsis edilmiştir. Bir müddet sonra Beykoz köyü de bu vakfın bünyesine 
katılmıştır.

1559 yılında “Magosa Fatihi” Gazi İskender Paşa’nın Kanlıca’da cami ve medrese 
yaptırması, ardından bu külliyeye bir hamamın eklenmesi, devlet ileri gelenleri-
nin bölgeye olan ilgisini yansıtmaktadır. İstanbul’un fethinden kısa bir süre sonra 
Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesiyle emniyet açısından problem yaşamayan 
bölgenin özellikle sahil kesiminde kamu yapıları ile sivil yapılar hızla çoğalmıştır. 
17. yüzyılın ikinci yarısında, Evliya Çelebi’nin tespitlerine göre, Beykoz ve civarı 
ciddi bir nüfusa sahiptir. Beykoz’daki ziraî alanlarda yetiştirilen meyve ve sebzeler 
gemi ve kayıklarla İstanbul’a nakledilmiştir. Bu faaliyetler, değişik etnik kökenlere 
mensup nüfusun artmasını, ekonominin canlanmasını ve özellikle sahil bandında-
ki iskânın hızla yayılmasını sağlamıştır. Deniz nakliyatı, balıkçılık, kereste işçiliği, 
dericilik Beykoz’daki başlıca ekonomik faaliyetler olarak dikkat çekmektedir. 19. 
yüzyılda gerçekleştirilen idari yapılanma da Beykoz ve civarının ekonomisini ve 
nüfusunu önemli ölçüde etkilemiştir. 

Anahtar kelimeler: Yoros, Beykoz, Anadoluhisarı, Kanlıca, Yavuz Sultan Selim 
Vakfı, iskân, İskender Paşa.

Beykoz, günümüzde sahip olduğu 25 mahalle ve 20 köyün kapladığı coğrafî alan 
açısından İstanbul’un en büyük ilçeleri arasında yer almaktadır. İstanbul’un fet-
hini takip eden yıllara ait bir defterdeki kayıtlardan (Devlet Arşivleri Başkanlığı 
Osmanlı Arşivi [BOA], Tapu Tahrir Defteri [TD], nr. 1160, H. 870/M. 1466) an-
laşıldığına göre bu idarî alan şimdikinden çok daha büyüktü. Aşağıdaki haritada 
görüleceği üzere bugünkü Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinin tamamı bu sınırla-
rın içinde kalmakta; Şile, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye’nin bir kısmını kapsa-
makta; dirlik sistemi bağlamında düşünüldüğünde ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, 
Maltepe, Kartal ve Tuzla’nın bazı bölgelerini de içine almaktaydı. Diğer bir ifadey-
le, günümüzde İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan 13 ilçe sınırları içindeki 
topraklar 19. yüzyıldaki idari taksimata kadar üç kaza arasında taksim edilmişti: 
Üsküdar, Yoros ve Şile. Daha doğudaki topraklar ise Gebze ve Kandıra kazalarına 
aitti. Hatta 16. yüzyılın başlarında henüz köy halinde olan Kadıköy’ün Yoros’a bağlı 
olduğuna dair2 kayıtlara rastlanması (Aydın ve Tak, 2008, s. 167), sınırları bu civara 
kadar uzatma ihtimalini de ortaya çıkarmaktadır.

2  “Yoros kadılığında Kadıköyü nam karyede …” (Aydın ve Tak, 2008, s. 167).

Harita 1: Yoros (Beykoz) kazasının 1466 yılındaki tahmini sınırları.

Kaynak: BOA, TD, nr. 1160, H. 870/M. 1466.’daki bilgilerin Google Earth üzerine uygulanması.

İstanbul’un fethinden önce Beykoz ve çevresinde Türkler

Anadolu yakasında Boğaz’a kadar olan bölgenin Türklerle tanışması, Malazgirt 
Zaferini takip eden yıllara kadar inmektedir. Kutalmış oğlu Süleyman Şah’ın İz-
nik merkezli kurmuş olduğu devletin sınırları bir ara Üsküdar ve Kadıköy’e kadar 
ulaşmış, hatta Boğaz’dan geçen gemilerden gümrük alınmaya başlanmıştı (Sevim, 
2012, s. 104). Dolayısıyla daha bu tarihlerde Selçuklu Türklerinin Beykoz ve civa-
rını gayet iyi tanıdıkları, bu bölgeye yerleştikleri, askeri harekâtlar ve mali uygula-
malar yaptıkları anlaşılmaktadır. Her ne kadar 1081’de Bizans ile yapılan anlaşma 
gereği Maltepe civarına kadar çekilmiş olsalar da bölgeyi en ince ayrıntısına ka-
dar tanımışlardı. Haçlı seferlerinin başlamasıyla 1097 yılında İznik dâhil Türkler 
geçici olarak bölgeden çıkarılmış oldu (Demirkent, 1996, s. 538). Türklerin Bey-
koz taraflarına ikinci defa gelişleri II. İzzeddin Keykavus döneminde gerçekleşti. 
IV. Rükneddin Kılıçarslan’a karşı mücadeleyi kaybeden Keykavus bazı Türkmen 
gruplarıyla Bizans’a sığınmıştı. Bu süreçte yanında bulunan komutanlardan Ali 
Bahadır’ın bugün Beykoz’a bağlı aynı isimli köyle olan bağlantısı ortaya konul-
muştur (Emecen, 2013, s. 407-411). Anlaşılacağı üzere fasılalarla da olsa Türklerin 
1075’lerden itibaren Osmanlıların bölgeye yerleştiği döneme kadar Beykoz ve ci-
varına defalarca geldikleri; askeri, idari ve malî uygulamalarda bulundukları, ancak 
bunun süreklilik arz etmediği görülmektedir.

1302 yılındaki Koyunhisar Savaşı ve akabinde gerçekleşen 1303, 1304 ve 1305 yıl-
larındaki askeri harekâtlar esnasında İzmit’in batısındaki topraklar, bazen Boğaz’a 
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kadar Türk akınlarına maruz kaldılar. Ancak Osmanlıların Beykoz ve civarına ke-
sin olarak hâkim olmaları Orhan Bey döneminde 1329’da Bizans’a karşı kazanılan 
Pelekanon/Eskihisar savaşından sonradır. İmparatorun yaralı olarak gemiyle İstan-
bul’a kaçtığı bu zaferden sonra (İnalcık, 2007, 376) ortaya çıkan panik ortamı Türk 
akıncılarının Boğaz’a kadar ulaşmasını sağlamıştı. Sonrasında Kandıra, Samandıra 
ve Aydos’un fethi, ardından kuşatma altına bulunan İznik’in 1331’de, İzmit’in de 
1337’de ümitsiz bir şekilde teslim olmaları bölgenin Türkler tarafından tamamen 
ele geçirildiğini ortaya koymaktadır. Arşiv kayıtlarında Orhan Bey döneminden 
itibaren fakılara (fakih) ve diğer zümrelere vakıflar yoluyla bazı temliklere rastlan-
ması bölgenin Osmanlılar tarafından hemen iskânına girişildiğini de göstermek-
tedir. Aşağıda ayrıca temas edileceği üzere İstanbul’un fethinden hemen sonralara 
tarihlenebilen bir tahrir defterindeki kayıtlardan anlaşıldığı üzere bu tarihlerde 
“Yoros vilayeti” (Beykoz) sınırları içinde yer alan köylerde hiçbir gayrimüslim un-
sura rastlanmaması, sadece kuzey sahil yöresinde “Şile Rumları”ndan bahsedilmesi, 
bölgenin çok erken tarihlerde Türkler tarafından iskân edildiğinin bir göstergesi-
dir.

1402’deki Ankara Savaşı’ndan sonra bölgenin tekrar Bizans’ın eline geçtiği söyleni-
yorsa da bu konuda ayrıntı yoktur. Hatta Fetret Devri olarak bilinen dönemde, taht 
mücadelesi içinde bulunan bazı şehzadelerin bu bölgede faaliyetlerine rastlanması, 
buradaki arazilerle ilgili ferman düzenlemeleri Osmanlıların buraları terk ettiği 
düşüncesiyle pek örtüşmemektedir. Büyük ihtimalle buradaki Türk iskân yapısının 
çok fazla bozulmadan İstanbul’un fethine kadar devam ettiği düşünülebilir.

İstanbul’un fethinden sonra Beykoz civarında iskân ve nüfus

Osmanlı Arşivi’nde son zamanlarda yapılan tasnif çalışmalarında yeni bulunan ve 
Beykoz civarını da içine alan bir tapu tahrir defterindeki kayıtlar, bölgenin tarihi 
açısından son derece mühim bilgileri ihtiva etmektedir3. Defterde yer alan bazı tı-
mar ve vakıf kayıtlarında eski dönemlere yapılan atıflar, bölgede Osmanlı fetih ve 
iskânının tarihî mahiyetini gözler önüne serecek kıymettedir. Defterin tutulduğu 
II. Mehmed (Fatih) zamanından geriye doğru II. Murad, I. Mehmed (Çelebi), I. 
Bayezid (Yıldırım), I. Murad ve Orhan Bey dönemine ait ferman ve mektuplardan 
bahsedilmesi son derece önemlidir. Bu durum, Beykoz ve civarının Orhan Bey dö-
neminden itibaren kesin olarak Türk yerleşimine sahne olduğunu şüpheye mahal 
bırakmayacak şekilde gösterdiği gibi, bu bölgedeki Osmanlı idaresinin kesintiye 
uğrayıp uğramadığı konusuna da ışık tutmaktadır. Hatta bazı kayıtlarda Şehzade 
Süleyman tarafından verildiği söylenen mektuplardan bahsedilmesi, Fetret Dö-
nemi mücadeleleri sırasında dahi bölgenin Osmanlıların elinde olduğunu ortaya 
koymaktadır.

3  Arşivdeki tasnif kaydında defterin tarihi olarak arşiv uzmanlarınca H. 870/M. 1466 tarihi gösterilmişken, içindeki 
bazı kayıtlardan yola çıkılarak bu tarihin 1453-1456 arası olabileceği de öne sürülmektedir (M. Hanefi Bostan, 2020).

Belge 1: Beykoz ve civarındaki Osmanlı iskânını gösteren en eski Tapu Tahrir Defteri

Kaynak: BOA, TD nr. 1160, s. 104-105.

Defterin kaydedildiği tarihlerde köylerin nüfusu fazla değildir. En kalabalık yer-
leşim birimi olan Deresekili köyü 46 haneye sahiptir. “Yoros Vilayeti” ne bağlı 31 
köyün neredeyse yarısının 10 haneden daha az nüfusu bulunmaktadır. Bunların 
içinde 4-5 hane olanlar da vardır. Ancak 1530 yılına tarihlenen ve eski defterlerdeki 
kayıtlardan yararlanılarak meydana getirilmiş olan bir muhasebe defterinde (Öz-
kılınç vd., 1994) köylerin nüfusunun ciddi derecede arttığı görülmektedir. Dolayı-
sıyla Boğaz’ın her iki yakasının Osmanlıların eline geçmesiyle ortaya çıkan güven 
ortamının bölgedeki nüfus artışına katkı sağladığı söylenebilir. Aşağıda yer alan 
tabloya göre köylerin toplam hane sayısı ancak 413 kadardır. 18 Ocak 1520 tarihli 
bir mahkeme siciline (Günalan vd. 2010, s. 252) kaydedilmiş ferman suretine göre 
bu tarihte Yoros kazasının nüfusu 497 hanedir. Aradan geçen 50-60 yıllık bir zaman 
dilimi içinde % 20’lik bir nüfus artışı olduğu anlaşılmaktadır. 31 köyün hiç birinde 
gayrimüslim nüfus bulunmamaktadır. Bu durum bölgenin Türkleşme vetiresi açı-
sından da mühim bir ipucudur.
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Tablo 1: 1466 yılında “Yoros Vilayeti” (Beykoz) köyleri nüfus ve geliri

Köyün ismi Hane sayısı Hasıl (akçe)
Dere Sekili 46 3.768
Ağ Evran (Akviran) 21 745
Çavuşlu 8 175
Çelderi (?) 33 641
Ali Bahadır 8 533
Aziz oğlu köy 6 309
Çubuk 21 447
İzzeddinköy 7 263
Depe Sekili 14 783
Saruca Bayrak 7 343
Taşoğlu 9 475
Tonrul pınarı 5 198
Demirciler 16 454
Gurna (Kurna) 25 975
Depe evran (Depeviran) 21 944
Yeniceköy 17 885
Kutludoğmuş (Kurtdoğmuş) 22 775
Ayvalu 17 471
Esenciköy (Esenceli) 22 765
Kozluca 19 655
İnehocalu (Eynehocalu) 18 482
Küçüksuyu 14 513
Mancılıklu 5 68
İsacılar 5 305
Hüseyinlü 7 365
Kılıclu 5 302
Göllü ve diğer Hüseyinlü 4 200
Kabakoz 13 754
Enük (?) 4 134
Göllü 4 559
Öğümce 5 124
Samandıra (mezra) - vakıf
Toplam 413

Köylerdeki temel iktisadi faaliyet ziraat olup ürün türlerinin ayrıntısına girilmeden 
“galle” olarak kayıtlara geçilmiş; keten üretimi, arıcılık ve koyun besiciliği ise ayrıca 
gösterilmiştir. Bazı köylerde değirmen de bulunmaktadır. İstanbul’dan gelen “kâfir-
ler” Ali Bahadır köyünde istiridye avlamakta; Deresekili köyündeki odun iskelesin-
den vergi alınmakta, bazı köylerdeki “koz”/ceviz ağaçları da dikkati çekmektedir.

Bu defterde Beykoz henüz bir yerleşim birimi olarak yerini almamıştır. “Çubuk” 
imlasıyla okunabilen köy, muhtemelen Boğaz’da sahildeki Çubuklu olmalıdır. Bu 
kayıtlar içinde “Yoros vilayeti” dâhilinde bir merkez bir “nefs” yoktur. Bu yüzden 
“Yoros vilayeti” tabiri Kocaeli sancağına tabi idari bir üniteyi ifade ediyor olmalıdır. 
Yani Yoros henüz lafız olarak “kaza” değildir ama kadısının olduğu, bir timar kay-
dından anlaşılmaktadır. 

Kayıtlarda köylerin timar sahipleri olarak hisar erlerinin ismi geçse de bunların 
hangi kaleler olduğu açıkça belirtilmemiştir. Bölgede aktif olarak kullanılan Yoros 
ve Anadolu Hisarı/Yenicekale bilinmektedir. Ayrıca Bizans döneminde faal du-
rumda olan Riva kalesinin bu tarihlerdeki durumu hakkında defterde bilgi yoktur. 
Kanuni dönemine (1561 yılı) tarihlenen diğer bir tapu tahrir defterinde “Yenice-
kale” artık “nefs” yani mahalleleri olan bir yerleşim merkezi olarak kaydedilmiştir 
(BOA, TD, nr. 436, s. 402).

Belge 2: Anadoluhisarı’ndaki “Cami-i Atîk-i Sultan Mehmed Hân” ve “Kadıasker” mahallerine ait  
Tapu Tahrir Defteri sayfası.

Kaynak: BOA, TD, nr. 436, s. 402-403 (M. 1561).
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“Cami-i Atîk-i Sultan Mehmed Han” ve “Kadıasker” isimli iki mahallede “mu’tak” 
yani azatlı kölelerin fazlalığı dikkati çekmektedir. Cami-i Atik mahallesinde ikamet 
eden 49 hanenin 13 tanesi (%26,5); Kadıasker mahallesindeki 32 hanenin ise 9 ha-
nesi (%28) azatlı köle statüsündeki kişilerdi. İlginç bir şekilde bu durum yakındaki 
Kanlıca köyü için de geçerliydi. 1466 sayımında ismi bulunmayan, 1524 yılındaki 
bir sicil kaydında (Günalan vd. 2010, s. 343) ise köy olarak karşılaşılan Kanlıca’da 
kayıtlı 51 hanenin 14’ü (27,4) “mu’tak” kökenliydi. Kanlıca, 1530 tarihli Anadolu 
Muhasebe Defteri’ne Çubuklu yakınlarında 569 akçelik geliri olan bir mezra ola-
rak kaydedilmişti (Özkılınç vd., 1994, s. 795). Bu defter merkez bürolarında, daha 
eski tarihli defterlerdeki bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştı. Dolayısıyla mez-
ra kaydı, 1524’lerden önceki tarihlere ait olmalıdır. Diğer taraftan Anadolu Hisarı 
hem de Kanlıca’daki nüfusun etnisitik yapısı, buralardaki iskânın özellikleri hak-
kında bir fikir vermektedir. Beykoz ve civarındaki sahil bandında 16. yüzyılın baş-
larından itibaren yeni yerleşim birimlerinin kurulmaya başladığı ve en azından bu 
üç örnek bazında buralardaki nüfusun yine en azından dörtte birini azatlı kölelerin 
oluşturduğu anlaşılmaktadır. Hatta bazı hane sahiplerinin baba ismi olarak Abdul-
lah kaydedilmiş olması (veled-i Abdullah), hepsi olmasa da bunların bir kısmının 
eski azatlı köleler olabileceğini düşündürmektedir. Yani Beykoz ve civarının özel-
likle sahil bandındaki yerleşimlerin azatlı köleler için bir şekilde çekim merkezi 
haline gelmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ayrıca bu mahallelerde gemi reisleri, kale muhafızları, has ahır seyisi, has bahçe 
idarecisi, mektep muallimi, muhtesib gibi farklı statüde şahıslar da ikamet ediyor-
du. Cami-i Atik mahallesinde iki tane “muhtesib”in bulunması üretim ve ticari 
faaliyetlerin varlığını işaret etmektedir. Her iki mahalle de ismini bünyelerindeki 
ibadethanelerden almışlardır. Kadıasker mescidi/camiinin imamı ve müezzini Ca-
mi-i Atik mahallesinde oturmaktadır. Ancak “nefs” tabiri bu mahallelerin Anadolu 
Hisarı’nın içinde bulunduğu anlamını taşımamaktadır. Nitekim Fatih Sultan Meh-
med’in yaptırdığı Cami-i Atik 1925 yılında iskele meydanı düzenlenirken yıktırılıp 
bugünkü yerine nakledilmiştir. Dolayısıyla cami etrafında kurulmuş olan bu ma-
halle hisarın dışında sahilde bulunuyordu.

Harita 2: Anadoluhisarı, Fatih Sultan Mehmed Camii, mektep ve muvakkithane.

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 4319, 325961, ANA 1287, 243, 15 Haziran 
1287/ 27 Haziran 1871 (Beykoz, Anadoluhisarı, Cami, Mektep, Dere)

Beykoz’un kurulması ve civarının gelişmesi

1524 yılına gelene kadar arşivlerde Beykoz isimli bir yerleşim birimine rastlanma-
maktadır. Söz konusu tarihe ait bir mahkeme sicil kaydında (Dağdaş ve Berktaş, 
2010, s. 210) “Beğ-kozu” şeklinde yer alan köyün ismi 1530 tarihli bir odun defte-
rinde de (BOA, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Kataloğu [TSMA], D. 542, vr. 3b) aynı 
imlayla yer almaktadır. Odun işiyle ilgili olarak kaydedilmiş 9 kişiden 5’inin yine 
baba isimlerinin Abdullah (veled-i Abdullah) olması, üstelik birinin yeniçeri, baş-
ka birinin de altı bölük halkından sipahiyan zümresinden bulunması, Beykoz’daki 
nüfusun da bir miktarının yine azatlı köle veya devşirme menşeli olabilecekleri 
ihtimalini akla getirmektedir. Beykoz’un 1524 senesinde köy olarak resmi kayıtlara 
geçmesi, -bazı bölgelerde rastlanmakla birlikte- birden bire bir nüfus topluluğunun 
buraya gelip yerleşmesi sonucu olduğu anlamına da gelmeyebilir. Kıyı bandında 
muhtemelen balıkçılık, odunculuk, bahçıvanlık vb. işlerle uğraşan meslek erbabı-
nın bir şekilde var olduğu, zamanla yeni nüfusun iskânıyla idari olarak köy kabul 
edilebilecek bir duruma gelmesiyle de idari, mali ve hukuki statüsünün değiştiği 
öne sürülebilir. 16. yüzyılın başları veya ilk çeyreği, Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuk-
lu, Beykoz hattı boyunca yeni yerleşimlerin ortaya çıktığı veya mevcutların geliş-
meye başladıkları bir dönem olarak kabul edilebilir.
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1557 yılında Beykoz ile birlikte Yoros kazasına bağlı bazı köylerin statülerinde de-
ğişiklik yapıldı. Bu tarih Süleymaniye Camii inşaatının tamamlandığı yıldı ve I. 
Süleyman (Kanuni) külliye için vakfiye tesis ederken, babası I. Selim (Yavuz) adına 
yaptırdığı külliyenin vakfı için de yeni gelir kalemleri tahsis etmişti. Bunlar arasın-
da Yoros kazası köylerinden Yoros (Beykoz), Akviran, Deresekili, Dudullu, Yalıköy, 
Öğümce, Kadıköy, Akçapınar, Tepecik ve Cuma-i Cedid de vardı (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi, Sultan Selim Vakfiyesi, Kasa 182 K. Sureti nr. 2136, s. 329-330). 
Burada dikkati çeken nokta, vakfiyede Yoros isimli bir köyün geçmesidir. Aslında 
Yoros köyü kaydına hiçbir yerde rastlanmamaktadır. Aynı isimli bir kale olmasına 
rağmen, içinde veya civarında sivil yerleşim olduğuna dair bir bilgi yoktur. Daha 
ileri tarihli belgelerde de Beykoz’un “Sultan Selim Han-ı Kadîm” vakfına bağlı ol-
duğunun görülmesi (BOA, TSMA, 1412/69-1), vakfiyede Yoros olarak ifade edi-
len köyün aslında Beykoz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Beykoz ve diğer 
köylerin hukuki, mali ve idari yapısındaki bu değişim bir avantaj oluşturmuştur 
denilebilir. Vakıf arazilere bazı muafiyetlerin tanınması, buralara olan cazibeyi ar-
tırmaktadır. Bu da yeni nüfus ve iktisadi faaliyetler demektir.

Belge 3: Beykoz’un “Sultan Selim Han-ı Kadîm” vakfına ait olduğunu gösteren belge.

Kaynak: BOA, TSMA, 1412/69 (H. 1011/M. 1602-1603).

Benzer şekilde 1559 yılının da Kanlıca ve civarı için bir dönüm noktası olduğu öne 
sürülebilir. Magosa Fatihi olarak da anılan İskender Paşa burada Mimar Sinan’a 
bir cami, medrese, hamam ve türbe yaptırdı (Kargı, 2000, s. 571-572)4. İskender 
Paşa’nın külliyesine hamamın katılması 1564 yılında gerçekleşmiştir. Kendisinin 
ve oğlu Ahmet Paşa’nın mezarı, yaptırdığı türbededir. Daha sonra buraya 1743’de 
Kanlıca’daki yalısında vefat eden Lale Devri’nin meşhur Şeyhülislamı Yenişehirli 
Abdullah Efendi de defnedildi (İpşirli, 1998, s. 101). İskender Paşa’nın külliye inşası 
için Kanlıca’yı seçmesi, belki de İstanbul civarının imarı için Kanuni Sultan Sü-
leyman devri paşalarından Piyale Paşa’nın aynı isimle semtte, Kasım Paşa’nın yine 
aynı isimli semtte ve Ayas Paşa’nın Taksim’de aynı isimle anılan mahallede inşa 
ettikleri külliyelerle aynı amacı taşıyor olabilir.

Bütün bu gelişmeler, İstanbul’un fethinden sonra Boğaz’ın her iki yakası ve art ala-
nında oluşan güven ortamının sunduğu avantajlar olarak görülebilir. Daha sonra-
ları Karadeniz’in de bir Türk gölü haline gelmesi Boğaz sahilindeki yerleşimlerin 
daha güvenli bir ortama kavuşmasını sağladı. Özellikle iskelelerin daha işlevsel 
hale gelmesi, bölgedeki iktisadi faaliyetlerin de artmasının önünü açtı.

Zamanla sahil bandındaki her uygun alanın değerlendirilerek çeşitli kamu yapıla-
rı, yalılar, meskenler ve vakıf eserler inşasıyla fiziki doku unsurları gözle görünür 
şekilde artmaya başladı. Tabii olarak bu durum bölgeye yeni nüfusun gelmesinin 
önünü açtı. Evliya Çelebi’nin dönemine gelindiğinde bölge nüfusu ve yapılaşma 
hayli artmıştı. İç kesimlerde gerçekleştirilen ziraat sonucu elde edilen zahire, Bey-
koz’daki devlete ait değirmende (BOA, MAD, defter nr. 1492, s. 1) öğütülüp un hali-
ne getiriliyor ve gemilerle İstanbul merkeze Bahçekapı’daki iskeleye götürülüyordu 
(BOA, D.BŞM. defter nr. 648, s. 2). Sanayi öncesi toplumlarda ziraat en önemli ikti-
sadi faaliyetti. Sonra şehir ve kasabalardaki zanaatkâr sınıf geliyordu. Bunların bir 
kısmı günümüzdeki gibi hem üretiyor hem de satıyorlardı. Üçüncü önemli grup 
tüccarlardı. Bunlar da mamul malı alıp yerel veya bölgesel tüketicilere ulaştıran 
gruptu. Dolayısıyla nüfus ve iskânı etkileyen dinamiklerin başlıcaları bunlardır de-
nebilir. Yani bir yerden göç eden nüfusu başka bir yere çeken bazı faktörler, etkenler 
olması gerekmektedir. Ziraat edilecek alan, üretimde bulunulacak mekân ve ticaret 
yapılacak güvenli ortam gibi. İşgücü ithal edecek faaliyetler ve ortamın oluşması 
gerekmektedir.

Beykoz ve civarında kamu yapılarının en eskileri -kaleler sayılmazsa- saraya ait 
bahçelerdir. Bunlar aslında başta padişah olmak üzere hanedan üyelerinin dinlen-
me, av, eğlence maksadıyla kullandıkları alanlar olmakla birlikte, buralarda hem 
hayvan yetiştiriliyor, bunlardan elde edilen ürünler mandıralarda değerlendiriliyor 
ve ayrıca bahçe tarımı da yapılıyordu. Bu bahçeler devasa büyüklükte alanları kap-
ladıkları için içlerinde korular, ormanlar, göller, dereler, tarım alanları gibi büyük 
çaplı coğrafi unsurlar yanında; köşk, saray, havuz, mandıra, köprü, değirmen, çok 
sayıda görevli koğuşları, mescit, hamam, mutfak, yalı, kışla gibi fiziki unsurlar da 

4  Bir arşiv kaydında caminin yapıldığı köyün adı Yoros kazasında “Çamlık” köyü olarak geçmektedir. Yoros’ta bu 
isimde bir köy bulunmadığından, bu durum Kanlıca’nın bu tarihlerde ayrıca bu isimle de anıldığını akla getir-
mektedir (Aykut vd., 1993, s. 656, hüküm 1480: “Yoros kadısına hüküm ki, bundan [akdem] Mısr Beglerbegisi olan 
emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm İskender dâme ikbâlühû Südde-i sa‘âdet’üme mektûb gönderüp taht-ı kazânda Çamlık nâm 
karyede hâliyâ binâ itdügi câmi‘e …”).
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bulunuyordu. Bunların en bilinenleri Beykoz (Tokat) bahçesi, Sultaniye bahçesi ve 
Çubuklu bahçesiydi (Dingeç, 2019, s. 333-350). Dolayasıyla bu bahçelerin korun-
ması, bakımı ve faaliyetlerin yürütülmesi için çok sayıda görevli kadrosuna ihtiyaç 
duyulmaktaydı. Yüzlerce çalışanı bulunan bu bahçeler aynı zamanda bir nevi çiftlik 
hüviyetindeydiler. Nitekim bunları, 19. yüzyılın ikinci yarısında yine Beykoz bölge-
sinde büyük ölçekli tarım ve hayvancılık işletmeleri olarak ortaya çıkan çiftliklerin 
öncelleri olarak kabul etmek mümkündür. Bu bahçelerden Sultaniye bahçesinin 
18. yüzyılın sonlarına kadar hatta biraz daha geç tarihlere kadar orman içinde 
ıssız bir durumda bulunduğu bazı Batılı seyyahların dikkatini çekmiştir. Aslında 
bu bahçelerden hanedan mensupları faydalandığı için özel olarak korunuyorlar-
dı. Dolayısıyla bu alanlara veya çevrelerine gelebilecek herhangi bir zarardan son 
derece sakınılıyordu. Belki bu durum, yani bu mekânların kamusallığı, buralarda 
ve yakın çevrelerinde sivil iskânı bir süre için mümkün kılmamıştı. Bu da doğal 
olarak bölgenin önemli bir parçasını meskûn olmaktan alıkoymuş oluyordu. Kendi 
içlerinde bir nevi yerleşim birimi hüviyetinde, ama dışa kapalı yapıları dolayısıyla 
da durağan bir iskân ünitesi konumundaydılar. Tüm bu işlevlerinin yanında mesela 
Beykoz (Tokat) bahçesinde saraya ve diğer devlet erkânıa ait çok sayıda at barını-
yordu. Yani burası bir nevi resmi ahır, ıstabl-ı amire konumundaydı (BOA, TSMA, 
nr. 10037).

17. ve 18. yüzyıllarda Beykoz ve civarında yine sahil bandında sanayi devri öncesi 
kurumlardan olup işgücü çekme potansiyeli nedeniyle nüfusun artmasına ve çeşit-
lenmesine yol açabilecek mahiyette kireçhane, salhane (selhhane), tabakhane (deb-
bağhane), kâğıthane, baruthane, ıstabl-ı âmire gibi çoğu kamuya ait büyük ölçekli 
tesisler kurulmuştu. Ayrıca yine ilerleyen dönemlerde yeni zirai üniteleri devreye 
girmiş civardaki bağ, bahçe, bostan ve çiftliklerin sayısında da artışlar olmuştu. Art 
alanda yapılan ziraat ve diğer iktisadi faaliyetler ordunun ihtiyacı olan canlı hay-
van, kereste, saman, arpa, buğday, un, kömür, funda gibi temel gereksinimlerin kar-
şılanmasını da kolaylaştırmıştı. Bu dönemlerde sahil hattında balıkçılık, kayıkçılık, 
gemicilikle ilgili işletmelerin faaliyetleri de artmıştı. Tüm bu işletmelerde çalışmak 
üzere başka bölgelerden Beykoz civarına Rum, Hırvat, Arnavut, Ermeni ve Kıpti 
gibi farklı etnisiteye mensup unsurlar gelerek daimi veya geçici işgücünü oluştur-
muşlardı. Yeni kurulan bu işletmelerin sahipleri arasında Rumeli beylerbeyi, Ana-
dolu kazaskeri, Şehzade defterdarı, saray çavuşu, muhtesip, kadı, naib, haseki, yeni-
çeri gibi üst düzey devlet görevlileri ilk sırada geliyordu.

İstanbul’un fethinden 18. yüzyılın sonlarına kadar artan nüfus yanında iktisadi ve 
fizikî yapılaşmadaki gelişmeler ister istemez idari yapının da değişimini getirdi. 
16. yüzyılın başlarına kadar köy olarak ismine bile rastlanmayan Beykoz, ilerleyen 
tarihlerde köyden kasabaya, nahiyeye, kazaya doğru dönüştü. Ancak bu idari dö-
nüşüm sürecinde yine de kafaların karıştığı anlar olmuyor değildi. Bir belgede Bey-
koz köyü olarak kaydedilmişken, yakın tarihli bir başkasında Beykoz kasabası veya 
nahiyesi olarak geçebiliyordu. 19. Yüzyıla gelindiğinde ise Beykoz hem demografik 
hem iktisadi hem de sosyal açıdan bambaşka bir çehreye bürünmeye başlamıştı.

Sonuç

Beykoz ve civarına Türklerin ilk gelişi Malazgirt Savaşı’nın hemen akabinde olmuş, 
Haçlı Seferleri sırasında bu bölgeden çekilme gerçekleşmiş; 1263’ten sonra II. İz-
zeddin Keykavus döneminde, Sultan ve bazı komutanlarla birlikte bazı Türk aşiret-
leri Beykoz civarına gelip yerleşmişlerdir. Sonrasında Osmanlıların tarih sahnesine 
çıkmasıyla 1302’den itibaren art arta gerçekleştirilen fetihler sonucunda 1330’lar 
civarında bölge artık tamamen Türklerin kontrolüne girmiş ve süratle iskân edil-
miştir. 1466 yılına ait tapu tahrir defterinde de bölgede sadece Türklerden oluşan 
bir nüfus gözükmektedir.

16. yüzyılın başlarından itibaren sahil bandında iskân açısından bir kıpırdanma 
olduğu ve içlerinde Beykoz’un da bulunduğu yeni yerleşim birimlerinin teşekkül 
ettiği anlaşılmaktadır. İlerleyen tarihlerde hem nüfusa hem de fiziki dokuya yeni 
unsurlar katılarak gelişim devam etmiştir. Yeni kurulan kamu tesisleri ve zirai iş-
letmeler, bölgeye kozmopolit türden yeni ve daha fazla nüfusun gelmesine yol aç-
mıştır. Büyüyen nüfus zanaat ve ticaret hacminin de artmasını tetiklemiş; demog-
rafik, fiziki ve iktisadi açıdan gelişen bölge idari olarak da farklı bir statüye doğru 
evrilmiştir.
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Yakın Zamanların  
Beykoz’u

Mehmet Ali BEYHAN1

Özet

Mekânın tarih için önemi büyüktür. Tarihi, bir bilgi alanı olarak tarih yapan temel 
unsurlardan biri mekândır. Beykoz, yakın zamanlar Osmanlı tarihinde sadece bir 
mesire ve İstanbul halkının hava değişimi yeri değil, aynı zamanda pek çok hadise-
ye tanıklık etmiş, ev sahipliğinde bulunmuş bir mekân; pek çok yalı ve köşkün bu-
lunduğu bir sayfiyedir. Yakınçağlarda Beykoz, Şehremaneti’ne bağlı bir kaza mer-
kezidir. Burada bir padişah köşkü, bir askeri dabakhane, kâğıt, ispermeçet/mum 
fabrikaları ve bir askeri kışla bulunmaktadır.  

Yakın zamanlar Osmanlı tarihinde, denilebilir ki Beykoz ve çevresi, bütün Osmanlı 
tarihine nazaran daha farklı bir hüviyet kazanmıştır. Sultan 3. Selim devrinde, 19. 
Yüzyıl başlarında kurulan kâğıt fabrikası bir tarafa bırakılırsa Beykoz; bir gezinti 
mahalli, kaynak suları ve iç açıcı tabiatıyla bir cazibe merkezi iken, Sultan 2. Mah-
mud devrinde daha çok Ruslarla yapılan Hünkâr İskelesi Anlaşması ile anılır oldu. 
Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı sırasında Mısır kuvvetleri, Nizip’te 
Osmanlı ordusunu mağlup edecek ve Kütahya’ya kadar gelecektir. Çaresiz 2. Mah-
mud, Rusya’dan yardım talebinde bulunacak, Rus kuvvetleri Boğaz’a, Hünkâr Çayı-
1  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi E. Öğretim Üyesi
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rı’nda ordugâh kurarak yerleşecektir. Osmanlı Devleti, Rusya’nın bir an önce İstan-
bul’u terki için, Osmanlı aleyhine olmak üzere 1833’te bir antlaşma imzalayacaktır. 
Görüşmeler, Beykoz’da, Yalıköyü kısmında Beykoz Çayırı/Hünkảr İskelesi’nde 
yapıldığı için antlaşma bu isimle anılagelmiştir. Görünüşte “bir ittifak anlaşması” 
olan Hünkâr İskelesi Antlaşması yedi maddeden oluşur. Bu antlaşma ile Osmanlı 
Devleti bir saldırıya uğradığı zaman Rusya karadan ve denizden yardım edecek; 
Boğaz’dan istediği zaman geçiş hakkına sahip olacak; Çanakkale Boğazı, Rusya’nın 
güvenliği gerekçesiyle diğer devletler savaş gemilerinin geçişlerine kapalı olacaktır. 

2. Abdülhamid devrinde Beykoz, Boğaziçi’nin her iki yakasında olduğu gibi, devlet 
adamlarının, sivil-asker bürokratların Sultan’a sadakatin göstergesinin test edil-
diği mekânlar olmuştur. Abdülhamid’in doğum ve tahta çıkış yıldönümlerinde, 
emriyle, Boğaz’ın her iki yakası kontrol edilmektedir: Yalılar, köşkler; yıldönümü 
şenliklerine ne kadar ilgilidirler, şenliklere ne şekilde iştirak etmektedirler? Testin 
konusu bu sorunun cevabı içindedir; şayet yalı/köşk/hane kandillerle “fevkalade 
donatılmışsa,” sahibi Sultan’a fevkalade bağlıdır.  

Genel olarak İstanbul’da, özel olarak Beykoz’da kim kimle buluşmaktadır; kimin 
evinde toplantı düzenlenmektedir? Bu soruların cevabı Sultan Abdülhamid ve 
devri için önemlidir. Gözetlemeler; basit, sıradan sebeplerle yapılan gözetlemeler 
değildir; tarihi bir arka plana sahiptir. Bu arka planda, -kendisine iktidar yolu açsa 
da- bir askeri darbenin ve darbe sonrasında katledilen amcası Sultan Abdülaziz’in 
izleri vardır. 

Mesire, Avlak ve Sayfiye Mekânı Olarak Beykoz

Boğaz’ın her iki yakası da coğrafyanın bahşettiği güzellik ve bereket sebebiyle Fe-
tih’ten itibaren İstanbul için bir avlak ve mesire alanı olmuştur. Bu özelliğinden 
dolayı Boğaziçi’nde, Osmanlı Tarihi boyunca pek çok köşk inşa edilmiştir. Sair za-
manlarda boş duran bu köşkler; padişahların gezinti esnasında veya avlandıkla-
rı sırada uğrayıp dinlendikleri, kahve içtikleri, yemek yedikleri, namaz kıldıkları 
mekânlardır. Bu bakımdan, bu köşklere “biniş yeri” de denilir.2 İstanbul’un mesire, 
avlak ve gezinti alanları içinde de Beykoz’un farklı bir yeri vardır. Bunun içindir 
ki Anadolu yakasında Beykoz’un sınırları içinde; muhtelif zamanlarda inşa edilen 
Tokat, Küçüksu, Mecidiye/Beykoz kasırları, Osmanlı Hükümdarlarının Beykoz’a 
verdikleri ehemmiyete işaret eder. 

Osmanlı Devri Beykoz’unun tarihi, fetihle yaşıttır: 1458 yılında Fatih Sultan Meh-
met, Beykoz içlerinde avlanırken Mahmud Paşa’nın Tokat Kalesi’ni fethettiği ha-
berini alır. Haberin sevinciyle; “Tez şurada bir hadîka-i İrem-nümậ bina edin ve 
ismine Tokat Bahçesi deyin, etrafına da avlanan hayvanların muhafazası için Tokat 
suruna benzer bir çit çekin” emrini verir.3 Öyle anlaşılıyor ki fethin üçüncü yılında, 
Beykoz için bütün Osmanlı Tarihi boyunca devam edecek olan ilgi devri, İstanbul 
Fatihinin bu emri ile başlamış oluyor.

2  Halûk Y. Şehsuvaroğlu, Boğaziçi’ne Dair, İstanbul, Tarihsiz, s. 9
3  a.g.e, s.22, 52.

Sarı Selim lakabıyla tanınan 2. Selim (1566-1574), 44 yaşında tahta çıkar ve devlet 
yönetimini Sokullu Mehmet Paşa’ya bırakır. Yeme ve içmeye düşkünlüğü ile bilinen 
bu padişahın en çok rağbet ettiği yer Beykoz taraflarıdır. Sekiz buçuk yıllık saltanatı 
boyunca musahipleriyle Çubuklu, Sultaniye gibi mesire yerlerinde vakit geçirmiş-
tir. Oğlu 3. Murat da (1574-1595) gezilerinde Çubuklu ve Sultaniye’yi tercih etmiş-
tir. Hatta bu sebeple, saltanatının son iki yılında Cuma selamlıklarını dahi ihmal 
ettiği bilinir. İbrahim Paşa tarafından Sultaniye’de bir köşk inşa edilmiştir. Sultan 
3. Selim Sultaniye’ye yakın olan dağda, Gümüşsuyu’nda bir çeşme yaptırmış ve bir 
de nişantaşı diktirmiştir. Bilindiği gibi Osmanlı hükümdarları, istisnaları olmak-
la beraber, silaha, atıcılığa meraklıdır ve atıcılıkta, hedefi vurmakta mahir olanları 
vardır. Nişantaşları, padişahların atıcılıktaki bu maharetlerinin bir nişanesi olarak 
dikilirlerdi. Beykoz, şüphesiz İstanbul halkının da rağbet ettiği bir mesire alanıdır. 
Öteden beri paçası ile meşhur olan Beykoz’a, İstanbul halkının vazgeçilemez alış-
kanlıklarından olmak üzere, paça yemek için gidilir ve Firuz Ağa tarafından inşa 
edilen çeşme başında çubuk eşliğinde kahve içilirdi.4 

Beykoz sınırları içinde Anadoluhisarı, Göksu ve Sultaniye, mesire mekânları olarak 
en çok rağbet gören yerlerdendir. Boğaziçi’nin eski biniş köşklerinden biri Göksu 
Kasrı’dır. Sultan 1. Mahmud devri (1730-1754) sadrazamlarından Divitdar Meh-
met Paşa tarafından inşa edilmiş ve köşk pek çok sayıda tamir görerek 19. Asrın 
ortalarına kadar muhafaza edilmiştir.5  Beykoz çevresinde, sayfiye olarak Anado-
luhisarı’nın ayrı bir önemi vardır. Daimi sakinleri dışında; vezirler, üst düzey yö-
neticiler, ilim-fikir erbabı ve zenginler; yazları burada, mülkleri veya kiraladıkları 
yalılarda oturmuşlardır. Ancak Anadoluhisarı’nın bir kusuru vardır; rutubetin fazla 
olduğu bazı yıllarda sıtma hastalığı had safhada seyretmektedir. Sıtma, ölümcül ol-
mamakla beraber, o günün şartlarında tedavisi zor ve uzun zamana ihtiyaç duyan, 
meşakkatli hastalıklardan biridir. Hastalığın yaygın olduğu zamanlarda imkânı el 
verenler bölgeyi terk ederek İstanbul’un başka semtlerinde ikameti tercih etmek-
tedir. 19. Asır başları, sıtmanın şiddetli seyrettiği zamanlardır. Sıtmadan dolayı 
Anadoluhisarı, sakinleri tarafından terk edilmiştir. Dolayısıyla Anadoluhisarı’nda 
oturanlar yok denecek kadar azdır. 

Ama aynı zamanda, 1811 yılı sonlarında başlayan, 1812 yılı boyunca devam eden 
ve 1813 Şubat’ında sona eren İstanbul veba salgını da ortalığı kasıp kavurmaktadır. 
Öyle şiddetli bir salgındır ki günlük ölüm vakaları, sadece sur içindeki hazirelere 
gömülenler hariç, bazen 1200, bazen 2500’e kadar çıkmıştır. Salgının, bu sürede 
İstanbul’da sebep olduğu ölümlerin yüz bin/100.000 kadar veya daha fazla olduğu 
tahmin edilmektedir.6 İstanbul nüfusunun, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde 500.000 civa-
rında olduğu düşünülürse hastalığın şiddet derecesi hakkında bir fikir edinilebilir.7 

 Fakat veba salgını Anadoluhisarı’nı etkilememiştir; vakaların görülmediği bir ma-
haldir. Bu bakımdan, bahse konu yılda, İstanbul halkı için Anadoluhisarı aranılan 
bir yer olmuştur. Sıtma unutulmuş, vebanın dehşetinden herkes Anadoluhisarı’na 

4  Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı (Haz. Ali Şükrü Çoruk) İstanbul, Eylül 2001, s. 
126.
5  Şehsuvaraoğlu, a.g.e, 177.
6  Kemal Beydilli, Osamanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, İstanbul 2001, s. 231.
7  Mehmet Ali Beyhan, 1811 İstanbul Veba Salgını, Etkileri ve Alınan Tedbirler, I. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, 
10. Ulusal Tıp Tarihi Bildiri Kitabı, İstanbul 2008, s. 1029-1036.
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taşınmaya başlamıştır. Hatta Balat semtinde, Yahudilerin yoğunluklu yaşadığı ma-
halde, 24 Eylül 1812 gece yarısına doğru çıkan ve on beş saat kadar devam eden 
yangında evlerin tamamı yanmıştır. Kamış Bayramı’na tesadüf eden yangın, şiddet-
li lodosun da etkisiyle hızla yayılmış, her yeri kül etmiştir. Sultan 2. Mahmud, Ana-
doluhisarı’na nakletmek isteyen Yahudi ve Hristiyan halk için, kimse mani olmasın 
diye bir ferman neşretmiştir.8 Görgü tanığı, aşırı göçten dolayı semtin çok fazla 
kalabalıklaştığına işaretle; “Anadoluhisarı bir rütbelerde zihâm/kalabalık olmuştur 
ki, bir harap ev dahi hâli/boş kalmamıştır” diye kayıt düşmüştür.9 

Yakın tarihimizde Göksu ve Sultaniye semtleri, halkın gezinti ve mesire alanları 
olmanın ötesinde, Osmanlı padişahlarının da gezinti/biniş-i hümayun yerleri ve 
Saray misafirlerinin, eğlence eşliğinde şereflerine tertip edilen ziyafetlerle ağırlan-
dığı mekânlardır. Beykoz ve çevresine, bazen padişahların kılık değiştirerek, gizlice 
dolaştıkları/tebdîl binişi yaptıkları da olmuştur. Tebdil binişleri daha çok şehrin 
merkezinde, halkın yoğun bulunduğu çarşı-pazarlarda gerçekleştirildiği gibi, İs-
tanbul’un mesire yerlerine de yapılmıştır. Sultan 2. Mahmud’un Küçüksu’ya büyük 
rağbeti vardır. Padişah, şehzade ve sultanlarla Küçüksu’ya gelir; Küçüksu Kasrı’nda 
mesire halkını seyreder, vakit geçirir. 1832 yılı yazında bir cuma günü, selamlıktan 
sonra yine Küçüksu Kasrı’na gelmiş, Şeyhülislam Yasincizâde Abdülvahhap Efen-
di’nin yalısı Anadoluhisarı’nda olduğundan, kendisini davet etmiş ve kasırda uzun 
süre görüşmüşlerdir. Padişah, Şeyhülislam Efendi’ye pırlantalarla süslü bir resmi-
ni hediye etmiştir.10 Bilindiği gibi Sultan 2. Mahmud, devlet dairelerinde resminin 
asılması geleneğini başlatan ilk Osmanlı hükümdardır.

 Beykoz-Göksu, Sultaniye ile Dereseki, Akbaba ve Tokat köyleri 3.Selim ve 2.Mah-
mud’un gezinti için en çok rağbet ettikleri yerlerdir. Bu padişahların; ayda bir, ba-
zen iki kez buraları gezdikleri bilinmektedir. Beykoz’a seyahat, doğrudan Hünkâr 
İskelesi üzerinden yapılırdı. Nadir de olsa Üsküdar-Harem İskelesi’ne sandal ile ge-
çilip buradan sahil boyunca veya daha iç taraflar takip edilerek at sırtında Beykoz’a 
gidildiği de vakidir. Sultan 3. Selim’in 1 Haziran 1805 günü, Harem İskelesi’nden 
sahili takip ederek Beykoz’a kadar at ile gittiği kayıtlarda yer almaktadır.11 

Mevsiminde Sultan 3.Selim’in, Sultan 2.Mahmud’un düzenli olarak ve sıklıkla 
Beykoz’a tertip ettikleri binişlerde, gezinti ve eğlence maksadıyla olsa da, devlet 
erkânı; sadrazam, şeyhülislam gibi üst yöneticiler ve saray görevlileri de padişaha 
eşlik etmekte, gidildiği yerde devlet meseleleri de görüşülmektedir. 1 Ağustos 1811 
günü, Sultan 2. Mahmud, maiyetinde kaymakam paşa ve şeyhülislam efendi olduğu 
halde, Göksu’ya tertip edilen binişte; “temaşâ-yı sahra vü derya” ile beraber mühim 
meseleleri müzakere etmiştir.12

Her devirde müzevirler, fitne-fesat çıkaranlar vardır. İş yapanları, hayra vesile 
olanları kıskanırlar ve kıskançlıklarını bir şekilde ibraz etme yolunu da bulurlar. 

8  Mehmet Ali Beyhan, Osmanlı Devrinde İstanbul Yangınları, Afetlerin Gölgesinde İstanbul, İstanbul, Eylül 2009, 
s.242-243.
9  Ömer Efendi, Câbi Tarihi, Tarih-i Sultan Selîm-i sâlis ve Mahmûd-ı sâni (Haz. Mehmet Ali Beyhan), II. Cilt, 
Ankara 2003, s. 902.
10  Balıkhane Nazırı, a.g.e. s. 124.
11  Mehmet Ali Beyhan, Saray Günlüğü (1802-1809), İstanbul 2007, s. 173.
12  Câbi Tarihi, c.  II, s.767.

Göksu’da, ihtiyaca binaen Enderûn-ı hümayun mensuplarından Rodoslu Ahmet 
Ağa13(öl. 1800) imkânlarıyla bir cami inşa etmiş, helalar yaptırmıştır. Bu sayede 
mesireciler ibadetlerini rahatlıkla yapabilecekler, ihtiyaçlarını görecekler ve ani 
yağmurlarda da cami onlar için bir sığınak olacaktır. Ağa’yı kıskananlar Sultan 3. 
Selim’e; “Ahmet Ağa, izin almadan cirit alanına câmi inşa etmiş, padişahımızı ve 
devleti hiçe saymıştır. Burası, aynı zamanda İstanbul’a gelen yabancı elçilerin ağır-
landığı bir yerdir” diye şikâyette bulununca; cami ve helaların derhal yıktırılması ve 
Ağa’nın katli için ferman çıkarılır. Ahmet Ağa, Kaptan-ı derya Hüseyin Paşa’nın kız 
kardeşi vasıtasıyla meseleyi zevcesi, Sultan 1. Abdülhamid’in kızı Esma Sultan’a14  
ve dolayısıyla kaptan paşaya intikal ettirir. Kaptan Paşa’nın şefaatiyle Ağa affedilir, 
cami ve helalar yıkımdan kurtulur.15

Binişlerde çeşitli eğlenceler de düzenlenmektedir. Güreş, tomak oyunu, canbaz gös-
terileri, musiki fasılları; tüfek-ok atışı ve cirit başlıca eğlence çeşitleridir. 18 Ağustos 
1808 günü Göksu’da atış yarışı yapılmış, destiyi vuranları Sultan Mahmud altın ile 
ödüllendirmiştir. Silahtarlardan Süleyman Bey, burada padişah ve maiyetine bir 
ziyafet vermiştir.16 Sultan Selim, 8 Haziran 1804 günü, tebdilen Hünkâr İskelesi’ne 
çıkmış, at ile Dereseki, Akbaba ve Tokat köylerini dolaşmış ve ikindiden sonra sa-
raya dönmüştür.17

Beykoz, memba sularıyla da meşhurdur. Gümüşsuyu İstanbullular için aranılan bir 
içme suyudur. Karakulak suyu, Akbaba Köyü civarındadır. Sultan 2. Mahmud’un 
eşlerinden Sultan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, Karakulak su-
yunun İstanbul’a nakli için bir kayık vakfetmişti.18

Sultan Abdülmecid, Boğaz kıyılarına ilk kâgir saray ve köşkler inşa ettiren Osmanlı 
padişahıdır.19 Kâgir olarak ilk inşa edilen köşk Beykoz Kasrı’dır. Mısır Valisi Meh-
met Ali Paşa, devletle münasebetleri düzelince İstanbul’a gelmiş ve Sultan Abdül-
mecit tarafından pek çok defa huzura kabul edilmiştir. Paşa, Beykoz’da padişah adı-
na bir köşk için izin almış ve Beykoz Kasrı adı ile muhteşem bir köşk yaptırmıştır. 
Öyle anlaşılıyor ki paşa, isyanıyla sebep olduğu sıkıntıların izlerini silmek, devlet 
nezdinde yeniden itibar kazanmak istemiştir. Zira Ruslar Hünkâr İskelesi Antlaş-
ması sonrası, başarılarının nişanesi olarak Beykoz’a bir anıt dikmişlerdi. Anıta kar-
şılık paşanın, padişah adına köşk inşası, hatasına bedel olamamıştır elbette. Ama 
köşkün; Rusya’ya, İngiltere ve Fransa’ya karşı anlamlı bir mesaj içerdiği şüphesizdir.

Bu kasırda, İstanbul’u ziyaret eden yabancı konuklar ağırlanmış, onuruna burada 
merasimler icra edilmiş, devlet bazı toplantılarını bu köşkte yapmıştır. 31 Mayıs 
1910’da Beykoz Kasrı’nda, Sultan Reşad’ın izniyle Meclis-i Meb’ûsan Reisi Ahmed 
Rıza Bey, nazırlara, A’yân ve Meb’ûsan meclisleri üyelerine bir ziyafet vermiş; ziya-
fete, Saray adına Başmabeynci Lütfi, Başkâtip Halid Ziya (Uşaklıgil) ve Başyaver 
beyler de iştirak etmişlerdir.20

13  Rodoslu Ahmet Ağa için bkz. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, c. 1, İstanbul 1308-1315, s. 276.
14  M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara 1980, s. 111.
15  Câbi Tarihi, c.I, s.46-47.
16  Saray Günlüğü, s. 27.
17  a.g.e. s. 148.
18  Şehsuvaroğlu, a.g.e.  s. 107.
19  a.g.e. s. s.24.
20  Lütfi Simavi, Sultan Mehmed Reşâd Han’ın ve Halefi’nin Sarayı’nda Gördüklerim, İstanbul 1340/1924, s. 104.
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Prens, Büyükelçi Ve İmparatoriçeleri Ağırlayan Beykoz      

Yakın zamanların Beykoz’u, yabancı devlet konuklarının; prens, elçi ve imparato-
riçelerin ağırlandığı bir mekân olmuş, burada onurlarına ziyafetler verilmiş, mera-
simler tertip edilmiştir. 27 Temmuz 1803’te İstanbul’a gelen Buhara Elçisi onuru-
na, 29 Temmuz’da Sadrazam Yusuf Ziya Paşa Göksu’da bir ziyafet vermiş; 3. Selim, 
tebdil binişi yoluyla Arnavutköyü’ne gitmiş ve İzzetabad Köşkü’nde dürbün ile bu 
ziyafeti izlemiştir.21 Haziran 1813’te Valide Nakşidil Sultan,22 Mısır Valisi Mehmet 
Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa şerefine Sultaniye’de bir ziyafet vermiş; güreş, cirit 
gibi sportif gösteriler tertip edilmiştir. Valide Sultan’dan sonra Sadaret Kaymakamı 
Rüşdü Paşa da İbrahim Paşa için biniş tertip etmiş, Göksu’da misafiri ağırlamış; 
hokkabazlar, çengiler ve cambazlar hünerlerini sergilemişlerdir.23

Göksu Kasrı, İngiltere Veliahtını da ağırlamıştır. VII. Edward unvanıyla Britanya 
tahtına geçecek olan Gall Prensi Edward, Sultan Abdülaziz’in tahta çıktığı 1861 
yılı içinde İstanbul’u ziyaret etmiş; Sultan Abdülaziz, Britanya Veliahdine Göksu 
Kasrı’nda bir öğle yemeği vermiştir. Yemekte Sadrazam Fuad Paşa, Hariciye Nazırı 
Âli Paşa, kaptan ve serasker paşalar, İngiliz sefiri, Prens’in maiyeti bir general ve bir 
amiral olmak üzere hazır bulunmuşlardır. Osmanlı Tarihinde bir padişahın ilk defa 
vezirlerle ve yabancılarla sofraya oturduğu yemek olması hasebiyle de bu ziyafet 
ayrıca önemlidir.24 

Beykoz, Fransa İmparatoriçesi Eugenie’yi de ağırlamıştı. 1867 yılında Fransa İm-
paratoru 3. Napolyon Sultan Abdülaziz’i, Paris Uluslararası Fuarı münasebetiyle 
davet etmişti. Sultan Abdülaziz daveti kabul etmiş; seyahat 21 Haziran 1867 Cuma 
günü, Ortaköy Camii’nde icra edilen selamlıktan sonra refakatinde Veliaht Murad, 
Şehzade Abdülhamid ve oğlu Şehzade Yusuf İzzettin Efendilerle beraber Sultaniye 
Vapuru ile 29 Haziran’da Toulun Limanı’na varılmış ve trenle Paris’e gitmişti.

Bu ziyarete karşılık İmparatoriçe Eugenie de 1869 yılında İstanbul’a gelmiş, ika-
metine Beylerbeyi Sarayı tahsis olunmuş ve onuruna büyük şenlikler yapılmıştır. 
Bu şenlikler çerçevesinde, Beykoz Çayırı’nda bir geçit resmi icra edilmiş, merasim 
köşkü önünde İmparatoriçe arabadan inmiş ve Sultan Abdülaziz’in kolunda köşke 
çıkmıştır.25 Merasime; nazırlar, büyükelçiler, İstanbul halkı vapurlarla Hünkâr İske-
lesi’ne çıkmış, iskeleden içeriye doğru her tarafta çadırlar kurulmuş ve çayır seyirci 
ile dolmuştur. Yol güzergâhı Fransız ve Osmanlı bayrakları ile donatılmış, halk ve 
askerler saf halinde vaziyet almış bulunmaktadır. 

Görgü tanığının ifadesiyle insanlar seyir için ağaçların üzerine çıktıkları için ağır-
lıktan dallar sarkmıştır. İmparatoriçe, süslü ve güçlü altı atın çektiği saltanat arabası 
içinde, Sultan Abdülaziz’in sağında oturmuş vaziyette merasim mahalline gelmiş, 
maiyetinde bulunan hanımlar da Saray arabaları ile tören yerine intikal etmişlerdir. 

21  Saray Günlüğü, s.60
22  Uluçay, a.g.e. s.107.
23  Câbi Tarihi, c.II. s. 990.
24  Cevdet Paşa, Tezâkir, 13-20, Ankara 1986, s. 246; Ma’rûzât (Yayına Hazırlayan Dr.Yusuf Halaçoğlu), İstanbul 
1980, s. 41.
25  Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, a.g.e, s. 33

Batılılaşma çabalarının zirvede bulunduğu bir zamandır. İstanbul’un kalburüstü 
tabakasında ve Osmanlı devlet adamlarında bir Avrupa hayranlığı vardır. Server 
Efendi, daha sonra Hariciye Nazırı olan Server Paşa,26 Padişahın İmparatoriçeye 
kol vermesini takdir sadedinde; “İşte Avrupa hükümdârları da ancak bu kadar ya-
pabilirler” diyecektir. Efendi’nin bu sözleri, Avrupa hayranlığının derecesini göster-
mesi bakımından önemlidir. Törenden sonra akşam, köşkte yüz yirmi kişilik bir zi-
yafet verilmiş; saksonya saksılara dikilen armut, şeftali gibi meyve ağaçları sofraya 
dizilmiş, doğal bir meyve bahçesi oluşturulmuş, misafirler diledikleri meyvelerden 
elleriyle koparıp yemişlerdir.27 1876 Ağustos’unda Göksu Kasrı, İstanbul’u ziyaret 
edecek olan Brezilya İmparatoriçesi’nin ikameti için hazırlanmıştır. Eylül ortasında 
İstanbul’a gelen İmparatoriçe, resmi bir ziyaret olmadığı için kasırda kalmak iste-
memiştir. 17 Eylül’de bir beylik vapuru ile Göksu’ya giderek kasrı gezmiş, kendisi 
için yapılan hazırlıkları görmüştür.28

Uluslararası Hüviyeti ile Beykoz

Beykoz, Osmanlı Tarihi’nin yakın dönemlerinde bazı uluslararası olaylara mekân 
olmuştur ki, bu olayların bazısı yakın tarihin hüzünlü sayfalarını teşkil etse de Bey-
koz’un tarihi için bir zenginlik oluşturduğu muhakkaktır. 19. Asırda önemli bir 
antlaşmaya ev sahipliği yapmış; yabancı ülke askerlerinin geliş ve gidişlerine tanık-
lık etmiştir.        

Hünkâr İskelesi Antlaşması

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyanı, neticede Osmanlı-Mısır savaşına dönüş-
müş, İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu Anadolu içlerine kadar ilerlemişti. 
21 Aralık 1832’de Konya Muharebesi’nde Osmanlı Ordusu mağlup olmuş, Serdâr-ı 
Ekrem Reşit Mehmet Paşa esir düşmüştü.29 Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa’nın 
seyirci kalmalarına karşılık Rusya’dan yardım talebinde bulunmuş, Çar 1. Nikola 
bu talebe olumlu cevap vermişti. Bunun üzerine Rus donanması 1833 yılı Şubat’ı 
sonlarında 13.000 kadar asker ile İstanbul’a gelecek ve Rus askerleri Beykoz’da or-
dugâh kuracaktır. 

Rus donanması, iki devlet arasında imzalanan bir savunma ittifakı çerçevesinde 
gelmiş olsa da nihayetinde bir yabancı devletin askeri, Osmanlı Devleti’nin baş-
kentine, İslam dünyasının hilafet merkezine ayak basmış oluyordu. Sultan 2. Mah-
mud’un, Beykoz’da Rus askerlerinin geçit resmini kabulünde duyduğu ıstırabı 
tahmin etmek zor değildir.30 Rusya, Mısırlılar eski hudutlarına çekilinceye kadar 
İstanbul’da kalacaklarını ilan etmişti.31Nihayetinde, 8 Temmuz 1833 tarihinde im-
zalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması’ndan sonra Ruslar, Mısırlıların, son neferine 
varıncaya kadar geri çekilmesi üzerine, 10 Temmuz günü, öğleden evvel İstanbul’u 
terk etmişlerdir.32 
26  1886 yılında vefat eden Server Paşa; Paris, Viyana ve Petersburg elçiliklerinde bulunmuş, Adliye, Hariciye, Nafıa, 
Ticaret ve Dâhiliye Nazırlıkları görevlerini ifa etmiştir. Bkz. Cevdet Paşa, Tezâkir, Yayınlayan Ord. Prof. Cavid 
Baysun, 40, Ankara 1967, s. 311.
27  a.g.e. s. 129.
28  Şehsuvaroğlu, a.g.e. s. 177-178.
29  Şinasi Altundağ, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı-Mısır Meselesi, 1831-1841, Ankara 1988, s. 64.
30  Şehsuvaroğlu, a.g.e. s. 9.
31  Hünkâr İskelesi Antlaşması için bkz. Altundağ, a.g.e. s.145 vd. 
32  Altundağ, a.g.e, s. 153.
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Kırım Savaşı

Kırım Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşı olarak görülse de, Avrupa devletlerinin müda-
hil oldukları bir savaştır. Osmanlı Devleti yanında İngiltere, Fransa ve daha sonra 
Piyomente krallığı da yer almıştır. Osmanlı Devleti ve müttefiki devletlerle Rusya 
arasında cereyan eden savaş, 1853 sonlarında başlamış ve 1856 yılı başlarında Rus-
ya’nın mağlubiyeti ile son bulmuştu. İngiliz ve Fransız donanmaları Büyükdere’de 
Beykoz önünde demirlemiş, Fransız denizcileri Hünkâr İskelesi’nde top talimleri 
yapmıştır. Müttefik ordunun subay ve erleri Boğaz çevresinde, Beykoz’da kiraladık-
ları evlerde oturmuşlardır.33 

Polonezköy

1848 ihtilalleri olarak tarihe geçen olaylar sırasında Avusturya, Rusya ve Prusya; 
Lehistan topraklarını kendi aralarında paylaşarak işgal ettiler. Osmanlı Devleti, 
Lehistan’ın parçalanmasını istemediği için Lehlilere destek oldu. İltica eden Rus ve 
Avusturya uyruklu Lehliler ve Macarlar, Beykoz sınırları içinde iskân edildiler ve 
burada Prens Adam Czartorsky tarafından 182 kişilik nüfus ile bir köy tesis edil-
di.34 Daha sonra bu köy, Polonezköy adı ile anılmaya başlandı.35 Leh mültecileri 
içinde İslam dinini kabul edenler ve devlet hizmetine girenler de oldu. Bunlar için-
de Costantin Borzecki, Mustsafa Celaleddin Paşa ismiyle şöhret bulmuş, mirliva ve 
ferik rütbelerinde Osmanlı Ordusu’nda; Karadağ, Yanya ve Girit muharebelerinde 
önemli hizmetlerde bulunmuştur.36  

İki Ölüm ile Anılan Beykoz

Beykoz, yakın tarihimizde iki trajik ölüm hadisesi ile de kayıtlarda yer alır. Bu 
ölümlerden biri; Mustafa Reşit Paşa’nın üçüncü oğlu, Sultan Abdülmecid devri 
ricalinden Ali Galip Paşa’nın, diğeri ise 5. Murad dönemi nazırlarından Hariciye 
Nazırı Raşit Paşa’nın ölümüdür. Ali Galip, bir deniz kazası sonucu boğulmuş, cese-
di günler sonra Beykoz önlerinde bulunmuştur. Raşit Paşa ise Anadoluhisarı’nda, 
yaz mevsimi münasebetiyle ikamet etmektedir. Davet edilmediği halde toplantıya 
katılmış ve Çerkez Hasan’ın kurşunlarına hedef olmuştur.

Ali Galip Paşa’nın Ölümü

Mustafa Reşit Paşa’nın üçüncü oğlu Ali Galip 1829 doğumludur. Paşa’nın; “evlat-
larım içinde benim yerimi tutacak” dediği Ali Galip’i, Saray’a damat yapmak için 
kadınlara ve harem ağalarına, Sadrazamlığı sırasında hayli dalkavukluk ettiği bi-
linmektedir.37 Çabaları sonuç verir ve oğlu Sultan Abdülmecid’in ilk kızı, 1840 
doğumlu Fatma Sultan ile 1851’de nişanlanır. Ali Galip bu hesaba göre 22, Fat-
ma Sultan ise 11 yaşlarındadır. Fatma Sultan son derece zeki ve güzel bir kızdır. 
Ali Galip’in kısa boylu, ufak-tefek yapılı olması hasebiyle Fatma Sultan kendisini 
beğenmemiş ve çiftin arasında bir sevgi de oluşmamıştır.38 Damat adayı olunca 

33  Şehsuvaroğlu, a.g.e. s. 39.    
34  Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, VI. Cilt, Ankara 1976, s. 231.
35  Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, a.g.e. s.122.
36  Mahmud Celâleddin Paşa, (Haz. Doç. Dr. İsmet Miroğlu)  Mir’ât-ı Hakikat, İstanbul 1983, s. 189-190; Karal, 
Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, Ankara 1977, s. 294.
37  Cevdat Paşa, Tezâkir, 1-12, Yayınlayan Ord. Prof. Cavid Baysun, Ankara 1986, s. 10. 
38  Tezâkir, 13-20, s. 70.

Ali Galip’e vezaret rütbesi verilir ve Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’de39 görevlendirilir. 
1854’te çiftin nikâhları kıyılır ve genç paşa ile eşi sultan hanım, Baltalimanı’ndaki 
saraya40 yerleşirler. 

28 Ekim 1858 Cuma günü Ali Galip Paşa araba ile Büyükdere’ye, oradan da Fın-
dıksuyu’na gitmiş, akşam yemeği yedikten sonra gece geç vakit Büyükdere’ye dö-
nerken arabası devrilme tehlikesi geçirmiştir. Büyükdere’de kayığa binen paşa ve 
maiyeti, havanın sisli, kayıkçıların sarhoş olmalarından dolayı Yeniköy civarında 
kayık bir İngiliz vapuruna çarparak devrilmiş genç paşa denizde kaybolmuştur. 
Naaşı on gün sonra bir hizmetçisi ile beraber Beykoz önlerinde bulunur. Paşa, evli-
liğinin dördüncü yılında ve henüz 29 yaşındadır.

Ali Galip Paşa, vefatından birkaç gün önce Baltalimanı’nda Velâdet Kandili mü-
nasebetiyle mevlit okutmuş, yapılan duada paşanın ismi unutulunca bu durumun 
genç paşayı endişeye sevk ettiği ve bu endişe ile “Geçen sene mevlit kıraatinde pe-
der için dua edilmedi, peder vefat etti. Bu sene de biz mi vefat edeceğiz” dediği 
rivayet edilir.41           

Hariciye Nazırı Raşit Paşa’nın Ölümü

 Ölüm bir şekilde, nerede olursa olsun vadesi dolanı gelip bulur, kader hükmünü 
icra eder. Hariciye Nazırı Raşit Paşa, Çerkes Hasan Vak’ası’nda kurşunlara hedef 
olmuştur. 15 Haziran 1876 Perşembe günü akşamı vuku bulan bu hadisede, Harici-
ye Nazırı Raşit Paşa da hayatını kaybetmiştir. Meclis-i vükelâ toplantısının, anılan 
tarihte Midhat Paşa’nın Beyazıt’taki konağında yapılması kararlaştırılmıştır. Mev-
sim yaz olduğu için nazırların bir kısmı Boğaziçi’nde yalılarda oturmaktadır. Gece 
geç saatlerde ulaşımın zor olabileceği düşüncesiyle, Beylerbeyi’nden yukarı oturan 
nazırlar toplantıdan muaf tutulmuştur ve gündem Girit meselesidir. O yıl, Hariciye 
Nazırı Raşit Paşa Anadoluhisarı’nda kiracı olarak Yasincizâde Abdülvahap Efendi 
yalısında oturmaktadır; toplantıya, davetli olmadığı halde “İstanbul’da konağımız 
var, toplantı sonrası orada kalırım” diye iştirak etmiştir.

Sadrazam Mehmet Rüştü, ev sahibi ve Meclis-i vükelâ’ya memur Midhat ve Şerif 
Hüseyin, Serasker Hüseyin Avni, Tophane Müşiri Rıza, Bahriye Nazırı Kayserili 
Ahmet, Hariciye Nazırı Raşit, Ticaret Nazırı Halet, Maliye Nazırı Yusuf, Maarif Na-
zırı Cevdet paşalar ile Sadaret Müsteşarı Said, Âmedci Mahmut Celalettin, Sadaret 
Mektupçusu Memduh efendiler, toplantıda hazır bulunan nazırlar ve üst düzey 

39  Meclis-i Ahkâm-ı Adliye; Tanzimat sonrası oluşturulan meclislerden olup, memurların yarglamalarına bakan ve 
Tahkikat meclislerinden gelen ölüm cezası hükümlerini temyiz eden bir yüksek mahkemedir. Bkz. Fatmagül Demirel, 
Adliye Nezareti Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914), İstanbul, Aralık 2008, s.9. Ali Galip Paşa, görevlerinde 
başarılı olamazsa da, kısa sürelerle Hazine-i Hassa, Hariciye, Evkaf, Ticaret ve Nafıa nazırlıklarında bulunmuştur. 
Mesela Ticaret Nazırı olduğu sırada, hanım sultanların israf derecesindeki harcamaları ve borçlanmalarından dolayı 
Sultan Abdülmecid fena halde kızmış; “sultanlar gece mehtablarda gezermiş. Benim mehtabda gezen kızım yoktur. 
Onları da reddedeceğim” ve damatlarını kastederek; “bu heriflerin hareketleri artık namusuma dokunur” demiş, diğer 
damatlarla beraber Ali Galip Paşa’yı da azarlamış ve azletmiştir. Fatma Sultan’ın 30 bin kese, diğer kızı Refia Sultan’ın 
da 60 bin kese akçe borçları vardır. Bu borçlar için Ali Galib’i işaret ederek; “ bu köstebek kıyafetli herif sebep oldu. 
Babasının fesadından korkardım, cehennem oldu gitti. Lakin bu babasından müfsid” dediği bilinir. Bkz. Cevdet Paşa, 
Ma’rûzât (Yayına Hazırlayan Dr. Yusuf Halaçoğlu), İstanbul 1980. s. 13; Tezâkir, 1-12, s. 55. 
40  Mustafa Reşid Paşa, Baltalimanı’nda yaptığı yalıyı, oğlu Ali Galip Paşa ile evlenmesini sağladığı Fatma Sultan için 
devlete 250.000 liraya satmıştır. Bkz. Mahmud Celâleddin Paşa, a.g.e., s. 35.
41 Tezâkir, 13-20, s.69-70. Ali Galip’in ölüm günü olarak Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, 1858 yılının 15 Eylül’ünü 
verir,  a.g.e. s. 329-330; Uluçay’da yıl farkı ile 1859 yılı gösterilir. Bkz. Uluçay, a.g.e. s. 152.
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memurlardır. Akşam yemeğinden sonra toplantıya geçildiği sırada Çerkes Hasan 
salona girer. Amacı, Sultan Abdülaziz’in hal’inden ve ölümünden sorumlu tuttuğu 
Serasker Hüseyin Avni Paşa’yı öldürmektir. Tabanca ile paşayı vurur, henüz canlı-
lık alametlerini gösteren Seraskeri hançer darbeleriyle katleder. Diğer nazırlar ve 
görevliler, her biri bir yerlere saklanmışken Hariciye Nazırı Raşit Paşa, oturduğu 
yerde, olayın verdiği dehşetle baygınlık geçirmiştir. Çerkes Hasan, herhalde paşa-
nın kendisine zarar verebileceği endişesi ile ona da ateş eder ve Raşit Paşa hayatını 
kaybeder.42  

İstanbul Yangınları ve Beykoz

İki büyük denizi birleştiren bir boğaz üzerinde kurulan İstanbul’un coğrafi konu-
mu, tarih boyunca bu kadim şehre; siyasi, ticari ve stratejik avantajlar sağlarken, 
coğrafi yapısından kaynaklanan hava sirkülasyonu, İstanbul’da meydana gelen 
yangınların hızla yayılmasına sebebiyet vermiştir. Yapıların genel itibariyle ahşap, 
binaların birbirine bitişik, sokakların dar oluşu; yangın söndürme vasıtaların yeter-
sizliği gibi sebeplerle İstanbul’da çıkan yangınların büyük tahribata yol açtığı gö-
rülmektedir. Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra İstanbul nüfusu artmaya baş-
lamış, nüfus artışı beraberinde hızlı yapılaşmayı da getirmiştir. 15. Yüzyılın ikinci 
yarısından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar İstanbul’da irili-ufaklı yüzlerce yangın 
kayıtlara geçmiştir.

Boğaziçi’nin her iki yakasında da yangınlar kaydedilmiş olmakla beraber, Anado-
lu yakasında daha seyrek ve tahribatı bakımından daha hafif yangınlar olmuştur. 
Üsküdar’da daha büyük ve sık aralıklarla yangınlar çıkmış, Çengelköy’den yukarı 
neredeyse yok denecek kadar az yangın kayıtlara geçmiştir. Nüfusun azlığı, yapı-
laşmanın seyrek oluşu bu azlığın başlıca nedenidir. Anadolu yakasında ve Çengel-
köy’den yukarı, İstanbul’un uzun yangın tarihinde kaydedilen bir Anadoluhisarı 
yangını vardır. 5 Temmuz 1789 Cumartesi günü çıkan yangında otuz yedi ev yan-
mıştır. Sultan 3. Selim’in saltanatının ilk aylarıdır ve Moda Burnu’nda tebdil bini-
şindedir. Yangın haberini alır almaz tebdil takımı ile beraber, sandallarla yangın 
mahalline giderken Beylerbeyi-İstavroz önlerinde yangının söndürüldüğüne dair 
haber gelmiş ve yeni padişah saraya dönmüştür.43

Beykoz’da Sanayi

Beykoz’da sanayileşme 18. asırda başlar. Eskiden beri Beykoz’da su değirmenleri-
nin faaliyet gösterdiği bilinmektedir. 18. asırdan itibaren burada küçük çapta bazı 
sanayi tesisleri de açılmıştır. Kâğıt ihtiyacının giderilmesi amacıyla 3. Selim devrin-
de 1805 yılında bir kâğıt imalathanesi kurulmuş ve üretime aynı yıl başlamıştır.44 
23 Ağustos 1805 günü 3. Selim, sabah namazını Ayasofya’da kıldıktan sonra tebdil 
binişi ile Hünkâr İskelesi’ne çıkmış ve inşaatı devam eden kâğıt fabrikasını kontrol 
etmiştir. Defterdar-ı şıkk-ı râbi Şakir Efendi’nin hazırlattığı öğle yemeğini yedikten 

42  Cevdet Paşa, Tezâkir, 40, Ankara 1967, s. 159; Mir’ât-ı Hakikat, İstanbul 1983, s. 130; Şehsuvaroğlu,a.g.e s 20-21; 
Adem Korkmaz, Midhat Paşa, İdari ve Siyasi Faaliyetleri, Ankara 2019, s. 308.
43  Mehmet Ali Beyhan, İstanbul Yangınları, s. 224.
44  Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishâne, Mühendishâne Matbaası ve Kütüphâne-
si (1776-1826), İstanbul 1995, s. 360.

sonra ameleye hediyeler vermiştir.45 

Ordunun, süvari ve topçu sınıfının hizmetinde olan hayvanların; ahalinin ihtiyaç 
duyduğu meşin, kösele, sahtiyan gibi malzemenin temini maksadıyla Beykoz’da, 
“Şirket-i Dabbağiye” adıyla bir askeri dabakhane açıldı. Mekteb-i Tıbbiye’den birkaç 
öğrenci, dericiliği öğrenmek maksadıyla Avrupa’ya gönderildi.46 Beykoz dabakha-
nesi, daha sonra büyük bir kundura fabrikasının temelini oluşturdu ve Cumhuriyet 
devrinde de bu fabrika ülkeye hizmet vermeye devam etti. Eskiden Beykoz’daki 
cam fabrikası, mamülleriyle tanınmıştır. Paşabahçe cam cumhuriyet devrine de in-
tikal eden sanayi kuruluşlarından biridir.47 

Abdülaziz’in saltanatının ilk yıllarında, 1863 yılında Beykoz’da bir ispermeçet 
fabrikası kurulmuştur. Saraylar ve zengin konakları balmumu ile halk ise evlerini 
yağdan mamul mum ile aydınlatmaktaydı. O zamana kadar mum Avrupa’dan ithal 
edilmektedir. Beykoz İspermeçet Fabrikası, halkın bu ihtiyacını karşılamıştır.48

Sultan 2. Abdülhamid Devrinde Beykoz

 Osmanlı hükümdarları içinde uzun süre tahtta kalanlardan biri de Sultan 2. Ab-
dülhamid’dir. Saltanat süresi bakımından sıralarsak; Kanuni Sultan Süleyman 46, 4. 
Mehmed 39, Sultan Orhan 36 ve 2. Abdülhamid 33 yıl ile dördüncü sıradadır.49 Fa-
kat Sultan 2. Abdülhamid, uzun iktidar döneminde, devrinin şartları gereği geziye 
pek vakit bulamamıştır. Bu itibarla Beykoz, halkın gezi ve mesire yeri olma özelli-
ğini muhafaza ederken, Sultan Abdülhamid için daha çok burada yapılan toplan-
tıların ihbarı; cülus ve doğum yıldönümlerinde bölgede bulunan yalı ve köşklerin 
şenliklere katılıp katılmadığı ile kendisinden söz ettirir. 

Cülûs Yıldönümleri

Neşre hazırladığımız; 13 Temmuz 1891-11 Eylül 1893 tarihleri arasında Sultan 
Abdülhamid’e sunulan jurnal metinlerini ihtiva eden bir defterde; iki cülus ve bir 
doğum yıldönümüne ait kontrol kayıtları bulunmaktadır. Sultan 2. Abdülhamid, 
tahta çıkış ve doğum yıldönümleri şenliklerine devlet adamlarının, bürokrat, tüc-
car, gazete sahipleri ve elçiliklerin katılıp katılmadıklarını önemsemekte, bunun 
için de kontrol ettirmektedir. 15. Cülus yıldönümü münasebetiyle bu kontrol, 1 
Eylül 1891 gecesi yapılmıştır. İstanbul’un kalburüstü kesimi, Boğaz’ın iki sahilinde 
oturduklarından, Sultan Abdülhamid’in özel hizmetinde bulunan Neşet Efendi,50 
cülus şenlikleri hakkında bilgi toplamak için kendisine tahsis edilen bir istimbotla, 
her iki sahili gözeterek kontrolünü yapmıştır. 

45  Câbi Tarihi, c. I, s.181.
46  Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, a.g.e s. 259.
47  Şehsuvaroğlu,a.g.e s.107.
48  Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, a.g.e. s. 264.
49  Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, İstanbul 1986, s.244-273.
50  Sultan 2. Abdülhamid’in özel hizmetinde bulunan Kırımîzade Neşet Efendi’nin,  13 Temmuz 1891-11 Eylül 1893 
tarihleri arasını ihtiva eden jurnal defteri için. Bkz. Mehmet Ali Beyhan, II. Abdülhamit Döneminde Hafiye Teşkilatı 
ve Jurnaller, İlmî Araştırmalar, Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, sayı 8, İstanbul 1999, s. 65-83;Türkler, c. 12, Ankara 
2002, s. 939-950.
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Yıldönümlerine ilginin göstergesi; meskenlerin fenerlerle donatılıp donatılmadığı; 
buralarda misafirlerin ve eğlencenin olup olmadığıdır. “Donatılmanın” mükemmel, 
orta derecede ve adice olmak üzere üç derecesi vardır: Yalı, ev veya köşk; mükem-
mel, orta ya da adice donatılmıştır veya donatılmamıştır. “Orta derecede donatıl-
mış olmak, kalabalığa tesadüf edilmemek”, ya da “hiç donatılmamış olmak, yalılar-
da bir fener bile yakılmamış olmak; hükümdarına bağlı birinin şanına hiç de uygun 
olmayacak” bir haldir. Ama kalabalık varsa, yalı pek çok fenerle süslenmişse, hele 
eğlence ve havai fişek gösterisi bulunuyorsa, bu “şȃn-ı ubȗdiyyete/bağlılığa yakışır” 
bir durumdur. 

Burada, Beykoz’u ilgilendiren kısmı vermekle iktifa edeceğiz. Neşet Efendi, em-
rine tahsis edilen bir istimbotla, gece saat birde (ezani saat; yatsı vaktinden biraz 
önce) işe başlar. Önce Boğaz’ın Avrupa yakasında Ortaköy’den kontrole başlayan 
Neşet Efendi, Yeniköy’de Anadolu yakasına geçer. Anadolu yakasında İncirköyü’n-
de Âmedî-i Divân-ı humâyûn Mehmed Ali Bey’in yalısı pek çok kişi ile doludur ve 
işret edilmektedir. Anadoluhisarı’nda Mîzân Gazetesi imtiyaz sahibi Murad Bey’in/
Mizancı Murad’ın yalısı gayet kalabalıktır. Çalgı eşliğinde misafirler işrete/yiyip-iç-
meye devam etmektedirler. Kandilli’de Cemîle Sultan51 sarayı mükemmel surette 
donatılmıştır ve selamlık tarafında haylice kalabalık vardır.

16. cülûs yıldönümü gecesi de Boğaz’ın her iki sahili kontrol edilmiştir. Neşet Efen-
di, 31. Ağustos 1892 günü çıkan ve Lütfî Ağa vâsıtasıyla tebliğ olunan irade gereği 
cülus gecesi şenlikleri hakkında bilgi edinmek üzere Liman Dâiresi’nden sağlanan 
bir istimbotla önce Boğaz’ın Anadolu yakasını gözden geçirir. Üsküdar’dan başla-
yan kontrol, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Vaniköy, Anadoluhisarı, 
Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçe’yi kapsar, Beykoz’da sona erer. Tablo şöyledir: 

Vanîköyü’nde Sersikke-kenân Abdülfettâh Efendi’nin, Amedî Odası şeflerinden 
Esad Bey’in, Mâliye Nâzırı Nazîf Efendi’nin, Adliye Mektupçusu Şevket Bey’in, 
Roma Sefîri Mahmûd Nedîm Bey’in ve Karantina Meclisi üyelerinden Hacı Fevzî 
Efendi’nin yalıları bulunmaktadır. Bu yalıların tamamı muntazam surette süslen-
miş olmakla beraber, yalılarda kalabalık görülmemektedir.

Anadoluhisarı’nda Şeyh Talat Efendi, yalısına bir kandil bile asmamış; Şehremâneti 
üyelerinden Tevfîk Bey, adice; Sekizinci Belediye Dairesi eski Müdürü Alaeddin 
Efendi yine adice birkaç fener asmakla yetinmiş; Düyûn-ı Umûmiye Başkomiseri 
Murad Bey’in, kayınbiraderi Yasinci-zâde Sâbit Efendi yalıları müştereken, mu-
tantan bir şekilde, dağ ciheti olağanüstü surette tahminen on bini aşkın fener ile 
süslenmiştir. Bu yalılarda bir takım ince saz çalınmakta olduğu halde bir kalabalık 
olmadığı görülmüştür. Teşrîfatçı Ferrûh Efendi’nin yalısı adi surette fener ile süs-
lenmiş; Defter-i hakanî Şer‘iyye Memûru, İstanbul pâyelierinden Esad Bey bir kan-
dil bile asmamış ve Hekîmbaşı Sâlih Efendi varisleri yalılarını muntazam surette 
süslemiş oldukları gözlenmiştir.

Kanlıca Körfezi’nde İstanbul Bidâyet Mahkemesi Reîsi Uryânî torunu Saîd Bey’in 
yalısı; Mısır Kapı Kethudâsı Mahmûd Bey’in yalısı adice donatılmıştır. Kanlıca’da 
51  Sultan Abdülmecid’in 1843-1915 yılları arasında yaşayan kızı, Sultan Abdülaziz’in ölümünden dolayı Yıldız 
Mahkemesi’nde yargılanarak mahkȗm edilen Mahmut Celalettin Paşa’nın eşi. Bkz. Uluçay, a.g.e, s. 154-156.

Fetvâ Emîni Nurî Efendi’nin yalısında bir kandil bile yoktur ve bir hayli kalabalığın 
cemaat ile bahçesinde namaz kılmakta oldukları görülmüştür. Aynı yerde Subhî 
Paşa-zâde Sâmi Bey yalısı ve Safvet Paşa varisleri yalısı muntazam bir surette; Mâ-
liye Muhâsebecisi merhûm Haşmet Efendi damadı Lütfi Bey’in; Tepedelenli-zâde 
merhûm Âsaf Bey’ in eşi hanımın; Hamdî Paşa-zâde Reşâd Paşa’nın yalıları munta-
zam surette süslenmiş ve biraz kalabalığın olduğu görülmüştür.

Rıfatpaşa Mahallesi’nde/Sultaniye’de Girid Vâlisi Mahmûd Paşa yalısı orta dere-
cede; müteveffâ Raûf Paşa kızkardeşi hanımın; Şûrâ-yı devlet üyelerinden Sıddık 
Bey’in yalılarına adi surette birkaç fener asılmış; Çubuklu’da Sâmi Bey’in gaz depo-
ları muntazam surette süslenmiş; Paşabahçesi’nde Sadâret Müsteşârı Tevfîk Bey’in; 
Amedî-i divân-ı humâyûn Mehmed Ali Bey’in; Canik/Samsun Mutasarrıfı Cavid 
Paşa’nın yalılarının muntazam ve mutantan bir şekilde donatıldığı; Beykoz Nâibi 
Şükrü ve Kaymakamı Nâmık Bey’in ev ve yalısı orta derecede fenerler ile süslenmiş 
olduğu gözlenmiştir. 

Doğum Yıldönümü

 Sultan Abdülhamid’in 51. Doğum yıldönümü (d.15 Şaban 1258) Miladi 15 Mart 
1892 gününe tesadüf etmektedir. Lütfü Ağa vasıtasıyla tebliğ olunan irâde ile Neşet 
Efendi, Abdülhamid’in doğum günü gecesi icra olunan şehrâyni/şenliği görmek 
üzere bir istimbot verilmesi için Limân Dâiresi’ne müracaat eder. Liman Dâiresi 
Reîsi Dilâver Paşa, kendi binişine mahsûs olan istimbotu tahsis eder. Neşet Efendi 
işe Anadolu yakasında başlar; Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kan-
dilli, Vaniköy, Anaddoluhisarı,  Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe, Beykoz gözetlenerek 
kontrol sona erer. 

Anadoluhisarı’nda Düyûn-ı Umûmiye Komiseri Murat Bey’in yalısı ve Üsküdar 
Belediye Reîsi merhûm Âsım Paşa’nın eşi hanımın yalıları fevkalâde tezyin edil-
mişlerdir. Paşabahçesi’nde Müşîr Tâhir Paşa’nın yalısı ve arka tarafındaki dağ ma-
halli fevkalâde süslenmiş; Sâhib Bey’in yalısında ancak bir sıra fener asılmakla yeti-
nildiği görülmüştür. Beykoz’da Beyoğlu Bidâyet Mahkemesi Başkanı Şevket Bey’in, 
Debbâğhâne-i humâyûn Binbaşısı Tevfîk Bey’in yalıları ile aynı yerde bulunan 
Debbâğhâne-i humâyûn’un fevkalâde donatılmış olduğu görülmüştür.

 Beykoz’da Toplantılar

 Sultan 2. Abdülhamid’in hassas olduğu hususların başında; sivil-asker memur-
ların, gazeteci ve yazarların, ilmiye sınıfı mensuplarının, nazırların bir araya ge-
lip toplantı yapmaları gelir. Tahta çıkış süreci bu hassasiyeti oluşturan en önemli 
sebeptir. Bir askeri darbe, darbe şartlarının oluşturulması süreci, sonrası amcası 
padişahın/Sultan Abdülaziz’in katli; kardeşi Murad’ın tahta çıkarılması ve tahttan 
indirilmesi, Abdülhamid’in tahta çıkış sürecini özetler ve “toplantılar”, bütün bu 
olup bitenleri çağrıştırır.
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Beykoz ve civarında önemli bir toplantının yapıldığına dair bir jurnal verilmiştir. 
Kim tarafından verildiği belirtilmeyen bu jurnalde, kazaskerlerden Sâhib Bey’in de 
toplantıda bulunduğu ifade edilmiştir. Neşet Efendi’nin bu konuda hızlı bir tahki-
kat yapılması istenir. Bu konudaki emir, Saray Başkilercisi Osman Bey tarafından 
tebliğ edilir. Her türlü yardım ve gerekli kolaylığın sağlanması için de İstanbul Bo-
ğazı Muhâfızı Mazhar Paşa’ya başvurulacaktır. Neşet Efendi vapurla hemen paşa-
nın yanına giderek tahkikata başlar.       

Bedros Efendi’nin Evinde Ermenilerin Toplantısı

Neşet Efendi’nin, Beykoz Nüfûs Memûru Mustafa Refîk Efendi’den aldığı jurnal, 
Beykoz’da Gaz Depoları Muhâsebecisi Bedros Efendi’nin evinde yapılan bir top-
lantı ile ilgilidir. Bedros Efendi’nin evine pek çok zaman Kadıköy ve Kuzguncuk 
Ermeni katogikoslarının da geldiği, Beykoz Zâbıta Memûru’nun, gözü önünde ya-
pılan bu toplantılara kayıtsız kaldığı Neşet Efendi tarafında tahkik edilmiştir.

Neşet Efendi, Mustafa Refik Efendi’nin 24 Temmuz 1893 tarihli jurnalini 25 Tem-
muz Salı günü arzının ekinde takdim etmiştir.52 Jurnale göre; birkaç yıldan beri 
Beykoz-Karacaburun’da kiracı olarak bir yalıda oturan Gaz Ambarları Muhâsebe-
cisi Bedros Efendi’nin evinde şimdiye kadar toplantı yapılmamaştır. Ancak şu ara-
lık değişik mahallerden bazı Ermeni rahipleri, ileri gelenleri ve tüccârları gelip bu 
evde toplantı yapmaktadırlar. 

Bunlar arasında, Beykoz’da oturan Komisyoncu Vinsan Efendi, Matbacı Mihran ve 
Beykoz Ermeni Papazı da bulunmaktadır. Hatta Refik Efendi’nin henüz isimlerini 
tespit edemediği bir takım ileri gelenler, 23 Temmuz Pazar günü, yine misafir ola-
rak gelip Beykoz Çayırı’nda eğlenmişler, ahşam üzeri dönüşte bir müddet gazinoda 
oturduktan sonra Bedros Efendi’nin yalısında toplanmışlardır. Refik Efendi, adam-
larından birini yanlarına gönderdiği sırada, toplantıda bulunanlar derhal devam 
etmekte olan konuşmayı değiştirmişlerdir. Refik Efendi’ye göre, bu günlerde top-
lantıların sıklaşmasının herhalde bir maksadı vardır. 

Elde edilen bilgiler şöyledir: Beykoz’da evine pek çok misafir kabul eden müşir-
lerden Tâhir Paşa kardeşi Sâdık, Enderûn’dan çıkarılmış olan Subaşızâde Tahsîn 
ve İkinci Hukuk Reîsi Kadrî beylerden başka kimse olmayıp, bunlardan Sâdık ve 
Tahsîn beylerin evlerine hayli zamandan beri kalabalık surette misafir gelmediği 
anlaşılmıştır. Dolayısıyla toplantının Beykoz’da yapılmadığı ortaya çıkmıştır. 

Beykoz’dan aşağıda Müşir Tâhir Paşa, Sadaret Müsteşârı Tevfîk ve kazaskerlerden 
Sâhib beylerin yalıları vardır. Bunlardan Tâhir Paşa ve Tevfîk Bey’in hiç kimse ile 
görüşmedikleri gibi asla misafir kabul etmedikleri de tahkikat sonunda kesinlikle 
anlaşılmıştır. Sâhib Bey’e gelince, bunun İncirköyü’nde Sultaniye Çayırı bitişiğin-
de bulunan yalısıyla arkasındaki çiftliği, her gün gelen sayısız misâfirden dolayı 
“Nuh’un Gemisi’ne” benzetilmektedir.

52  Tarafımızdan neşre hazırlanmakta olan jurnal kayıtları defteri,  Metin no. 567. Bundan sonra metinlerin sıra 
numaraları referans olarak verilecektir.

İşte Neşet Efendi’nin tahkikine memur olduğu “önemli toplantı” da Sȃhib Bey’in 
yalısında yapılmıştır. Şöyle ki, 9 Temmuz Pazar günü ve akşamı, Müşir Tâhir Paşa 
kardeşi Sâdık Bey, Subaşı-zâde Beykozlu Tahsîn Bey kardeşi Mustafa Bey, Kur-
may Albay Abdurrahman Bey, Deniz Yarbay Mehmed Şihâb [Şahap] Bey, Beşiktaş 
Hammâmcısı Hâcı Emîn Efendi, kâtiplerden Behlûl Efendi ve Udî Basrî Bey Sâhib 
Bey’in yalısında toplanmışlardır.

Aynı gün Sultaniye Çayırı’nda da iki hizmetçileriyle beraber Enderûnlu Yusuf Bey, 
Enderûnlu Cemâl Bey, Mâliye kȃtiplerinden Münîr Bey, Telgrafhâne memûrla-
rından Fettâh Bey ve esnâfdan Kemâl Efendi olmak üzere yedi kişi kalmışlardır. 
Bunlardan başka bir toplantı olduğuna dâir bir bilgi elde edilememiştir. 7 Tem-
muz Cuma günü de Sâhib Bey’in yalısında; kadılardan Âbid ve Yasinci-zâde Sâbit 
efendiler, Vakıflar Meclisi Başkanı Âtıf Bey, Mısırlı Halîm Paşazâde Mehmed Ali 
Paşa ve Beykoz Kaymakamı Fâik Bey toplandıkları gibi, pek çok zaman Duyûn-ı 
umûmiye Komiseri Murad Bey’in de bu toplantılara devam etmekte olduğu Neşet 
Efendi’nin elde ettiği bilgilerdendir.

Mazhar Paşa’nın da yardımıyla Beykoz civarı toplantıları hakkındaki tahkikatını 
tamamlayan Neşet Efendi, elde ettiği bu bilgileri 17 Temmuz 1893 Pazartesi günü 
arz etmiştir.53

 Ahmed Midhat Efendi’nin Yalısında Toplantı

Büyük Efendi’nin54 adamlarından iki şahıs, Neşet Efendi ve diğer on bir-on iki kişi 
ile beraber Ahmed Midhat Efendi’nin yalısında toplantı yaptıklarını Sultan Abdül-
hamid haber almıştır. Büyük Efendi, Sultan Reşad’ın veliahtlık dönemindeki laka-
bıdır. Toplantının mahiyeti hakkında bilgi için çıkan irade Lütfü Ağa vasıtasıyla 
Neşet Efendi’ye iletilmiştir. Neşet Efendi’nin böyle bir jurnale konu oluşu ve hesaba 
çekilişi hayli canını sıkar. 23 Ağustos 1893 Salı günü sunduğu arizasında bu toplan-
tı ile ilgili bilgi verir. 

İfadesine göre Neşet Efendi, haftada üç gün, yani pazar, pazartesi ve cuma günle-
ri, hasta yatağından henüz kurtulamamış olan hanımının oturmakta olduğu Bey-
koz-Yalıköy’deki eve gitmekte, ev ihtiyaçlarını temin ettikten başka, hastasının ilaç 
tedavisi ile meşgul olmaktadır. Seyre-seyrâna gitmek zaten alışkanlığı olmadığın-
dan, sadece komşusu bulunan Ahmed Midhat Efendi’yi ziyaret etmektedir.

Ahmed Midhat Efendi’ye gidişi ise hem vakit geçirmek ve hem de adı geçenin fikir-
lerinin ne olduğunu anlayıp öğrenmek ve bununla da hizmetini daha iyi yürütmek 
maksadına dayanmaktadır. Ahmed Midhat’ın evine gelenler ise kendi matbaasın-
da çalışan kâtibi Hüseyin Efendi, diğer kâtibi komşusu Defter-i hâkānî Muhâsebe 
Kalemi kȃtiplerinden Âtıf Efendi ve dâmâdının hocası Mûsâ Efendi nâmında üç 
şahısdan ibârettir ki, bunlardan Hüseyin ve Hoca Mûsâ efendiler haftada iki gün, 
yani salı ve cuma geceleri gelmekte ve bazen Ahmet Midhat Efendi’nin yalı komşu-
su olan Nurettin Bey adında emekli bir şahıs ta toplantıya katılmaktadır.
53 Metin no. 563
54 Sultan II. Abdülhamid, Alman Büyükelçisi Baron Marschall von Bieberstein’a da “Büyük Efendi” lakabını takmıştı. 
Bkz. Sultan Abdülhamid, Siyasî Hatırâtım, İstanbul 1999, s. 72. Fakat buradaki “büyük efendi”den kasıt Veliaht Reşad 
Efendi’dir. Zira Abdülhamid, Şehzȃde Veliahd Reşad Efendi için de “büyük efendi” demektedir. Bkz. Mehmet Tevfik 
Biren, II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları,  c. 2, İstanbul 2006, s. 138.
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Neşet Efendi’nin ifadesine göre; sunduğu rapor tarihinden tahminen bir aydan faz-
la zaman önce, bir akşam Zabtiye Nâzırı Nâzım Bey’in adamlarından, hânendelik 
eden/şarkı, türkü-gazel okuyan Muhsin Efendi adında bir şahıs davetsiz gelmiş ve 
o akşam Cemîl Bey adında bir de tanbûr çalan bir kişi tesadüfen Ahmet Mithat 
Efendi’nin evinde bulunmuştur. Ev sahibi, haber göndererek Neşet Efendi’nin de 
bulunmasını arzu etmiştir. Neşet Efendi mazeret beyan etmişse de o akşam evinde 
misafir bulunan Edirne Defter-i hâkānî Müdürü Müfîd Bey, Neşet Efendi’yi davete 
icabet için teşvik ederek saat iki civarında (yatsıdan sonra) beraber gitmişler ve bir 
saat kadar Muhsin Efendi’nin okuduğu bazı gazelleri dinlemişler ve dönmüşlerdir. 
Bahsedilen “fevkalâde toplantı” bundan ibarettir.

Neşet Efendi savunmasına şöyle devam etmektedir: “Şayet İstanbul’da bulundu-
ğum zaman Ahmet Midhat Efendi’nin yalısında öyle bir toplantı olmuş ise ondan 
asla bilgim yoktur. Olmuş olsa idi derhal arza mecbur idim.  Eğer aksi tahakkuk 
eder ise kendi hayatıma nihâyet veririm. Zara ben nankörlüğü asla kabul etmem. 
Yüce halifemizin uğrunda hayatımı fedaya her an hazır olan en sadık bağlılarınız-
dan olduğum Allah’a malumdur. Yüce halifemiz gibi, dindar, merhamet ve adalet 
sahibi; devlete ve millete olan hizmeti tarih sayfalarını mücevherlerle süslemiş ve 
süslemeye devam eden melek gibi bir padişahımızın aleyhinde bulunanlara hizmet 
etmek aklımdan bile geçmez. Bunu Allah bilir ve şu ana kadar yaptıklarım da bunu 
ispat eder. 

Hakkımdaki bu iftiranın adaletle tahkik edileceğinden eminim. İhbarın üç kişinin; 
Tahir Paşa’nın kardeşi Sadık, Subaşızade Tahsin ve İstanbul Mahkemesi Birinci Hu-
kuk Reisi Kadri Molla’nın eseri olduğunu biliyorum. Tahkikat neticesinde ortaya 
çıkacaktır. Cumartesi günü Kadri Molla’nın vapurda, Bahriye Nezareti Davavekili 
Hasib Efendi’ye; “Ben Kırımîzade Neşet Efendi’den acımı/intikamımı55 tamamen 
aldım ve tertibatımı güzel yaptım” dediğini Hasib Efendi haber vermişti. Kadri 
Molla, aynı sözleri reisi bulunduğu mahkemenin üyelerinden Melikon Efendi’ye 
de söylemiştir. Amaç beni kötülemek ve padişahımızın nezdinde itibarımızı dü-
şürmektir. Hakkımdaki jurnalin Kadri Molla tarafından düzenlendiği açıkça an-
laşılmaktadır. 

Kadri Molla ve avanesinin bu derece bana hücum etmelerinin arkasında mutlaka 
bir fitne-fesat düşüncesi vardır. Bana yapılan bu iftiradan temizlenmedikçe yaşa-
mın, benim gibi padişahına bağlı biri için yaşamanın mümkün olmadığını arza 
cesaret ediyorum.” Neşet Efendi bu bilgileri 22 Ağustos 1893, Salı günü takdim et-
miştir.56

Milli Mücadele Yıllarında Beykoz

Milli Mücadele tarihinde Beykoz’un önemli bir yeri vardır. Esasen Boğaz’ın Ana-
dolu yakası, Üsküdar’dan Beykoz’a kadar, Milli Mücadele’ye katkı sunmuş kahra-
manlarla doludur. Burada konumuzun Beykoz ve çevresi olması hasebiyle, bu böl-
gedeki faaliyetlerden ve şahıslardan bahsetmekle yetineceğiz.

55  Kadri Mola’nın “acısı”, hakkında 17 Temmuzda verilen bir jurnaldir. Bkz. Metin no. 563.
56  Metin no. 579

Milli Mücadele’ye katılmış ünlü şahsiyetlerin Anadolu’ya geçiş yolunun ilk istas-
yonlarından biri Beykoz’dur. Bu yolun başlangıç istasyonunda, asker-sivil memur; 
esnaf, halkın hemen her kesiminden isimler vardır: Paşabahçe Müstakil Jandarma 
Takım Komutanı Üsteğmen Arif Bey’in hizmeti büyük olmuş, birçok kişinin Ana-
dolu’ya kaçırılmasında rol oynamıştır.57

Mütareke yıllarında Beykoz’da bir miktar İngiliz askeri konuşlandırılmıştır. Daha 
sonra bir bölük Yunan askeri Çubuklu’ya çıkarılmıştır. Amaç; İpsiz Recep çetesinin, 
Anadoluhisarı üstündeki Çavuşbaşı Çiftliği’ni ele geçirmesine ve buradan yapması 
muhtemel baskınları önlemektir. Beykoz’da İngilizler adına casusluk yapan İrakli 
adındaki bir Rum’dan da bahsetmek gerek. İrakli, Beykoz’da bakkallık yapmakta-
dır. İzmir’in kurtuluşu günlerinde İrakli de kaçmıştır. Ama kaçmadan önce, Bey-
koz-Kaymakdonduran mevkiindeki taşocaklarında çalışan 27 Karadenizli işçiyi, 
Kuva-yı Milliyeci’dir diye İngilizlere kurşuna dizdirtmiştir. 

Beykoz’da Teşkilât-ı Mahsûsa’dan ve gizli teşkilatın kurucularından Milli Mukave-
met/M.M. Grubu mensubu Hâkim Rıza Bey, Eczacı Ferid Bey, Milli Mukavemet 
kollarında görev alan Beykoz’da mukim Ziraat Uzmanı Cevat Rüştü Bey, Beykoz 
Spor Kulübü kaptanlarından Nedim Bey, Tütüncü Hidayet Efendi, Yalıköyü’nde 
Kahveci Etem, Çayır Caddesi’nde Kahveci İsmail, Alibey Sokağı’nda Nihad, Çarkçı 
Adil, Sandalcı Seyfi, İstanbul Hamallar Cemiyeti eski Reisi, Paşabahçeli Salih Kap-
tan; hizmetleriyle Beykoz ve çevresini Milli Mücadele Tarihi’ne kaydeden başlıca 
kahramanlardır. Keza Beykoz’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kuran, İstanbul Vi-
layet dâimi encümen kaleminden Beykozlu Rıza Bey’i unutmamak gerekir.58

Milli Mücadele tarihinde, Boğaz’ın Anadolu yakasındaki iskelelerin tamamı önem-
li hizmetler görmüştür. Ama Beykoz’un, şehir merkezine mesafesinin uzaklığı se-
bebiyle gözlerden de ırak olması Beykoz ve çevresi için bir avantaj olmuş ve bu 
konumundan en yararlı şekilde istifade edilmiştir.

Sonuç Olarak

Beykoz, İstanbul’un fethinden hemen sonra Osmanlı Tarihi’nde, mesire ve av alan-
ları olarak yerini almış, devletin ve halkın ilgisini çeken bir yer olmuştur. Temiz 
havası, tatlı memba suları, muazzam güzellikteki tabiatı ile Beykoz “Bir mahall-i 
dilgüşa/gönül açan, ferahlatan mahal”dır. Osmanlı hükümdarları Beykoz’u ihmal 
etmemişler, sıklıkla binişlerde bulunmuşlardır. Zaman içinde, Boğaziçi’nin iki ya-
kasında, dolayısıyla Beykoz ve çevresinde yapılan köşkler ve yalılar; vezirler, üst dü-
zey devlet erkânı, ilim-fikir erbabı, zengin insanlar için mevsimlik ve daimi yaşam 
alanı haline gelmiştir. 

Osmanlı hükümdarları, Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren Beykoz’da biniş köşkle-
ri inşa etmişler, 15. Asrın ikinci yarısından itibaren köşklerin sayısı artmış, yakın 
zamanlarda İstanbul’u ziyaret eden yabancı konukların onuruna Beykoz ve çev-
resindeki kasırlarda ziyafetler verilmiştir. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
isyanı sırasında, Osmanlı Devleti’nin talebi doğrultusunda İstanbul’a gelen Rus do-

57  Samih Nazif Tansu,(Anlatan: Hüsamettin Ertürk),İki Devrin Perde Arkası, İstanbul 1969.s. 394.
58  Tansu, a.g.e. s. 394-395
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nanması Boğaz’da demirlenmiş ve askerler Beykoz’da ordugâh kurmuştur. Kırım 
Savaşı esnasında müttefik askeri birlikleri Beykoz ve civarında konuşlanmıştır. Bu 
bakımdan Beykoz, İstanbul için sadece bir sayfiye ve yerleşim birimi değil, aynı za-
manda Yakınçağ Osmanlı tarihinde uluslararası hüviyete sahip tarihi bir mekândır.
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Nüfus ve Yerleşme  
Coğrafyası



Beykoz ve Çevresinde Yer 
ve Yerleşme Adlarının 
Değerlendirilmesi

Mehmet Akif CEYLAN1

Özet

Günlük yaşam başta olmak üzere birçok alanda kullanılan yer adları (toponimi), 
milletlerin önemli kültür değerlerinden birini oluşturmaktadır. Yer adlarının bu 
niteliği, esasında insanın üzerinde yaşadığı coğrafyanın özelliklerini çok yakından 
tanımasıyla ilgilidir. Çünkü mekânın iyi tanınması oranında yer adları özgünlük 
kazanmakta, kültürel bir değere ve kimliğe dönüşmektedir. Yer adları, şehir mekâ-
nında ortak toplum hafızasını oluşturması ve ortak kimliği göstermesi bakımın-
dan da önemli bir işleve sahiptir. Yer adları bir nevi şehrin hafızası, yani belleği 
durumundadır. Şehrin tarihi boyunca şahit olduğu önemli olayları, bünyesinde 
yetiştirdiği kişileri, düşünceleri, ideolojileri, hâkim gücü, siyasal akımları, kültürel 
unsurları, göçleri, çeşitli ekonomik faaliyetleri ve benzerlerini mekâna verilen ad-
larla bizlere ve gelecek nesillere hatırlatmaktadır. Bu yönüyle yer adları şehrin farklı 
dönem ve özelliklerini yansıtan birer belge niteliği taşımaktadır.

1  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
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Beykoz ilçesi yer adları, bir başka deyişle toponimi varlığı bakımından oldukça 
zengin bir potansiyele sahiptir. Bütün unsurlarıyla birlikte dikkate alındığında çok 
kapsamlı bir çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Bundan dolayı bildiri konusu 
Beykoz ve mahalle adlarıyla sınırlı tutulmuştur. Bildiri iki ana bölümden meyda-
na gelmektedir. Birinci bölümde günümüzde farklı rivayetler üzerinden tartışılan 
Beykoz adı nispeten detaylı şekilde irdelenerek değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 
özellikle Beykoz adının kökeni incelenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise Bey-
koz ilçesine bağlı mahallelerin adları sınıflandırılarak her biri hakkında açıklayıcı 
nitelikte bilgiler verilmiştir. Kuşkusuz bazı yerleşme adlarının kökeninin ve anla-
mının bugün için açık bir izahı yoktur ve bazı bilgilerin de doğruluk derecelerini 
kesin olarak anlamak mümkün değildir. Bu da çalışılan konunun temel bir özelli-
ğidir.

Anahtar Kelimeler: Toponimi, Yer adları, Beğkoz, Beykoz, İstanbul. 

Giriş

Beykoz ve çevresinin yerleşme tarihi hayli eskidir. Anadolu Feneri ile Beykoz Koyu, 
M.Ö. 10-12. yüzyıldan itibaren Akdeniz-Ege âleminden Karadeniz’e çıkan gemi-
lerin sığınak ve denize açılmak için müsait rüzgârı bekleyen yelkenli teknelerin, 
aynı zamanda su ve iaşe ihtiyaçlarını karşıladıkları uğrak yerlerini teşkil etmiştir 
(Göney, 2020, s.22). İlçe toprakları da önceleri Trakların, ardından Bitinya Krallığı 
(M.Ö. 337) ve Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmiştir (M.Ö. 65). 395 yı-
lında Roma’nın ikiye ayrılmasından sonrada Beykoz yöresi, Bizans sınırları içinde 
yer almıştır.

Bu çalışma açısından Beykoz’da yerleşme tarihi daha çok, Osmanlı Devleti’nin ilk 
dönemlerinde Riva ve Yoros (Anadolu Kavağı) kaleleri gibi eski yerleşmelerin fet-
hedilmesi, Anadolu Hisarı gibi yeni yerleşmelerin inşa etmesiyle başlamaktadır. 
Şüphesiz Riva ve Yoros kaleleri zaman zaman el değiştirmiştir. Bu itibarla Beykoz 
ve çevresinin Türk hâkimiyetine girmesi 13. yüzyılın ilk yarısından itibaren başla-
makla birlikte hâkimiyetin devamlılığı ve daimi ilk yerleşmelerin kurulması belirli 
bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir.      

Âşık Paşaoğlu’nun (1393-1481) eserinde, Bayezid Han, Büyük ordu topladı. Geldi, 
Kocaeli’nden Yurus’a çıktı. Yahşı Beğ’i gönderdi. Şile Hisarı’nı and il aldı. Bayezid 
Han kendisi de Yurus’tan geçti. Boğazkesen’in üstü yanında bir hisar yaptı. “Güzelce 
Hisar” derlerdi. Hisar tamamlanınca içine er koydu. Sağlamlaştırdı.” Bu fethin tari-
hi hicretin 793’ünde (Miladi 9 Aralık 1390-28 Kasım 1391) vaki oldu, demektedir 
(Âşık Paşaoğlu, 1992, s.61). Bu bilgilere göre, Yıldırım Bayezid Anadolu Kavağı’nın 
kuzeydoğu tarafında konumlanan Yoros Kalesi’nin fethettikten sonra Beykoz’un 
kabaca güneyinde yer alan Güzelce Hisarı (Anadolu Hisarı) yaptırmıştır (1393-
1395). Bu dönemde İstanbul Boğazı’nın kuzeydoğu tarafında, bir diğer ifadeyle 
Beykoz yöresinde Osmanlı faaliyetlerinin yoğunlaştığı ve Türkçe adla anılan ilk 
kale yerleşmesinin inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan Beykoz ilçesinde Türkçe adlarla anılan ilk daimi kır yerleşmelerinin 
ise mevcut bilgilere göre Riva Çayı havzasında kurulduğu anlaşılmaktadır. Kılıçlı, 

Ali Bahadır, İshaklı, Öğümce, Bozhane ve Göllü köyleri Beykoz ilçesinde 14. yüzyı-
la kadar giden Türk iskân tarihinin en eski örneklerini oluşturmaktadır. Eyice’nin 
Riva Kalesi ile ilgili verdiği bilgiler de bu kanaati güçlendirmektedir. 14. yüzyılın 
sonlarında Fransız Mareşali Boucicaut (1366-1421) Riva Kalesi’ni ele geçirmiştir. 
Bu komutanın hayatını ve savaşlarını anlatan bir yazıda, kalenin bir tarafının Türk-
lerin memleketinden inen çay ile sınırlanmış olduğu, diğer tarafının ise denizle 
çevrili bulunduğu belirtilmiştir (Eyice, 2003, s.30). Boucicaut’un Riva için “Türkle-
rin memleketinden inen çay tanımlaması”, 14. yüzyılda Riva havzasında Türk nü-
fusun yoğunluğuna ve daimi iskân noktalarının varlığına işaret etmektedir. Böy-
lelikle Beykoz yöresinde başta yerleşme olmak üzere dağ, tepe, vadi, akarsu gibi 
çeşitli coğrafi unsurların Türkçe adlandırılması da bu dönemde yani 14. yüzyılın 
sonlarına doğru başladığını söylemek mümkün olmaktadır. 

Yörenin ana yollardan uzak, engebeli ve ormanlık olması nedeniyle Fatih döne-
mine kadar sahiller ve Riva vadisi dışında nüfus ve yerleşme yoğunluğu nispeten 
sınırlı kalmıştır. Fakat İstanbul’un (1453) fethinden sonra köy ve mezra sayısının 
arttığı, 1530 yılı Yoros nahiyesinin Tahrir Defteri’ndeki kayıtlardan 20-25’e ulaştığı 
tespit edilmektedir. Aynı zamanda bu yerleşmelerin Türkçe adlar taşıdığı da görül-
mektedir. Günümüzde Beykoz ilçesinin mahallelerinin birkaçı dışında tamamının 
Türkçe adlar taşıması, yörenin özellikle 15. yüzyıldan sonra Türk döneminde bü-
yük ölçüde yerleşime açıldığı ve adlandırıldığı görüşünü destekler niteliktedir. 

Beykoz 19. yüzyıla kadar İstanbul’un iaşesine katkı sağlayan küçük bir yerleşim bi-
rimi (köy) olarak Dersaadet’in yanı başında ama biraz uzağında yer almıştır. Ancak 
Osmanlı Devleti’nin yazlık saray ve kasırlarının Beylerbeyi’nden Beykoz’a uzanan 
çizgide Boğaziçi’nin karşı kıyısına inşa edilmeleri ile birlikte bölgeye olan ilgi de 
artmıştır. 1869 yılında İstanbul’u ziyaretleri sırasında Fransız İmparatoriçesi Eu-
génie onuruna ziyafetlerden biri Beykoz Kasrı’nda verilmiştir. Fakat Beykoz’a olan 
ilgi sadece devlet ricali ile sınırlı kalmamıştır. Bu yüzyılda halkın da yeni gözdele-
rinden birisi Beykoz olmuştur (Gökbilgin, 1992, s.667).

Yoros nahiyesi/ kazası, idarî bakımdan Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden 
19. yüzyılın sonlarına kadar Kocaeli sancağına bağlı kalmıştır. Nitekim 20 Ağustos 
1857’de yayımlanan Devlet Salnamesi’nde Liva-yı Koca İli’nin kazaları arasında na-
hiye-i Yoros nâm-ı diğer Beğkoz yer almaktadır (Baykara, 2015, s.213). Bu bilgiden 
Yoros’un bugünkü Beykoz’un olduğu merkez değil, Yoros kazasının idarî sınırları-
nın diğer adının Beykoz’a tahvil edildiği anlaşılmalıdır (Erpolat, 2017, s.198). Bey-
koz idari taksimatta ilk önce nahiye ve daha sonra ilçe adı olarak anılmaya başlan-
mıştır. Geçen (20.) yüzyılın içinde de Beykoz adıyla Üsküdar ilçesine bağlanmıştır. 
Esas gelişimini Cumhuriyet döneminde yaşayan Beykoz 1930 yılında Üsküdar’dan 
ayrılarak ilçe yapılmıştır.   

Amaç, Malzeme ve Yöntem

Beykoz ilçesinin yer adları, çok kapsamlı bir çalışma konusunu teşkil etmektedir. 
Buna karşılık bugüne kadar Beykoz ilçesinin yer adları konusunda doğrudan bir 
çalışma da yapılmamıştır. Bu bildiriyle mevcut eksikliğin giderilmesi, ülkemiz ve 
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Beykoz literatürüne bir katkının yapılması amaçlanmıştır. Yer adları biliminde yer-
leşme adlarının incelenmesi, aynı zamanda yerleşmenin kuruluşu, gelişimi, fonksi-
yon vb. özelliklerin de bilinmesini gerekli kılmaktadır. Konuya bu açıdan yaklaşıla-
rak bir bildiri kapsamında her bir yerleşme ayrı ayrı değerlendirilmeye çalışılmıştır.        

Bildiride ilk önce farklı yıllara ait haritalar, planlar, arşiv belgeleri, Osmanlı döne-
mine ait çeşitli defterler (tahrir, temettuat, muhasebe, vakıf vb.) başta olmak üze-
re çeşitli kaynaklardan ve yerinde yapılan gözlemlerden mahalle adları ve zaman 
içinde geçirdiği değişimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda özellikle ilçede 
ilk Türkçe yer adlarının şekillenmeye başladığı düşünülen erken Osmanlı döne-
mi kaynaklarından yararlanılmaya öncelik verilmiştir. Böylelikle Beykoz ilçesinde 
yerleşmelerin ve yer adlarının şekillenişinin ve değişiminin de ortaya konulması 
amaçlanmıştır. 

Belirlenen yer adları coğrafya sistematiğine uygun bir şekilde sınıflandırılmış, ba-
zılarının kökeni ve anlamı konusunda açıklayıcı nitelikte özlü bilgiler verilmiştir. 
Konunun oldukça kapsamlı olduğu göz önüne alınarak bildiri özellikle Beykoz 
(Beğkoz) ve mahalle adlarıyla sınırlı tutulmuştur. Yerleşme adları içinde değerlen-
dirilen bulvar, cadde ve sokak ile çeşitli fonksiyon alanlarının adları ve bunların 
değişimi kapsam dışında bırakılmıştır. Aynı şekilde yerleşmelerin üzerinde geliştiği 
dağ, tepe, vadi, ova, bayır, sırt, burun gibi çeşitli topografik elemanların yanı sıra 
sularla (akarsu, pınar, göl, deniz, koy) ilgili adlar da ayrı bir çalışma konusu olarak 
kapsam dışında bırakılmıştır.  

Ülkemizde her adın kökeninde eski bir dilin varlığı veya her adın Türkçe bir kö-
kene bağlanması gibi nispeten yaygın bir uygulama dikkati çekmektedir. Burada 
Louis’in ortaya koyduğu kural oldukça önem arz etmektedir. Adı geçen müellife 
göre, herhangi bir yer adının Türkçede bir anlamı varsa, bu yer adının kökeninde 
antik bir ad aramak boşuna olduğu gibi tehlikeli ve inandırıcılıktan uzak olmak-
tadır. Herhangi bir yörenin bugünkü adıyla eski adı arasında küçük bir benzerliğe 
dayanarak ilgi kurma denemelerinin pek çoğunda bu yanılgıya düşüldüğü görül-
mektedir (Louis, 1980, s.7).  

Bulgular

Bulgular iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde günümüzde farklı ri-
vayetler üzerinden tartışılan Beykoz adı nispeten detaylı şekilde irdelenerek de-
ğerlendirilmiştir. Bu bağlamda özellikle Beykoz adının kökeni incelenmeye çalışıl-
mıştır. İkinci bölümde ise Beykoz ilçesinin mahalleleri coğrafi sistematiğe uygun 
şekilde adlarına göre sınıflandırılmış, her bir mahallenin konumu, kuruluşu, yer-
leşme ve fonksiyon özellikleri adlarıyla ilişkilendirilerek açıklayıcı nitelikte bilgiler 
verilmiştir.

Beykoz Adı Üzerinde Değerlendirmeler

Beykoz adının kökeni konusunda farklı rivayetler vardır. Bunları (1) tarihi bir yer-
leşme olan Amykos, (2) beylerin oturduğu yer anlamına gelen Beykos (z), (3) koz 
(ceviz) ağacı ve (4) topografya ile ilgili olmak üzere dört başlıkta toplamak müm-

kündür. Bu rivayetlerin her biri mevcut veriler ölçüsünde ayrı ayrı ve toponimik 
genel örneklendirmelerle birlikte irdelenmeye çalışılmıştır.

1) Tarihi Bir Yerleşme: Ameae, Amykos, Amnikos

Beykoz’un yakınında bulunan en eski yerleşmenin Amykos (Ameae, Amnikos) ol-
duğu kabul edilmektedir. Fakat bu adın kaynağı konusunda farklı değerlendirmeler 
mevcuttur. Türk Ansiklopedisi’nde (1953) verilen bilgilere göre, Beykoz’un eski adı 
Amnikos’tur. Bitinya kralı olan Amnikos burada oturduğundan köye ve koya bu 
ad verilmiştir. Beykoz adı, Amnikos’tan sonra Bizanslılar tarafından kullanılmış-
tır (Türk Ansiklopedisi, 1953, s.290). Aynı şekilde Gökbilgin de Rumlar tarafından 
Amya ve Ameae diye adlandırılan Beykoz’un eski adının Bitinya Kralı Amykos’tan 
geldiğini belirtmektedir (Gökbilgin, 1992, s.258). Diğer taraftan Turan’a (2020) 
göre ise Beykoz’daki Eskiçağ yerleşmeleriyle ilgili daha çok Trakların ismi geçmek-
tedir. M.Ö. 700’lerden itibaren deniz yoluyla Beykoz’a gelip yerleşen bu kavmin 
Amikos adlı krallarının şehre ismini verdiği zikredilir. Beykoz’daki Bebyrik varlığı 
M.Ö. 337 yılında Bitinyalıların saldırısıyla sona ermiş ve bölgede Bitinya hâkimi-
yeti başlamıştır. M.Ö. 74 yılında Bitinya kralı IV. Nicomedes ölüm döşeğindeyken 
tüm krallığını Roma İmparatorluğu’na devretmiştir (Turan, 2020, s.113-114). 

Umar (1993), Amykos’un İstanbul Boğazı’ndaki Beykoz’un tarihi adı olduğunu, 
Beykoz bunun Türk ağzında çarpıtılmış biçimi olması gerektiğini ifade etmiştir. 
Anlamını bilmedikleri, Luwi /Pelasgos kültüründen gelme en eski tarihi coğrafya 
adlarına anlam ve köken yakıştırmak için destan öyküleri uydurmak geleneğini 
izleyen eski Hellenler, Argo gemisinin yolculuğu mythos’u içinde Amykos’u, yöre-
nin zorba ve dövüş sever kralı etmişlerdi. Adın aslı, baskın olasılıkla, Aınuka yani 
Am(a)-u(wa)-ka, “Ana Tanrıça - tapınağı - yeri” idi (Umar, 1993, s.64). 

Günümüzde arkeolojik kalıntılara ulaşılamadığından siti tam olarak bilinmeyen 
Ameae, Amykos, Amnikos gibi adlarla açık bir anlama sahip olan Beykoz arasında 
köken ve gelişim itibariyle bu görüşü savunanlar tarafından doğrudan bir bağlan-
tının kurulamadığı anlaşılmaktadır.      

2) Beyin Oturduğu Yer: Beykos, Beyköy

Bitinya kralı olan Amnikos burada oturduğundan köye ve koya bu adın verildiği, 
Amnikos adının daha sonra Bizanslılar tarafından kullanıldığı, bu adın (kos keli-
mesi Farsça’da “köy” anlamına geldiği için) Beykos şeklinde de kullanıldığı veya 
Kocaeli beyleri, valileri burada oturdukları için “bey köyü” manasında Beykos 
denildiği yolunda rivayetler aktarılmaktadır. Keza Sultan Osman Gazi’nin ünlü 
komutanlarından Akçakoca’nın sonradan kendi adını alan İzmit ilini fethettikten 
sonra Beykoz’u karargâh yaptığı şeklinde de bir söylenti bulunmaktadır (Alus, 
1995, s.173; Türk Ansiklopedisi, 1953, s.290).  

Gökbilgin’e (1992) göre, bazı eski Türkçe belgelerde Beykozu veya Beykos şeklinde 
geçen köyün adının bey kelimesiyle “ceviz” anlamındaki koz kelimesinin birleşme-
sinden veya yine bey kelimesine “köy” anlamındaki kosun eklenmesinden ortaya 
çıktığı rivayet edilmektedir. Zira İstanbul’un fethinden önce burada Bizanslı bir 
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beyin ikamet etmesi, Kocaeli fatihinin burada oturduğu rivayeti ve sonraları bir ara 
Kocaeli valilerinin idare merkezlerinin burası olması bu rivayeti kuvvetlendirmek-
tedir (Gökbilgin, 1992, s.258).

Amikos’daki kos hecesi ile kos kelimesinin Farsça’da “köy” anlamına gelmesi, hem 
Bizans hem de Kocaeli beylerinin burada oturduğundan dolayı bey-köyü anlamı-
na gelen Beykos denildiği ve bunun zamanla Beykoz’a dönüştüğü rivayetinin ger-
çeği yansıtmaktan uzak olduğu görülür. Çünkü ülkemizde “Beyköy” adını taşıyan 
onlarca yerleşme mevuttur. Başlıca örnekler arasında; Kepsut, Merkez (Balıkesir), 
Selim (Kars), Taşköprü (Kastamonu), Merkez (Düzce), Orhangazi (Bursa, terk edil-
miş), Keşan (Edirne), Divriği (Sivas), Şarkikaraağaç (Isparta), Sarıcakaya (Eskişe-
hir), Kavak (Samsun), İncirliova (Aydın), Tefenni (Burdur), Ilgaz (Çankırı), İhsa-
niye (Afyonkarahisar), Çivril (Denizli), Hisarcık (Kütahya) ve Tekman (Erzurum) 
ilçesine bağlı Beyköy verilebilir. Ülkemizin farklı yerlerinde çok sayıda ve yaygın 
bir Beyköy varlığı dikkati çekmekte, adlandırmada beylerin veya valilerin oturdu-
ğundan dolayı Beyköyü denildiği rivayetini zayıflatmaktadır.

Öte yandan İstanbul Boğaziçi’nde; Çengelköy, Vaniköy, İncirliköy, Yalıköy, Ortaköy, 
Boyacıköy, Yeniköy, Kefeliköy, Arnavutköy ile Marmara kıyısındaki Kadıköy yerleş-
mesinin adındaki “köy” kelimesini yüzyıllardır herhangi bir değişime uğramadan 
taşımaya devam ettikleri bilinmektedir. Bütün bu örnekler de göz önüne alındığın-
da, beykos/ beyköyü/ beyköy adının Beykoz’a dönüşmesi ihtimalinin ve bununla 
ilgili bilgi ve verilerin mevcut olmadığı tespit edilmektedir.   

3) Koz Ağacı: Beğ-kozu, Beğ-koz, Binkoz

Yüksek boylu ve uzun ömürlü bir ağaç türü olan koz /ceviz (juglans regia), eskiden 
beri Anadolu ve Orta Asya coğrafyasının doğal ortamında yaygın olarak yetişmek-
tedir. Günümüzde ülkemizin hemen her bölgesinde doğal olarak yetişmesinin ya-
nında tarımı da yapılmaktadır. Kültürümüzde Türkçe yagak kelimesi ceviz karşılığı 
kullanılmıştır. Halen Elazığ ve Sivas gibi bazı yerlerde cevize yangak denilir. Söz-
cük, Orta Türkçe döneminin Türkçe kelimeler açısından en önemli eseri Divânü 
Lügât’t-Türk’te: “yagāḳ: ceviz; yagaḳlıḳ: cevizlik, yagaḳlıḳ yıgāç: cevizlik, ceviz ko-
rusu” biçimlerinde yer almaktadır (Bulut, 2018, s.575).

Koz, Türkler arasına Orta Asya’nın eski yerlileri olan Soğd ve Tacik kültürlerin-
den gelmiş olmalıdır. Uygur Türklerinin eski belgelerinde koz sözü geçmektedir. 
Anadolu’ya Eski Mısır ve Kıpçak-Kuman gibi Türk kültür çevreleriyle birlikte ya-
yılmıştır. Hem Anadolu’da hem de Çağatay Türklerinde, kozluk, cevizlik demektir. 
Koz, Türklerin geliştirdiği bir sözcüktür. Ceviz ise, sonradan Türklere Arap-Fars 
kültürleri yoluyla girmiştir. Ceviz sözüne daha çok Batı Türklerinde ve 15. yüzyıl 
ve sonralarında rastlanılır. Koza, kozak, kozalak sözcüklerini de Türkler geliştir-
mişlerdir (Ögel, 1991, s.287-288). 

Anadolu’da 15. yüzyılın öncesinde cevize koz denilirdi. Hemen bütün adlandırma-
larda ceviz yerine koz kelimesi kullanırdı. 14. yüzyılda yaşayan (1304-1368) İbn 
Battuta (2000) seyahatnamesinde; Şehir [İznik] içinde bahçeler, tarlalar, evler var. 
Her insanın evi tarlası ve bahçesi toplu halde, yan yana. Suyu da tamamen yakında 

olan kuyulardan geliyor. Bu şehirde meyvenin her türlüsü ve ceviz bulunur. Kes-
tane gayet bol ve ucuz. Onlar kestaneyi «n» harfiyle telaffuz ediyorlar. Cevize de 
«k» harfiyle «kôz” diyorlar (Battuta, 2000, s.431), şeklinde verdiği bilgilerle konuya 
açıklık getirmektedir. 

166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri’nden (937/1530) kozla ilgili 
çok sayıda yer adının varlığı belirmektedir. Örneğin; Koz, Kozca, Kozlu, Kozlu-
ca, Kozanlı, Kozlular, Kozlak, Kozcalu, Kozcugaz, Kozcular, Koz-ağaç, Koz-ağacı, 
Koz-alanı, Koz-deresi, Koz-kuruda, Koz-pınar, Koz-pınarı, Koz-viran, Kozca-vi-
ran, Kozca-burgaz, Kozca-köy, Kozca-yaylağı, Kozcalar, Kozlu-viran, Kozluk-vi-
ran, Kozluca derbendi, Kozluca otlağı, “Bey-kozu”, Üç-koz, Kaba-koz, Kabak-kozu, 
Koz-beleni, Kozca-beküs, Koz-beylü, Koz-obası, Kozanlu, Kozluk kestaneliği, Ku-
ruca-koz, Koz-köy ve Koz-yaka köy/karye adları, bu dönemde kozla ilgili zengin 
bir birikimin olduğunu ortaya koymaktadır. 

Aynı şekilde Rumeli’de de kozla ilgili yer adları oldukça yaygındır. Burada özellikle 
Beykoz adının ortaya çıkış dönemi olarak değerlendirilen 14. ve 15. yüzyıllara ait 
örnekler dikkate alındığında, Edirne’de Kozlı-calu (Kızıl Abat kazası), Koz-pınarı 
(Prevad kazası), Kozlu-dere (Gümülcine kazası), “Beğ-koz” (Yenice-i Zağra kaza-
sı), Kozcuğâz (Ahyolu) ve Kozluca (Turasa-Silistre) adlı köy yerleşmelerinin adları 
kaydedilebilir (Ürekli ve Yörük, 2004, s.28-34). Bugün Bulgaristan sınırları içinde 
kalan Yenice-i Zağra kazasına bağlı “Beğkoz” adında bir köyün varlığı dikkati çek-
mektedir.

Ülkemizde günümüz yer adlarından kozla ilgili diğer örnekler arasında; Kozbeyli 
köyü, Başkoz, Kalınkoz, Kozağaç köyü, Kozağacı Barajı, Kozaltı, Kozpınar, Kozlubel, 
Kozluçay, Kozluköy, Kozlu Barajı, Kozlukadı, Kozlugüney, Bayırkozağacı, Binkoz, 
Sarıkoz, Tellikoz, Dalkoz, “Beykoz köyü” (Daday Kastamonu), Kozayağı, Kıranlı-
koz, Kozalan Tepesi, Kozköy, Kozsökü, Koz Tepesi, Kozdere köyü, Kozkalesi köyü, 
Kozludere, Yalankoz köyü, Kınıkkoz köyü, Kozlubağ köyü, Beşkoz köyü, Çiftekoz 
köyü, Kozköy, Karakoz deresi, Kozdağı, Ovakozlu Köyü, Akkoz köyü, Kumlukoz 
köyü ve Cevizbelen köyü verilebilir. Bu paragraflarda verilen örneklerden anlaşıla-
cağı üzeri ülkemizin geçmiş ve günümüz toponimisinde kozla ilgili oldukça yaygın 
ve çeşit bakımından zengin örneklerin bulunduğu tespit edilmektedir.    

Yoros kazasında, 1513-1529 tarihli kayıtları ihtiva eden 1-5 nolu Üsküdar Şer’iyye 
Sicilleri’nde Demircili, Depeviran, Dereseki(li), İshaklı, Ağviran, Yenice, Davutlu 
(Davutoğlu), Kanlıcak (Kanlıca), Depesekili, Ayvalı, Çavuşlu, Çubuklu, Karakiraz, 
Koçullu, Esenceli, Kavaklı, “Beğkozu”, Yoros, Dudullu (Sarılı), Küçük Dudullu köy-
leri ile Koca Ali Mahallesi ve Yenihisar yerleşmesinin adları geçmektedir (Bostan, 
2016, s.112). Böylece 16. ve 17. yüzyıl Tahrir Defterlerinde adı geçmeyen Beykoz’un 
aslında bir köy olduğu ve 1526 tarihli sicil kayıtlarında “karye-i Beğ-kozu” şeklin-
de yazıldığı görülmektedir. Ayrıca yerleşme adının “Beğkozu” biçiminde yazılması, 
Beykoz adının, Beğ (y) ve koz kelimelerinin birleşmesiyle bir koz/ceviz türünden 
geldiği yönündeki kanaati güçlendirmektedir. Beg/beğ kelimesi yalnızca koz/ceviz-
le ilgili değil daha başka meyvelerde de kullanılan bir sıfat durumundadır. Nitekim 
bey armudu, bey kirazı buna örnek verilebilir. 
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438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri’nde (937/1530) de, Şile kazası-
na bağlı Kabakoz adında bir köyün yanı sıra “Koz Ağacı Yörükleri Cemaati”, “eşcar-i 
ceviz vergisi” geliri ve ayrıca ceviz karşılığı olarak girdgân kelimesinin kullanıldığı 
bilgileri yer almaktadır (1994, s.78). Aynı şekilde 1530 ve 1562 yılı Tahrir Defterle-
rine göre Yoros kazasının (idari merkezi Kal’a-yı Yenice/ Anadolu Hisarı idi) köy 
ve mezraları arasında; Kabakoz-ı Küçük, Kabakoz-ı Büzürk (Büyük) ve Kozluca 
(Erpolat, 2017, s.204-205) adında üç köyün adının koz/cevizle ilgili olması da, bu 
yöredeki ceviz ağaçlarının yaygınlığını ve “eşcar-i ceviz vergisi (öşr-i ceviz, öşr-i 
girdgân) gelirinden” söz edilmesi de ceviz üretiminin önemini göstermektedir. Ay-
rıca defterde geçen Kabakoz adındaki kaba kelimesi iri; büyük anlamında yani bey 
kozu (cevizi) demektir.   

1530-1561 yıllarına ait Üsküdar Şer’iyye Sicillerinde Yoros kazasına tabi köyler ve 
mezralar arasında Beğ-kozu, Kozluca, 1562-1590 yıllarına ait kayıtlarda Kozluca, 
1530 ve 1561 yılı tahrir kayıtlarında ise Kabakoz-ı Büzürk ve Kabakoz-ı Küçük 
köylerinde nüfus mevcutken 1624 yılı kayıtlarında bu köylerde nüfus mevcut de-
ğildir. Beykoz adlı yerleşim birimi 1530, 1561 ve 1624 yılı tahrir kayıtlarında yer 
almamaktadır. Ancak bu iskân birimi 16. yüzyıl sicil kayıtlarında yer aldığı gibi 
1652-1653 (H.1063) sicil kayıtlarında da yer aldığı görülmektedir (Erdem, 2008, 
s.5’ten akt. Bostan, 2016, s.114-120). 1561 tarihli 436 Nolu Tahrir ve 579 Nolu Tah-
rir Evkaf Defterlerine göre Yoros kazasına bağlı Kabakoz-ı Büzürk mea Kirazlu ve 
bazı kayıtlarda Kabakoz-ı Küçük (Mezrea) olarak geçmektedir.

Osmanlı Arşivi’nde bulunan diğer belgelerde de, Beykoz köyünün çeşitli vesilelerle 
adının geçtiği tespit edilmektedir. Örneğin 19 Mart 1571 tarihli bir belgede; Bey(ğ)
koz karyesinde sakin Nazır bin Süleyman’ın, Bey(ğ)koz’da bulunan Behruz Ağa Vak-
fı’na ait ekmekçi fırının üç yıllığına vakıf mütevellisi Mehmed bin İlyas’tan kira-
ladığına dair İstanbul Kadısı Ali’nin hücceti‘nden söz edilmektedir (H.22.09.978 - 
TS.MA.e 766/7). 14 Ocak 1576 tarihli bir başka belgede; Haslar kadısına hüküm: 
…. (Bir sureti: Üsküdar kadısına Yoros ve Bey(ğ)koz taraflarında hırsız ve harami 
ve kefilsiz ehli fesadı teftiş eyleye), olarak teftiş görevi verilmektedir (H.12.09.983- 
A.DVNSMHM.d…27/367). 18 Nisan 1579 tarihli bir diğer belgede; Yoros kadısına 
hüküm: Bey(ğ)kozu’nda olan miri çayırın otunu taşımak için kifayet miktarı araba 
ihraç edip göndermesi, istenmektedir (H.20.02.987 - A.DVNSMHM.d…36/535). 6 
Ekim 1592 tarihli bir belgede de; Yoros’a bağlı Bey(ğ)koz köyünde sakin İbrahim bin 
Mehmed’in, Akbaba’ya giden yol üzerindeki kiraz bahçesini İstanbul’da sakin Seyyid 
İsmail bin Yorgani Efendi’ye sattığı, ifade edilmektedir (H.29.12.1000 - TS.MA.e 
1280/49). Bu yıllara ait daha birçok belgede Beğkozu, Bey(ğ)koz köyünün (karye-
sinin) adı geçmektedir. Bazı belgelerde adın özellikle Beğkozu (Beycevizi) olarak 
geçmesi, adın kökeni konusunda önemli bir ipucunu vermektedir.   

Konukçu (2018), Fatih Sultan Mehmet zamanında Yoros ve Yuşa aşağısında, deniz 
kenarındaki Beykoz’un da mesire yeri olarak tanındığını ve ceviz ağaçları nedeniyle 
burasının “Kozluk” ilân edildiğini, kısa zaman sonra da Koz isminin başına, o dönem 
Osmanlı’da önemli bir sıfat olan Bey eklendiğini kaydetmektedir (Konukçu, 2018, 
s.69). Bu bilgiler de yukarıda yapılan açıklamaları tamamlar niteliktedir.    

17. yüzyılda yaşayan (1611-1682) ünlü seyyah Evliya Çelebi (2006), Seyahatna-
me’de ikiyüz altmışıncı fasılda kasaba-i irem Beğkoz imaretlerinin özelliklerini nis-
peten ayrıntılı olarak anlatmıştır: bir liman-ı azîmin sâhilinde sekiz yüz hâneli ve 
bâğu bâğçeli ma‘mûru müzeyyen kasabadır” şeklinde bahsetmiştir. Cümle halkı 
bâğbân ve hatab-keşân ve sayyâd-ı mâhîdirler. Âl-i Osmân pâdişâhlarının münec-
cimbaşılarına meşrûta yüz elli akçe pâyesiyle kazâdır ve Sultâniyye bâğçesi üstâdı ve 
bostâncıbaşı hâkimdir. Âb [u] hevâsı latîf bir şehr-i şîrîndir ve iskelesi önünde deryâ 
içredir (Evliya Çelebi, 2006, s.225). Keza seyyah, şehr-i azîm Kâsımpaşa’da Mahal-
le-i Kanlıkozlar ve Mahalle-i Çelebi’de Çetinkoz adını da zikretmektedir (Evliya Çe-
lebi, 2006, s.204). Evliya Çelebi ile muasır olan Kâtip Çelebi (1609-1657) ise çizmiş 
olduğu Boğaziçi haritasında Beykoz’u bir yerleşim birimi olarak işaretlemiştir (Ha-
rita 1). Aynı harita Beykoz’a çok yakın bir konumda bulunan Yalıköyü de ayrı bir 
yerleşme olarak göstermiştir. 

Harita 1. Katib Çelebi’nin Cihannüma Adlı Eserinde Boğaziçi ve Beykoz (İstanbul, 1145, vr.671).

Beykoz 15. yüzyıl ve sonrasında İstanbul’un mesire yerleri arasında daha fazla 
önem kazanmasıyla birlikte şiirlerde ve edebi eserlerde de yer almaya başlamıştır. 
Nitekim Mustafa Fennî (Öl.1745) Dîvânı’nda (Sahil-nâme’de) Boğaziçi’nde olan 
mahalli beyan eden bir kasidesinde; Bir çetin-kâra sataşdurdı bizi devr-i zamân / 
Oldı “Beg-kozlı” bir âfet ile çeşmüm giryân, keza Beylikçi İzzet (Öl.1804) de Hind’de 
olur sanma ki Çin’de olur / Pek iyüsi “Begkoz” içinde olur, uyarısıyla sevgilinin Bey-
koz’un cevizine ve muzuna aldanacağından endişe duymaktadır (Akpınar, 2020, 
s.266). Bu ve daha pek çok örneklerde “Beğ-koz” adının yazılışı dikkati çekmekte 
ve yazılışının değişmeden günümüze geldiği görülmektedir.
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Batılı seyyahlar da Beykoz adı konusunda bazı değinmeler yapmışlardır. Batılı sey-
yahların eserlerinde çoğunlukla Beykoz adı Beycos, Beîcos, Bicos şeklinde yazıldığı 
görülmektedir. 1544’te İstanbul’a gelen ve bir süre kalan Petrus Gyllius (2000), “Di-
onysios’un Amykos koyu yakınında büyük balıkların tutulduğunu söylediği koy 
yalnızca buna uygun düşmektedir. Bu koyda sadece Türklerin oturduğu iki köy 
vardır; Yunanlar (Rumlar) bunlardan birini Amaia, diğerini Mermer iskele olarak 
adlandırırlar; Türkler ise her ikisine de Beykoz ‘bey kozu, efendinin cevizi’ dedikle-
rini kaydetmektedir (Petrus Gyllius, 2000, s.209). 16. yüzyılın ortasında İstanbul’da 
bulunan Petrus Gyllius (1490-1555)’in açıkça ifade ettiği üzeri Beykoz bir Türk 
köyüdür ve ismini o dönem Türkçede kullanılan Bey-koz birleşik kelimesinden 
almıştır. 

Beykoz’a değinen diğer bir batılı seyyah da Edmondo de Amicis’tir. 1896 yılın-
da basılan eserinde, Sultaniye’den sonra, bahçeler ve bağlarla çevrilmiş, koca ceviz 
ağaçlarının altındaki büyük Beykoz köyü adını Boğaz’ın en güzel koyuna, Bebr-
yklerin kralının Pollux tarafından mağlup edildiği ve yapraklarına dokunan in-
sanı deli eden sihirli defne ağacının bulunduğu koya vermiştir. Beykoz’un öbür 
tarafında, uzakta, artık büyük yeşil bir halının üzerindeki sarı ve kırmızı çiçek yı-
ğınından başka bir şey değilmiş gibi duran, eski Ameae, Yalı köyü vardır (Edmon-
do de Amicis, 1986, s.447). Dolayısıyla bu seyyahın Ameae/Amikos için bugünkü 
Beykoz değil Yalıköy vurgusu yerleşmelerin konumlandırılması ve adlandırılması 
bakımından önem taşımaktadır.   

Beykoz adının kökeni konusunda koz ilgili bir diğer rivayette Binkoz’dur. Bey-
koz’un Osmanlı Türkçesi’nde yazılışındaki ك (kef) harfinin genizden çıkan “n” sesi 
ile Binkoz (Bin ceviz) şeklinde okunabildiğinden ilçedeki cevizin çokluğunu belir-
ten Binkoz adına da rastlanıldığı söylenmektedir (Gökçen, 1984, s.27). Kırk ve bin 
gibi ifadeler kültürümüzde ve Türkçemizde bolluğu, çokluğu, zenginliği belirtmek 
ve vurgulamak için kullanılmıştır. Binkoz ile ilgili yerleşme adları çok yaygın ol-
masa da ülkemizde tespit edilmektedir. Nitekim Kızılcahamam (Ankara) ilçesinde 
Binkoz adlı mahalle örnek verilebilir. Ayrıca Kadıköy ilçesindeki Kozyatağı Ma-
hallesi ile Eskişehir ilinde bulunan eski Kozyatağı karyesi de cevizin bolluğunu 
yansıtan adlandırma örnekleri arasındadır. Bununla birlikte bu bildiri kapsamında 
Binkoz’un zaman içinde yazılışının-okunuşunun değişerek Beykoz’a dönüştüğü 
konusunda herhangi bir bilgiye ve veriye rastlanılmamıştır. 

Netice itibariyle üstat Semavi Eyice (1965), Beykoz kelimesinin birleşik bir isim 
olduğunu, bey ve koz kelimelerinin birleşmesinden meydana geldiğini ve Beykoz 
(= Bey cevizi) şeklinde ifade edildiğini açıkça belirtmektedir (Eyice, 1965, s.213). 
Aynı yazar bir başka çalışmasında da Beykoz adına tekrar temas etmiştir. O’na göre, 
Beykoz adı hususunda bazı değişik görüşler ortaya atılmıştır. “Koz” terimi eski 
Türkçede ceviz anlamına geldiğine göre, burada yetişen cevizlerden dolayı yerin bu 
adı almış olması inandırıcı görünmektedir. Sultan II. (Fatih) Mehmed’in fermanı 
ile imar edilen Tokat bahçesinde de herhalde ceviz ağaçları vardı. Bu çevrede yeti-
şen ağaçların ürünleri olan cevizlere “hünkâr cevizi” anlamında olmak üzere “bey 
kozu” denilmiş olması ve bunun zamanla Beykoz yer adına dönüşmesi mümkün-
dür (Eyice, 2003, s.31).

Beykoz, ilk önce 14.-15. yüzyılda bir köy yerleşmesi, daha sonra 1850’lerde nahi-
ye-i Yoros nâm-ı diğer Beğkoz ve 1930 yılında Üsküdar’dan ayrılarak bir ilçe idari 
ünitesinin adı yapılmıştır. Beykoz köyünün yerleşim sahasının ilk nüvesi bugünkü 
Merkez Mahalle ve yakın çevresinden oluşmaktadır. Bu şekilde yapılan coğrafi bir 
sınırlamayla Beykoz adının Merkez Mahalle’den kaynakladığını söylemek müm-
kündür. İskelenin, Çarşı’nın, Serbostani Mustafa Ağa camiinin ve Onçeşmeler’in 
konumu, kıyı boyunca uzanan Fevzi Paşa caddesi ile iç kesimlerle bağlantı sağlayan 
Şahinkaya ve Mehmet Yavuz (eski Kavak Dere) caddelerinin kavuşum sahası Bey-
koz yerleşiminin ilk nüvesini işaret etmektedir.

Ayverdi (1968), Türk coğrafyasında çeşmenin daima çağırıcı bir merkez olduğun-
dan, etrafına topladığı kimselere, istediklerinden de fazlasını dağıtmak suretiyle 
cömertliği, efendiliği ve gınayı ebedîleştirdiğinden söz etmektedir (Ayverdi, 1968, 
s.303). Nitekim su/çeşme, yerleşmelerin olmazsa olmaz kurucu unsularının ba-
şında gelmektedir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, P. Ğugios İnciciyan’a (1758-
1833) atfen kaydedilen Beykoz adının, vaktiyle meşhur çeşmenin (İshak Ağa Çeş-
mesi/ Onçeşmeler) yanında bulunan muazzam bir ceviz ağacından dolayı verilmiş 
bir ad olduğunun halk arasında rivayet edildiğinin söylenmesi anlam kazanmakta-
dır (Gökçen, 1984, s.27; D.B. İstanbul Ansiklopedisi, 1994, s.193). 

Onçeşmeler (İshak Ağa Çeşmesi) adıyla anılan tarihi çeşmenin önceki banisi (daha 
önce de burada çeşme olmalı), Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönemi has 
odabaşılarından Behruz Ağa’dır. I. Mahmud döneminde işlevini göremez hale ge-
len çeşme, bölge halkının isteği üzerine Gümrük Emini İshak Ağa tarafından 1746 
yılında yeniden yaptırılmıştır. Geniş saçaklı bir çatı altında yer alan çeşmenin on 
adet lülesinden su akması onun Onçeşmeler adıyla anılmasına sebep olmuştur 
(Raif, 1314, s.231; Özyalvaç, 2020, s.129). Çeşme merkezi konumu, muhteşem mi-
marisi ve yanında büyük çınar ağacıyla tarihe şahitlik etmektedir.   

Beykoz cevizinin özellikleri konusuna da kısaca değinmekte fayda vardır. Beykoz 
cevizi, iri, elin hafif bir tazyiki ile kırılabilir; gayet ince kabuklu ve taze yendiğin-
de pek lezzetli bir cevizdir. Ceviz ağaçları Akbaba, Dereseki ve Karakulak’tadır. 
Zamanla Beykoz’daki ceviz ağaçlarının çok azaldığı ve bu makbul ceviz cinsinin 
kaybolma tehlikesine maruz kaldığı görülmektedir (İstanbul Ansiklopedisi, 1961, 
s.2666). Ayaşlı (1993), Beykoz’un kozu yani cevizinin pek meşhur olduğunu, ceviz-
leri iri iri ve bir kadının bile tek elle kabuğunu kıracak kadar ince gevrek kabuklu 
ve leziz olduğunu ifade etmektedir (Ayaşlı, 1993, s.109). Aynı konuya değinen Gö-
ney, Beykoz’un meşhur ürünleri arasında; paça, işkembe ve cevizin geldiğini, iri ve 
ince kabuklu Beykoz cevizinin, İstanbul Boğazı’nda Sarıyer’den Beşiktaş’a kadar 
her gazino ve lokanta önünde ayıklanmış olarak yazın satıldığını ve hatta ayıklan-
mış taze cevizin hasır tepsi şeklinde kaplarda ve buz üzerinde soğutularak da satışa 
sunulduğunu belirtmektedir (Foto 1). Ayrıca Göney, Beykoz yöresinde başta ceviz 
olmak üzere, ıhlamur, defne, kestane, üvez, muşmula, kocayemiş, incir vs. türlerin; 
orman işletmelerinin de bilgisi, denetimi ve desteğiyle ormanlık alanda daha fazla 
yetiştirilmesinin sağlanması yönünde oldukça önemli bir hususa da dikkati çek-
mektedir (Göney, 2020, s.34).
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4) Topografik İsimlendirme: Pagos

Tanyeli (2020), genellikle geçerliliğine inanılagelen “Bey cevizi veya köyü” biçimin-
deki kökenin bir dilbilim terimiyle ifade edilecek olursa, bir “volksetymologie”den 
ibaret olduğunu ve daha açık bir anlatımla, reel kökene değil, hayali bir Türkçe 
köken anlatısına dayandığını söylemektedir. Beykoz adının “bey” ve “ceviz” anla-
mında “koz” ya da Farsça köy anlamına gelen “kos” gibi iki sözcükten üretildiği 
iddiasının gerçeklikle ilgisi yoktur. Oysa Beykoz adının kökeni kolayca eski Yunan-
cada aranabilir. “Πᾰ́γος” (Pagos) = “tepe, büyük kaya” semtin topoğrafyasına uygun 
düşmektedir. Örneğin, Yoros adının kökeni açık biçimde belli ki Yunanca “ἱερός” 
(ieros) = “kutsal”dan gelmektedir. Yuşa adının kökeni içinse iki açıklama mümkün-
dür: Birincisi “Iēsous” (Yesus) = “İsa” ve ikincisi “Ἰωσίας” (Yosias) = “Yuşa”dır. Tan-
yeli’ye göre, ‘Pagos” uzun a ile okunduğu için ve p-b dönüşmesiyle Türkçede zaman 
içinde Beykoz haline gelmiş gibi gözükmektedir. Tepe ya da büyük kaya anlamına 
gelen Pagos’un bugün üzerinde Hünkâr Kasrı’nın konumlandığı kıyıdaki tepenin 
bir zamanlar çok belirgin bir topografik figür oluşuyla ilgili olmalıdır. Dolayısıyla 
topoğrafya ile toponimi arasındaki ilişki meselesini dikkate almak gerekmektedir 
(Tanyeli, 2020, s.47-48).

Şüphesiz birçok yerde topografya ile toponimi arasında yakın bir ilişki söz konusu-
dur ve bununla ilgili çok sayıda örnekler mevcuttur. Fakat burada Yunanca Pa-
gos’un zamanla Bagos’a ve bunun da Beykoz’a dönüştüğü görüşü örnekler üzerin-
den ortaya konulamamıştır.     

Foto 1. İriliği İle Ünlü Beykoz Cevizini Satan Seyyar Satıcılar (Yavuz, 2004).

Beykoz İlçesinde Mahalle Adları Üzerine Bazı Değerlendirmeler  

Osmanlı döneminde Beykoz civarındaki yerleşme adlarını 16. yüzyılın başından 
itibaren çeşitli arşiv defterleri vasıtasıyla takip etmek mümkün olmaktadır. 19. yüz-
yılın ortalarına kadar Beykoz çevresi, Kocaeli sancağına bağlı Yoros nahiyesinin 

sınırları içinde yer almaktadır. 1530 ve 1562 yılı Tahrir Defterlerine göre, Yoros 
nahiyesinin köy ve mezraları; Depe Sekilü, Kabakoz-ı Küçük, Kanlıcak (1562 yılı), 
Çubuklu, Ali Bahadır, Çıldır, Atlı Beli, Çavuşlu, Ak Viran (Büzürk), Öğümce, Eyne 
Hoca, Sıra Pınar, Mancınık, Sekbancık, Kaklu Koçlu, Nusretlu, Kabakoz-ı Büzürk 
(Büyük), Kozluca, İncürlü (1562 yılı), İshaklu (1562 yılı), Göllü, Hasanlar ve Dere 
Sekili’den meydana gelmektedir (Erpolat, 2017, s.204-205).

Cumhuriyet döneminde ise 1940 yılında yapılan üçüncü nüfus sayımına göre, 458 
km² yüzölçüme sahip olan Beykoz kazasının Merkez ile birlikte Anadoluhisarı ve 
Mahmutşevketpaşa adında üç nahiyesi, Akbaba, Alibahadır, Anadolufeneri, Bozha-
ne, Cumhuriyet, Dereseki, Esençeli, Göllü, Hüseyinli, Kılıçlı, Koçullu, Mahmutşev-
ketpaşa, Muratlı, Öğümce, Ömerli, Paşamandıra, Polonez, Poyraz, Riva ve Sırapınar 
olmak üzere toplam 20 köy yerleşmesi bulunmaktadır (İUM, 1944, s.318). 

Bugün itibariyle 239 km² alan kaplayan Beykoz ilçesi; Acarlar, Akbaba, Alibahadır, 
Anadolufeneri, Anadoluhisarı, Anadolukavağı, Baklacı, Beykoz Merkez, Bozhane, 
Cumhuriyet, Çamlıbahçe, Çengeldere, Çiftlik, Çiğdem, Çubuklu, Dereseki, Elmalı, 
Fatih, Görele, Göksu, Göllü, Göztepe, Gümüşsuyu, İncirköy, İshaklı, Kanlıca, Ka-
vacık, Kaynarca, Kılıçlı, Mahmutşevketpaşa, Ortaçeşme, Öğümce, Örnekköy, Pa-
şabahçe, Paşamandıra, Polonezköy, Poyraz, Riva, Rüzgarlıbahçe, Soğuksu, Tokat-
köy, Yalıköy, Yavuz Selim, Yenimahalle ve Zerzavatçı olmak üzere 45 mahalleden 
meydana gelmektedir (Harita 2). Farklı zamanlarda yapılan idari düzenlemelerle 
Beykoz ilçesinin yüzölçümü azalmakla birlikte mahalle sayısında önemli artışlar 
meydana gelmiştir. 2012 tarih ve 6360 sayılı Büyükşehir yasasıyla birlikte ilçede 
20 köy idari ünitesinin tüzel kişiliği mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Böylece 
ilçede 25 mahalleye 20 yeni mahalle ilave edilerek toplam sayı 45’e ulaşmıştır.

Beykoz’da kuruluşu 14. ve 15. yüzyıla giden mahallelerin yanı sıra özellikle Cum-
huriyet döneminde kurulan ve adlandırılan çok sayıda mahallenin olduğu ayırt 
edilmektedir. Mahallelerin çoğunlukla Anadolu Kavağı ve Göksu arasındaki boğaz 
kıyılarında yoğunlaştığı ve yüzölçümlerinin küçüldüğü, buna karşılık denizden 
uzaklaştıkça mahalle sayısının azaldığı ve yüzölçümlerinin büyüdüğü görülmekte-
dir (Harita 2). Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan bu durum ilçede idari ünitele-
rin dağılışında asimetrik bir yapı oluşturmaktadır. 

Harita 2. Beykoz İlçesinde Mahalle Yerleşmelerinin Dağılışı. 
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Beykoz ilçesindeki mahalle adları coğrafya biliminin sistematiğine uygun bir şekil-
de sınıflandırılmış ve tablo 1’de verilmiştir. Sınıflandırmada özellikle Göney (1975), 
Doğanay (1997) ve Ceylan’ın (2004) yapmış olduğu sınıflandırmalardan yararlanıl-
mıştır. Yer şekilleri, bitkiler, sular ve rüzgârla ilgili adlar fiziki coğrafya, göçler, eko-
nomik faaliyetler ve tarihi yapılar beşeri coğrafya kapsamında değerlendirilmiştir. 
Bunların dışında boy, oymak, oba, şahıs ve unvanla ilgili adlar ile doğrudan hiçbir 
gruba girmeyen adlar çok farklı kökenden gelenler şeklinde iki ayrı gruba ayrılmış-
tır. Aşağıda bu gruplar ve mahalleler hakkında fazla ayrıntıya girmeden açıklayıcı 
nitelikte bilgiler verilmiştir. 

Tablo 1. Beykoz İlçesinde Mahalle Adlarının Genel Sınıflandırılması. 

Genel Sınıflandırma Grubu Mahalle Adı

Yer Şekilleri (Topoğrafya) İle 
İlgili Adlar Dereseki, Göztepe, Yalıköy

Tabii Bitkilerle İlgili Adlar Beykoz Merkez, Çiğdem, Çamlıbahçe

Sularla İlgili Adlar Çengeldere, Göksu, Göllü, Gümüşsuyu, Kaynarca, 
Ortaçeşme, Soğuksu

İklim: Rüzgârla İlgili Adlar Poyraz, Rüzgarlıbahçe

Boy, Oymak, Oba, Şahıs Ve 
Unvanla İlgili Adlar

Acarlar, Akbaba, Alibahadır, Fatih, İshaklı, Kavacık, 
Kılıçlı, Mahmutşevketpaşa, Paşabahçe, Yavuz Selim 

Göçlerle İlgili Adlar Görele, Polonezköy

Ekonomik Faaliyetlerle İlgili 
Adlar

Baklacı, Bozhane, Çiftlik, Çubuklu, Elmalı, İncirköy, 
Paşamandıra, Tokatköy, Zerzavatçı

Tarihi Yapılarla İlgili Adlar Anadoluhisarı, Anadoluavağı, Anadolufeneri

Çok Farklı Kökenden Gelen 
Adlar

Cumhuriyet, Kanlıca, Öğümce, Örnekköy, Riva, 
Yenimahalle 

Yer Şekilleri (Topoğrafya) İle İlgili Mahalle Adları

Beykoz ilçesi nispeten engebeli bir topoğrafyaya sahip olmasına karşılık bunun 
mahalle adlarına fazla yansımadığı dikkati çekmektedir. Bu çalışmada Dereseki, 
Göztepe ve Yalıköy olmak üzere üç mahalle adının topoğrafya ile ilgili olduğu ayırt 
edilmektedir. 

Dereseki, bir vadi içi yerleşmesi olup mahallenin mevcudiyeti Deresekili adıyla 15. 
ve 16. yüzyıllara kadar eskiye gitmektedir. İki kelimeden oluşan mahalle isminde 
geçen dere hidrografya ve seki (taraça) jeomorfoloji terimidir. Sırmakeş Deresi’nin 
vadisinde yer alan Dereseki, kuruluş yerinin coğrafi özelliklerini çok güzel bir şe-
kilde yansıtmakta ve milletimizin ad vermedeki ustalığını göstermektedir. Ayrıca 
1530 ve 1562 yılı Tahrir Defterlerine göre Yoros nahiyesine bağlı köyler arasında 
Depe Sekilü adına da rastlanılır. Fakat bu ad günümüze ulaşmamıştır. 

Göztepe, Göksu Deresi, Elmalı Bendi, Kavacık Kavşağı ve Atatürk Caddesi arasın-
da yakın dönemde çoğunlukla site tarzı yapılaşmalarla gelişen yeni bir yerleşme 
alanıdır. Mahalleye yakın bir konumda bulunan ve önemli bir yükselti noktası olan 
Göztepe (284 m) ile Göksu’nun bir kolu olan ve mahallenin sınırları içinde bulu-

nan Göztepe Deresi’ne atfen idari bir kararla adını almış olmalıdır. Yine bu derenin 
vadisinden geçen Atatürk Caddesi’nde İETT Göztepe Durağı ile Göztepe Sokağı 
bulunmaktadır. Ayrıca tepenin doğusunda, tepe ile aynı adı taşıyan eski bir çiftlik 
de vardı. Göztepe, ülkemizde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler de dâhil 
olmak üzere oldukça yaygın bir yer ve yerleşme adını oluşturmaktadır. Çevreye 
hâkim konumda ve nispeten geniş görüş alanı bulunan yükselti noktalarına Gözte-
pe (Gözcü Tepe) denilmektedir. Nitekim tepenin güneybatı kesiminde eskiden bir 
karakolun varlığı bunu doğrular niteliktedir.             

Yalıköy, kıyıda bulunmasından dolayı adını almakta ve Dereseki gibi Beykoz’daki 
eski yerleşmelerden birini teşkil etmektedir. Yalıköy, kıyıdan başlayarak zamanla 
kuzeye doğru, Beykoz Çayırı’nın doğusunda uzanan yamaçlar boyunca gelişme 
göstermiştir. 1851 yılında Beykoz ile Yalıköy arasına inşa edilen Şirket-i Hayri-
ye’nin Beykoz Vapur İskelesi’nden sonra gelişimi hız kazanmış ve günümüzde Bey-
koz ile birleşerek şehrin bir parçası olmuştur.

Tabii Bitkilerle İlgili Mahalle Adları

Beykoz çevresinde zengin bir çeşitliğe sahip olan doğal bitki örtüsü yoğun bir şe-
kilde gelişme göstermiştir. Buna karşılık coğrafyanın bu özelliği mahalle adlarına 
pek yansımamıştır. İlçede Beykoz Merkez, Çamlıbahçe ve Çiğdem olmak üzere üç 
mahalle adında bitki türlerine yer verilmiştir. Bunlardan Beykoz adı üzerinde daha 
önce detaylı şekilde durulmuştur. Fakat mahalle adında geçen Merkez ise önemli 
bir özelliği ifade etmektedir. Burası büyük bir koyun kıyısında oldukça elverişli bir 
konumda bulunan ve ilçeye adını veren eski bir yerleşim nüvesini oluşturmaktadır.    

Çamlıbahçe, yakın bir zamanda verilen mahalle adlarından biridir. Bu mahalle ço-
ğunlukla meşe, çam ve fındık gibi türlerden oluşan ormanlık alana bitişik uzan-
maktadır. Bu durumun adlandırmada rol oynadığı anlaşılmaktadır. Mahallenin bir 
kısmı 1/25.000 ölçekli haritanın (F22-d1) 1972 yılı baskısında Türk asker, siyasetçi 
ve iş adamı Süreyya İlmen’in (1874-1955) adını taşıdığı tespit edilmektedir. Bu adın 
günümüzde Yalıköy’de Süreyya İlmen Caddesi olarak devam ettiği görülmektedir. 
Ayrıca başka yerlerde de buna atfen Süreyya ve Süreyya Paşa gibi adlandırmalar 
yapılmıştır. 

Çiğdem Mahallesi ise 1964 yılında Paşabahçe’den ayrılarak kurulmuş ve dönemin 
idarecilerinin tercihi ile çiğdem (çiçeği) bitkisinin adı verilmiştir. Gerçekten çiğ-
dem ülkemizde köy, mahalle, cadde, sokak, park, tepe ve dere gibi çok farklı coğrafi 
unsurların adlandırılmasında kullanılan bitkilerin başında gelmektedir.           

Sularla İlgili Mahalle Adları

Beykoz ilçesi, denizle uzun kıyılarının yanı sıra oldukça zengin yer altı ve yer üstü 
sularına sahiptir. Keza çok sayıda tarihi su yapıları da mevcuttur. Nitekim ilçede 
bu özelliğin adlara yansıdığı yedi mahalle: Çengeldere, Göksu, Göllü, Gümüşsuyu, 
Kaynarca, Ortaçeşme ve Soğuksu ayırt edilmektedir. 
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Çengeldere, Elmalı Baraj Gölü’ne boşalan Çengeldere vadisinde ormanlık alanlar 
arasında bulunmaktadır. Yerleşmenin adını havzasında bulunduğu dereden aldığı 
söylenebilir. Yukarı çığırında akarsu şebekesinin çengel gibi gelişme göstermesin-
den dolayı dereye bu ad verilmiş olmalıdır. Bununla birlikte ülkemizde Çengel ve 
farklı ekleri alarak oluşturulan çok sayıda yerleşme adı tespit edilmektedir. Gire-
sun ili Dereli ilçesi Tepeküknarlı köyü Çengeldere Mahallesi, Eskişehir Tepebaşı 
Satılmışoğlu Mahallesi’nde Çengeldere mevkii, Üsküdar’da Çengelköy Mahallesi, 
birçok ilimizde (Zonguldak, Şanlıurfa, Malatya, Kırklareli) de Çengelli adı verilen 
köy ve mahalleler vardır. İstanbul Boğazı ve Civarı Haritası’nda (1327), Çengeldere 
vadisinde Eski Mandıra adı verilen ve birkaç binadan oluşan bir yerleşme işaret-
lenmiştir. Cumhuriyet döneminde ve özellikle 1970’lerde dağınık dokuda gelişen 
küçük bir yerleşme olan mahallenin son yıllarda vadi içinde ve sırtlarda orman 
aleyhine genişlediği ve daha sık dokulu hale geldiği görülmektedir. 

Göksu, aynı adı taşıyan dere ile Küçüksu (Küçük Göksu) arasına konumlanan ta-
rihi bir mahalledir. Boğaza akan en büyük akarsu Göksu’dur. Göksu, aksu, kara-
su, sarısu, kızılsu gibi renklerin kullanıldığı ülkemizde yaygın akarsu ve yerleşme 
(Göksu; İstanbul-Şile, İzmir, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Mersin, Ordu, 
Sakarya vd.) adlandırmalarından biri olarak değerlendirilebilir. Alagöz, Aksu, Ka-
rasu, Göksu, Kızılırmak gibi akarsuların birçoğu taşıdıkları “suyun vasfına” göre 
isimlendirildiğini ve örneğin Gök Irmak’ın (Çin) tortusuz olduğunu belirtmekte-
dir (Alagöz, 1984, s.20). Öte yandan İnciciyan, “Buradan Kandilli’ye kadar uzanan 
güzel bir servi ormanı vardır. Sultan Murat IV çok sevdiği Göksu’ya “Gümüş Selvi” 
adını vermiştir (İnciciyan, 1956, s.104), demektedir. 

Göllü, Osmanlı döneminde yaklaşık 2 km daha kuzeyde iken Riva vadisinde bu-
günkü yerine taşınan yani yer değiştiren bir yerleşmedir. Mahalle ilçede 15. yüz-
yıldan beri varlığını koruyan yerleşmelerden biridir. 1523 tarihli Kocaeli İcmâl 
Tahrir Defteri’nde Yoros kazasına tabi Göllü namı diğer Hasanlar (Hasanlu) ola-
rak geçmektedir. Dolayısıyla Hasanlar adı Göllü şeklinde değiştirilmiştir (Erpolat, 
2017, s.212). Eski Göllü köyü nispeten yüksek bir rölyef üzerinde olup çevresinde 
herhangi bir göl mevcut değildir. Ülkemizde Göllü (Van, Aksaray, Bitlis, Mardin, 
Erzurum, K. Maraş, Kırşehir, Sinop), Göllüce ve Göllüköy oldukça yaygın yer ve 
yerleşme adları arasında bulunmaktadır.

Gümüşsuyu, Cumhuriyet döneminde gelişen ve 1950’lerde mahalle yapılan bir 
yerleşme sahasıdır. Mahalle adını, hem 1931 yılına ait 1/50.000 ölçekli bir haritada 
işaretlendiği üzere Gümüş Suyu (deresi) ile Dereiçi Caddesi’ndeki kaynak sularıyla 
beslenen Gümüşsuyu Çeşmesi’nden almıştır. Çeşme günümüze ulaşmamıştır. Gü-
müşsuyu’nun mevki adı şeklinde 19. yüzyıl öncesinde de kullanıldığı tespit edil-
mektedir.  

Kaynarca, su kaynağı anlamına gelen ve ülkemizin hemen her köşesinde rastla-
nan yer ve yerleşme adları arasındadır. Mahalle 93. Harbi’nden sonra Doğu Ka-
radeniz’den gelen göçmenlerin yerleştiği orman içi küçük yerleşmelerden biridir. 
Büyükşehir yasasıyla birlikte mahalle haline dönüştürülmüştür. Mahalle sınırları 
içinde Kaynarca Tepe (223 m) ve Kaynarca Pınarı bulunmaktadır. Adını buradan 
almış olmalıdır.

Ortaçeşme, Yalıköy Mahallesi’ne bitişik olarak Cumhuriyet döneminde gelişmiştir. 
1952 yılında mahalle statüsü kazanan Ortaçeşme, adını Osmanlı padişahlarından 
Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilen ve halen akmakta olan tarihi bir su yapı-
sından almıştır. 

Soğuksu ise ülkemizde yaygın bir adlandırmadır. 1970’lerde mevcut idari statü-
sünü kazanan mahalle, Çeşme Sokak’ta bulunan ve halen akmakta olan Soğuksu 
Çeşmesi’nden adını almaktadır. Ayrıca mahallede adı geçen çeşmenin de içinde 
bulunduğu Soğuksu Deresi mevcuttur. 

İklim: Rüzgârla İlgili Mahalle Adları

Rüzgârla ilgili gruba yalnızca iki mahalle (Poyraz ve Rüzgarlıbahçe) dâhil olmak-
tadır.  

Poyraz, Boğaz’ın Karadeniz’e yakın, başka bir deyişle deniz etkisine daha açık bir 
yerde bulunmaktadır. Adını da kuzeydoğudan esen soğuk rüzgârdan almaktadır. 
Poyraz lodosla birlikte mevsimlere bağlı olarak İstanbul Boğazı ve çevresinde hava 
hâkimiyeti sağlamaktadır. Hatta İstanbul’da hava durumu büyük ölçüde lodos ve 
poyrazın mücadelesiyle şekillenmektedir. 1895 yılında Beykoz’da bulunan çiftlikler 
arasında adı geçen Poyraz çiftliği zamanla gelişerek köy/mahalle durumuna gel-
miştir. 

Rüzgarlıbahçe gruptaki diğer mahalledir. Yerleşme bakımından özellikle 1980-
2000 yılları arasında gelişme göstermiştir. Fakat mevki adı olarak Rüzgârlı Bahçe 
1931 yılına ait 1/50.000 ölçekli bir harita işaretlenmiştir. Buna göre mahallenin adı 
daha eski olup dönemin idarecilerinin tercihi ile halk arasında fazla rüzgarlı oldu-
ğu kanaatinin varlığı ve ayrıca rekreasyon amacıyla bahçelerin yaygınlaşmasıyla 
bugünkü adını almış olmalıdır.

Boy, Oymak, Oba, Şahıs Ve Unvanla İlgili Mahalle Adları

Ülkemiz bu grupta yer alan adlar bakımından çok zengin örnekler sunmaktadır. 
Özellikle boy, oymak ve oba adları hemen her il ve ilçede çok yaygın dağılış arz et-
mektedir. Aynı durum şahıs adları için de geçerli olmaktadır. Nüfusun dağılışı, ta-
rihi ve kültürel zenginliğimiz ile akrabalık bağlarının güçlü oluşu, bu grup adların 
yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Beykoz ilçesinde 9 mahalle adının bu grupta yer 
aldığı ayırt edilmiştir. Bunlar; Acarlar, Akbaba, Alibahadır, Fatih, İshaklı, Kavacık, 
Kılıçlı, Mahmutşevketpaşa, Paşabahçe ve Yavuz Selim’dir. 

Acarlar Mahallesi’nin esas nüvesini Acarkent sitesi oluşturmaktadır. Bu yeni yer-
leşim alanı, Saip (Sahip) Molla özel orman alanı içinde, 1990’lı yıllardan itibaren 
kurulmaya başlanan Türkiye’nin tek parsel üzerindeki en büyük inşaat projelerin-
den biridir. Acarlar adı, siteyi inşa eden şirketler topluluğu ile bunun kurucusunun 
soyadından gelmektedir.  

Akbaba, aynı adı taşıyan derenin Beykoz Deresi’ne kavuşum sahasında, vadi içinde 
gelişen tarihi bir yerleşmedir. Burası adını, Fatih devrinde yaşamış Akbaba Sul-
tan’dan almaktadır. Mahallenin yakınında bir büyük mezar olup mezar taşında ta-
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rih yoktur. Rivayete göre mezar taşı Fatih Sultan Mehmet ile gelen gazilerden birine 
aittir (Mehmet Raif, 1314, s.235; Günalan ve Sümbül, 2013, s.38). Evliya Çelebi, 
Seyahatname’de teferrücgâh-ı Akbaba Sultân bir belîde-i ma’mûredir (2006: 226), 
şeklinde bahsetmektedir. Seyyah aynı eserde: 

Mesîregâh-ı Akbaba Sultân’da, beyâz kiraz mevsiminde ve kestâne mevsiminde 
Beğkoz iskelesinden niçe bin araba ihvân-ı bâ-safâ ehl [ü] iyâlleri ve zahâyirleri ile 
Akbaba köyüne gidüp iki üç ay kestâne faslın ederler. Kayık ile İslâmbol›dan bir 
günlük mesâfedir. Mezkûr Akbaba köyü yüz hâneli ve bir cevâhir mihrâblı câmi’ 
ve yigirmi aded dükkânlı ve bir hammâmı, havzlı ma‘mûr kurâdır. Akbaba tekyesi, 
âbâdân tekyedir. Ba’zı yârân anda meks eder. Ba’zı cânlar haymeleri ile meks edüp 
sohbet eder. Ziyâret-i Akbaba Sultân, tarîk-i (---) dendir, cümleleriyle anlatmakta-
dır (Evliya Çelebi, 2006, s.237).

Horasan erenlerinden ve gazi-derviş zümresinin 15. yüzyıl temsilcilerinden olan 
Akbaba Sultan, İstanbul’un fethine iştirak etmiş olup asıl adı Mehmet’tir. Hayatı 
hakkındaki bilgiler menkıbevi bir nitelik taşımaktadır. Akbaba Sultan’dan, Rum ab-
dalı veya ahi olarak da söz edilmektedir. Akbaba Mahallesi’nin Fener Caddesi’nde 
bulunan ve İstanbul’un fethinden sonra yaptırılan Akbaba Tekkesi ve Türbesi, 16. 
yüzyıl başından itibaren Bektaşiler tarafından mamur edilmiş ve 19. yüzyılın baş-
larına kadar da ayakta tutulmuştur (Maden, 2020, s.229).

Alibahadır, Riva Çayı’nın bir kolu olan ve mahalle ile aynı adı taşıyan nispeten 
geniş tabanlı bir vadinin kenarında yer almaktadır. 1530 yıllarına ait 438 numaralı 
Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri’ne göre Yoros kazasının köylerinden birisi 
bu isimle anılmakta, 12 hane, 8 mücerred ve 1 imam yaşamaktadır. Ayrıca has-
sa çayırından (adak bahçesi) dolayı vergiden muaf tutulmaktadır (Turan, 2020, 
s.118). Emecen (2013), bu köyü İstanbul Boğazı önlerinde ilk Türk yerleşmesine 
bir örnek olarak göstermektedir. Müellif, köyün 13. yüzyılda kurulduğu ve adını 
da Riva (Çayağzı) Kalesi’nin fethinde şehir düşen Ali Bahadır adlı kumandandan 
aldığı rivayetini aktarmaktadır (Emecen, 2013, s.408). Mahalleye adını veren ve 
yöredeki Türkmen iskânlarını Türkiye Selçukluları dönemine taşıyacak bir kayıt 
olarak değerlendirilen Ali Bahadır’ın Selçuklu devri komutanlarından biri olduğu 
belirtilmektedir (Turan, 2020, s.118). Ülkemizin hemen her bölgesinde Bahadır, 
Bahadırlı ve Bahadırlar ismi nispeten yaygın durumdadır.  

Fatih, Elmalı Barajı havzasında, Çavuşbaşı’na giden Cumhuriyet Caddesi’nin et-
rafında, 1990’lı yıllardan sonra gelişmeye başlayan yakın dönem yerleşmelerinden 
biridir. 2000 yılında mahalle yapılan Fatih’in eski adı Müzellef ’tir. 1/25.000 ölçekli 
haritanın İstanbul F22-d4 paftasının 1997 yılı baskısında yerleşme bu adla kayde-
dilmiştir. Muhtarın verdiği bilgiye göre, Müzellef adı burada geniş arazilere sahip 
olan Trabzon ilinin Of ilçesinden gelen Müzellef Kalyon’dan alınmadır. Fatih ise 
buranın Çavuşbaşı belde belediyesine bağlanmasıyla birlikte verilen yeni bir isim 
özelliği taşımaktadır.   

İshaklı, Riva Çayı’nın tali kolu olan Değirmen Dere vadisinde, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’ne bağlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun doğu tarafında yer almaktadır. 

Yoros kazasında 1513-1529 tarihli kayıtları ihtiva eden 1-5 nolu Üsküdar Şer’iyye 
Sicilleri’nde İshaklı’nın adı geçmektedir. Dolayısıyla eski bir yerleşme olan İshak-
lı’nın adına Denizli, Giresun, Samsun, Trabzon, Yozgat ve Tekirdağ gibi çok sayıda-
ki ilde köy ve mahalle yerleşmesi olarak rastlanılır. İshaklı, İshaklar, İshakçelebi, İs-
hakça, İshakköy, İshakuşağı vb. yerleşmeler bir obanın veya yörük cemaatin adıyla 
ilgili olmalıdır. Nitekim Sümer, İshaklı/ İshaklu’yu Moğol istilâsından sonra gelen 
Türkmen oymakları arasında kaydetmektedir (Sümer, 1972, s.423).      

Kavacık, Boğaz kıyısında bulunan üç tarihi mahalleye: Anadoluhisarı, Kanlıca ve 
Çubuklu’ya komşu olan ve ilk nüvesini eski bir tarım işletmesi çiftliğin teşkil ettiği 
yerleşme sahasıdır. Kavacık çiftliği Prenses Fatma Hanımefendi’nin eşi Kazasker 
Hasan Tahsin tarafından kurulduğu söylenmektedir. 1837 yılında burada bir ha-
vuz ve çeşme yaptırmıştır. Kavacık çiftliği 1899 yılından sonra Mısır Hidivi İsma-
il Paşa’nın damadı Mahmud Sırrı Paşa›ya intikal etmiştir (Gökbilgi, 1992, s.258). 
1970’lerde ve özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ve bağlantı yollarının 
inşasından (1988) sonra yerleşme hızlı bir şekilde gelişmiş ve bugün Beykoz’un 
en önemli semtlerinden biri haline gelmiştir. Anadolu (Aydın, Bolu, Sivas, Balı-
kesir, Kayseri, Ankara, Ağrı, Samsun, Çorum, İzmir, Manisa, Muğla, Erzincan vd.) 
ve Balkan (Edirne, Bulgaristan, Yunanistan vd.) coğrafyasında çok sayıda Kavacık 
adlı yerleşmeler tespit edilmektedir. Oldukça farklı bölgelerdeki bu yerleşmelerin 
Kavacık yörükleri (Kavacık yörük cemaati)  tarafından kurulduğunu veya onun 
adını taşıdığını söylemek mümkündür. 

Kılıçlı, Riva Çayı’nın doğu tarafında nispeten yüksek bir rölyef üzerinde kurulmuş 
eski bir kır yerleşmesidir. 1530-1561 yıllarına ait Üsküdar Şer’iyye Sicilleri’nde Yo-
ros kazasına bağlı köyler arasında Kılıçlı da yer almaktadır. Mahallenin adı Kılıçlı 
yörüklerinden gelmektedir. Gerçekten bu yörük taifesi, Afyankarahisar, Sinop, Şan-
lıurfa, Antalya, Kırşehir, Gümüşhane, Ordu, Rize, Yozgat, Bingöl, Diyarbakır, Gire-
sun, Siirt, Adana, Antalya, Kastamonu, Iğdır, Malatya, Erzincan, Aksaray, Trabzon 
gibi ülkemizin hemen her yerine yayıldığı Kılıçlı adlı yerleşmelerin varlığından öğ-
renilmektedir. Ayrıca köy yakınında Tokat adlı bir mevkiin varlığı da hayvancılık 
açısından önem taşımaktadır.    

Mahmutşevketpaşa, vadi ve orman içinde gelişen bir kır yerleşmesi olup eski adı 
Arnavutköy’dür. İstanbul Boğazı ve Civarı Haritası’nda (1327) yerleşmenin bu şe-
kilde kaydedildiği görülür. Arnavut göçmenleriyle kurulan köyün adı, harbiye na-
zırlığı ve sadrazamlık görevlerinde bulunan ve bir suikastla öldürülen Mahmud 
Şevket Paşa’ya (1856-1913) atfen 06 Ocak 1916 tarihinde değiştirilmiştir (Belge 
1). Yine Eflani kazasının Bostancı ile Ilgın kazasının Hamdiye köylerine ve ayrıca 
okul gibi bazı yerlere de Mahmud Şevket Paşa’nın adı verilmiştir. Böylece Osmanlı 
dönemi tarihi bir şahsiyetin adı ve hatırası yaşatılmaktadır. 

Paşabahçe’nin eski isimlerinin Palödes ve istiridyesinin bolluğundan dolayı Stiri-
dia olduğu, bugün kullanılan adını ise Hezârpâre Ahmed Paşa’nın (Öl. 1648) bu-
rada bulunan köşk ve bahçesinden aldığı belirtilmektedir (Gökbilgin, 1992, s.258). 
Padişah I. İbrahim (1615-1648) zamanında 10 ay kadar sadrazamlık görevinde bu-
lunan Hezârpâre Ahmed Paşa, 1648 yılında öldürülmüş, na’şı yeniçeriler tarafından 
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parçalanmıştır. Bunun üzerine ölümünde sonra Farsça bin parça anlamına gelen 
Hezarpare lakabıyla anılmıştır. Osmanlılar döneminde 18. yüzyılda kurulan şişeha-
ne ve Cumhuriyet döneminde kurulan modern şişe ve cam fabrikaları mahallenin 
adıyla anılarak ürünleri dünya markası haline gelmiştir.

Yavuz Selim, Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ve 1970’lerde gelişmeye başlayan Ka-
ranlıkdere ve Düzkestane (Dut) adlı yerleşme alanlarından oluşmaktadır. Bu alan-
lar özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 1988’de hizmete açılışından sonra 
orman içinde inşa edilen sitelerle nispeten gelişerek Çavuşbaşı Belediyesi’nin kuru-
luşuyla birlikte 1999’da müstakil mahalle yapılmış ve idari bir tercihle Yavuz Selim 
adı verilmiştir. 

Belge 1. Arnavutköy Adı 1916 Yılında Mahmutşevketpaşa Olarak Değiştirilmiştir  
(BOA, 29.2.1334 - DH.İ.UM 48/22).

Göçlerle İlgili Mahalle Adları

Beykoz ilçesi farklı dönemlerde yurtiçi ve yurtdışından göçler almıştır. Günümüz-
de iki mahallenin isminde bu göçlerin etkisi mevcuttur. Bunlardan Polonezköy Os-
manlı döneminde yurt dışı ve Görele ise Cumhuriyet döneminde yurt içi göçlerle 
kurulup gelişmiştir. 

Görele, Acarlar sitesinin doğu tarafında ve Polonezköy yolunun güneyinde 1990’lı 
yıllardan sonra gelişme gösteren nispeten yeni bir mahalledir. Fakat yerleşmenin 
ilk nüvesi, 1938-1940’lı yıllarda Giresun ilinin Görele ilçesinin Kırıklı ve Tekgöz 
köylerinden gelenler tarafından kurulmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere bugün 
mahalle nüfusunun önemli bir kısmı Giresun ilinden ve özellikle Görele ilçesinden 
göç edenlerden oluşmaktadır. 1995 yılında köy tüzel kişiliği kazanan yerleşme Bü-
yükşehir yasasıyla birlikte mahalle yapılmıştır.

Polonezköy, adı Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse anlamına 
gelen ve milletimizin yardımseverliğini gösteren bir yerleşmedir. Ülkemizde hem 
yerleşme hem de toponimi açısından dikkat çekici örneklerden birini teşkil etmek-
tedir. Burası Leh sığınmacılar ve bir kısım lejyonların örgütleneceği bir yer olarak 
eski bir yerleşme alanında 1842 yılında kurulmuştur. Köye ise Lehistan bağımsız-
lık mücadelesinin lideri ve Polonezköy’ün banisi Adam Jerzy Czartoryski’ye atfen 
önceleri Adampol (Adamköy) denilmiştir (Topaktaş Üstüner, 2020, s.167). Kiepert 
(1913) haritasında da köyün adını Adampol olarak kaydetmiştir. Osmanlı toprak-
larındaki bu Polonya kolonisi, parçalanmış Polonya Devleti ve Polonya sınırları 
dışında kurulan ilk köydür. 1842 yılına ait ilk kayıtlarda köyde oturan 12 kişinin adı 
mevcuttu. 1843 yılında 19 Polonyalı yaşamını sürdürürken, ağır yaşam koşulları 
nedeniyle 1857 yılında yalnızca 3 kişinin kaldığı görülmüştür. Köyden gidenlerin 
yerine geçici olarak yenileri de gelmiştir (Nazır, 2020, s.155). 

Öte yandan Yoros nahiyesinin sınırları içinde yer alan Polonez köyünün (o zaman 
muhtemelen Lazarist rahiplerine ait çiftliğin) 1625’te tutulan Tahrir Defteri’nin 
arasına daha sonradan ilave edilen bir notta 1887’de kurulduğu kaydedilmiştir. Bu 
not şöyledir: 

Sekizinci dâ’ire-i belediyeden bi’t-tefrik üç yüz üç senesinden itibaren Beykoz 
kazâsında ma‘a Yeni Çiflik Polones nâmıyla karye teşkil olunduğuna dair tezkire-yi 
maruza sureti Der-sa‘âdetden birinci cild ilmühaber defterinin yiğirmi altıncı sa-
hifesine kayd olunmuş olmağla hîn-i iktizâda mürâca‘at oluna (fi 4 Muharrem sene 
311 ve fî 6 Temmuz sene 309 -KKA, TD, v. 366b-367a arasına kaydedilmiş not). 

Bu nottan köyün 1887’de kurulduğu ve notun ise 1893’te yazıldığı belirtilmektedir 
(Erpolat, 2017, s.216). 

Ekonomik Faaliyetlerle İlgili Mahalle Adları

Beykoz ilçesinde 9 mahalle adını ekonomik faaliyetlerden almıştır. Bunlar: Baklacı, 
Bozhane, Çiftlik, Çubuklu, Elmalı, İncirköy, Paşamandıra, Tokatköy ve Zerzavat-
çı’dır. Bu mahalle adlarının sebze ve meyve tarımı ile hayvancılığa dayalı genellikle 
kırsal ekonomik faaliyetlerle ilgili olduğu görülür. Esasen bu durum arşiv belgele-
rine ve eski haritalara yansıdığı üzere Osmanlı döneminde Beykoz ilçesinin sınır-
ları içinde çok sayıda çiftliğin bulunmasıyla açıklanabilir. Nitekim Hazine-i Hassa 
Nezareti’ne bağlı olarak işletilen saraya ait çiftlikler arasında Alemdağ, Tokat Çift-
liği, Hekimbaşı, Çavuşbaşı, Fener Çiftliği, Paşamandıra Çiftliği vb. yer almaktadır 
(Kolay, 2020, s.192). Ayrıca çok sayıda özel çiftlikler de mevcuttu. Dolayısıyla ilçede 
tarım ve hayvancılığın ekonomik faaliyetler arasında önemli bir yerinin olduğu ve 
bunun da yerleşme adlarına yansıdığı tespit edilmektedir.

Baklacı, Elmalı Baraj Gölü’nün doğu tarafına konumlanan bir yerleşmedir. 
1970’lerde ilk iskân noktalarının oluştuğu ve Çavuşbaşı Aşağı Baklacı camiinin 
inşa edildiği görülmektedir (İstanbul F22-d3, 1972). 1990’ların sonuna doğru yer-
leşme Aşağı Baklacı ve Yukarı Baklacı olarak iki parça halinde gelişmiş ve 1999 yı-
lında Baklacı adı altında yeni kurulan Çavuşbaşı Belediyesi’nin mahalleleri arasın-
da yer almıştır. Muhtardan alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz’den gelen nüfusun 
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ağırlıklı olduğu mahalle, bakla ve fasulye yetiştiriciliğinden dolayı bu şekilde ad-
landırılmıştır. Halen mahalle arası bahçelerde tarım faaliyetleri sürdürülmektedir. 
Ülkemizde Bakla, Baklacı, Baklalı, Baklaköy ve Baklatepe adını taşıyan çok sayıda 
yerleşme bulunmaktadır.   

Bozhane, Beykoz ilçesinin Karadeniz’e yakın kesiminde, Riva Çayı’nın vadisinde 
kurulmuş eski bir yerleşmedir. Osmanlı Arşivi’nde bulunan 24 Ekim 1764 tarih-
li bir belgeden (H.27.04.1178 - C..ZB..10 492) köyün varlığı ve Yoros nahiyesine 
bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Köylülerin anlatımıyla Osmanlı döneminde köy-
lerinin bir süre boş/ boz bırakılması nedeniyle bu adın verildiği belirtilmektedir. 
Nitekim Osmanlı Devleti, çiftçilerin toprağı sebepsiz yere üç yıldan fazla üst üste 
nadasa bırakmasına, ekip biçtiği yeri boş (boz) bırakıp gitmesine ve başka bir sa-
natla meşgul olmasına dahi izin verilmezdi. Devlet, çiftini çubuğunu terk eden ki-
şiler için çift-bozan vergisi adı altında bir vergi koymuştur (Gümüşçü ve Özünlü, 
2016, s.182). Bu bilgi köylülerin rivayetini güçlendirmektedir. İlk belirlemelere göre 
Ereğli ve Van’da Bozhane adlarına rastlanılmaktadır. Diğer yandan Boz(ş)hane’den 
önce köyün adı neydi sorusunun da cevaplanması gerekmektedir. Bundan dolayı 
adlandırmada daha başka etkenlerin varlığı da araştırılmalıdır. 

Çiftlik, Elmalı Baraj Gölü’nün kuzeydoğu tarafında konumlanan eski bir mahalle-
dir. Esasen burası ziraat ve hayvancılığın yapıldığı tarım işletmesi olup Çavuşbaşı 
(Divan-ı Hümayun çavuşlarının amiri) çiftliğine tekabül etmektedir. 1530 ve 1562 
yılı Tahrir Defterlerine göre Yoros nahiyesinin köy ve mezraları arasında Çavuş-
lu yer almaktadır. Osmanlı Arşiv belgelerinde Çavuşbaşı çiftliği ve Çavuşlu çiftliği 
olarak da kaydedilmiştir. Hazine-i Hassa Nezareti’ne bağlı olarak işletilen ve saraya 
ait çiftlikler arasında bulunan Çavuşbaşı çiftliğinde Sultan II. Abdülhamit döne-
minde gül yetiştiriciliği yapılmış ve gülyağı elde edilmiştir (Kolay, 2020, s.195). Ça-
vuşbaşı, 1990’ların sonunda belediye teşkilatı kurularak belde yapılmış, Büyükşehir 
yasasıyla birlikte alanı küçültülmüş ve Çiftlik Mahallesi olarak Beykoz Belediye-
si’ne bağlanmıştır. Ayrıca Küçükçekmece’de Çavuşbaşı çiftliği, Ordu’da Çavuşbaşı 
köyü, Gaziantep ve Sivas ilinde Çavuşbaşı Mahallesi bulunmaktadır. 

Çubuklu, Beykoz ilçesinin Boğaz kıyısına konumlanan tarihi semtlerinden biridir. 
Yoros kazasının 1513-1529 tarihli kayıtlarını ihtiva eden 1-5 no.lu Üsküdar Şer’iy-
ye Sicilleri’nden ve diğer kaynaklardan 16. yüzyılın öncesinde Çubuklu adlı bir 
yerleşmenin bulunduğu belirlenmektedir. Yine tarihi kaynaklardan semtin adının 
16. yüzyılın başından beri değişmeden günümüze ulaştığı da öğrenilir. Günümüze 
oranla çok daha geniş sınırlara sahip olan Çubuklu köyü ve bahçelerinden önemli 
miktarda tarım üretimi yapılırdı. Örneğin 1799 yılında saraya alınan armutların 
bir kısmının Çubuklu bahçesinden geldiği ifade edilmektedir (Dingeç, 2020, s.342). 
Aynı şekilde meyve yetiştirme bakımından diğer hasbahçeler arasında baş yeri 
Çubuklu’nun aldığı söylenmektedir (Ayverdi, 1968, s.16). Çubuklu adının kökeni 
konusunda farklı rivayetler vardır. Seyahatname’de Evsâf-ı Çubuklu Bâğçe şöyle 
anlatılmıştır: 

Bâyezîd-i Velî, Selîm-i Evvel’i şehzâde iken Tarabefsûn’dan getirüp esnâ-yı kelâmda 
Bâyezîd-i Velî kahr edüp Selîm’i bu mahall-i gazabda sekiz çubuk urup “Sekiz se-

neye hilâfete işâretdir. Oğlan elem çekme zikr eyle, zikr târîhinden sonra te’dîbimle 
meydân-ı hilâfet senindir, al bu yediğin kuru çubuğu yere dik, sekiz sene meyvesin 
yiyesin” deyü niçe rumûzlar edüp şehzâde Selîm-i Evvel asâ-yı yâbis kızılcığı yere 
diküp, “Yâ Rabbî bu kuru ağaca meyve ver ve meyvesin meşhûr-ı âfâk eyle” deyü 
du‘â edüp Bâyezîd-i Velî ve Kara Şemşeddîn hazretleri âmîn deyüp ol sâ‘at kuru 
kızılcık çubuğu yeşerüp berk [u] bâr verir. Her dâne-i [140a] kızılcığı beşer dirhem 
gelir kerâmet-i Bâyezîd mi, Kara Şemseddîn mi, Şehzâde Selîm mi böyle bir kuru 
çubuk meyve verdiğiyçün hâlâ Çubuklu Bâğçe derler. İlâ mâşâallâh, bunda olan 
kızılcık bir diyârda yokdur. Her biri beşer dirhem gelir la‘l-gûn Medîne hurmâsı 
kadardır. Ba‘dehu Selîm Hân Mısır›ı feth edüp Hâdimü’l-Haremeyn olup bu Çu-
buklu Bâğçe’yi ma‘mûr [u] âbâdân etdi (Evliya Çelebi, 2006: 226).

Seyahatname’den alınan bu uzun paragrafa göre, Çubuklu adının bağ-bahçe ta-
rımından gelmesi ihtimal dâhilindedir. Diğer rivayet ise, adını çubuk lülesinin 
imalatından almış olmasıdır. Amerika’nın keşfinin ardından tütün kullanımı önce 
Avrupa’da ve daha sonra İstanbul’da yaygınlaşınca birçok yerde pişmiş topraktan 
lüle üretilmeye başlanmıştır. Bu yerler arasında Çubuklu da vardır. Fakat Çubuk-
lu adının, pişmiş topraktan lüle üretimi ve tütün kullanımının daha öncesinde de 
mevcut olduğu tarihi kaynaklardan öğrenilmektedir.

Öte yandan ülkemizde Çubuk (Kastamonu), Çubuklu (Kayseri, Sakarya, Tokat, 
Ordu, Trabzon, Bartın, Kırcaali-Bulgaristan vd.) ve Çubukludere (Kastamonu) adlı 
yerleşmelerin varlığı dikkate alındığında, adın kökeni konusunda daha başka et-
kenlerin varlığının da daha ayrıntılı araştırılması gerekmektedir.   

Elmalı, Merkez Mahalle’nin doğu tarafında, Beykoz-Riva yolunun güzergâhında 
yer almaktadır. Daha önce Dereseki köyüne bağlı genellikle yol boyunca gelişen 
dağınık dokulu küçük bir yerleşmeydi. İdari bakımdan Elmalı 1980’lerde müsta-
kil köy yapılmış ve Büyükşehir yasasıyla birlikte tekrar mahalle olmuştur. Burası, 
İstanbul Boğazı ve Civarı Haritası’nda (1327), Damat Mahmud Paşa Çiftliği ve al-
tında parantez içinde Elmalı (çiftliği) olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde birkaç 
binadan oluşan çiftlik yerleşmesi, büyük ihtimalle buradaki elma ağaçlarından adı-
nı almış olmalıdır. Elmalı ülkemizde oldukça yaygın yer adlarından biridir. Beykoz 
ilçesinde de tarihi Elmalı Bendi ve barajı bulunmaktadır.

İncirköy, Boğaz kıyısında, Beykoz ilçesinin eski yerleşim alanlarından birini oluş-
turmaktadır. 1562 yılı Tahrir Defteri’ne göre Yoros nahiyesinin köy ve mezraları 
arasında İncürlü adına rastlanılmaktadır. Aynı şekilde birçok harita ve kaynakta 
İncirliköy olarak kaydedilmiştir. Esasen bu daha doğru bir isimlendirme olup bu-
rada incir ağaçlarının yaygın yetiştiğini, incirinin bol olduğunu yansıtmaktadır. 
Seyahatname’de Belîde-i incirli: Leb-i deryâda üç yüz hâneli ve bâğçe evlerdir. Bir 
câmi‘i ve bir mescidi var, hammâmı Hezârpâre Ahmed Paşa sarâyındadır. Ammâ 
çârsûyı bâzârı yokdur (Evliya Çelebi, 2006, s.226), şeklinde 17. yüzyılda incirlinin 
genel durumu tasvir edilmektedir. İnciciyan ise, Türklerle meskûn köyün Sultan III. 
Mustafa’nın (1717-1774) nedimelerinden mimar Tahir Ağa zamanında kurulmuş 
ve imar edilmiş olduğunu belirtmektedir (İnciciyan, 1956, s.102).  
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Paşamandıra, Riva Çayı’nın güney kıyısında, akarsu yatağının nispeten genişlediği 
düzlük bir alan üzerinde çiftlik yerleşmesi olarak kurulmuştur. Osmanlı Arşivi’nde 
19. yüzyıl sonlarına ve 20. yılın başlarına ait birçok belgeden Paşamandıra çiftliğin-
de, çiçek bahçesi, fidanlıkların yanı sıra büyük baş hayvanların ve ormanlık alan-
ların bulunduğu öğrenilmektedir. Bir dönem Tokad Emlak-i Hümayun İdaresi’ne 
bağlı görünen Paşamandıra çiftliği bazen kiraya verilmiş, bazen de göçmenlerin 
yerleştirilmesi için yapılan teşebbüslerle gündeme gelmiştir. Mandıra, çiftliklerde 
hayvanların barındırıldığı ve süt ürünlerin işlendiği yer anlamına gelmektedir. Es-
kiden beri İstanbul etrafında çok sayıda mandıralar faaliyet göstermiştir.   

Tokatköy, Beykoz Çayırı’nın devamı niteliğinde ve aynı adla anılan bir vadinin 
içinde gelişen ve ilk nüvesini Tokat Köşkü’nün oluşturduğu tarihi bir yerleşmedir. 
Günümüzde Beykoz şehrinin bütünleşik bir parçasını teşkil etmektedir. Tokat söz-
cüğü Türklerde, koyun ve keçi sürülerinin barındığı mandıra manasında kullanılır. 
Sultan I. Süleyman, burada Kağıthane’deki çağlayana benzer havuzlar yaptırmış 
olup, bu yapılar yıkıldığı için H.1159 (1746) senesinde Sultan I. Mahmud tarafın-
dan tamir ettirilmiştir. Burada, Sultan III. Selim’in atıcılığı anısına Sultaniye’de di-
kilen sütunlar gibi, Sultan IV. Murad’ın yaptığı ok talimlerinin hatırasına dikilmiş 
olan iki sütun bulunmaktadır (Konukçu, 2015, s.72). Seyahatname’de anlatıldığına 
göre de Evsâf-ı Tokat Bâğçesi; 

Ebü’l-feth Mehemmed Hân bu mahalde sayd [u] şikârda iken Makbûl Mahmûd 
Paşa Tokat kal‘asın feth etdüği {haberi} bu mahalde gelüp sürûrundan, “Tîz şu ma-
halde bir hadîka binâ olunup ismine Tokat bâğçesi desinler ve sayd [u] şikâr olan 
vahşî hayvânları hıfz içün etrâflarına bir tokat çiti-misâl çitler çekilsin” deyü fer-
mân edüp bir kasr-ı tahtânî ve bir havz-ı azîm ve bir şâzrevân-ı ibret-nümâ inşâ 
etmişler kim hâlâ âdem gerdeni-misâl hevâya pertâb edüp tâ kubbe-i âlîdeki altun 
tâsa urur bir kasr-ı azîmdir (Evliya Çelebi, 2006, s.225). 

Fatih döneminde kurulan Tokat Bahçesi, Tokat Köşkü ve mandıranın varlığı birbi-
rini tamamlamakta ve çiftlik fonksiyonları bakımından anlamlı hale gelmektedir. 

Zerzevatçı, aynı adı taşıyan bir akarsu vadisinin içinde yol boyu-vadi boyunca ge-
lişen bir kır yerleşmesidir. Farsça kökenli olan zerzevatçı kelimesi sebze yetiştiren 
ve satan demektedir. Sebzecilik ve meyvecilik kır yerleşmelerinin temel fonksiyon-
larından biridir. İstanbul Boğazı ve Civarı Haritası’nda (1327), bugün Zerzevatçı 
Mahallesi’nin bulunduğu vadi tabanında birbirinden nispeten uzak konumda üç 
çiftliğin (Çoban çiftliği, Çiftlik ve Yağcıoğlu çiftliği) bulunduğu ayırt edilmekte-
dir. 1970’lerin başında ise vadi tabanında yerleşme noktalarının (40 civarında) 
arttığı ve bugünkü adıyla anılan bir mahalleye dönüştüğü görülmektedir (İstan-
bul-F22-d2, 1972). Mahalle halen kır özelliğini korumakta ve bahçe tarımını de-
vam etmekte olup yol kenarında birçok zerzevatın (fasulye, patlıcan, kabak, biber, 
karalahana vd.) satışı yapılmaktadır. Bu bakımdan ismiyle müsemma bir yerleşme 
özelliği taşımaktadır. 

Tarihi Yapılarla İlgili Mahalle Adları

İstanbul Boğazı’nın Anadolu kıyısındaki önemli yapılarından Anadolu Hisarı, 
Anadolu Kavağı ve Anadolu Feneri Beykoz ilçesinin sınırları içinde yer almaktadır. 
Her biri farklı fonksiyona sahip bu tarihi yapıların çevresinde zamanla aynı adı 
taşıyan yerleşmeler gelişmiştir.     

Anadoluhisarı, Boğaz’ın en dar yerine 1395 yılında Yıldırım Bayezid tarafından 
yaptırılan tarihi bir savunma yapısıdır. İlk önceleri hisara Güzelcehisar, Akçahisar 
ve Yenicehisar isimleri verilmiştir. Boğaz’ın diğer yakasına Rumelihisarı’nın inşa-
sından sonra da bu isme karşılık olarak Anadolu Hisarı denilmiştir. Anadoluhisarı, 
Göksu deresinin Boğaz’a döküldüğü yerde, kısmen Göztepe ve Kavacık taraflarına 
doğru kurulmuş bir yerleşmedir. Eskiçağ’lardaki adı Aretae, Aretas olan bu dere ile 
biraz aşağısındaki Küçüksu Deresi’ne eski Batı kaynaklarında “Anadolu’nun tatlı 
suları” denilirdi. Anadoluhisarı semti daha İstanbul’un fethinden çok önce Türkler 
tarafından iskân edilmiş bir yerdir. Bilhassa 1395 yılında Güzelcehisar’ın inşasın-
dan ve içine dizdarhane ve neferat evlerinin yapılmasından sonra kale civarı çeşitli 
ev, mescit, mektep, yalı ve dükkânlarla şenlendirilmiştir (Gökbilgin, 1992, s.259). 
Dolayısıyla burası Boğaz kıyısında en kadim Türk yerleşmesi özelliğini de taşımak-
tadır.  

İstanbul’un fethi tamamlandıktan sonra gerek Güzelcehisar gerekse Rumelihisarı 
askeri açıdan önemini kaybetmiştir. Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiş, kuzey-
den deniz yolu ile şehre yönelik tehditler de ortadan kalkmıştır. Bundan dolayı 
Anadoluhisarı da, bölgenin asayişini sağlamak amaçlı Yeniçeri Kolluğu ve ardın-
dan Karakolhane olarak değerlendirilmiştir (Göncüoğlu, 2016, s.17).

Anadolu Kavağı, Yoros (Kavak) Kalesi’nin inşa edildiği sırtın güney yamacında 
ve Molla Ahmet Deresi’nin oluşturduğu küçük kıyı düzlüğünün üzerinde kurulan 
tarihi bir yerleşmedir. Kavak, Osmanlı Devleti’nde gümrük anlamında kullanılan 
bir terimdir. Geçen veya iskeleye yanaşan gemilerden yapılan yükleme boşaltma 
işlemlerinden “rüsum” yani vergi alınırdı. Üsküdar’da da bir Kavak (Gümrük) İs-
kelesi vardı. Özemre’nin anlattığına göre, iskelede gümrük müdürüne kavak ağası 
denilirdi ve son binası kirli sarı renkte yıkılmaya hazır görünümdeydi. 1985–1986 
yıllarında Üsküdar-Harem sahil yolunun yapımı sırasında Çöp, Öküz ve Kavak is-
keleleri de kavak ağası binası da tarihe karışmıştır (Özemre, 2007, s.65). Anadolu 
Kavağı da bir nevi gümrük kapısı olup Boğaz’dan geçen gemilerin denetiminin 
yapıldığı ve gümrük vergisinin alındığı bir yer özelliğini taşıyordu. Kavak dizdarı 
(ustası, ağası) buranın mülki amiriydi.

Anadolu Feneri, İstanbul Boğazı ile Karadeniz’in birleştiği bir yerde, Çakal limanı 
ile Kabakoz limanı denilen koyların arasında bulunan ve aynı isimle anılan kü-
çük bir yarımada ve burun üzerinde gelişmiştir. Adını burada inşa edilen deniz 
fenerinden almıştır. Osmanlı Arşivi’nde bulunan 27 Ocak 1713 tarihli bir belgede 
Fener köyü olarak söz edilmiştir (H.29.12.1124 - A.{DVNSMHM.d…117/1034). 
Fenerler, geceleri ve sisli havalarda gemilere yol göstermek için yapılan ve tepesin-
de yanıp sönen güçlü ışık kaynağı bulunan kulelerdir. Mevcut fener 1856 yılında 
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Fransızlar tarafından kâgir olarak yapılmış, deniz seviyesinden yüksekliği 75 m ve 
kule yüksekliği ise 20 m’dir https://www. kiyiemniyeti.gov.tr). 

Çok Farklı Kökenden Gelen Mahalle Adları

Yukarıdaki grupların hiçbirine girmeyen mahalle adları bu grup altında toplan-
mıştır. Dolayısıyla bu grupta yer alan mahalle adlarının doğrudan ortak bir özelliği 
mevcut değildir. Bu grupta Cumhuriyet, Kanlıca, Öğümce, Örnekköy, Riva ve Ye-
nimahalle yer almaktadır.

Cumhuriyet, Riva Çayı’nın güney kıyısında, bir yamacın eteğinde, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında kurulan yeni bir yerleşmedir. Köy muhtarının anlattığına göre, 1928 
yılında Bulgaristan’ın Rusçuk, Şumnu ve Razgrad çevresinden gelen Türk muhacir-
ler (Mehmet Ağa, Mustafa Ağa ve Fevzi Ağa önderliğinde), Beykoz’da Çavuşlu ve 
Lala (Hüseyin Paşa) çiftliğinden 55 bin lira karşılığı satın aldıkları arazi üzerinde 
yeni bir yerleşme kurmuşlardır. Bu dönemde Bulgaristan’dan toplam 33 aile gelip 
yerleşmiştir. Atatürk, 27 Temmuz 1937 tarihinde ilk önce Polinezköy’ü ve oradan 
da bu yeni kurulan köyü ziyaret etmiştir. Köylülerle bir süre sohbetten sonra köyün 
adı Atatürk’ün isteği üzerine Cumhuriyet köyü olarak belirlenmiştir.

Kanlıca, Çubuklu, Anadoluhisarı ve Kavacık arasında, Boğaz kıyısında bulunan 
eski bir yerleşim sahasıdır. Yoros kazasının 1513-1529 tarihli kayıtlarından oluşan 
1-5 no.lu Üsküdar Şer’iyye Sicilleri’nde Kanlıcak/ Kanlıca adına rastlanılır. Adın 
kaynağı konusunda farklı rivayetler vardır. Örneğin Gökbilgin’e göre, eski metin-
lerde Kanlıcak şeklinde geçen semt adını burada kullanılan kağnı (kanlı) arabala-
rından almış olmalıdır. Daha İstanbul’un fethinden önce Türkler tarafından rağbet 
edilen Kanlıca eskiden beri Boğaziçi’nin en gözde mesire ve sayfiye yeridir. Kanuni 
devrinin tanınmış devlet adamlarından İskender Paşa burada 1559-1560 yıllarında 
bir cami, medrese ve hamam yaptırmıştır (Gökbilgin, 1992, s.258).

Diğer yandan burada kağnı imalatının yapıldığı konusunda da görüşler bulunur. 
İnciciyan, Kanlıca adının, Türkçede ufak araba manasına olan “kanglı” kelimesi-
nin ismi tasgiri olduğunu söyler (İnciciyan, 1956, s.103). Dethier ise Boğaziçi’nin 
en güzel yerlerinden biri olan Kanlıca’nın kan kırmızısı boyalı yalılarından dolayı 
kanlıca adını aldığını kaydeder (Dethier, 1993, s.90). 

Eyice’nin vurguladığı gibi bir takım efsanelere dayanan izahlar bilinmekle beraber, 
bunların doğruluk derecelerini kesin olarak anlamak mümkün olmamaktadır. Eski 
mezar taşlarında Kanlıcak şeklinde yazılan Kanlıca’nın buraya gelen kağnılardan 
dolayı Kağnılıca’dan geldiği fikri haklı olarak reddedilmektedir (Eyice, 1965, s.213). 
Bu sebeple Kanlıca adının kökeni konusunda daha ayrıntılı çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

Öğümce, Riva Çayı’nın batı tarafında, Bozhane köyünün karşısına konumlanan 
eski bir yerleşmedir. 1530 ve 1562 yılı Tahrir Defterlerinde Yoros nahiyesinin köy 
ve mezraları arasında Öğümce adı yer almaktadır. Öğümce adı bazı kaynaklarda 
Öyümce şeklinde geçmektedir. Osmanlı Arşivi’nde bulunan 13 Ağustos 1855 tarihli 
bir belgeden Samsun kazasında Büyük Öyümce köyünün varlığı belirlenmektedir 

(H.29.11.1271 - C..EV..537/ 27109). Öğümce adının kökeni ve anlamı konusunda 
henüz yeterli bir bilgiye ulaşılamamıştır. Daha ayrıntılı çalışmaların yapılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır.   

Örnekköy, Dereseki, Elmalı ve Zerzevatçı köyleri arasında Cumhuriyet döneminde 
gelişen yeni bir yerleşim sahasıdır. 1970’lerde Elmalı köyüne bağlı olan ve Şirinde-
re olarak adlandırılan mahalle, 2000’lerin başında Tepetarla ile birlikte müstakil 
bir köy yapılarak idari bir kararla Örnekköy olarak isimlendirilmiştir. Mahallenin 
içinden geçen cadde halen Şirindere adını taşımakta ve önceki adını hatırlatmakta-
dır. Ülkemizde Konya, Bursa, Malatya, Antalya, İzmir ve Giresun ilerinde Örneköy, 
Manisa, Rize ve İstanbul’da (Üsküdar, Esenyurt) Örnek adlı mahalle yerleşmeleri 
bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki Numune mektepleri ve Numune hastaneleri de 
benzer bir adlandırmayı yansıtmaktadır.  

Riva, Karadeniz kıyısında küçük bir yarımadanın kenarında bulunan tarihi bir 
yerleşmedir. Riva’nın güneybatı tarafından aynı adı taşıyan bir akarsu yer almak-
tadır. Sayar, nehir, gemi ve yol istasyonu ismi olarak aynı ismi taşıyan Rebas=Riva 
Roma döneminde bir yol istasyonudur. Burada bir Osmanlı kalesinin kalıntıları 
halen kısmen mevcuttur (Sayar, 2020, s.108), demektedir. Dere ve yerleşme eski 
kaynaklarda Rhebas, Rivas, İrva, İrve, İrvalı gibi farklı şekillerde yazılmaktadır. 
Umar, Rhebas/ Riva dere adının bütün biçimlerinin, Luwi/ Pelasgos dilinde “bol 
su, gür su” demek olan Abra/ Ebra/ İbra›dan, ünsüzlerin yer değiştirmesi yoluyla 
gelmiş olabileceğini belirtmektedir (Umar, 1993, s.327). 

Cumhuriyet döneminde Riva adı değiştirilerek Çayağzı yapılmıştır. Esasen Çayağ-
zı, sahanın coğrafi özelliklerini yansıtan iyi bir adlandırmadır. Ülkemizde Düzce, 
Sinop, Zonguldak, Balıkesir, Kastamonu, Mersin vd. illerde Çayağzı adlı yerleşme-
ler vardır. Osmanlı döneminde de Selanik, İşkodra ve Beyrut’ta Çayağzı yer adları-
na rastlanılmaktadır.

Yenimahalle, Elmalı Bendi’nin güneyinde, Ümraniye ilçesine komşu, Doktor 
Ömer Besim Paşa (1862-1940) Caddesi boyunca gelişen yeni bir yerleşim sahasıdır. 
İstanbul F22-d4 paftasının 1972 yılı baskısında Nişantaşı civarında yerleşmenin 
gelişmeye başladığı ve aynı paftanın 1997 yılı baskısında da günümüze yakın gö-
rünümü aldığı ayırt edilmektedir. Dolayısıyla yakın dönemde gelişen bu mahalleye 
idari bir kararla ismiyle müsemma olarak Yenimahalle adı verilmiştir.         

Sonuç ve Öneriler

Beykoz ilçesi farklı coğrafi özellikleri, zengin tarihi ve kültürel birikimiyle yer adları 
bakımından oldukça özgün ve nitelikli bir çeşitliliğe sahiptir. Buna karşılık bugüne 
kadar Beykoz ilçesinin yer adları konusunda doğrudan bir çalışma yapılmamıştır. 
Bu bildiriyle mevcut eksikliğin giderilmesi, ülkemiz ve Beykoz literatürüne bir kat-
kının yapılması amaçlanmıştır. Ancak çalışma konusu çok kapsamlı olduğundan 
bu bildiri Beykoz ve mahalle adlarıyla sınırlı tutulmuştur.

Bildiride Beykoz adı farklı rivayetler üzerinden nispeten detaylı şekilde irdelene-
rek değerlendirilmiştir. Bu bağlamda özellikle Beykoz adının kökeni incelenmeye 
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çalışılmıştır. Mevcut bilgiler ve veriler, halen şehre ve ilçeye verilen Beğ-kozu/ Beğ-
koz/ Beykoz adının, köken itibariyle koz (ceviz) ile ilgili olduğu ve 15. yüzyılın ba-
şından itibaren değişmeden bugüne ulaştığı ve yerleşmenin coğrafyasına uygun bir 
isimlendirme olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Diğer rivayetlerde ise Beykoz 
adının köken, anlam ve gelişim bakımından bir bütün olarak ilişkilendirilemediği 
görülmektedir.      

Beykoz ilçesinin idari bölümlemesinde bulunan 45 mahalle yerleşmesi adları-
na göre coğrafya biliminin sistematiğine uygun bir şekilde sınıflandırılarak ana 
gruplara ayrılmıştır. Her bir mahalle adı, konumu, kuruluşu, yerleşme, topografya, 
hidrografya, bitki ve fonksiyon özellikleriyle ilişkilendirilip özlü bir şekilde açık-
lanmıştır. Beykoz yöresi 14. yüzyıldan itibaren Türkler tarafından iskân edilme-
ye başlanmıştır. Özellikle kıyılarda ve Riva havzasında bazı daimi yerleşmelerin 
kurulduğu ve bunların Türkçe adlarıyla birlikte günümüze kadar geldiği belirlen-
mektedir. Ali Bahadır, Akbaba, Göllü, İshaklı, Kanlıca, Kavacık, Kılıçlı, Öğümce ve 
Tokatköy vb. ilçede 14. yüzyıla kadar gidebilen Türk iskân tarihinin en eski ör-
neklerini teşkil etmektedir. Aynı şekilde Beykoz yöresinde dağ, tepe, vadi, akarsu 
gibi çeşitli coğrafi unsurların Türkçe adlandırılması da bu dönemde daimi iskânla 
birlikte başladığını söylemek mümkündür.

İlçede nüfus ve yerleşmenin gelişmesine bağlı olarak daha yakın dönemlerde yapı-
lan idari düzenlemelerle yeni mahallelerin kurulduğu ve bunlara da genellikle sa-
hanın coğrafi ve tarihi özelliklerine, kültürel değerlerine uygun isimlerin verildiği 
söylenebilir. Bununla birlikte 14. yüzyılın sonuna doğru Yoros Kalesi ve çevresini 
fetheden ve Boğaziçi kıyısında Anadoluhisarı’nı yaptıran Yıldırım Bayezid ile ilgili 
bir yer/yerleşme adının olmaması önemli bir eksiklik olarak dikkati çekmektedir. 
Şüphesiz bu hükümdar adının uygun bir yere verilmesi, kadirşinaslık olacaktır. 

Şehirle ilgili çok sayıda özgün semboller oluşturulmalıdır. Çünkü bunlar şehrin 
kültürel zenginliğini doğrudan yansıtan unsurlardır. Bu bağlamda koz/ceviz de 
şehrin sembollerinden biri olarak kullanılmalı ve daha görünür hale getirilmelidir. 
Ayrıca bazı mahalle (Örneğin İncirköy, Çiftlik) adlarının yazılışında küçük ilave ve 
değişikliklerin yapılması da gerekli görülmektedir.  
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Temettuat Kayıtlarına Göre 
Beykoz’un Tarihî Coğrafyası

Mehmet BAYARTAN1

Yerleşmelerin sahip olduğu özellikler, zamanın ve mekânın farklılıkları ve bu fark-
lılıkların yaratmış olduğu çeşitliliklerle izah edilir. Toplumsal ihtiyaçların oluşması 
ve karşılanması, çevrenin ortaya koymuş olduğu imkânlar çerçevesinde gerçekle-
şir ve ölçülür. Çevrenin doğal şartları, aynı zamanda beşeri şartlarla şekillenir, bu 
suretle mekân özellikleri çok farklı anlamlar yüklenir. Bunların izahı, toplumların 
mekânı zamanın şartları uyarınca kullanması sonucunda ortaya çıkan hususiyetle-
rin izlenebilmesiyle mümkündür. Bu durum şüphesiz çok çeşitli bilim alanlarına ve 
araştırmacılarına hitap eden oldukça geniş bir çalışma alanı sunar.  

Şehirler, beşeri hayatın izah edicisi, açıklayıcısı ve tanımlayıcısı olarak toplumsal 
hafızanın önemli aktarıcısıdırlar. Şehir hayatının geçmişine ait izlerine, bir başka 
deyişle mirasına sahip olması da bu açıdan önemli bir katma değer olarak düşünül-
mektedir. Geçmişin bilgi ve belgeleri günümüzde devam etmeyen birçok değerin 
anlaşılması ve izah edilmesine büyük oranda ışık tutarlar. Bu nedenle toplumsal 
hafızanın çok büyük bir değeri vardır. 

Şehir, bir yerleşme biriminden çok daha fazla şey ifade eder. Şehrin sahip olduğu 
her ne varsa, bunu mutlak surette geçmişine ve sahip olduğu bölgeye borçludur. 

1  Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi.
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Zira geçmişin sonuçları, bugünün oluşmasında önemli sebepler olarak değerlen-
dirilmelidir. Şüphesiz bunu tek bir bakış açısıyla izah etmemiz söz konusu değildir. 
Bu nedenle bazı izahların yapılabilmesinin ancak uzmanlık alanlarıyla mümkün 
olabileceği düşünülmektedir. 

Toplumsal süreçleri, mekân olmadan izah etmek mümkün değildir. Fakat şu da 
çok iyi bilinmelidir ki, süreçleri bu konunun dışında tutmak da imkân dışıdır. Söz 
konusu süreçleri yöneten ve yön veren insanların da sebep sonuç ilişkisinde bü-
yük bir etkisi vardır. Mekân üzerindeki toplum faaliyetlerini izah ederken bunların 
farklılık ve çeşitliliklerini çevre şartları ve zamanla meydana gelen gelişmeler dik-
kate alınır. 

Geçmişte yaşananlar günümüzden çok farklı olarak görünse de esasen bugün ve 
geleceğin hazırlayıcısıdır,  yani bir anlamda geçmiş olmazsa bugün ve gelecek de 
olamaz. Geçmişe sahip çıkmak, bize geleceğimizi kazandırır. Bu nedenle insan faa-
liyetlerinin gerçekleştirilmesi, esasen geçmişin özelliklerine atfedilmelidir. Olumlu 
gelişmelerin izahı, kadar olumsuz olayların da izahını geçmişte aramak gerekmek-
tedir. Son derece geniş bir alana yayılan ve çok önemli bir yere sahip olan geçmişin 
değerlerini çok dikkatle değerlendirmek ve izah etmek, bu açıdan büyük bir değer 
taşır. 

Geçmişe ait hususiyetlerin izah edilmesinde mekânla olan ilişkisini ortaya koy-
mak, birçok meselenin aydınlatılmasında önemli bir yer teşkil eder. Bunun bilim-
sel çerçevesini oluşturan çeşitli çalışmalar içinde Tarihi coğrafyanın yeri ve önemi 
büyüktür. Her dönemin kendine has karakteristik özellikleri vardır. Bunun nedeni, 
dönemsel özelliklerin birbirleriyle ilişkili olmasına rağmen, aralarında farklılıklar 
arz etmesindendir. Nitekim toplumsal ihtiyaçlar, çeşitli iç ve dış kaynaklı etkilerle 
oluşan farklılıklar, teknolojik gelişmeler gibi önemli etkenler de değişimleri mey-
dana getirmektedir. Yeryüzündeki toplumsal farklılıklar, kültürle bütünleştirilerek 
zaman ve mekâna bağlı olarak tetkik edilmelidir. 

Geçmişte meydana gelen her olay, kendi zamanının ve mekânının biçimlendirdiği 
bir sürece dayalı olarak gelişir ve izah bulur. Etkileri ve kalıcılığı ise olayın derin-
liğine, bir başka deyişle bilginin yayılışı, katma değeri ve toplumun hafızasına yer-
leşmesi ve aktarılmasına bağlıdır. Bu nedenle her kültür, bir anlamda döneminin 
özellikleriyle izah edilir. Osmanlı toplumunu biçimlendiren kültürel değerleri, bu-
gün izah etmek ancak o dönemin özelliklerini taşıyan bilgi, belge ve kültür unsur-
larıyla mümkün olabilmektedir. Osmanlı arşivinde yer alan belgelerin bu açıdan 
paha biçilemez bir değeri vardır. Çok farklı amaçlara hizmet edebilecek, çok çeşitli 
belgelerin ve defterlerin yer aldığı arşiv içerisinde, 600 yılı aşkın süreçte Osmanlı 
dönemine ait bilgi ve belgeler, birçok hususiyetin izahını mümkün kılmaktadır. 

19. yüzyıl Osmanlı toplum ve kültür tarihinin aydınlanmasında değerli katkılar 
sunan ve 19. yüzyılın ortalarına denk gelen bu dönem içerisinde ekonomik, sosyal 
ve kültürel hususiyetleriyle ilgili değerli bilgilerin yer aldığı temettuat defterlerini 
incelemek suretiyle Beykoz’un 1840’lı yıllardaki durumunun izah edileceği bu ça-
lışmada Tarihi coğrafya esaslarına dayalı olarak nitel ve nicel araştırma yöntemleri 

kullanılacaktır. Bu suretle Beykoz’un 19. yüzyıl ortalarında ekonomik, sosyal ve 
kültürel hayatına dair şartları ortaya koymak, bu çalışmanın amacı olarak belir-
lenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Tarihî Coğrafya, Temettuat, 19. Yüzyıl, Osmanlı.

Temettuat Defterlerinin Kaynak Değeri ve Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi:

Osmanlı döneminde devlet idaresi; içinde bulunan yerlerin ekonomik, sosyal, aske-
ri hususiyetlerin bilinmesi ve tespit edilmesi amacıyla sayımlar yapılmaktaydı. Çok 
çeşitli amaçlarla araştırmacılar tarafından kullanılan bu sayımlar, genellikle devle-
tin sahip olduğu topraklarda yaşayan halktan alınacak verginin tespitiyle birlikte, 
aynı zamanda bu alanlardaki yerleşmelerin ve halkın durumunu da incelemek ve 
haberdar olmak maksadını da gütmekteydi. Yapılan sayımlara ait verilerin değeri, 
bu döneme ait tarih araştırmaları başta olmak üzere, birçok araştırma alanına hitap 
edebilecek düzeyde hayli değerli bilgiler içermektedir. Bu kayıtlar, köklü devletlerin 
geleneklerinden biri olan arşiv tutma özelliği sayesinde günümüze ulaşmışlardır. 
Bu nedenle Osmanlı araştırmalarının önemli kaynakları arasında Osmanlı arşivi-
nin yeri tartışılamaz. Sahip olduğu çok çeşitli belge ve defterler, coğrafi çalışmalar 
açısından da önemli bir yere sahiptir. Bunlar, içinde içerdiği bilgilerle; bilhassa yer-
leşme coğrafyası açısından değerlendirilebilecek değerli bilgiler içermektedir. Tan-
zimat döneminde hane reislerinin gelirlerinin tespiti maksadıyla yapılan temettü 
sayımları, XIX. yüzyıl ortalarına ait Osmanlı sosyal ve iktisat tarihi araştırmaları 
için oldukça kıymetlidir. XV. Ve XVI. yüzyıllar için tahrir defterlerinden çıkarı-
lan bilgilerden çok daha fazlasını bu defterlerde bulmak mümkündür (Kütühoğlu, 
1995: 395). Tanzimat’ın uygulanmasında üç önemli süreç vardı. Bunlardan ilki hak 
ve hürriyetlerin bahşedilmesi, ikincisi; can ve mal emniyeti, üçüncüsü ise maliyenin 
yeniden bir düzene girmesi idi. Bunlar içinde üzerinde en fazla söz edilen hak ve 
hürriyetler olsa da Tanzimat’ı uygulayanların asıl hedefi yeni bir vergi reformunu 
gerçekleştirmekti. Zira bu döneme ait birçok belge, vergi meselesinin daha önde ol-
duğunu ve çok önemli olduğunun vurgusunu yapmaktadır (Öztürk, 2003: 287). Bu 
açıdan bakıldığında sosyal, ekonomik, siyasi, idari ve kültürel açıdan birçok alanda 
önemli değişimlerin yaşandığı Tanzimat döneminde, özellikle vergi düzenlemeleri 
açısından önemli bir yer teşkil eden temettuat sayımlarının temel göstergesi gelir 
esaslarına dayalı vergilendirme olarak bilinir. Fakat gerçekleştirilen sayımlarda yer 
alan bilgiler sayesinde birçok araştırmaya ışık olabilecek niteliktedir. 

Temettuat defterleri, coğrafî anlamda içerik açısından araştırmacıların değerlendi-
rilebileceği bilgiler ihtiva eder. Beşeri coğrafya açısından değerlendirilebilecek bu 
bilgiler arasında; kısmen nüfus bilgisi, sosyal hayat, ekonomik göstergeler, kültürel 
durum gibi bilgiler yer almaktadır. Bunun yanısıra yerleşmeler ve idari kapsam gibi 
bilgiler de yine bu defterlerde yer alan diğer önemli bilgiler arasındadır. Temettuat 
defterleri yerleşme esasına göre oluşturulduklarından coğrafî açıdan değerlendiri-
lebilecek en önemli alan yerleşme coğrafyasıdır. Kayıtlarda köy ve mahallelerin yer 
alması, çalışmaların kırsal ve şehirsel açıdan değerlendirilebilecek iki ayrı araştır-
ma alanı olarak ele alınabilmektedir. Bu değerlere göre tasnif edilecek bilgiler, coğ-
rafi çalışmanın da temelini oluşturmaktadır. Bu kısımdan itibaren defterin içerik ve 
çeşitliliğine göre araştırmanın yönü belirlenir. 
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Beykoz Temettuat Defterleri: 

Beykoz’a ait kır ve şehir çalışmalarında kullanılabilecek temettuat defterleri mev-
cuttur. Bu defterler içinde yoğunluklu olarak kır çalışmalarına ait olmak üzere top-
lamda 24 adet defter mevcuttur. Fakat biz Beykoz şehri üzerinde durmayı plan-
ladığımızdan bu konuyla ilgili temettuat defteri hakkında bilgi vereceğiz. Beykoz 
şehrinin temettuat bilgileri, arşiv kayıtlarında 3066 numaralı Beykoz Kazası adıyla 
oluşturulan defterdir. 

Meselenin anlaşılabilmesi için konuyla ilgili birkaç hususu izah etmek gerekmek-
tedir. Öncelikle bilindiği gibi, Tanzimat’ın ilanıyla başlayan ve hemen sonrasında 
çalışmaları başlatılan temettuat sayımlarının ilk çalışmaları 1840 yılına aittir. Os-
manlı genelinde yapılan genel sayım ise 1844-45 yıllarına aittir. 1840 sayımıyla ilgi-
li olarak sistemin uygulanışında ortaya çıkan bazı hata ve eksiklikler 1844 sayımda 
giderilerek veya bazı değişiklikler yapılmak suretiyle bir standart ortaya konulma-
ya çalışılmıştır. Bu durum, iki sayım arasında bazı farklılıkların ortaya çıkmasına 
sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla gerek yazım gerekse tanımlama ve kısmen uygula-
ma bakımından farklılıkların oluşu, sonuçlara da etki etmiştir. 

Temettuat sayımlarında en küçük idari birim olarak mahalle ve köy yerleşmele-
rinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak; özellikle şehir çalışmalarında mahallelerin 
büyük bir önemi vardır. Arşiv çalışmalarında yapmış olduğumuz incelemelerde te-
mettuat kayıtlarıyla ilgili Beykoz’a ait tüm yerleşmelerin yer aldığı tasnifte mahalle 
ibaresine rastlanmamıştır (Tablo 1). 

Bununla birlikte incelenen defterler içinde Nefs-i Beykoz Kasabası şeklinde kayde-
dilmiş olan defterde Müslüman ahaliyle başlanmış daha sonra Ermeni Reaya ve 
sonrasında ise Rum Reaya’ya ait mahallelerin kaydının tek bir defter içerisinde yer 
aldığını görmekteyiz.  Dolayısıyla 3 mahalleye ait bilgiler tek bir defterde yer almış-
tır. Oysa daha sonra gerçekleştirilen 1844 ve akabinde gerçekleştirilen kayıtlarda 
büyük oranda her mahalleye ait bir defterin tanzim edilmesi söz konusu olmuş-
tur. Bu nedenle Osmanlı arşivinde tespit etmiş olduğumuz ve Beykoz şehrine ait 
bilgileri içeren kayıtların içerisinde sadece 3066 numaralı defterdeki bilgiler üze-
rinden bir hareket noktası oluşturulmuş ve bu defterle sınırlandırılmıştır. Bugün 
Beykoz ilçe sınırları içinde kalan alana ait şehir olarak belirlenmiş olan yerleşmeler 
mevcuttur. Şüphesiz Temettuat kayıtlarının yer aldığı defterler içerisinde, Beykoz 
kazasına bağlı olarak kaydedilmiş yerleşmelerin bir kısmında bu dönemde de aynı 
şekilde şehir karakterini taşıyan yerleşmelerin olduğunu ve bunların da ayrı bir 
çalışma halinde ortaya konması gerektiğini ifade etmekte fayda vardır.

No Temmettuat Defterine Ait Yerleşmeler
Defterin 

Arşiv Kayıt 
Numarası

Sayfa 
Sayısı

1

Beykoz kazası, Hüseyinli, Sırapınar,İshaklı, Kılıçlı, 
Revancık, Akbaba, Dereseki, Poyraz Limanı, Bozhali, 
Göllü, Anadolufeneri, Ali Bahadır, Üyümce karyeleri 
temettuat defteri.

3079 58

2 Beykoz (Yoros) kazası İshaklı ve Kılıçlı karyeleri 
temettuat defteri. 16026 14

3 Beykoz kazası, Kurna karyesi temettuat defteri. 3082 6

4 Beykoz kazası, Ayvalı karyesi temettuat defteri. 3081 4

5 Beykoz kazası, Çekme karyesi temettuat defteri. 3080 14

6 Beykoz kazası Ömerli karyesi temettuat defteri. 3078 14

7 Beykoz kazası, Yalı Karyesi temettuat defteri. 3077 13

8 Beykoz kazası Sahilleri, Anadoluhisarı temettuat defteri. 3075 12

9 Beykoz kazası, Tepeviran karyesi temettuat defteri. 3074 11

10 Beykoz kazası, Muradlı karyesi temettuat defteri. 3073 6

11 Beykoz kazası, Esenceli karyesi temettuat defteri. 3072 3

12 Beykoz kazası, Koçullu karyesi temettuat defteri. 3071 5

13 Beykoz kazası, Çekme karyesi temettuat defteri. 3070 7

14 Beykoz kazası, Ali Bahadır ve Göllü karyeleri temettuat 
defteri. 3068 12

15 Beykoz kazası, Ömerli karyesi temettuat defteri. 3067 10

16 Beykoz (Yoros) kazası Kurtdoğmuş karyesi temettuat 
defteri. 3064 10

17 Bolu vilayeti, Beykoz (Yoros) kazası, Kurna/ 
Kurtdoğmuş köyü 17743 15

18 Bolu vilayeti, Beykoz kazası, Çubuklu köyü 17742 11

19 Bolu vilayeti, Beykoz kazası, bir köy (İslam) 17741 12

20 Bolu vilayeti, Beykoz kazası, bir köy 17740 13

21 Bolu vilayeti, Beykoz kazası, Bozhalı köyü 17739 10

22 Bolu vilayeti, Beykoz (Yoros) kazası, Dereseki köyü 17738 13

23 Bolu vilayeti, Kocaeli sancağı, Beykoz (Yoros) kazası, 
Anadolufeneri/ Poyraz limanı/ Anadolukavağı köyü 3909 12

24 Beykoz kazası temettuat defteri 3066 21

Tablo 1: 1840 ve 1844 Yılına ait temettuat kayıtlarında Beykoz Kazası dâhilinde bulunan yerleşmeler. 
(ML.VRD.TMT.d.) (17den itibaren Bolu vilayetine geçmiştir)

Beykoz Kazası, idari olarak Hüdavendigar Eyaletinin Kocaeli Sancağına bağlı bir 
kazadır. 3 Kasım 1839 tarihinde Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla birlikte halkın mal 
güvenliğinin sağlanması, haksız yere vergi alınmaması ve herkesin kazancına, 
mal varlığına göre vergi vermesi konusunda verilen teminat neticesinde; içinde 
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Beykoz’un da bulunduğu merkeze yakın olan yerlerin temettuat sayımları 1840 
tarihinde yapılmıştır. Uygulamanın en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için des-
tek olması amacıyla muhassıllık sistemi oluşturulmuştur. Fakat 1840 yılında uygu-
lanmaya başlanan muhassıllık sistemi beklenilen faydayı sağlanamadığından 1842 
yılında kaldırılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir (Efe, 2006: 21). Bu tarihte 
gerekli görülen atamalar ve yer değiştirmeler gerçekleştirilmiş ve yeni eyaletler 
oluşturulmuştur. Hüdavendigar Eyaletine bağlı olan ve Beykoz Kazasının da içinde 
yer aldığı Kocaeli Sancağı ve Bolu Sancağı Hüdavendigar Eyaletinden çıkarılmış, 
ayrıca Ankara Eyaletine bağlı olan Kastamonu ve Viranşehir Sancaklarıyla birleş-
tirilmiştir (Özyalvaç, 2019: 124). Böylece teşkil edilmiş olan Bolu Eyaletine bağlı 
Kocaeli Sancağının kazalarından biri haline gelen Beykoz kazası bu tarihte Hüda-
vendigar Eyaletinden ayrılarak Bolu Eyaletine geçirilmiştir. 

Bunun dışında Beykoz kasabası temettuat defterlerinde hane ve numara sayıları 
da maalesef o dönem için bir sebebi olsa da henüz anlayamadığımız bir neden-
le atlamalar söz konusudur2. Bu husus esasen buradaki başta nüfus olmak üzere, 
faaliyetlerin sayısına ait tahminin gerçekten kısmen uzaklaşmasına sebebiyet ve-
rebilmektedir. 

Fakat bütün bu sayılan olumsuz hususlara rağmen bu döneme ait bir kaydın mev-
cudiyeti, çalışma açısından önemli bir değer olarak nitelendirilmektedir. 

1840 Tarihli Beykoz Kasabası3 Temettuat Defterine Göre Beykoz’un Sosyal ve 
İktisadi Hayatı:

Hüdavendigar Eyaleti Kocaeli Sancağının Beykoz Kazası dâhilinde yer alan Bey-
koz Kasabası (Şekil: 1), bu tarihlerde dönemin şehir özellikleri tanımına uyan bir 
yerleşmedir. Beykoz kasabası, toplamda 3 mahalleyi içine alan ve Osmanlı tebaası 
olarak nitelendirilen Müslüman, Ermeni ve Rum ahalisinin yaşadığı ve çeşitli mes-
lek gruplarının yer aldığı bir yerleşim yeridir. 

2  Çeşitli çalışmalarda bu konuyla ilgili olarak; yazım hatasından kaynaklandığını veya bu rakamların hane içindeki 
aileleri ifade ettiğiyle ilgili çeşitli tespitler yer almaktadır. Şükriye Pınar Yavuztürk tarafından hazırlanan yüksek 
lisans tezinde ise, numaraların her hanede 2,3 rakam atlayarak yazıldığını ve bunun ailelerin vergi mükellefi olan 
erkek nüfusa ait olduğundan bu şekilde yazıldığı izah edilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili Bkz, Kütükoğlu, Mübahat, 
1995,“Osmanlı Sosyal ve İktisadî Tarihi Kaynaklarından Temettü Defterleri”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayını, 
Sayı:LIX/225, sf.395-412, Ankara; Adıyeke, Nuri, 2000, “Temettuat Sayımları ve Bu sayımları Düzenleyen Nizamname 
Örnekleri”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) Sayı:11, sf.769-823, 
Ankara; Yavuztürk, Şükriye Pınar, 2006, “Temettuat Defterlerine Göre Beykoz Kazası’nın Sosyo-Ekonomik Durumu”, 
Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul.
3  Bu dönemde şehir coğrafyası esaslarına göre bir şehir hüviyetine sahip olan Beykoz, temettuat defterlerinde kasaba 
şeklinde yazılmış olduğundan defterin esasını bozmamak adına kasaba söylemine devam edilmiştir. 

Şekil 1: Hüdavendigar Vilayeti (1892). (Vital Cuinet)

Nüfus ve Hane Durumu: 

Temettuat sayımlarından elde edilen nüfus miktarı takriben hesaplanmaktadır ve 
bu rakamlar gerçek nüfus hakkında doğrudan bilgi vermez. Fakat bir fikir edinmek 
açısından fayda sağlamaktadır. Ayrıca 1840 yılına ait Beykoz temettuat defterleri-
ne has bir durum olarak; nüfus sayısıyla ilgili iki hususu yine burada izah etmek 
gerekir. Bunlardan birincisi Beykoz temettuat sayım kayıtlarında yer alan haneler 
oldukça düzensiz yazılmıştır. Bu nedenle nüfus tahmininde hane sayısı yerine bu 
defterde erkek sayısını ifade eden numara esas alınmış ve nüfus miktarı hesaplanır-
ken bu rakam hane olarak düşünülmüştür. İkinci husus ise bir hanede yaşayan kişi 
sayısının belli bir rakamla ifade edilmesi hususudur. Bu konuda hanede yaşayan 
kişi sayısıyla ilgili çeşitli araştırmacılar tarafından farklı olarak verilmiştir. Birçok 
kişinin de benimsediği gibi Ömer Lütfi Barkan’a göre hane 5 kişiden oluşmaktaydı. 
Bununla beraber hane katsayısının bu miktardan daha az veya daha fazla oldu-
ğunu kabul edenler de vardır. Faruk Sümer 7, Halil İnalcık XV. yüzyıl sonlarında 
Bursa’da 9, fakat XIX. yüzyılda İstanbul’da 3-4 olarak hesaplamaktadır (Göyünç, 
1997: 552). Beykoz temettuat defterlerindeki 1840 kayıtlarına göre bu dönemde 
Beykoz kasabasında tespit edilen toplam 429 numaradan 200 tanesi Müslüman, 
181 tanesi Ermeni ve 48 tanesi ise Rum ahaliye ait olarak kaydedilmiştir. Buna 
göre Beykoz kasabasında tahminen 1.716 nüfusun varlığından bahsedilebilir. Bu 
rakam defterdeki numara sayısına düşen nüfus miktarı hesaplanmak suretiyle elde 
edilmiştir. Buradan da anlaşıldığı üzere çalışmamızda esas alınan rakam 5 olarak 
belirlenmiştir. 
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Mahalle Nüfusu Oranı (%)

Müslüman 1.000 46,62

Ermeni 905 42,19

Rum 240 11,19

TOPLAM 2.145 100.00

Tablo 2: 1840 tarihli Temettuat defterlerine göre Beykoz kasabasının tahminen nüfusu  
(ML.VRD.TMT.d.). 

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere, Beykoz kasabasında tahminen 1.000 nüfusla 
%46,62 ile en yüksek nüfus Müslüman ahaliye aittir. İkinci sırada yer alan Ermeni 
nüfusu ise 905 nüfusla %42,19 iken üçüncü sırada yer alan Rum nüfusu 240 nüfus-
la %11 oranındadır. 

Meskenler: 

Şehirlerin ortaya çıkış ve gelişiminde etkili olmuş ve şehirlerin esas mekânı şüphe-
siz meskenlerdir. Bu suretle şehirlerin en önemli unsuru yerleşmelerin de ana öğe-
si olarak nitelendirilir.  Meskenler, konut dokusunun ve yerleşmenin adeta temeli-
dir. Bu nedenle sadece Osmanlı şehirlerinin değil ilk meskenlerin ortaya çıkışından 
itibaren tarihin tüm dönemlerinde yerleşmeler için büyük bir önem arz etmiştir. 
Sayıca en fazla olan yerleşmeler şehir nüfusunun başta yaşam alanı olmak üzere 
özel hayatın da mekânıdır. Bu alanlar, çoğunlukla toplumun en küçük birimi olan 
ve toplumun çekirdeğini oluşturan ailelerin yaşadığı mekânsal alanlar olup, yerleş-
meyi karakterize eden bir özelliğe sahiptir (Bayartan, 2005: 89). Beykoz kasabasına 
ait 1840 tarihli temettuat defterlerinde kaydedilmiş ve hane sayısı olarak kabul et-
tiğimiz rakam (izahı yukarıda yapılmıştı) toplamda 426’dır. 

Şekil 2: 1840 Temettuat defterlerine göre Beykoz kasabasının haneleri.

Beykoz kasabasının topoğrafik durumu da göz önüne alındığında evler, arazinin 
elverdiği oranda birbirlerinin görünümünü engellemeyecek şekilde yamaçlara yer-
leşmiştir. Şehrin konut dokusunu oluşturan meskenler; aynı zamanda şehrin planı-
nı da etkilemektedir. Bu dönemde özellikle Ermeni ve Rum nüfusun bulunduğu 
alanlarda birbirini dik kesen yol sistemi söz konusu iken Müslüman nüfusa ait 
mesken alanlarının yer aldığı sokaklar çıkmaz, dar ve kıvrımlı bir şekildedir. Bu 
durum şehrin planına da yansımıştır (Şekil 3a ve 3b).

Şekil 3a: Kıvrımlı, dar ve çıkmaz sokak plan örneği.    Şekil 3b: Birbirini dik açılarla kesen plan örneği.

Beykoz kasabasında, yine mesken grubunda yer alan fakat özel bir yere sahip olan 
sahilhâneler diğer adıyla yalılar, ayrıca ele alınması gereken bir konudur. İskele ile 
Yalıköy arasında sıralanmış olan yalılar, bir kolyenin inci taneleri gibi İstanbul Bo-
ğazı’nın süsüdürler. 

19. Yüzyıl’da Beykoz Şehrinin Mekânsal Analizi:

Geçmişte mekânın kullanımına dair işaretleri, her biri birer belge niteliği taşıyan 
mimari unsurlardan izlemek mümkün olabilmektedir. Bu unsurlar ayakta kaldık-
ça, tarihin sessiz tanıkları olarak bizlere bu alanlarda yaşayan kültürel değerlerin 
de aynı zamanda bir nevi anlatıcısı ve aktarıcısı olarak önemli bir işlevi yüklenmiş-
lerdir. Mimari unsurlar, şehirlerde coğrafî açıdan değerlendirilebilecek iki önemli 
hususun izah edilmesinde büyük önem taşırlar. 

Öncelikli olarak herhangi bir mimari unsurun inşa ediliş ve kullanım amaçları 
zaman içinde farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle hangi yapının hangi dönemde 
nasıl ve ne için kullanıldığına dair edinilen bilgi, dönemin şehir fonksiyonlarının 
izah edilmesinde değerli bir katkı sunmaktadırlar. İkinci olarak büyüklüklerine ve 
kullanım amacına göre değişmek kaydıyla; şehir planlarının, şehrin cadde ve sokak 
sistemlerinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptirler. Bu iki hususun anlaşılabil-
mesi ve izah edilebilmesi için devrin sosyal, kültürel, ekonomik vs. gibi hususiyet-
lerin, dolayısıyla şehir hayatının da bilinmesi gerekir. Aksi halde yanlış yorumlar ve 
izahlar kaçınılmaz olacaktır. 
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Beykoz kasabasını oluşturan ve üç mahalleden müteşekkil yerleşmenin bu dönem 
özellikleri açısından değerlendirildiğinde sosyal açıdan genellikle aynı dine men-
sup kişilerin bir arada oturdukları dikkat çekmektedir. Bunun yanında Osmanlı 
mahallesinin hoşgörü ve birlik anlayışı da, farklı mahalle sakinlerinin zaman za-
man aynı mahallede, farklı dine mensup olanların da bir arada yaşadıklarını göre-
bilmekteyiz. Mahallelerdeki bu sosyal durum mekâna yansımaktadır. Yine Osman-
lı mahallesinin bir özelliği olarak dini bir merkezin etrafında gelişen mahallelerin 
olması dikkat çekicidir.  Bu durum Beykoz’da da söz konusudur. Fakat yapıların 
birbirlerine olan yakınlıkları bu sosyal ve kültürel düzeni etkilemekte ve kısmen 
daha karma bir yapının görünüşüne sebebiyet vermektedir. Şüphesiz buradaki ya-
kınlık esasen sosyal bir anlayış yanında, aynı zamanda topoğrafyadan kaynaklanan 
bir durumdur. Nitekim kıyıdan itibaren kuzeye ve doğuya doğru yükselti artmakta, 
topoğrafik arızalar görülmektedir. Bundan dolayıdır ki günümüzde dahi iç kısım-
lara doğru yolların zaman zaman kıvrımlı ve dar oluşundan kaynaklanan ulaşım 
güçlükleri söz konusudur. 

Şehirde mekânsal kullanım oldukça önemlidir. Şehrin şekillenmesinde etkili bir 
unsur olan kültür, dönemin şehrine has bir hayat tarzının ortaya çıkmasında son 
derece etkilidir. Şehir sakinlerinin sahip olduğu kültürel değerler, şehirdeki mekâ-
nın düzenlenmesinde, kullanımında ve gelişmesinde katkı sunarlar. Bunun yanı 
sıra iktisadî durum da şehirlerin başta fonksiyonel açıdan olmak üzere, mekânsal 
şekillenmede ayrıca öneme sahiptir. Yine sosyal yaşamın şekillendiği ve şekillen-
dirdiği mekânlar şehirlerin önemli bir değeri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Beykoz kasabası, nispeten sakin bir yaşamın sürdüğü bir yerdi. Buna rağmen ka-
sabanın kendi içinde işlek yerlerinin de varlığından söz etmek yerinde olacaktır. 
Özellikle ibadethaneler, çarşı, hamam, kahvehane gibi sosyal alanlardan oluşan şe-
hir merkezi ile temiz havası, orman ve çayır alanları gerek yerli halkın gerekse kasa-
ba çevresi ve çeşitli yerlerden gelenlerin mesire olarak kullandıkları alanlar, günlük 
yaşamın pratiklerini oluşturan başlıca mekânlar olarak görülmektedir.  Beykoz’da 
dinamik yaşamın oluşması ve gelişmesinde önemli bir yeri olan iskele, esas itiba-
riyle Beykoz için önemli bir hayat ve faaliyet alanını oluşturmuştur. Beykoz iskelesi, 
bu açıdan ekonomik, sosyal ve kültürel düzenin önemli bir aktörü olma niteliği 
taşımaktaydı. Bununla ilgili örnekler çoğaltılabilir. Örneğin, çarşı sadece bir eko-
nomik etkinlik alanı olmak yanında, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği bir mekân olma özelliğine de sahiptir. Bir başka örnek de camiler 
için verilebilir. Camilerin birincil fonksiyonu olan dini hizmetler dışında aynı za-
manda sosyal ve kültürel açıdan da önemli bir değer taşır. Aynı şekilde tekkeler de 
başta dinî olmak üzere, sosyal ve kültürel hizmetler açısından da değerlendirilmesi 
gereken mekânlar olarak öne çıkar. Bu hususiyetler bir karmaşa gibi görünse de 
kendi içinde belli bir düzeni ve düzeyi ifade eden, çeşitliliğin ve zengin bir kültürün 
göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla 19. yüzyılda Beykoz kasabasında 
yer alan mekânları şehir fonksiyonları açısından ele aldığımızda öncelikli hizmet 
alanı açısından değerlendirilerek sınıflandırılan mekânsal unsurların şehre katmış 
olduğu kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin de dikkate alınması ve hesap edilmesi 
icap eder. 

Beykoz Kasabasında Mekânlar ve Fonksiyon İlişkisi:

İktisadi Hizmetlerin Yer Aldığı Mekânlar: 

Bir şehrin ekonomik açıdan değerlerini oluşturan unsurlar, iktisadi hizmetler 
içinde yüksek değerde ticari karakteri yansıtacak verilerin yanında, bu hizmetin 
öneminin bir simgesi haline gelebilecek çeşitli hususiyetler vardır. Ekonomik yo-
ğunluk, hizmetlerin çeşitliliği ve büyüklüğüne göre değişir. Beykoz’un bu dönemde 
büyük bir ticaret hacmi olmadığı gibi, 1840 yılında Beykoz kasabasının kapasitesi, 
sınırlarının dışına çıkmayan bir şehir özelliği göstermekte idi. 

Çarşı: 

Ekonomik canlılığın ve şehir dinamizminin önemli bir mekânı olan çarşı, etnik 
yapı, yaş ve cins ayırımı yapılmaksızın hem şehir sakinlerine hem de şehrin çevre-
sinden gelenlerin ortak olarak kullandıkları bir mekânsal alandır. Çeşitli dükkânla-
rın yol boyunca sıralandığı çarşıda, ticaret yanı sıra hizmet mekânlarının da varlığı 
söz konusudur. Beykoz kasabasında çarşı, şehir sakinlerini oluşturan insanların ve 
çevreden gelenlerin bir araya geldikleri, alış-veriş yaptıkları dinamizmin en canlı 
şekilde yaşandığı önemli bir mekân idi. 

Pazar Yeri: 

Osmanlı şehirlerinde çarşının dışında özellikle çevre yerleşmelerden gelen insanla-
rın yetiştirdikleri ürünleri pazarladıkları, haftanın belirli günlerinde ve belirlenmiş 
yerlerde hizmet veren geçici mekânlardır. Pazar yerleri çoğunlukla şehir halkının 
olmak üzere, çevre yerleşmelerde de yaşayan insanların ürünlerini sattığı, aynı za-
manda ihtiyaç duyduğu ürünleri satın aldığı ekonomik, sosyal ve kısmen kültürel 
önemi haiz yerlerdi. 

Kahvehaneler: 

Osmanlı şehirlerinde 16. yüzyıldan itibaren yaygınlaşarak gündelik yaşama sosyal 
ve kültürel açıdan büyük katkıları bulunan mekânlardan birisi de kahvehaneler-
dir. Kahvehaneler, en yaygın sosyalleşme mekânlarıdır. Bu alanlar, sadece sohbet 
mekânları olarak değil, aynı zamanda çeşitli kültürel etkinliklerin de yer aldığı 
mekânlardır. Beykoz kasabasında 1840 temettuat defterlerinde kayıtlı bulunan dört 
adet kahvehane bu fonksiyonlarıyla şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik özellik ta-
şıyan ve kasabanın dinamik yapısına katkıda bulunan mekânlardı.

Meyhaneler:  

Mey-hane, şarap satılan yer anlamında olup her türlü içkinin satıldığı yer olarak 
Osmanlı literatüründe yerini almıştır. Bununla birlikte çok çeşitli ifadelerle aynı 
anlama gelen kelimeler de kullanılmıştır (Devellioğlu, 2006: 638). Esas itibariyle 
günümüze içki sunulan yer olarak kullanılmaktadır. Alkol tüketiminin zaman za-
man artış kaydettiği Osmanlı döneminde bu konuda zaman zaman çok sert ted-
birler alınmıştır. İçkinin ana malzemesi olan üzüm ve üzümün yetiştirildiği üzüm 
bağları, çoğunlukla gayrimüslimlerin elinde idi. Zira bağcılık yapan Türklerin içki 
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üretmesine devletçe izin verilmediğinden, daha çok pekmez ve bazen de sefer veya 
harp döneminde şeker yerine tüketilirdi. İçki tüketiminin çeşitli şekillerde yapıl-
dığı Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin aynı zamanda içkiyi üretebilmekte ve 
içmekte de serbestlikleri vardı. Bununla birlikte zaman zaman, yerli halk da içki 
tüketmekteydi. Fakat bu öğrenildiği anda hemen denetimler arttırılıyordu. Bu ne-
denle bazı zamanlarda gayrimüslimlere de içki yasağı getirildiği oluyordu. Meyha-
nelerin işletme işi Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler tarafından gerçekleştirilmektey-
di. Beykoz’da 1840 yılına ait temettuat kayıtlarında 4 adet meyhane bulunmakta 
olup tamamı Ermeni tebaa tarafından işletilmekte idi. Bu rakam İstanbul Üsküdar 
Kadılığı’nda mevcut meyhaneler içinde en az sayıya tekabül etmektedir4. 

Bakkal Dükkânları: 

Mahallelerde çoğunlukla merkezde olmak üzere herkesin rahat ulaşabileceği çe-
şitli yerlerde bulunan mahallenin ve mahallelilerin adeta bir parçası ve genellikle 
uğrak yeri olan bakkal dükkânları, dil, din, cins ve yaş fark etmeksizin alışveriş 
yaptığı, sohbet ettiği, zaman zaman yardım aldığı ticaret mekânlarıdır. Osmanlı 
şehirlerinde genellikle sayıca en fazla olan ticaret mekânları olarak nitelendirilen 
bakkal dükkânları, mahallelinin çok elzem olmadıkça çarşıya gitmeksizin çoğu 
zaman ihtiyaçlarına cevap veren mekânlardı. 1840 temettuat kayıtlarında Beykoz 
kasabası dâhilinde 13 adet bakkal dükkânı mevcut görünmektedir. Her üç mahal-
lenin çeşitli yerlerinde bulunan bakkal dükkânları, genellikle mahallelinin günlük 
ihtiyaçlarını karşıladıkları, ekonomik hizmetlerin görüldüğü perakende satış alan-
ları olarak mahallenin ve mahallelilerin vazgeçilmez mekânlarıdır. Bakkal dükkânı 
sahiplerinin Müslüman, Ermeni ve Rum tebaa tarafından işletildiğini görmekteyiz. 

Berber Dükkânları: 

Mahallede erkeklerin saç ve sakal tıraşı olmak amacıyla gittikleri yerlerdir. Bak-
kal ve kahvehane kadar olmasa da mahallede yaşayan erkek vatandaşların sıkça 
uğradıkları bir mekân idi. Beykoz kasabasında 1840 temettuat kayıtlarına göre 5 
adet berber dükkânı bulunmakta olup Müslüman ve Ermeni tebaa tarafından iş-
letilmekte idi. 

Diğer Ekonomik Hizmet Alanları: 

Şehrin çeşitli alanlarında şehre ve şehir hayatına önemli derecede katkı yapan ve 
büyük bir çeşitlilik arz eden birçok hizmet alanı mevcuttu. 1840 tarihli Beykoz Ka-
sabası temettuat defterine göre ekonomik fonksiyonlar açısından ulaşım, eğlence 
besin, üretim, tekstil ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren hizmetler; ka-
yıkhane, demirci dükkânı, yağhane, tütün dükkânı, nalbant dükkânı, fırın ve değir-
men, manav dükkânı, kasap dükkânı, terzi, yemenici, abacı, attar,  paçacı dükkânla-
rı şeklinde yer almaktadır. 

4  1840-1848 tarihlerine ait bir deftere göre İstanbul’da tespit edilen 434 adet meyhane bulunmaktaydı.  Üsküdar 
Kadılığı, toplam 58 adet meyhaneye sahip olup defterde Beykoz, Üsküdar kadılığına bağlı bir kasaba olarak görün-
mektedir (Bu konuda Bkz. İhsan Erdinçli, 2019 “Yenileşme Dönemi İstanbul’unda Meyhaneler ve Meyhanecilik 
(1826-1908)”, KTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD, (Basılmamış), Doktora Tezi, sf.179, Trabzon)

Sosyal ve Kültürel Hizmetlerin Yer Aldığı Mekânlar:  

Sosyal ve kültürel fonksiyonlar şehirlerin kimliğini ortaya koyan hizmetler olarak 
nitelendirilebilir. Şehirlerin sosyal hayatı ve kültürünün ayrı bir yeri vardır. Nite-
kim her şehrin kendine has özelliği, o şehrin tanımlanabilmesinde önemli ölçüde 
etki eder. Sosyal ve kültürel fonksiyonlar, şehrin sahipleri, şehirde yaşayanlar ve 
şehre günübirlik gelip gidenler gibi şehrin dinamiklerini ortaya koyabilmek ve izah 
edebilmek açısından değerli bilgiler sunar. Bunun yanı sıra şehrin dünü, bugünü ve 
geleceği konusunda fikir sahibi olmamız açısından da değerlendirilebilecek bazı 
önemli hususların izahını kolaylaştırmaktadırlar. 

Dini Mekânlar: 

Dini mekânlar, orada sakin olan halkın hem ibadetlerini yapabilecekleri hem de 
önemli ölçüde sosyal, psikolojik, hukuki hususiyetlerin de danışıldığı mekân özel-
liği taşımaktadır. Her bir inanca mensup kişilerin uğrak yeri olan dini mekânlar, 
aynı zamanda aynı dinin temsil ettiği kişilerin de bir araya geldiği mekânlar olarak 
büyük önem taşımaktadır. Şehirlerde dini mekânların üstlenmiş olduğu kültürel 
hizmetler, şehirde ve şehrin çevresinde yaşayan insanların istifade edebilecekleri 
sosyal ve kültürel mekânlardır. 19. yüzyıl Beykoz kasabasında yer alan dini hizmet-
lerin yer aldığı mekânlar, her bir toplumsal inanç sahiplerinin yoğunlaştığı veya 
yerleşik olanlar arasında sayıca yüksek olan alanlarda bir dini mekânın varlığın-
dan bahsetmek mümkündür. Bu suretle Beykoz kasabasında Müslüman, Ermeni 
ve Rum ahalinin mensubu olduğu inancın mekânları da mevcuttu.

Cami: Cami Osmanlı şehrinin önemli bir mekânıdır. Nitekim kültürel hizmetler 
içinde dini hizmetlerin önemli bir yeri vardır. Serbostani Mustafa Ağa Cami: Evli-
ya Çelebi Seyahatnamesi’nde de bahsi geçen cami, Beykoz Camii olarak da bilinir 
(Ayvansarayi, 2001: 559). Serbostani5 Mustafa Ağa tarafından yaptırılmış olup kâr-
gir yapıda ve kare şeklinde inşa edilmiştir.  

Tekkeler: 

Osmanlı şehirlerinde dini hizmetler içinde nitelendirilen tekkeler, bağlı oldukla-
rı tarikatın mensubu olan kişilerin toplandıkları dini, sosyal ve kültürel işlevleri 
olan mekânlardır. Toplumun manevi ve ahlaki açıdan eğitilmesine yönelik esas-
lar üzerinde yoğunlaşmış olan tekkeler ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 
güçlendiren bir özelliğe de sahip idiler (Kara, 2011: 368).  Beykoz kasabasında yer 
alan Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi/Mehmet Kethüda Tekkesi adıyla bilinen tek-
ke Halveti tekkesi olup Şahinkaya Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. Karacaburun 
Tekkesi6, Karacaburun Caddesi (günümüzde Kelle İbrahim Caddesi) üzerinde inşa 
edilen tekke, Şeyh Hafız Mehmet Aziz Efendi tarafından kurulmuş bir Halveti tek-
kesi olarak hizmet vermiştir (Yılmaz, 2019: 251-252). 

5  Osmanlı sarayında bahçıvanbaşı / bostancı başı. 
6  Hafız Mehmet Efendi Tekkesi/Şeyh Mehmet Tevfik Efendi Tekkesi/Raûfi Efendi Tekkesi olarak da bilinir.
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Kiliseler: 

Osmanlı şehirlerinde Müslüman ahalinin dışında farklı dinlere mensup ahalinin 
varlığı söz konusuydu. İbadetlerini gerçekleştirmek için sahip oldukları dinlere 
ait mekânlara gitmekteydiler. Beykoz kasabası dâhilinde bulunan Ermeni ve Rum 
ahali tarafından kullanılan iki adet kilise mevcuttu. Bunlardan Surp Nigağayos Ki-
lisesi Ermeni halkın, Rum kilisesi ise Rumların ibadetlerini gerçekleştirdikleri dini 
mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Surp Nigoğayos Kilisesi: Ermeni kilisesi. 1776 yılında inşa edilen kilise 1834 yılında 
yeniden inşa edilmiştir. Temettuât defterinde ismi geçmese de İncicyan’ın zikrettiği 
kilise Surp Nigağayos ismi ile Ermeni mahallesinde, kasabanın doğusunda konum-
lanmıştır (Özyalvaç, 2019: 123). 

Rum Kilisesi: Kasabadaki geçmişleri çok eskiye gitmeyen Rumların 1840 yılında 
henüz bir ibadet merkezi olmadığı anlaşılıyor. H.1265/M.1851 yılında Rum papa-
zının evinin inşa edilmesine dair belge Rum Kilisesinin (Aya Paraşkevi) bu tarihten 
sonra yapıldığını göstermektedir (Özyalvaç, 2019: 123).

Hamam: 

Özü temizlik anlayışına dayanan, aynı zamanda sıhhat amacıyla da kullanılan ha-
mamlar bu tarz düşünceye ait bir yaşam biçimine dayalı şekillenmiş ve çoğunlukla 
şehirlerde inşa edilmiş temizlik mekânlardır. Çeşitli devirlerde hamamlar; temizlik, 
sağlık ve dinlenme başta olmak üzere zaman zaman şehirde yaşayan ve şehir çevre-
sinden şehre gelen insanlar tarafından rekreatif bir mekân olarak da tercih edilmiş, 
aynı zamanda bir kısım geleneksel kültüre dayalı çeşitlilik içinde de kullanılmış-
tır. Hamamlar, şehrin zaman zaman dinamizmini arttıran mekânlar olduğundan 
sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan da şehre değer katan önemli mekânlar olarak 
nitelendirilebilir. 

Beykoz’un tarihi mekânlarından biri olan Beykoz Hamamı, 16. yüzyılda Mimar 
Sinan tarafından inşa edilmiştir. Bugün Beykoz’da hâlâ varlığını devam ettiren ta-
rihi hamam, Beykoz için yüzyıllar boyu hizmet veren mekân günümüzde Mer-
kez mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Dönemin Odabaşıcısı 
Behruz Ağa adına inşa edilen hamamın 1840 tarihinde işlevini devam ettirdiğini 
temettuat kayıtlarında görmekteyiz. Hamam Beykoz’da ekonomik, sosyal ve kültü-
rel fonksiyonlar açıdan hizmet vermekte ve şehrin önemli bir mekânı olarak kayda 
geçmektedir. 

Eğitim Mekânları: 

Şehirlerde eğitim hizmetlerinin önemli bir yeri vardır. Kültürel fonksiyonlar açı-
sından değerlendirilebilecek bu hizmetler, şehirde yaşayan küçük yaştaki çocukla-
rın eğitim ve öğretiminin verildiği ve yetiştirildiği mekânlardır. Hane sahiplerinin 
meslek bilgilerinin de yer aldığı temettuat defterleri, müderris, muallim gibi meslek 
sahiplerinin medrese ve sıbyan mekteplerinde çalışmaktaydı (Yiğit, 2011: 8). Bey-
koz kasabasında iki adet mektep bulunmaktaydı. Bunlardan birisi Müslüman ço-

cukların eğitim-öğretim gördüğü sıbyan mektebi ve Ermeni tebaanın çocuklarının 
eğitim-öğretim gördükleri Ermeni mektebidir. 

Mesire alanı: 

Mesire yerleri, Avrupalılaşarak yenilenen Osmanlı kimliğinin seyir alanı olarak 
görülmelidir. Bu sebeple mesire yerlerinin kamusal bir alan olduğu düşünüldü-
ğünde, bunların yeni yaşam biçiminin ve tüketim kalıplarının sergilendiği alanlar 
olarak taşıdığı önem daha rahat bir biçimde anlaşılabilir (Cevdet Paşa; 1960: 88-
89). Osmanlı döneminde, açık kamusal mekân olarak halkın kullanımına sunulan 
bağ, bahçe ve korular; şehirlerin eğlence, dinlence, sosyal ve kültürel açıdan bir 
hayat alanı olmuştur. Dolayısıyla bağlık, bahçelik alanlar ile korular, halkın sosyal 
ve kültürel açıdan bir araya gelmesinde ve etkileşiminde önemli bir yere sahiptir. 
Batılılaşmanın etkisi neticesinde Osmanlı geleneğinin önemli bir parçası olan bağ 
ve bahçe kültürü yerini park kavramına bırakmıştır (Çelik, 2018: 331). 

Osmanlı dönemi şehirleri yeşillikle iç içe mahallelerden oluşmaktaydı. Özellikle 
halk, yeşil örtüyü arttırmaya gayret gösteriyordu. Bundan dolayı mahalli idareler, 
yerleşim sahası dâhilinde tesis edilen yeşil alanlar için ayrıca birinin görevlendiril-
mesi gerekmiyordu. Dolayısıyla belediye çalışmaları daha çok şehre ait çayırlıklar, 
mesire yerleri, bayram yerleri, güreş alanları ile şehrin yerleşim sahasını kat eden 
bol ve devamlı su akıtan dere yataklarının sulak tabanına tekabül eden mesire alan-
larına yoğunlaşmıştır. Seyre çıkılan sahalar, şehir halkının tatil ve bayram günle-
rinde hoş vakit geçirdiği bakımlı ve temiz alanlardı (Göney, 2017: 91-92). Mesire, 
seyir geleneği iyi takip edilebilirse yemek yeme, giyinme, adabımuaşeretten toplum 
düzenine, şehircilik ve belediyeciliğe kadar Osmanlı toplumunu daha doğru ta-
nımamız mümkün olabilecektir (Yazıcı, 1999: 258).  Tanzimat döneminde başta 
İstanbul’da olmak üzere pek çok yerde mesireler önem kazanmıştır. 

Beykoz Kasabasında Meslekler ve Fonksiyon İlişkisi:

Bir şehrin devamlılığını sürdürmesinde, gelişmesinde ve çevresiyle sürekli olarak 
iletişim halinde bulunmasında önemli bir yeri olan, şehrin ve çevresinde bulunan 
kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan, işlevler ve faaliyetler bütün 
olarak tanımladığımız kentsel fonksiyonlar, şehir halkının ve şehrin çevresinden 
gelenlerin hizmet almasını sağlayan önemli bir yere sahiptir. Şehirlerde verilen 
hizmetler çeşitlendikçe, şehrin büyümesi, önem kazanması ve sürdürülebilirliği 
o oranda mümkün olmaktadır. Özellikle şehir araştırmalarında öne çıkan şehir 
fonksiyonları, genel ve özel olarak iki ana grupta incelenmektedir. Şehirlerde çe-
şitlenen fonksiyonların sınıflandırılması şehirlerde verilen hizmetlerin izahını ko-
laylaştırmaktadır. 

1840 temettuat defterlerine göre Beykoz kasabası dâhilinde kayıt altına alınan mes-
lekler aynı zamanda kasabanın çeşitli fonksiyonlarının izah edilmesinde yardımcı 
olmaktadır. Ekonomik, idari, sosyal ve kültürel hizmetlerin yer aldığı çeşitli mekân-
lar ve bu mekânlarda görev yapan, hizmet veren, üreten çeşitli meslek grupları yer 
almaktaydı. Kasabanın dinamik yapısını ve hayatiyetini hissedilecek derecede öne 
çıkmasını sağlayan mekânlar (dini mekânlar ile kısmen eğlence mekânları hariç), 
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kasaba halkının bir araya geldikleri, hizmet verdikleri ve hizmet aldıkları mekânlar 
olarak işlevsel bir bütünlük arz etmekteydi. 

MESLEK Fonksiyon/
Hizmet MESLEK Fonksiyon/

Hizmet

Abacı Ekonomik Muhtar İdari

Arpacı Ekonomik Sanduka Emini İdari

Attar Ekonomik Asker Askeri

Bakkal Ekonomik

Berber Ekonomik MESLEK Fonksiyon/
Hizmet

Bezirci Ekonomik Şeyh Dini

Demirci Ekonomik Müezzin Dini

Fırıncı ve Değirmenci Ekonomik İmam Dini

Kalaycı Ekonomik Papaz Dini

Kasap Ekonomik

Kayıkçı Ekonomik MESLEK Fonksiyon/
Hizmet

Manav Ekonomik Mektep Hocası Eğitim

Nalbant Ekonomik Müderrisin-i 
İkram Eğitim

Paçacı Ekonomik

Semerci Ekonomik

Sütçü Ekonomik

Terzi Ekonomik

Tütün Ekonomik

Yağhane Ekonomik

Yemenici Ekonomik

Tablo 3: 1840 tarihli Beykoz Kasabası temettuat defterlerinde kayıtlı meslekler ve fonksiyon ilişkisi 
(ML.VRD.TMT.d.).

Sonuç: 

1840 tarihli temettuat kayıtları verilerine göre çok çeşitli şehir unsuruna ait mekân-
sal ünitelerin, çok çeşitli meslek gruplarının yer aldığı hizmet alanlarının yanında 
Müslüman, Ermeni ve Rum halkın bir arada yaşadığı şehir hüviyetini haiz bir yer-
leşmedir. Beykoz, başta bulunduğu konum itibarıyla tarihi boyunca ekonomik-sos-
yal ve kültürel açıdan kendi iç dinamiklerini oluşturmuş, şehir hayatıyla özdeş bir 
değere sahip olmuş önemli bir yerleşmedir. 

Tarihi coğrafya açısından değerlendirmeye çalıştığımız Beykoz’un ve Beykoz kül-
türünün belki de çok küçük bir kısmı zikredilmiştir.  Beykoz bugün olduğu gibi 

geçmişte de değerleri olan ve değerleriyle yaşayan bir şehirdir. Zamanla mekâna 
yansıyan değişimler, Beykoz kültürünün perçinlenmesinde özellikle etken olmuş-
tur. Bugün Beykoz ve Beykozlu, önemli bir kültürel değer olarak İstanbul’a değer 
katmaya devam etmektedir. 
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Beykoz’un  
Kırsal Mahalleleri

Aylin YAMAN KOCADAĞLI1

Özet

Ülkemizde 2012 yılında kabul edilen 6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir sisteminde 
idarî, mali ve hizmet bakımından önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Büyük-
şehir belediye sınırı il mülki sınırı olan İstanbul›da bu kanunla il mülki sınırları 
içerisinde bulunan bütün köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak, bağlı bulundukları 
ilçe belediyesine mahalle olarak katılmaları kabul edilmiştir. Böylece İstanbul’da 
belde ve köy idarî yapılanması kalmamış; il idarî sınırında büyükşehir modeline 
tam anlamıyla geçilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında ilde, il mülki idare alanı 
içinde kalan tüm yerleşim birimlerinin nüfusları kır - şehir ayrımı yapılmaksızın 
şehir nüfusu olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bir ilin merkezinde büyükşe-
hir belediye teşkilatının kurulması, ilin kapsadığı coğrafî mekânın tamamıyla şe-
hirleşmiş olduğu anlamına gelmez, gelmemelidir. Kırsal alanlar, kırsal yerleşmeler 
ve buralarda yaşayan kırsal nüfus İstanbul gibi bir dünya metropolünün bile günü-
müzde var olan bir gerçeğidir. 

1  Doktor Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, yaman@istanbul.edu.tr
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6360 Sayılı Kanun ülkemizde kırsal alanları şehir yönetsel alanına dâhil ederek çok 
geniş bir mekân ve nüfus kitlesini etkilemiştir. Bu kanunun kırsal alanlar ve bura-
larda yaşayanlar açısından kısa ve uzun vadede idarî, sosyo-ekonomik ve mekân-
sal birçok etkisinin olacağı aşikârdır. İstanbul özelinde Beykoz, bu etkinin gerek 
mekânsal gerekse toplumsal anlamda en iyi gözlemlenebileceği birkaç ilçeden bi-
risidir. Çünkü Beykoz geçmişten günümüze önemli bir kırsal nüfusa ev sahipliği 
yapan İstanbul’un ender ilçelerindendir. Kanun öncesi 2012 yılında İstanbul ili dâ-
hilinde toplam nüfus içerisinde kırsal nüfusun payı %1 iken; bu oran Beykoz ilçe-
sinde %11’dir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra nüfusu, resmî istatistiklerde 
bütünüyle şehirli nüfus olarak değerlendirilmiş olmasına rağmen, esasında Beykoz 
halen önemli bir kırsal nüfusu barındırmaktadır.

Bu araştırma; Beykoz ilçesi dâhilinde yasal düzenlemelere bağlı olarak, şehir yönet-
sel alanı içerisine dâhil edilen ve köy tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle durumu-
na getirilen köy yerleşmelerinde nüfus ve idarî yapılanmanın gelişim seyrini ortaya 
koyarken, yeni idarî düzenlemenin kırsal alandaki bir takım etkilerini avantaj ve 
dezavantajlar perspektifinden irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusun-
da, araştırma kapsamda “kırsal mahalleler” olarak nitelendirdiğimiz eski köy yer-
leşmelerinin muhtarlarıyla görüşmeler yapılmış; anket, mülâkat ve gözlem yoluyla 
doğrudan veriler elde edilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili literatür, Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı’ndan elde edilen ikincil veri kaynaklarından 
da yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediye Kanunu, Nüfus, Yönetim, İdarî Coğrafya, 
İstanbul – Beykoz

Devletlerin hükümranlık alanlarını hiçbir idarî bölümleme yapmadan yönetmeleri 
çok zordur. Bu nedenle hükümetler, idareleri altında bulunan mekânları benimse-
dikleri yönetsel kademelenmeye göre bölümlemekte ve yönetmektedirler. Coğrafi 
mekânın hiyerarşik bir sistem içinde alansal olarak bölümlenmesiyle çeşitli “idarî 
alanlar” ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde toplumun düzenli yaşaması ve kamusal fa-
aliyetlerin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen idare 
teşkilatı, Anayasamız gereğince merkezi idare ve mahalli idarelerden oluşmaktadır. 
Anayasamızın 126. Maddesi’nde “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, 
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre 
illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır” hükmü yer almaktadır.  Diğer ka-
demeli bölümlerden kastedilen ilçe ve bucaktır. Anayasamızın 127. Maddesi’nde ise 
“Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanun-
da gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu maddeden anlaşılacağı üzere, mahallî veya yerel 
yönetim, yerel düzeyde kamu hizmetlerini yerine getirme amacıyla oluşturulmuş; 
kendi kamu tüzel kişilikleri bulunan, kendi bütçeleri olan, kendi karar ve yürütme 
organlarına sahip olan yerel yönetim birimleridir.

Görüldüğü gibi, 1982 Anayasası’nın 127. Maddesi il, belediye ve köylere kamu tü-
zel kişiliği vermiştir. Bu maddede aynı zamanda “Kanun, büyük yerleşim merkez-

leri için özel yönetim biçimleri getirebilir” hükmü de yer almaktadır. İlgili hüküm 
ülkemizde Büyükşehir Yönetim Modelinin temelini atan hüküm olmuştur.  İlgili 
hükme paralel olarak ülkemizde 1984 yılında kabul edilen 3030 Sayılı Kanunla bü-
yükşehir belediyeleriyle ilgili yasal düzenleme hayata geçirilmiş ve aynı yıl Ankara, 
İstanbul ve İzmir’de büyükşehir belediye teşkilatı kurulmuştur. 3030 Sayılı Kanunla 
büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi olmak üzere iki düzeyli ve merkezî bir ana-
kent yönetim yapısı oluşturulmuştur. Kanun büyükşehir belediyelerinin sınırlarını 
“ismini aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırları” olarak belirlemiştir. 1984 yılın-
da oluşturulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanının o günkü sınırla-
rı, 3030 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceki İstanbul Belediyesi’nin sınırları 
olarak belirlenmiştir. Ancak sonraki yıllarda çıkarılan kanunlarla büyükşehirlerin 
yetki alanlarında önemli değişikliklerin meydana geldiği görülmektedir. 2004 yı-
lına kadar büyükşehir belediyelerinin hizmet alanı şehir alanına karşılık gelirken 
aynı yıl çıkartılan 5216 Sayılı Kanunla bu alanda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

2004 yılında kabul edilen, büyükşehir belediyelerinin yetki ve görev alanlarını ye-
niden düzenleyen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2. Mad-
desiyle İstanbul ve Kocaeli’nde büyükşehir belediye sınırları, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibariyle il mülki sınırı olarak genişletilmiştir. Diğer büyükşehir bele-
diyelerinde ise mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları için-
de kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi 
kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı 
otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilo-
metre olan dairenin sınırı, büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturmuştur. “Pergel 
düzenlemesi” olarak da nitelendirilen bu düzenlemeyle büyükşehir belediyelerinin 
yetki sınırları genişletilmiştir. Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe 
belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline getirilmiştir. Ka-
nunda geçen aynı maddede “bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona 
ererek mahalleye dönüşür; orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder.” hükmü yer 
almaktadır. Diğer bir ifadeyle kanunun bu maddesiyle orman köylerinin tüzel ki-
şiliğine dokunulmadan, sınırlar içerisinde kalan diğer köylerin tüzel kişilikleri kal-
dırarak, onları ilçe ve ilk kademe belediyelerinin birer mahallesi haline çevirmiştir. 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yetki alanı il mülki sınırı olmuş; daha önce büyükşehir yetki alanında bulunan ilçe 
sayısı 27’den 32’ye yükselmiştir.   

2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisin-
de İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 
İstanbul’da yeni ilçeler kurulmuş ve İstanbul ilinde 32 olan ilçe sayısı 39’a yüksel-
miştir. Bu kanunla büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ilk kademe beledi-
yelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmış ve ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle 
kısımları ile birlikte katılmışlardır. Bu kanunla sadece metropoliten alanlarda de-
ğil ülke genelinde ilk kademe belediyeleri birleştirme yöntemiyle ilçe belediyesine 
çevrilmiş veya ilçe belediyelerine dâhil edilmiştir. 

2012 yılında yerel idareler hakkında yapılan kanun değişikliğiyle, öncesinde İstan-
bul ve Kocaeli illerinde denenen model diğer büyükşehirlerde de hayata geçirilerek 
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uygulanmaya başlamıştır. 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 
Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun” ile 13 ilde (Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, 
Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van) sı-
nırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyeleri kurulmuş-
tur. İstanbul ve Kocaeli dışındaki mevcut diğer büyükşehirlerde de (Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, 
Mersin, Sakarya ve Samsun) büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları-
na çekilmiştir. Böylece kanunla büyükşehir belediye idaresi kurulan il sayısı 16’dan 
30’a (2013 yılında 6447 sayılı Kanunla Ordu ilinin de dâhil olmasıyla) yükselmiştir. 

6360 Sayılı Kanun ülkemizin mülki idare düzeninde önemli değişiklikler meydana 
getirmiştir. 6360 Sayılı Kanunla yeni büyükşehir belediyeleri kurulup, ülkemizdeki 
büyükşehir sayısı 30’a yükseltilirken; kanunun şüphesiz en büyük etkisi köy ve bel-
delerin idarî yapısında köklü değişiklikler yaratması olmuştur. Bütün büyükşehir 
belediye idaresi kurulan illerde, tüm ilçe belediyeleri büyükşehir belediyesinin ilçe 
belediyesi haline gelmiş; aynı illerde tüm köy idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırı-
larak, buralar büyükşehir - ilçe belediyelerinin mahalleleri yapılmıştır. Bu yasayla 
ülkemizde toplam 16.544 köy (6.520 + 10.024 orman köyü) tüzel kişiliğini kaybe-
derek mahalle statüsü kazanmıştır. Bu kanunla, büyükşehir teşkilatının yer aldığı 
illerde, üst düzey yerel yönetim organı olan İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliklerine 
de son verilerek, görevleri büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. Aynı kanunla 
İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan bütün köylerin tüzel kişi-
liği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmışlardır. 
Neticede İstanbul’da geriye kalan son 151 orman köyünün de tüzel kişiliği kaldı-
rılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Böylece İstanbul ili genelinde köy diye idarî 
bir yapı kalmamış; hizmetlerin bütünlüğü ve etkinliği hedeflenerek, il sınırında bü-
yükşehir modeline tam anlamıyla geçilmiştir.

Büyükşehir belediyeli illerde, mülki idare yönünden kademelenme “il ve ilçe” şek-
linde organize edilmiştir. İl sınırları içindeki coğrafi mekân ilçelere bölünmekte, 
ilçelerin mülki idare sınırları içinde kalan saha ise, büyükşehir belediyesinin ve bü-
yükşehir ilçe belediyesinin yönetimi altına giren tüzel kişilikleri olmayan mahalle 
muhtarlıklarının idarî alanlarından oluşmaktadır (Özçağlar, 2015a: 94). Bu yeni 
idarî kademelenme ülkemizin şehir-kır nüfus dağılımında önemli değişiklikler 
meydana getirmiştir. 2012 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı resmî 
istatistiklerde ülkemiz nüfusunun %77,2’si (58.448.431 kişi) şehirsel nüfus; %22,8’i 
(17.178.953 kişi) kırsal nüfus olarak değerlendirilmekteydi. 6360 Sayılı Kanun son-
rasında, 2013 yılında bu oran şehir nüfusunda %91,3’e (70.034.413 kişi) yükselir-
ken, kırsal nüfusta %8,7’ye (6.633.451 kişi) gerilemiştir. Resmî istatistiklerde 1 yılda 
yaklaşık 11,5 milyon kişi, idarî kimlikleri değiştirilen yerleşim birimleri aracılığıyla 
şehir nüfusuna dâhil edilmiştir. Oysa bahsi geçen kırsal nüfus mevcut yerleşim bi-
rimlerinde günlük yaşamlarına ve ekonomik fonksiyonlarına devam etmektedir. 
İdarî kimliği değiştirilerek, büyükşehir ve ilçe yönetsel alanında mahalleye dönüş-
türülen bu yerleşim birimlerinde şehre has hayat tarzını gözlemlemek çok zordur. 
Görüldüğü gibi, ülkemizde ulaşılan şehir nüfusu oranı, gerçek anlamda şehir nüfu-
sunu yansıtmamakta; idarî anlamda bir şehirleşme söz konusu bulunmaktadır. Bü-

yükşehir belediyeli illerde, il mülki sınırları dâhilinde bütün yerleşim birimlerinin 
nüfusunun şehir nüfusunda addedilmesi ne kadar doğrudur? Özellikle nüfusunun 
çoğu kırsal olan illerde (örneğin Van, Ordu, Hatay gibi) bu durumun çok önemli 
değişiklikler meydana getirmiş ve getirecek olduğu aşikârdır. 

Büyükşehir ilçesi yönetsel sınırları içinde köyden mahalleye dönüştürülen yerle-
şim birimlerini ve idarî kimliklerine istinaden sahip oldukları yetki, hak ve sorum-
luluklarındaki değişimleri anlayabilmemiz için öncelikle “köy ve mahalle nedir” 
sorusu üzerinde durmamız gerekmektedir. Çünkü köyden mahalleye evrilen bir 
idarî kimlik değişimi söz konusudur. 1924 Anayasası’nın 90. Maddesinde “Vilâyet-
lerle şehir, kasaba ve köyler hükmî şahsiyeti haizdir” hükmü yer almaktadır. Gö-
rüldüğü gibi köyler, 1924 Anayasası’ndan beri tanımlı tüzel kişiliğe sahip bir yerel 
yönetim birimidir. Esasında köy yönetim modelini özgün kılan en temel özellik de 
budur. Bu özellik Köy Kanunu’nun çıkarılması sürecinde de taviz verilmeyen en 
temel konu olmuştur (Akay Ertürk, 2019:143). 1924 tarihli 442 Sayılı Köy Kanu-
nunda köy; “cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi ortak malları bulunan ve toplu 
veya dağınık evlerde oturan insanların bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte teşkil 
ettikleri yerleşim birimi” olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunun 7. Maddesinde “Köy 
bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve işbu 
kanun ile kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır.” hükmü de yer 
almaktadır. Coğrafya biliminde ise yönetsel alan olarak köy; “Bir coğrafi ünitede, 
yönetsel sınırlarla belirlenmiş arazisi ile sürekli ve dönemlik olarak ikamet edilen 
kırsal yerleşmeleri bulunan; hammadde üretimine yönelik birincil ekonomik faali-
yetlerin (tarım, hayvancılık, ormancılık, avcılık, toplayıcılık) egemen olduğu, sana-
yi ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerin kısıtlı ölçüde kaldığı, muhtarlıklarca yönetilen 
yönetsel alanlardır” (Özçağlar, 2015b:225). 

2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 3. Maddesinin d bendinde mahalle, 
“Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakin-
leri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimdir.” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Mahalle idaresi tüzel kişiliğe sahip değildir; bu nedenle kamu tüzel kişiliği sıfa-
tından kaynaklanan yetkileri yoktur. Yani mahalle idaresi hukuki işlemler yapa-
maz, hak ve borç alımına giremez, mahkemeler önünde davacı ve davalı olmaz, 
kamulaştırma yapamaz. Mahalle muhtarlığı tüzel kişiliğe sahip olmadığı için kendi 
bütçesi ve personeline de sahip değildir. Görüldüğü gibi mahallenin tüzel kişili-
ği olmadığı için belediye ve köy gibi bir yerel yönetim birimi değildir. Esasında 
mahalle muhtarlığı şehirlerde, belediyenin yönetim sahasında var olan bir semt 
örgütlenmesidir (Akay Ertürk, 2019: 140).  Netice olarak, köy yönetimleri sahip 
oldukları tüzel kişiliklerinden kaynaklı birtakım hak ve ayrıcalıklara sahip yerel 
yönetim birimleriyken tüzel kişiliğe sahip olmayan mahalleye dönüştürülmüşler-
dir. Bu dönüşümle kaybedilen birtakım hak ve yetkilerin yanı sıra mahalle olma-
nın getirdiği birtakım avantajlarla birlikte yükümlülükler de kırsal kesim için söz 
konusu olmuştur. 

Büyükşehir ilçesine yönetim merkezliği yapan bir şehrin yerleşim alanı içindeki 
mahalleler “şehirsel mahalle” olarak adlandırılmaktadır. Bu mahallelerin yönetsel 
alan sınırları; ada, parsel bazında cadde ve sokaklara göre belediyeler tarafından 
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belirlenmekte; bu mahalleler, mahalle muhtarlıkları tarafından yönetilmektedir 
(Özçağlar, 2015b:233). Araştırmamızda büyükşehir ilçesinde tüzel kişilikleri kaldı-
rılarak, mahalleye dönüştürülen köylerin yönetsel alanları “kırsal mahalle” olarak 
nitelendirilmektedir. Büyükşehir yönetsel alanında kırsal mahalle olarak nitelendi-
rilen bu yerleşim birimleri, eski köylere karşılık gelen, günlük yaşam ve ekonomik 
fonksiyonlarında bir değişiklik söz konusu değilken, idarî kimlikleri yasayla değiş-
tirilen yerleşim birimleridir ve şehirsel mahallelerden çok büyük farklılıklar gös-
termektedirler. Ancak aralarındaki bu farklılıklara rağmen büyükşehir ilçelerinin 
yönetsel sınırları içindeki her iki yerleşim de mahalle olarak aynı hak ve sorumlu-
luklara tabi tutulmuştur. Büyükşehirlerde eski köyler/yeni kırsal mahalleler sahip 
oldukları birtakım yetkilerini kaybetmelerinin yanı sıra şehirsel mahallelerle aynı 
birtakım hizmet ve sorumlulukların da altına girmişlerdir. Örneğin tüzel kişiliği 
kaldırılan köyler, artık büyükşehir belediyelerinin yönetim alanına mahalle olarak 
girdikleri için şehirsel mahalleler gibi emlak vergisi vermek; vergi, harç ve katılım 
paylarını ödemekle mükellef tutulmuşlardır. 6360 sayılı Kanunun geçici 1. madde-
sinin 15. fıkrasında “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın 
yürürlüğe girdiği tarihten 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması ge-
reken emlak vergisi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması 
gereken vergi, harç ve katılım payları 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
alınmaz. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tari-
hine kadar en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.” hükmü yer 
almaktadır. Kanun sonrası, tüzel kişilikleri ilk yerel seçimde (2014 yılı) kaldırılan 
kırsal mahallelerden ilk etapta 5 yıl (2014 - 2019) süreyle bu vergi ve ücretlerin 
alınmayacağı karara bağlanmışken; geçiş süreci olarak da tanımlayabileceğimiz bu 
dönem 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştır; ancak bu maddede aşağıda paylaşaca-
ğımız çok güncel bir değişiklik yapılmıştır.

6360 Sayılı Kanunun kırsal alanlara getirdiği yeni düzenlemeler, kanunun uygula-
maya geçtiği 2014 yılından günümüze kadar üzerinde yoğun bir şekilde tartışılmış-
tır. Araştırmamızda da özellikle kırsal sürdürülebilirlik ekseninde yoğunlaştığımız 
bu konuyla ilgili ülkemizdeki yasal mevzuatta güncel bir gelişme yaşanmıştır. Yeni 
düzenlemeyle büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki bu yerleşim birimlerinin 
kanunla “kırsal mahalle” olarak kabul edilebileceği ve önceki kanun maddeleriyle 
kendilerine yüklenen birtakım sorumlulukların kaldırılması veya hafifletilmesinin 
önü açılmıştır. 16 Ekim 2020 tarihli 7254 Sayılı Kanunla, 5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu’na Ek Madde 3 eklenmiştir. Ek Madde 3 ile “Köy veya belde 
belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bu-
lunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine 
erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgi-
li ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin 
en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit 
edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde 
yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer ma-
hallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belir-
lenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle 
kaldırılabilir.”  hükümleri getirilmiştir.  “Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan ola-

rak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine 
tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile 
mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden mu-
aftır. Bu yerlerde ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler 
için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan 
olarak belirlenen yerlerde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınma-
sı gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre 
alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli 
uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tari-
fenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.” 
hükümleri 7254 Sayılı Kanunla karara bağlanmıştır. Görüldüğü gibi, 16 Ekim 2020 
tarihli 7254 Sayılı Kanunla “kırsal mahalle” tanımlaması resmî bir hüviyet kazan-
mış; kırsal mahalle olarak belirlenecek yerlerde yerleşim birimlerine yüklenen bazı 
yükümlülükler nispeten hafifletilmiştir. Ancak atılan bu adımın kırsalın sürdürü-
lebilirliğini sağlamada ne kadar yeterli olacağı tartışmalıdır.  

Beykoz İdarî Yapılanmasında Kırsal Alanlar ve Nüfusu

Beykoz, gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet dönemi idarî yapılanmasında geniş 
bir alanda, önemli bir kırsal nüfusu organize eden bir merkez olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Beykoz ilçesi, 28.05.1928 tarihli 900 sayılı Resmî Gazetede yayınla-
nan, 1282 Sayılı “On Kaza Teşkîline Dâir Kânûn” ile ilçe idarî kimliği kazanmış ve 
01.06.1928 tarihinde kurulmuştur (İçişleri Bakanlığı, 2019: 42). İlçe idarî kimliği 
kazanmasından sonra, ülkemizde köylere dair ilk nüfus verilerinin de yayınlandığı 
1935 Genel Nüfus Sayımı sonuçları incelendiğinde; Beykoz ilçesi toplam nüfusu-
nun 21.308 kişi olduğu; Beykoz ve Anadoluhisarı’nda belediye teşkilatının yer al-
dığı, merkeze bağlı 8, Mahmut Şevket Paşa nahiyesine bağlı 12 köy yerleşmesinin 
bulunduğu görülmektedir (Tablo 1). 1935 yılında ilçe toplam nüfusunun %71’ini 
şehir nüfusu; %29’unu ise kırsal nüfus oluşturmaktadır (Tablo 2). 
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Tablo 1: 1935 Yılı Beykoz Kazası İdarî Taksimatı

Yerleşme Adı
Nüfusu 1935 Yılı Yerleşme Adı

Nüfusu 1935 Yılı

BEYKOZ ŞEHRİ 10.315

M
A

H
M

U
T

 Ş
EV

K
ET

 P
A

ŞA
 N

A
H

İY
ES

İ Ömerli (N.M.) 570
Anadoluhisarı 4.788 Bozhane 467

M
ER

K
EZ

 N
A

H
İY

ES
İ

Akbaba 422 Cumhuriyet 349
Alibahadır 156 Esenceli 144
Anadolu Feneri 642 Göllü 112
Dereseki 244 Hüseyinli 242
M. Şevket Paşa 450 Kılıçlı 484
Polonez 258 Koçullu 128
Poyraz 552 Muratlı 201
Riva 184 Öğümce 266

 
Paşamandıra 114
Sırapınar 220

TOPLAM: 21.308

Tablo 2: Nüfus Sayımı Yıllarına Göre Beykoz’da Kır - Şehir Nüfusunun Gelişimi

Şehir % Kır % Toplam Şehir % Kır % Toplam
1935 15.103 71 6.205 29 21.308 2007 220.111 91 21.722 9 241.833
1940 31.236 75 10.256 25 41.492 2008 219.960 90 23.494 10 243.454
1945 25.611 78 7.202 22 32.813 2009 220.008 90 24.129 10 244.137
1950 29.658 80 7.494 20 37.152 2010 221.542 90 24.594 10 246.136
1955 36.859 75 11.973 25 48.832 2011 222.075 90 25.209 10 247.284
1960 45.679 78 12.638 22 58.317 2012 220.364 89 25.988 11 246.352
1965 51.689 76 16.069 24 67.758 2013 248.056 100 - - 248.056
1970 61.206 80 15.179 20 76.385 2014 248.071 100 - - 248.071
1975 76.804 83 15.963 17 92.767 2015 249.727 100 - - 249.727
1980 94.101 82 20.711 18 114.812 2016 250.410 100 - - 250.410
1985 118.697 87 17.366 13 136.063 2017 251.087 100 - - 251.087
1990 142.075 87 21.711 13 163.786 2018 246.700 100 - - 246.700
2000 188.044 89 22.788 11 210.832 2019 248.260 100 - - 248.260

Beykoz ilçesi mülki idare taksimatı 2000’li yıllara kadar aşağı yukarı benzer yapıda 
kalmış; köyler, bucaklara bağlı idarî kimliklerini sürdürmüşlerdir. 2004 yılında ka-
bul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu sonrasında Beykoz ilçesi idarî 
yapılanması değişmeye başlamıştır. Beykoz ilçesinde, Beykoz ilçe belediyesiyle aynı 
yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip olan Çavuşbaşı İlk Kademe Belediyesi ku-
rulmuştur. Çavuşbaşı Belediyesi Baklacı, Çengeldere, Çiftlik, Fatih ve Yavuz Selim 
mahallelerinden oluşturulmuştur. 2007 yılında Beykoz Belediyesi’nin 20, Çavuşba-
şı Belediyesi’nin ise 5 mahalleden müteşekkil olduğu görülmektedir (Şekil 1). Aynı 
yıl Merkez bucağı ve M. Şevketpaşa bucağına bağlı toplam 20 köy yerleşmesi bulu-
nuyordu. 2007 yılında kır yerleşmelerinin toplam 21.722 nüfusa ve ilçe toplam nü-
fusu içerisinde %9’luk paya sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2).

Şekil 1: Beykoz İlçesi İdarî Yapılanması, 2007

2008 yılında çıkartılan 5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe 
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Beykoz 
ilçesindeki Çavuşbaşı İlk Kademe Belediyesi’nin tüzel kişiliği kaldırılmış ve ilçe be-
lediyesine mahalleleriyle birlikte bağlanmıştır. Böylelikle Beykoz Belediyesi dâhi-
lindeki mahalle sayısı 25’e yükselmiştir (Şekil 2). Aynı kanunla Mahmutşevketpaşa 
Bucağı kaldırılmış; bucak merkezi ve köyleri Merkez bucağına bağlanmıştır. 2013 
yılına kadar bu idarî yapılanma Beykoz ilçesinde devam etmiştir. 2012 yılında çı-
kartılan 6360 Sayılı Kanunla İstanbul ilindeki bütün köylerin tüzel kişiliği kaldırı-
larak, bağlı bulundukları ilçe yönetsel alanında mahalle haline getirilmişlerdir. 
2012 yılında toplam nüfus içerisinde şehir nüfusu %89 (220.364 kişi) iken, kır nü-
fusu ise %11’lik (25.988 kişi) payla son kez resmî istatistiklerdeki yerini almıştır 
(Tablo 3).  

Şekil 2: Beykoz İlçesi İdarî Yapılanması, 2012
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Tablo 3: 2012 Yılı Beykoz İlçesi İdarî Taksimatı ve Nüfusu

Yerleşme Adı
Nüfusu

2012 Yılı 
Nüfusu

Yerleşme Adı
Nüfusu

2012 Yılı 
Nüfusu

M
ER

K
EZ

 B
U

C
A

Ğ
I

Akbaba 2.609 Kaynarca 551
Alibahadır 783 Kılıçlı 556
Anadolufeneri 1.157 M.şevketpaşa 1.730
Bozhane 452 Örnekköy 3.549
Cumhuriyet 1.841 Öyümce 448
Dereseki 1.454 Paşamandıra 925
Elmalı 2.769 Polonez 411
Göllü 224 Poyraz 888
Görele 1.944 Riva 1.611
İshaklı 1235 Zerzevatçı 851

BEYKOZ ŞEHRİ      220.364

TOPLAM:                                               246.352

2012 yılında çıkartılan 6360 Sayılı Kanun sonrasında Beykoz köyleri, ilçe yönetsel 
alanında mahalleye dönüştürülmüştür. Böylece 2012 yılı sonrasında, resmî ista-
tistiklerde kırsal nüfus kalmamış olup, Beykoz nüfusunun tamamı şehir nüfusu 
olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu durum Beykoz’da şehir - kır dokusundaki 
gerçeği yansıtmamaktadır. Esasında 2019 yılı itibariyle Beykoz nüfusunun hâlen 
%11’inin (28.138 kişi) kırsal kesimde yaşamakta olduğu ve kırsal yaşam düzenini 
muhafaza ettiği görülmektedir. Günümüzde büyükşehir idarî yapılanması altında 
Beykoz ilçesi yönetsel alanı, Beykoz Belediyesi’ne bağlı 45 mahalleden oluşmak-
tadır (Tablo 4). Araştırmamız kapsamında Beykoz ilçesi yönetsel alanında, idarî 
kimlik değişimiyle mahalle durumuna getirilen ve çalışmamızda kırsal mahalleler 
olarak nitelendirdiğimiz 20 eski köy yerleşmesi bulunmaktadır (Şekil 3).

Tablo 4: 2019 Yılı Mahalle Nüfusları

MAHALLE NÜFUS MAHALLE NÜFUS
Acarlar 7.427 İshaklı 1.311
Akbaba 2.668 Kanlıca 4.179
Alibahadır 756 Kavacık 22.263
Anadolufeneri 721 Kaynarca 680
Anadolu Hisarı 2.656 Kılıçlı 532
Anadolu Kavağı 1.613 Mahmutşevketpaşa 1.795
Baklacı 3.124 Merkez 5.878
Bozhane 453 Öğümce 454
Çamlıbahçe 6.362 Örnekköy 3.991
Çengeldere 5.104 Ortaçeşme 7.843
Çiftlik 5.402 Paşabahçe 3.780
Çiğdem 11.218 Paşamandıra 1.215
Çubuklu 20.691 Polonezköy 384
Cumhuriyet 2.026 Poyrazköy 905
Dereseki 1.578 Riva 2.343
Elmalı 2.955 Rüzgarlıbahçe 8.196
Fatih 4.235 Soğuksu 11.105
Göksu 2.804 Tokatköy 15.367
Göllü 238 Yalıköy 5.258
Görele 2.144 Yavuz Selim 5.219
Göztepe 9.766 Yeni Mahalle 19.399
Gümüşsuyu 13.916 Zerzavatçı 989
İncirköy 17.317 TOPLAM:                        248.260

(Not: Kalın ve italik karakterde yazılan mahalleler, kırsal mahallelerdir.)

Şekil 3: Beykoz İlçesi Yönetsel Alanında Kırsal Mahalleler
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Beykoz ilçesi yönetsel alanında yer alan kırsal mahalleler, gerek nüfus gerekse nü-
fus yoğunluğu bakımından diğer mahallelerden ayrışmaktadırlar. Beykoz ilçesi 
yönetsel alanında mahallelere göre nüfus dağılışını gösteren Şekil 4 incelendiğinde; 
kırsal mahallelerde nüfus ve nüfus yoğunluğunun oldukça az olduğu anlaşılmakta-
dır. Şehrin merkezine yakın kırsal mahallelerde nüfus miktarı ve yoğunluğu nispe-
ten artarken, çoğu kırsal mahallenin nüfusunun 1.000 kişinin altında olduğu gö-
rülmektedir (Şekil 5). Kırsal mahalleler nüfus miktarı ve yoğunluğunun yanı sıra 
yürütülen ekonomik faaliyetler, hâkim olan ekonomik ve toplumsal düzen bakı-
mından da Beykoz ilçesi yönetsel alanındaki diğer mahallelerden ayrılmaktadırlar. 
Bu yerleşim birimlerinde birincil ekonomik faaliyetler (tarım, hayvancılık, orman-
cılık gibi) sürdürülmektedir ve şehre has hayat tarzını buralarda gözlemlemek ol-
dukça zordur. 

Şekil 4: Beykoz İlçesi Yönetsel Alanında Mahallelere Göre Nüfus Dağılışı, 2019

Şekil 5: Beykoz İlçesi Yönetsel Alanında Kırsal Mahallelerin Nüfus Büyüklüğüne Göre Sınıflandırılması, 
2019

Ülkemizde Büyükşehir yönetim modelinin gelişim sürecini ve bu süreçte İstan-
bul’un durumunu ele aldığımız giriş bölümünde de detaylı bir şekilde belirtildiği 
gibi, 6360 Sayılı Kanun ülkemiz Büyükşehir sisteminde idarî, mali ve hizmet bakı-
mından önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bu kanunla İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi yönetsel alanında kalan bütün köylerin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ma-
halle statüsüne dönüştürülmüşlerdir. Böylece Beykoz ilçesi yönetsel alanında son 
kalan 20 tane en küçük yerinden yönetim birimi olan köyler de kaldırılmıştır. 

Alan Çalışması; Beykoz’un Kırsal Mahalleleri

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde araştırma kapsamında “kırsal mahalleler” 
olarak nitelendirdiğimiz, eski köy yerleşimlerinde, yeni idarî düzenlemenin kırsal 
alandaki birtakım etkileri avantaj ve dezavantajlar perspektifinden genel bir çerçe-
vede irdelenmeye çalışılacaktır. Araştırmanın evrenini 6360 Sayılı Kanunla köy tü-
zel kişiliği mahalleye dönüştürülen 20 yerleşme oluşturmaktadır. Araştırma dâhi-
linde ilk aşamada 20 kırsal mahallenin muhtarıyla görüşülmesi planlanmıştır; 
ancak içinde bulunduğumuz dönemde dünyada ve ülkemizde etkileri yoğun bir 
şekilde hissedilen COVID-19 pandemisi nedeniyle bu sayı 12 kırsal mahalleyle sı-
nırlı kalmıştır. Saha çalışmalarında 12 kırsal mahallenin muhtarıyla görüşülmüş; 
anket, derinlemesine mülakat ve gözlem teknikleriyle veriler elde edilmiştir. De-
vam edecek olan bu araştırmanın bundan sonraki aşamasında kırsal mahalle sa-
kinleriyle de görüşülmesi planlanmaktadır. İlk aşamada muhtarlarla görüşülmesi-
nin nedeni, kanunun etkileri hakkında mahalle sakinlerinden daha fazla bilgi ve 
uygulamada deneyime sahip olmalarıdır. Ülkemizde 6360 Sayılı Kanunun kırsal 
alanlara getirdiği birtakım yükümlülükleri 2022 yılı sonuna kadar ertelemesi nede-
niyle geçiş süreci olarak nitelendirebileceğimiz bu dönemde (2014-2022) yerel halk 
nezdinde kanunun etkileri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Araştırma kapsa-
mında görüşülen kırsal mahallelerin dağılımı aşağıdaki gibidir (Şekil 6). Görüşü-
len kırsal mahallelerin dağılımı gerek şehir merkezine olan mesafeleri (yakın - orta 
- uzak) gerekse nüfus miktarı ve ekonomik fonksiyonları (tarım, hayvancılık, or-
mancılık, turizm) bakımından ön görülen kriterlerimize uyum sağlamış bulun-
maktadır.  

Şekil 6: Görüşme Yapılan Kırsal Mahallelerin Dağılımı
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6360 Sayılı Kanun düzenlemesiyle Beykoz’daki kırsal nüfus sıfırlanmış olup, ilçe 
yönetsel alanının tamamı şehirleşmiş kabul edilmiştir. Şüphesiz bu idarî düzenle-
melerin, şehir yönetsel alanına dâhil edilen kırsal mahallelere birtakım avantajla-
rıyla birlikte dezavantajları da olmuştur. Araştırmada anket ve görüşmeler; kırsal 
alanda yaşamaktan - yaşam kalitesinden memnuniyeti ve 6360 Sayılı Kanundan 
önce ve sonraki durumu karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye yönelik tasarlan-
mıştır. Görüşülen muhtarların 8’i bahsi geçen kanun sonrasında muhtarlık görevi-
ne başlamış bulunmaktadır. Ancak bunların önemli bir kısmı, kanun öncesi azalık 
görevinde de bulunmuş olup, neticede kanun öncesi köy yönetimini bilen kişiler-
den oluşmaktadır. Görüşülen 4 muhtar ise kanun öncesinde muhtarlık görevine 
başlamış olup halen devam etmektedir. Anket, derinlemesine görüşme ve gözlem 
sonuçlarına dayanan araştırmanın ön bulguları, öne çıkan bazı başlıklar altında 
genel bir çerçeve içerisinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Kırsal mahalleleri tanımaya yönelik nesnel bilgilerin elde edildiği kısımdan; günü-
müzde kırsal mahallelerin çoğunun halen kırsal ekonomik fonksiyonlarını sürdür-
dükleri; şehre has hayat tarzını ve ekonomik fonksiyonları taşımadıkları görülmek-
tedir (Şekil 7). Beykoz şehir merkezine yakınlığıyla dikkat çeken Elmalı ve 
Örnekköy dışında, diğer kırsal mahallelerde hâkim ekonomik fonksiyonun tarım, 
hayvancılık (özellikle büyükbaş ve arıcılık), ormancılık ve turizm olduğu dikkat 
çekmektedir. Karadeniz’e komşu olmaları nedeniyle balıkçılık ve turizm faaliyetle-
ri, Poyrazköy ve Riva’da ön plana geçerken, Polonezköy’de özellikle turizmin ağırlık 
kazandığı görülmektedir. Görüldüğü gibi kırsal mahallelerin çoğunda ziraî faali-
yetler ön plandadır. 2019 yılı itibariyle Beykoz ilçesi dâhilinde meyve başta olmak 
üzere sebze, tahıl ve süs bitkileri yetiştiriciliğinin yapıldığı yaklaşık 1.000 hektarlık 
tarım alanı bulunmaktadır. Keza bitkisel üretimin yanı sıra kırsal mahallelerde ti-
cari amaçlı büyükbaş hayvancılık ve arıcılık önemli bir ekonomik faaliyet alanı 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 7: Kırsal Mahallelerden Görünümler (A: Alibahadır, B: Kılıçlı, C: İshaklı, D: Öğümce)   

Kentin etki alanı içerisinde yer alan kırsal yerleşmelerin yaşadıkları kentten, kır-
sal alandan memnuniyetlerinin değerlendirilmesi bu yerleşmelerin sadece alansal 
olarak kent içerisinde kalmalarını değil, aynı zamanda kentli olmaya hazır hissedip 
hissetmediklerini de ortaya koymaktadır (Bayar ve Karabacak, 2020: 89). Yaşanı-
lan yerden ve yaşam kalitesinden memnuniyet düzeylerini etkileyen eğitim, sağlık, 
güvenlik, altyapı, alış-veriş imkânları, ulaşım, sosyal imkânlar gibi değişkenler ma-
halle bazında sorgulandığında karşımıza farklı memnuniyet düzeyleri çıkmaktadır. 
Sağlık, eğitim, sosyal imkânlar, ulaşım hizmetlerini yeterli düzeyde gören mahal-
lelerin, şehir merkezine yakın mahalleler olduğu; yetersiz görenlerin ise genellikle 
uzak mahalleler olduğu dikkat çekmektedir. Güvenlik hizmetleri, alış-veriş imkân-
ları ve altyapı hizmetlerini yetersiz görenlerin oranındaki artış dikkat çekicidir. 
Yapılan derinlemesine görüşmelerde özellikle altyapı ve güvenlik hizmetlerinin 
yetersiz olduğu ve bu durumdan memnun olmadıkları açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Netice olarak birtakım hizmetlerin yetersizliğini beyan etmelerine karşın, genel 
olarak yaşanılan kırsal mahalleden memnuniyetleri sorulduğunda görüş birliğiyle 
memnun olma durumu ortaya çıkmaktadır. Yaşanılan kırsal mahalleden memnun 
olunmakla birlikte şehirsel birtakım hizmetleri henüz yeteri kadar alamamış ol-
dukları anlaşılmaktadır. 

Yaşanılan yerden ve yaşam kalitesinden memnuniyet düzeylerini etkileyen bir 
akım değişkenlerin 6360 Sayılı Kanun öncesi ve sonrası durumları sorgulanmıştır. 
Köy idarî statüsünden, şehrin yönetsel alanına mahalle kimliğiyle dâhil olmayla 
birlikte aradan geçen 6 yılda (2014 - 2020) eğitim, sağlık, güvenlik, alış - veriş hiz-
metleri, ulaşım, altyapı, çevre hizmetleri, sosyal tesislerin durumundaki değişimler 
irdelenmiştir. 6360 Sayılı Kanunla köyden mahalleye dönüşümle, ele alınan değiş-
kenlerden sadece ulaşım ve çevre hizmetlerinin (temizlik, çöplerin toplanması) ge-
liştiği, dönüşümün olumlu bir etkisi olarak değerlendirilmiştir. Köyden mahalleye 
dönüşümle birlikte ulaşım hizmetlerinin geliştiği yönünde olumlu görüş bildiren 
muhtarların oranı %58’dir. Özellikle temizlik ve çöplerin toplanması noktasında 
çevre hizmetlerinin geliştiğini beyan edenlerin oranı ise %75’tir. 6360 Sayılı Ka-
nunla köyden mahalleye dönüşümle sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, sosyal 
tesisler, alış-veriş hizmetleri gibi hizmet alanlarında çoğunlukla yeni gelişmelerin 
olmadığı beyan edilmiştir. Yapılan görüşmelerde özellikle altyapı ve güvenlik hiz-
metlerindeki yetersizliğe dikkat çekilmiş; dönüşümün olumsuz bir etkisi olarak 
değerlendirilmiştir.  Köyden mahalleye dönüşümle kırsal mahallelerde özellikle 
güvenlik hissinin azaldığı, suç oranlarının arttığı ifade edilmiştir. Kanun öncesi 
kırsal alanların güvenliğini sağlamada jandarma teşkilatı görevliyken, kanun son-
rası şehrin yönetsel alanına dâhil olan kırsal mahallelerin güvenliğinden emniyet 
teşkilatı sorumlu hale gelmiştir. Ancak şehirde görev yapan emniyet teşkilatının 
hizmet alanının genişletilmesi, kırsal alana hizmete dair birtakım yetersizlikleri 
beraberinde getirmiştir. Yapılan görüşmelerde beyan edilen birtakım olumsuzluk-
lara rağmen genel kanı olarak, mahalle olduktan sonra belediyenin hizmetlerinden 
memnuniyet durumu söz konusudur. Yöneltilen “Belediye hizmetlerinden mem-
nun musunuz?” sorusuna %83 evet yanıtı verilirken, %17 hayır yanıtı verilmiştir. 

Yapılan görüşmelerde kırsal mahallelerin şehirsel mahalleler gibi birtakım sorum-
luluklara tabi tutulacak olmalarının endişe yarattığı gözlemlenmiştir. Tüzel kişiliği 
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kaldırılan köyler, yani yeni kırsal mahalleler, artık büyükşehir belediyelerinin yö-
netim alanına girdikleri için şehirsel mahalleler gibi bir takım vergi, harç ve katı-
lım paylarını ödemekle yükümlüdürler. Bu durum, 6360 Sayılı Kanunun Geçici 
1. Maddesinin 15. fıkrasında “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 
bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre 
alınması gereken emlak vergisi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 
alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih 
dâhil) alınmaz. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 
tarihine kadar en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.” hükmüyle 
2022 yılı sonuna kadar ertelenmişti. En son yapılan yasal düzenlemeyle (16 Ekim 
2020 tarihli 7254 Sayılı Kanun) giriş bölümünde detaylı bir şekilde ele alındığı 
üzere kırsal mahalle, kırsal yerleşik alan tanımlaması yapılmış ve buralarda “gelir 
vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından 
bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan 
binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 1319 sayılı Emlak Ver-
gisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde tica-
ri, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi 
%50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen 
yerlerde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina in-
şaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken 
diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır. Bu yer-
lerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için 
%50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.” hükümleri karara 
bağlanmıştır. Görüldüğü gibi, kırsal mahalle olarak belirlenecek yerlerde, yerle-
şim birimlerine yüklenen bazı sorumluluklar nispeten hafifletilmiştir. Kasım ayı 
içerisinde muhtarlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde, muhtarların hiçbirinin 
bu yeni yasal düzenlemeden haberdar olmadıkları anlaşılmıştır. Detayını paylaş-
tığımız gelişmeden memnuniyet duyduklarını ancak süreçteki devamlı değişim ve 
belirsizliğin kendilerini endişelendirdiğini ifade etmişlerdir. Belirtilen yeni yasal 
düzenleme kapsamında Beykoz ilçesi dâhilinde köy tüzel kişiliği kaldırılarak, ma-
halleye dönüştürülen yerleşim birimlerini “kırsal mahalle” - “kırsal yerleşik alan” 
olarak tanımlayabilmek için ilçe belediye meclisinin karar alması ve teklifi onay 
için büyükşehir belediye meclisine göndermesi gerekmektedir. Bu bağlamda Bey-
koz ilçesi yönetsel alanında yer alan kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların bir 
an önce titizlikle tanımlanması büyük önem taşımaktadır. Hakikatte bu husus, bu 
konuda yaptığımız çalışmanın esasını teşkil etmektedir.  

6360 Sayılı Kanunun kırsal mahallelerdeki sosyo-ekonomik birtakım etkileri in-
celenmiştir. Görüşülen muhtarların %75’i kanun sonrası köyün tarım arazilerin-
de azalma yaşandığını belirtmişlerdir. Kanun sonrası köylerinde arazi fiyatlarında 
bir artış yaşandığını belirten muhtarların oranı ise %75’tir. Yapılan görüşmelerde 
kanun sonrası mera alanları ve ormanlardan yararlanmada da bir azalma yaşandı-
ğı; kırsal ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiği ifade edil-
mektedir. Kırsal mahallelerin çoğunun günümüzde temel geçim kaynağının ziraî 
faaliyetler olduğu düşünülürse bu göstergeler gelecek için oldukça kaygı vericidir. 
Kanun öncesi kırsal kesimdeki tarımsal faaliyetlere yönelik özellikle İl Özel İdare-

lerinin tarımsal politika ve destekleri söz konusuydu. Ancak 6360 Sayılı Kanunla 
büyükşehir belediyeli illerde İl Özel İdareleri kaldırılmıştır. Kırsal alandaki tarım-
sal faaliyetlerin gelişimi, desteklenmesi ve sürdürülebilirliği noktasında ülkemizde 
önemli görevler üstlenmiş olan İl Özel İdarelerinin görevleri, belediyelere devredil-
miştir. Belediye sınırlarına dâhil edilen kırsal alanlardan ötürü, Büyükşehir yasası-
nın 7. Maddesinin f fıkrasına “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılık 
destekleri için her türlü faaliyette bulunabilirler” hükmü eklenmiştir. Yasa öncesi 
belediyelerin böyle bir görev tanımı ve doğal olarak hizmetlere ilişkin bir altyapısı 
yokken yasa sonrası kendilerine yüklenen bu görevi yerine getirebilmek için ge-
rekli altyapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri 
bünyesinde tarımsal hizmetlere yönelik yapılanmaya gidilmiştir. Ancak tarımsal 
hizmetlere ilişkin bu boşluğun tam anlamıyla doldurulmasının ve tarımsal faali-
yetlerdeki birçok problemin çözümünün uzun vadede mümkün olabileceği açıkça 
görülmektedir. Nitekim çalışmamız özelinde kendilerine yöneltilen “Büyükşehir il 
ve ilçe belediyelerine verilen tarım ve hayvancılığı geliştirme görevi yerine getiril-
mekte ve mahallenizde tarım ve hayvancılık gelişmekte midir?” sorusuna muh-
tarların %91’i hayır yanıtını vermiştir. Valiliğe, dolayısıyla Kaymakamlıklara yani 
merkezi idarelere bağlı, Tarım Müdürlükleri’nin durumu; bu kanun değişikliği se-
bebiyle yeniden değerlendirilmelidir.

Yapılan görüşmelerde, köyün mallarının el değiştirmesinin kanunun getirdiği 
önemli bir dezavantaj ve sıkıntı olarak görüldüğü açıkça anlaşılmaktadır. Kanun 
öncesi köyler, kamu tüzel kişiliğe sahip oldukları için mal sahibi olabilme hakları 
mevcuttu. Birçok köyün arazi, dükkân, bina, fırın, düğün salonu gibi köy tüzel ki-
şiliğine ait malları bulunmaktaydı. Kanun öncesi çoğunlukla köylünün imece usu-
lüyle ürettiği bu malları üzerindeki hakları, kanun sonrasında ellerinden alınmış 
ve belediyelere devredilmiştir. El değiştiren bu malların köylüler nezdinde köye 
dair aidiyetin önemli bir parçası olduğu ve yapılan değişikliğin buna zarar verdiği 
özellikle vurgulanmıştır. Ülkemizde büyükşehir yönetim modeli altında köylerin 
mahalleye dönüştürülmesi süreci, basit bir idarî değişiklik olarak görülmemelidir. 
Çünkü Türk idarî sisteminde köyler; tarihsel geçmiş ve bir takım gelenekler üzeri-
ne inşa edilmiş en küçük yerleşim ünitesi olup, yerinden yönetim birimidir. Yapı-
lan görüşmelerde kimlik ve aidiyete yönelik ciddi endişelerin olduğu görülmüştür. 
“Köyden mahalleye geçişle birtakım geleneklerinizin, kültürel değerlerinizin kay-
bolduğunu veya kaybolacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna muhtarların ta-
mamı evet yanıtını vermiştir. “Köyden mahalleye geçişle köy halkının ilişkilerinde 
azalma olduğunu yahut olacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise muhtarların 
%83’ünün yanıtı evet olmuştur. “Günümüzde kendinizi köy muhtarı mı yoksa ma-
halle muhtarı mı olarak tanıtıyorsunuz” sorusuna, bir muhtar dışında diğer muh-
tarların tamamı “köy muhtarı” yanıtını vermiştir. Köye dair aidiyet duygusunun 
yoğun bir şekilde hissedildiği, idarî kimliklerinin değiştirilmesine rağmen, halen 
eski kimliklerine sahip çıktıkları; yeni kimliklerini ise özümsemedikleri açıkça gö-
rülmektedir. Nitekim “Mahalleye dönüştükten sonra kendinizi şehrin bir parça-
sı olarak görüyor musunuz?” sorusuna %83 hayır yanıtı verilmiştir. “Yeniden köy 
idarî statüsüne dönmek ister misiniz?” sorusuna ise muhtarların tamamı görüş 
birliğiyle evet yanıtını vermiştir.
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Tarihsel süreçte ülkemizin yerel yönetim sisteminde birçok yasal düzenleme ya-
pılmıştır. Ancak bu yasal düzenlemeler içerisinde şüphesiz hiçbiri 6360 Sayılı Ka-
nun kadar etkili olmamıştır. 6360 Sayılı Kanun ülkemizin mülki idare düzeninde 
önemli değişiklikler meydana getirmiştir. 6360 Sayılı Kanunla yeni büyükşehir be-
lediyeleri kurulurken; kanunun şüphesiz en büyük etkisi köy ve beldelerin idarî ya-
pısında köklü değişiklikler yaratması olmuştur. Bütün büyükşehir belediye idaresi 
kurulan illerde, yerel halka sorulmadan tüm köy idarelerinin tüzel kişilikleri kaldı-
rılarak, buralar büyükşehir - ilçe belediyelerinin mahalleleri haline getirilmişlerdir. 
Kanunun getirdiği değişikliklerden en çok etkilenen köylerde bu kanunun hazırlık, 
uygulanmaya geçiş ve uygulanma sürecinde muhtarlara bir bilgilendirme yapılma-
dığı anlaşılmaktadır. “6360 Sayılı Kanunun hazırlık sürecinde size bilgilendirme 
yapılıp, görüşünüz alındı mı?” sorusuna muhtarların tamamı “hayır” yanıtını ver-
miştir. Muhtarların tamamı “Kanun uygulamaya geçtikten sonra kanun hakkında 
detaylı bilgiye sahip miydiniz?” sorusuna da “hayır” yanıtını vermiştir.  

Sonuç

Ülkemizde 2012 yılında kabul edilen 6360 Sayılı Kanun, büyükşehir yönetim mo-
delinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bunlardan birisi, büyükşehir-
lerde yer alan bütün köy yerleşimlerinin tüzel kişiliklerini kaybederek büyükşehir 
belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesinin yönetimi altına giren, tüzel kişilikleri 
olmayan mahallelere dönüştürülmesidir. Bu düzenlemeyle kırsal alanlar, şehrin 
yönetsel alanına dâhil edilmiş; hizmetlerin bütünlüğü ve etkinliği hedeflenerek, il 
sınırında büyükşehir yönetim modeline tam anlamıyla geçilmiştir. Böylece il idarî 
sınırları içerisinde yer alan bütün mahalleler arasında bir fark kalmamıştır.

Şüphesiz bu yeni idarî düzenlemenin, şehir yönetsel alanına dâhil edilen kırsal ma-
hallelere birtakım avantajlarıyla birlikte dezavantajları da olmuştur. Beykoz özelin-
de yapmış olduğumuz görüşmelerde kanunun daha çok olumsuz etkileri olduğu 
dikkat çekmektedir. Özellikle köy olgusunu, köy kimliğini ortadan kaldıracak ol-
masına ilişkin çok belirgin bir endişenin var olduğu gözlemlenmiştir. Kanunun 
olumsuz etkileri hakkında özellikle köyün mal varlığının el değiştirmesi, çeşitli 
mali yükümlülüklerin gündeme gelmesi, güvenlik durumu, tarım, hayvancılık ve 
ormanlardan yararlanmadaki değişimler, muhtarın yetkilerinin kısıtlanması ve 
birtakım hizmetlere erişimdeki zorluklar ön plana çıkmıştır. Köylerin şehrin yö-
netsel alanına mahalle olarak dâhil edilmeyle birlikte özellikle çöplerin toplanması, 
ulaşım hizmetlerinin yaygınlaşması, kolaylaşması gibi konular olumlu etkiler ola-
rak ön plana çıkmaktadır. 

Yapmış olduğumuz görüşmelerden, esasında kırsal mahallelerin kırsal alanda ya-
şamaktan memnun oldukları; köy kimliğine dair aidiyetlerini korudukları, değişen 
idarî kimliklerine rağmen kendilerini şehrin bir parçası olarak görmedikleri, yasal 
zorunluluk olarak meydana gelen bu idarî dönüşümden en önemli beklentilerinin 
ise yaşadıkları yere, yaşadıkları koşullara uygun hizmetleri hızlı ve etkin bir şekil-
de alabilmek olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada şehir yönetsel alanında kırsala 
özgü yeni ve ilave kanuni düzenlemelerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kırsal ve 
şehirsel alanda yer alan bu yerleşim birimlerinin aynı statüde değerlendirilmesi, 

birçok meseleyi beraberinde getirebilecektir. Bu nedenle büyükşehir belediyesi 
– büyükşehir ilçe belediyesi yönetsel alanında; kırsal ve şehirsel alanda yer alan 
bu yerleşimlerin potansiyellerinin tespit edilmesi, sahip oldukları özelliklere göre 
gelişimlerinin planlanması, sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu ise 
ancak şehrin yönetsel alanındaki kırsal ve şehirsel yerleşim birimlerinin imkânla-
rı ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı şekillerde ele alınmaları ve yönetilmeleriyle 
mümkün olabilir.

Bu kapsamda oldukça güncel bir gelişme olan 16 Ekim 2020 tarihli 7254 Sayılı Ka-
nunun ilgili maddesi kırsal mahalleleri tanımlama noktasında önemli bir adımdır. 
Bu kanunun ilgili maddesi köy iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi 
sınırları içerisinde sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye 
hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikka-
te alınarak, kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleleri, kırsal mahalle 
olarak kabul etmenin önünü açmıştır. Kanun bu belirlemenin mahalle düzeyinde 
yapılmasını; ancak tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen bazı mahalleler-
de de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alanların da belir-
lenebileceğini hükme bağlamıştır. Kırsal yerleşik alan tanımlaması, özellikle şehrin 
merkezine yakın olan, şehirle-kırsal alan arasında bir nevi geçiş kuşağını oluşturan 
mahalleler için önem taşımaktadır. Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tanımla-
ması için belirlenen kriterler çerçevesinde ilgili ilçe belediyelerinin titizlikle ça-
lışması, bu alanları belirlemesi ve belediye meclisinin kararı ile teklifi büyükşehir 
belediye meclisine onay için sunması gerekmektedir.    

Bu tanımlamalar önemli olmakla birlikte, şimdilik sadece Büyükşehir Belediye-
si Kanunu’nun kırsal alana getirdiği birtakım mali yükümlülükleri kaldırmak ve 
hafifletmek için bu adımın atılmış olduğu bir gerçektir. Esas olan bundan sonraki 
süreçte tanımlanan bu alanların potansiyellerine ve mevcut şartlarına uygun ola-
rak planlanması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması bağlamında 
bütüncül adımların atılmasıdır. Yani tanımlanan kırsal mahalle ve kırsal yerleşik 
alanların diğer mahallelerden farklı olarak ele alınması, planlanması ve yönetilmesi 
bundan sonraki süreçte kırsal alanların sürdürülebilirliği için önem taşımaktadır. 
Bu noktada imar ve plan bütünlüğü ile hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin arttı-
rılması hedeflenerek çıkılan bu idarî dönüşüm yolunda hem kırsal alanı korumak 
hem de götürülecek olan hizmetlerle kırsalı potansiyeline uygun olarak kalkındır-
mak mümkündür.

Kırsal alanlar ve buralarda yer alan yerleşimler, esasında şehrin devamlılığını sağ-
layan döngünün önemli bir parçası olarak görülmelidir. Beykoz özelinde mevcut 
kırsal alanlar; tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerle şehrin beslenmesine katkı sağ-
layan, su kaynaklarıyla şehre hayat veren, temiz hava ve yeşil doğasıyla dinlenmek 
için kaçış noktaları olan aynı zamanda şehir halkı için kırsal turizm adına birçok 
imkânı barındıran özel alanlardır. Bu nedenle kırsal sürdürülebilirlik, şehrin ve 
ekolojik dengenin devamı için bir nevi ön koşuldur. İdarî dönüşümün bu bağlam-
da ele alınması, bütüncül olarak planlamalarda kırsal alana önem verilmesi ve ko-
runması gelecek kuşaklar adına da elzemdir.
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Öyküsü



Beykoz (İstanbul) İlçesinde 
Sanayinin Gelişimi, Dağılışı ve 
Yapısal Özellikleri1

Kadir TEMURÇİN2

Özet

Ekonomisi genellikle tarımsal üretime dayalı olan Osmanlı İmparatorluğu’nda öne 
çıkan bir diğer sektör olarak sanayi, daha çok küçük imalat ve lonca meslek grupla-
rına bağlı olarak atölyeler şeklinde çalışmaktaydı. Osmanlı’da 18.yy.ın ilk çeyreğin-
den itibaren sanayileşme çabaları başlamış (özellikle 19.yy.da) ve işletmeye açılan 
sanayi tesisleri daha çok devlet işletmeleri şeklinde kendini göstermiştir. Makine ve 
teçhizatı çoğunlukla yurtdışından getirilerek Fabrika-ı Hümayun ismiyle kurulan 
fabrikaların hemen tamamı öncelikle ordunun ve payitahtın ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere hizmete açılmıştır. Kaynaklardan 19.yy.da devlete ait kurulan fabrika sa-
yısının 150 ile 160 arasında olduğu ve bu fabrikaların da yaklaşık %60’ının İstanbul 
ve yakın çevresinde kurulduğu bilinmektedir. Bu dönemde İstanbul ve çevresinde 

1  Bu çalışmada, 217K119 no.lu TÜBİTAK SOBAG (1001) tarafından desteklenen “İstanbul İlinde Sanayinin 
Mekânsal Dönüşümü: Süreçler, Etkiler, Beklentiler” isimli proje kapsamında elde edilen verilerin bir kısmı kullanıl-
mıştır.
2  Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, e-mail: kadirtemurcin@sdu.
edu.tr
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hizmete açılan işletmelerin yaklaşık %15’i İstanbul’un nispeten uzağında Beykoz 
ve çevresinde kurulmuştur. Bu çerçevede araştırma alanı olarak belirlenen ve İs-
tanbul’un güzide ilçelerinden biri olan Beykoz, 19.yy. başlarından itibaren devlet 
eliyle fabrikasyon işletmelerin açıldığı ve yoğunlaştığı önemli alanlardan biri ol-
muştur. Osmanlı Dönemi’nde sanayi tesislerinin Beykoz’da kurulmasında; bura-
daki Küçüksu, Göksu, Çubuklu, Riva, Tokat gibi derelerin taşıdığı önemli miktarda 
su varlığının, bu derelerin taşıdığı ve biriktirdiği kil oranı yüksek, kırmızı renkli 
alüvyonların, neojen yaşlı silis ocakların ve çevredeki ormanlardan sağlanan odun 
ve kereste varlığının etkisi göz ardı edilemez. Bu su ve hammadde kaynakları var-
lığı ile dönemin yetkililerinin Beykoz’u tercih etmeleri, burada sanayi açısından 
bir başlangıcı oluşturmuş ve Beykoz, İncirköy, Çubuklu, Paşabahçe imalathanele-
rin ilk kurulduğu semtler olarak belirmiştir. Bu kapsamda 19.yy.ın başlarında III. 
Selim döneminde Beykoz ve çevresinde ilk kurulan fabrikalar; Beykoz Kâğıthane-
si (1802-1804), Beykoz Çuha Fabrikası (1805), Beykoz-İncirköy Cam ve Porselen 
Fabrikası ve Beykoz Deri ve Kundura Fabrikaları olmuştur. Daha sonra II. Mahmut 
döneminden sonra gerek devlet eliyle gerekse özel teşebbüs ve yabancı ortaklıklar-
la Beykoz ve çevresinde çeşitli sektörlerde sanayi işletmeleri açılmıştır. Bu tesisle-
rin bazıları çeşitli sebeplerle çok uzun ömürlü olamamış, bazıları da Cumhuriyet 
sonrası neredeyse günümüze yakın bir zamana kadar işletmeye açık kalabilmiştir. 
Cumhuriyet sonrası Üsküdar’a bağlı bir kasaba görünümünde olan Beykoz, 1930 
yılında ilçe statüsü kazanmıştır. İlçe, 1935 Genel Nüfus Sayımı verilerine göre 
21308 nüfusa sahip iken, bu değer gerek kırdan kente gerekse yurtdışından göçlerle 
2019 yılında 248260’a yükselmiştir. Bu nüfus artışında çalışma konusu olan sanayi 
ve sanayileşmenin de payı oldukça önemli bir boyuttadır. Bu çalışmanın amacı, 
Beykoz ilçesindeki sanayileşmenin tarihsel gelişimini ve bu gelişimin nedenlerini, 
yapısını ve sektörlerin dağılımını belirlemektir. 2017 yılı verileri itibariyle ilçede; 
başta dokuma, giyim eşyası ve deri sanayi, taş-toprağa dayalı sanayi, gıda, içki ve 
tütün sanayi ve kimya, petrol, kauçuk, plastik sanayileri olmak üzere çeşitli sek-
törlerde 123 sanayi işletmesinde toplam 6914 kişi çalışmaktadır. Çalışmada veri 
kaynağı olarak tarihi belge ve dokümanlar, bildiri, makale ve kitaplar ile İstanbul 
Sanayi Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan elde edilen veriler kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Beykoz, Sanayi, Sanayileşme.

Giriş

Çalışma alanı olan Beykoz ilçesi, Avrupa ve Asya kıtasının birbirine en çok yak-
laştığı İstanbul Boğazı’nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. İstanbul ilinin 39 il-
çesinden biri olan Beykoz’un doğusunda Şile ve Çekmeköy, güneyinde Ümraniye 
ve Üsküdar, batısında İstanbul Boğazı ve kuzeyinde de Karadeniz bulunmaktadır. 
Beykoz İlçesi, yaklaşık 310 km² yüzölçümüne ve 45 mahalleye sahiptir (Şekil 1). Bu 
çalışmada, Beykoz ilçesindeki sanayileşmenin tarihsel gelişimi, gelişmenin neden-
leri, sanayinin yapısı ve sektörel dağılışı üzerinde durulacaktır. 

Ekonomik faaliyetlerin farklı alanlarda kümelenmesi ve dağılması, ekonomik un-
surların birbirleriyle ilişkilerinin sonucudur. Böylece ekonomik faaliyetlerin yo-

ğunlaştığı esas mekânlar oluşmakta ve bu mekânlar her türlü ekonomik faaliyeti 
kendine çeken birer merkez konumuna ulaşmaktadır. Türkiye’de ekonomik faali-
yetlerin yoğunlaştığı en önemli merkez İstanbul’dur (Mutluer, 1995: 1). Sanayi te-
sisleri, şehirlerde önce şehrin iç kısımlarında geliştikleri, sonra büyüyerek şehrin 
çevresine yayıldıkları için şehirlerin alansal yayılmasını da teşvik etmektedirler 
(Tümertekin, 1984: 109-128). Türkiye’de ve dolayısıyla İstanbul’da yeni sanayi faa-
liyetlerinin yayıldığı alanlar çoğu kez şehirlerin kenarlarındaki tarım alanları, eski 
rekreasyon alanları ve banliyöler olmaktadır (Özgüç, 1986-87: 35). Ancak çalışma 
alanı olan Beykoz ilçesi bu yayılma alanlarından biri değil, aksine İstanbul ilin-
de sanayinin geleneksel olarak başlangıç mekânı olarak seçilmiş bir özellik gös-
termektedir. Avrupa’daki sanayi devriminin etkileri dolayısıyla Osmanlı Devleti 
ticari ve ekonomik manada görece gerilemesini en aza indirmek amacıyla çeşitli 
tedbirler almaya başlamış ve 19.yy.ın başlarından itibaren sanayileşme çabalarına 
hız vermiştir. İşte bu çerçevede kurulan devlet fabrikalarının (Fabrika-i Hümayun) 
sanayi mekânlarından biri olarak da Beykoz ve çevresi seçilmiştir. 

Bu süreçte Beykoz ilçesinde eski su değirmenleriyle başlayan, 19.yy.da kurulan sa-
nayi işletmeleriyle devam eden ve Cumhuriyet sonrası Deri ve Kundura Fabrikası, 
Rakı ve İspirto fabrikası, Şişe-Cam Fabrikası ve yabancı sermayeye ait birtakım 
tesislerin kurulmasıyla devam eden bir sanayileşme süreci yaşanmıştır. Özellikle 
Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayan bu süreçte sanayi, Beykoz İlçesi’nde de 
nüfus ve yerleşmenin gelişiminde belirleyici bir rol oynamıştır. Yoğunlukla tarım-
sal faaliyetlerin ekonomik olarak hâkimiyetinin yaşandığı ilçede, Cumhuriyet son-
rası sanayinin etkisi hızla artmaya başlamıştır. Esasında özellikle 2. Dünya Savaşı 
sonrasında İstanbul genelinde yaşanan dönüşümün etkileri, Beykoz ilçesinde de 
yaşanmıştır. 1945-2000’li yıllar arasında ilçe nüfusunun artışında belirleyici fak-
tör olan sanayi, ilçeye iç göç hareketlerinin başlamasına ve hızlı bir nüfus artışına 
neden olmuştur. Beykoz ve çevresine çalışmaya gelen işçiler, sonrasında gerek işçi 
lojmanlarında gerekse fabrikaların yakın çevresinde inşa ettikleri gecekondularda 
yerleşmeye başlamışlardır. Artan konut ihtiyacı Beykoz ilçesinin mekânsal olarak 
hızla büyümesine neden olmuştur. Bu manada ilçede nüfus ve yerleşme 2000’li yıl-
lara kadar hızlı bir gelişim sürecine girmiş ancak özellikle bu bahsedilen üç fab-
rikanın özelleştirme politikaları çerçevesinde üretimlerini durdurmasıyla birlikte 
sanayi fonksiyonunun itici etkisi azalma eğilimi göstermiştir. İlçede belirli sanayi 
tesislerinin kapanması, ortaya çıkan işsizlik sorunu, doğum oranlarının düşüşü, 
ilçeden başka yerlere olan göçler etkisi ile nüfus artış oranlarında önceki yıllara 
göre düşüş olmuştur (Kocadağlı, 2019). Beykoz ilçesinin 1935 yılında 21308 kişi 
olan nüfusu, 1950 yılında 37152’ye, 1970 yılında 76385’e, 2000 yılında 210832’ye, 
2010 yılında 2461363’e yükselmiştir. Ancak bu yıllardan sonra nüfus artışı durağan 
hale gelmiş ve 2020 yılında ilçe nüfusu 248260 kişi olarak kayda geçmiştir. İlçede 
nüfusun yoğunlaştığı mahalleler; Kavacık (22263 kişi), Çubuklu (20691 kişi), Yeni 
Mahalle (19399 kişi), İncirköy, Tokatköy, Gümüşsuyu, Çiğdem, Soğuksu, Göztepe 
ve Rüzgarlıbahçe mahalleleridir. Bu mahalleler aynı zamanda günümüz sanayi iş-
letmelerinin de kümelendiği alanlar olarak görülmektedir (Tablo 1).
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Şekil 1. Beykoz İlçesi Lokasyon Haritası3

Sanayinin önemli ögelerinden biri olan hammadde, ekonomik olarak elde edilebi-
leceği bir lokasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu manada Osmanlı Dönemi’nde sanayi 
tesislerinin Beykoz’da kurulmasında; kıyı şeridinde iskân edilmemiş geniş sayıla-
bilecek toprak parçalarının bulunmasının (Küçükerman, 1998), Küçüksu, Göksu, 
Çubuklu ve Tokat gibi derelerin taşıdığı önemli miktarda su varlığının, bu dere-
lerin taşıdığı ve biriktirdiği kil oranı yüksek, kırmızı renkli alüvyonların, neojen 
yaşlı silis ocakların ve çevredeki ormanlardan sağlanan odun ve kereste varlığı-
nın etkisi (Göney, 2019) göz ardı edilemez. Su ve hammadde kaynakları varlığı ile 
dönemin devlet yöneticilerinin Beykoz’u sanayileşme alanı olarak tercih etmeleri, 
burada sanayi açısından bir başlangıcı oluşturmuştur. Fakat günümüzde hammad-
deler, taşımacılık sistemlerinin gelişmesi, sanayi tesislerinin kompleks hale gelmesi,  
teknolojik gelişmelerle birlikte kolay temin edilebilmektedir. Önemli olan pazar 
ve işgücü gibi diğer faktörlerdir (Tümertekin ve Özgüç, 2005). Sanayi tesislerinin 
Beykoz İlçesi’nde kurulmasında pazara yakın olma, sektörel uzmanlaşma ve ulaşım 
olanakları gelmektedir. Yoğun makineleşmeye rağmen modern sanayide nitelikli 
işgücünün elde edilebilirliği ve maliyeti hala önemli bir faktör olarak öne çıkmak-
tadır. 

3 http://www.https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Otoyollar/istanbul.jpg; https://sehirharitasi.
ibb.gov.tr/ adreslerinden yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

Tablo 1. Beykoz İlçesi Mahallelere Göre Nüfus Dağılımı

 Mahalle Nüfus Mahalle Nüfus Mahalle Nüfus

Acarlar 7427 Elmalı 2955 Ortaçeşme 7843

Akbaba 2668 Fatih 4235 Öğümce 454

Alibahadır 756 Göksu 2804 Örnekköy 3991

Anadolu 
Hisarı 2656 Göllü 238 Paşabahçe 3780

Anadolu 
Kavağı 1613 Görele 2144 Paşamandıra 1215

Anadolufeneri 721 Göztepe 9766 Polonezköy 384

Baklacı 3124 Gümüssuyu 13916 Poyrazköy 905

Bozhane 453 İncirköy 17317 Riva 2343

Cumhuriyet 2026 İshaklı 1311 Rüzgarlıbahçe 8196

Çamlıbahçe 6362 Kanlıca 4179 Soğuksu 11105

Çengeldere 5104 Kavacık 22263 Tokatköy 15367

Çiftlik 5402 Kaynarca 680 Yalıköy 5258

Çiğdem 11218 Kılıçlı 532 Yavuz Selim 5219

Çubuklu 20691 Mahmutşevketpaşa 1795 Yeni Mahalle 19399

Dereseki 1578 Merkez 5878 Zerzavatçı 989

TOPLAM 248260

Kaynak: TÜİK 2020.

Bu manada Beykoz, bulunduğu lokasyon itibariyle aslında büyük bir pazarın tam 
ortasında yer almaktadır. Bu pazarlardan en önemlisi de İstanbul ili ve hinterlandı-
dır. İlçede yer alan sanayi tesisleri yerel pazar dışında ulusal ve uluslararası pazara 
hitap etmektedir. Araştırma alanında günümüzde mevcut sanayi tesisleri büyük 
oranda özel sektöre ait olup, müteşebbislerin öz sermayeleri ile kurulmuştur. İlçede 
yerli işletmelerin yanında küreselleşme ile birlikte yabancı sermaye yatırımlarının 
da varlığı görülmektedir. Özellikle ana metal, metal eşya, makine-teçhizat ve ula-
şım araçları sanayi, dokuma, giyim ve deri sanayi ile taş ve toprağa dayalı sanayi 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar pazarda önemli bir yere sahiptirler.

Sanayinin gelişmesinde hammaddenin temininden, mamul maddenin nakline ka-
dar vazgeçilmez bir diğer unsur olan ulaşım, çalışma alanı için de olumlu bir etmen 
olmuştur.  Sanayi bir yanda mevcut yerleşim alanlarının nüfusunu artırırken diğer 
yandan yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkmasına da sebebiyet vererek mekânsal 
büyümenin önemli unsurlarından birisi haline gelmiştir. Bu süreçte ulaşım altya-
pılarının gelişimi de erişilebilirliği artırdığı için mekânsal gelişimin yönünü ve yo-
ğunluğunu belirlemede etkili olmuştur. Beykoz ilçesinin güneyinde 1988 yılında 
hizmete açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve kuzeyinde 2016 yılında 
hizmete açılan Yavuz Selim köprüleri ile bağlantı yollarının yapımı ilçeye erişile-
bilirliği artırmıştır. Gerek denizyolu (Tuzla ve Haydarpaşa Limanları), gerek kara-
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yolu (E-80) gerekse havayolu (İstanbul ve Sabiha Gökçen Hava Limanı) ulaşımı 
açısından Beykoz önemli avantajlara sahiptir. Özellikle karayolu ulaşımı açısından 
uluslararası transit geçiş alanı üzerinde bulunan ilçe, bu özelliğini sanayileşme ve 
gelişme yönünden daha da iyi kullanmalıdır (Şekil 1).  

1.Beykoz İlçesinde Sanayinin Tarihsel Gelişimi

Osmanlı’nın bir tarım toplumu olduğu gerçeği bilinmekle birlikte, imparatorlukta 
şehirlerde ve kırsalda Lonca teşkilatları ve onlara bağlı meslek gruplarının klasik 
manada küçük imalat şeklinde yürüttüğü sanayi oldukça yaygın bir faaliyet kolu 
olarak belirmiştir. Osmanlı’da dokumacılık, dericilik, ağaç işlemeciliği, bakırcılık, 
demircilik, kâğıt imalathaneleri, dökümhaneler, baruthaneler, tuğla, çini ve seramik 
atölyeleri gibi önemli imalathaneler sanayi faaliyetlerinin başlıca imalat gruplarıy-
dı. Sanayi devrimiyle birlikte Batılı tarzda üretime ayak uydurma çabasına giren 
Osmanlı, 18.yy. başlarından itibaren sanayileşme sürecini yaşamaya başlamıştır. 
Sanayi dönüşümünün kabullenilmesi çok yavaş da olsa devlet sisteminin içerisin-
de bir olgu olarak öne çıkma eğilimine girmiştir. Bu yıllardan sonra küçük imalat 
faaliyetlerinin yanında daha çok devlet eliyle açılan ve işletilmeye çalışılan nispe-
ten büyük fabrika denilebilecek tesisler kurulmaya başlanmıştır. Açılan bu işletme-
ler geleneksel küçük atölye tipi imalatlardan farklı fabrikasyon usulü batılı tarzda 
imalat yapmaya çalışan tesislerden oluşmaktaydı. Özellikle 19.yy. başlarından iti-
baren sanayi devriminin etkilerinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Osmanlı 
toprakları üzerinde de hızla görülmeye başlaması, öncelikle yapılan el ve atölye tipi 
imalatın Avrupa’daki fabrikasyon imalat ile rekabet şansının olamamasına sebebi-
yet oluşturması4 Osmanlı’da da fabrikasyon imalathanelerinin açılmasını zorunlu 
kılmıştı. 

Osmanlı’da sanayi üzerine yapılan çalışmalarda, kurulan bu fabrikalara çok sık de-
ğinilmesine karşın bu süreçte ne kadar fabrika kurulduğuna dair tam olarak sis-
tematik bir kayıt olmadığı belirtilmiştir. Makine ve teçhizatı ile çalışanlarının da 
çoğunlukla yurtdışından getirilerek devlet sahipliğinde hizmete açılan ve Fabri-
ka-ı Hümayun (Ertürk, 2008) ismi verilen bu fabrikaların sayısının yaklaşık 150 ve 
üzerinde hatta bazı kaynaklarda 160 kadar olduğu belirtilmektedir (Turgut, 1985; 
Önsoy, 1988; Aytemur, 2010; Quataert, 2011; Kurt vd., 2016). Sanayinin el emeğine 
dayandığı bu dönemde, devlet büyük tezgâhlarda yüzlerce işçi çalıştıran işletmeler 
kurmuştur. Bu tesislerin neredeyse tamamı öncelikle askeri sebeplerle ordunun, 
sonrasında ise sarayın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş ve kuruluşlarında 
ticari bir kaygı güdülmemiştir (Eldem, 1994). Avrupa ile rekabet edebilmek ve sa-
nayi mamulleri ithalatını azaltmak için imparatorluğun farklı yerlerinde hizmete 
açılan bu fabrikaların önemli bir bölümü de İstanbul ve çevresinde (yaklaşık %60) 
yer almıştır. Bunlara; Bakırköy Baruthane-i Amire Fabrikası-1727, Eyüp İplikha-
ne-i Amire Fabrikası-1827, Eyüp Feshane-i Amire Fabrikası-1833, Zeytinburnu 
Sanayi Kompleksi (1841-1842)(Makine, Dokuma, Demir, Dökme vs. fabrikaları), 
Bakırköy Sanayi Kompleksi-1840’ların ilk yılları (Bez, İplik Bükme, Demir, Makine 
vs. fabrikaları), Cibali Tütün Fabrikası-1884, Zeytinburnu Silah Fabrikası-1902, Si-

4  Sanayi Devrimi ve özellikle 1838 Balta Limanı Antlaşması ve sonrası Osmanlı pazarının Avrupa mallarına açık 
hale gelmesiyle geleneksel üretimin rekabet oranı oldukça düşmüştür.

lahdarağa Elektrik Fabrikası-1914 örnek olarak verilebilir.

Bu dönemde İstanbul’da sanayinin lokasyonu Haliç ve çevresi (Tophane, Eyüp, 
Kağıthane, Fatih, Beşiktaş), Zeytinburnu, Bakırköy gibi alanlar olarak belirmesi-
ne karşın, İstanbul’a nispeten uzak bir yer olan Beykoz ve çevresi de, özellikle III. 
Selim dönemiyle birlikte, bir diğer sanayi lokasyonu haline gelmiştir. Osmanlı’da 
Birinci Dünya Savaşı’na kadar İstanbul ve çevresinde hizmete açılan sanayi işlet-
melerinin yaklaşık %15’inin Beykoz ve çevresinde kurulduğu araştırmalar sonucu 
tespit edilmiştir (Wiener, 1992; Bozdemir, 2011; Mcgoven, 2004; Quataert, 2004; 
Kurt vd., 2016). Bu kapsamda 19.yy.ın başlarında Beykoz ve çevresinde ilk kurulan 
fabrikalar; Beykoz Kâğıthanesi (1802-1804), Beykoz Çuha Fabrikası (1805), Bey-
koz-İncirköy Cam ve Porselen Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası (1810) 
ve Beykoz Tekstil Fabrikası (1823-1828) olmuştur. Daha sonraki yıllarda gerek 
devlet eliyle, gerekse özel teşebbüs ve yabancı ortaklıklarla Beykoz ve çevresinde 
çeşitli sektörlerde sanayi işletmeleri açıldığı tespit edilmiştir. 

Osmanlı’nın daha ilk devirlerinden itibaren sanayileşmenin çekirdeği sayılan su 
değirmenleri Beykoz derelerinde yer almaya başlamış, saray ve ordunun un ihti-
yacının çoğunluğu, Beykoz derelerinin çevirdiği çarklardan karşılanmıştır (Bilir, 
2008). 19.yy.ın ilk yıllarında devletin zorunlu ihtiyacı olan çuha ve kâğıdın yurt 
dışından ithal yerine yurt içinde imal edilmesi için Sultan III. Selim çuha ve kâ-
ğıt fabrikalarının kurulmasını emretmiştir. Bu sebeple dönemin Zahire Nazırı’nın 
araştırmaları sonucunda, özellikle kağıthanenin çarhlarını döndürmeye yetecek 
akarsuyun Beykoz’da Hünkâr İskelesi ve Akbaba köyü arasında Değirmenocağı 
mevkiinde bulunduğu tespit edilmiştir. Tokat Deresi adıyla bilinen bu akarsu başta 
olmak üzere, Beykoz ve çevresinde bulunan akarsular, daha sonraki yıllarda büyük 
bir sanayi bölgesinin Beykoz’da kurulmasının en önemli nedenlerden birini oluş-
turmuştur. Sultanın emri ile idaresi darphaneye bağlı olmak üzere Akbaba köyün-
de Hanife Hanım’ın değirmeninin suyu kâğıthaneye verilmek üzere satın alınmış-
tır. 1805 yılında Beykoz Kağıthanesi ve Beykoz Çuha fabrikası burada kurulmuştur. 
Çuha fabrikasının ömrü kısa olmakla birlikte kâğıt fabrikası 1832 (1836) yılına 
kadar çalışmaya devam etmiştir (Giz, 1968; Damlıbağ, 2015). III. Selim döneminde 
yine bu alanda Beykoz İncirköy’de hakkında fazla bir bilginin bulunmadığı bir cam 
ve porselen fabrikası ve 1810 yılında da ilk adı “Tabakhane-i Klevehane-i Amire”5 
olan Beykoz Deri fabrikası kurulmuştur (Küçükerman, 1989). Özellikle 19.yy.ın 
ikinci yarısından sonra da Beykoz, Paşabahçe, İncirköy, Çubuklu gibi yerleşme-
ler ile akarsular çevresinde çeşitli hammaddelerin varlığı ve devrin yöneticilerinin 
tercihi ile şimdiki ilçe sınırları içinde su değirmeni ve kaynak suyu tesisleri başta 
olmak üzere Tekstil Fabrikası, Çini fabrikası, Kiremit ve Tuğla Fabrikası, İsperme-
çet Mumu Fabrikası, Şişe ve Cam Fabrikası, İspirto Fabrikası, Kâğıt fabrikası gibi 
birçok sanayi tesisi açılmıştır (Tablo 2; Şekil 2).

5  Değişen diğer isimleri: Debağhane-i Klevehane-i Amire, Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası, Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii
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Şekil 2. Beykoz ve Çevresi (1909) (Küçükerman, 1998).

Açıklama: 1.Hünkâr İskelesi, 2.Debbağhane, 3.Kâğıt Fabrikası, 4.Hünkâr Sırtları, 
5.Tehaffuzhane, 6.Dikimhane, 7.Gazino, 8.Havuz. 9.Beykoz Kasrı, 10.Beykoz Ça-
yırı, 11.Yalıköy, 12.Beykoz Vapur İskelesi, 13.Hürriyet Bahçesi, 14.Beykoz, 15.Şa-
hinkaya Sırtları, 16.Hacı Ali Bey Çiftliği, 17.Karadağ Mahallesi, 18.Çayır Caddesi.

Bu tesislerin bazıları çeşitli sebeplerle çok uzun ömürlü olamamış bazıları da 
Cumhuriyet sonrası neredeyse günümüze yakın bir zamana kadar işletmeye açık 
kalabilmiştir. Kurulan bu fabrikalarda çalışanların önemli bir kısmı (makinelerin 
montajı, işletilmesi ve bakımı için gerekli mühendis, usta ve işçilerin) yurt dışın-
dan yabancı işçilerden, askerlerden, azınlıklardan oluşmaktadır. Ancak sanayileş-
me hamlesi sürecinde devlet tarafından kurulan ve işletilen bu fabrikaların birçoğu 
çeşitli nedenlerden; yangın, deprem ve sel gibi afetler, sabotaj ve hırsızlık gibi sal-
dırılar, bilgi ve tecrübesizlikten kaynaklanan kötü işletmecilik, Avrupa ülkelerinin 
rekabetleri, teknik eleman yetersizliği, kaliteli hammadde eksikliği gibi faktörler-
den dolayı üretime devam edememişlerdir (Aytemur, 2010; Önsoy, 1988; Kurt vd., 
2016).

Tablo 2. Beykoz İlçesinde Kurulmuş Olan Tarihi Endüstri Tesisleri

Tesisler Kuruluş Yılı Semt Durumu Sektör
Çuha ve İpekli 
Dokuma Fab.

1719’dan 
önce Beykoz Mevcut 

Değil
Dokuma, Giyim Eşyası, 
Deri…

Çubuklu Cam ve Billur 
İm.

1798-1878 
(1944-1845) Çubuklu Mevcut 

Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

İncirköy Cam ve 
Porselen İm.

1800 öncesi 
(1845-1846) İncirköy Mevcut 

Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

Beykoz Kağıt Fab. 1804 Hünkar İskelesi Mevcut 
Değil

Kağıt-Kağıt Ürünleri ve 
Basım…

Çuha-Kumaş Fab. 1805 Beykoz Mevcut 
Değil

Dokuma, Giyim Eşyası, 
Deri…

Beykoz Cam ve 
Porselen Fab. 1805 Beykoz Mevcut 

Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

İncirköy Çömlek İm. 18. yy. İncirköy Mevcut 
Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

Beykoz Askeri Debbağ 
Fab.* 1810 Beykoz Mevcut Dokuma, Giyim Eşyası, 

Deri…
Beykoz Dikimevi (eski 
Kağıthane) 19. yy. Beykoz Mevcut Dokuma, Giyim Eşyası, 

Deri…

Beykoz Tekstil Fab. 1823-1828 Beykoz Mevcut 
Değil

Dokuma, Giyim Eşyası, 
Deri…

Beykoz Çini Fab. 1845-1848 Beykoz Mevcut 
Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

Çukurçayır Tuğla ve 
Kiremit Fab. 1846 Paşabahçe Mevcut Taş ve Toprağa Dayalı…

İncirköy İspermeçet 
Mum Fab. 1863 İncirköy Mevcut 

Değil
Kimya, Petrol, Kauçuk, 
Plasik…

Modiano Cam 
Fabrikası 1884 Paşabahçe Mevcut 

Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

Beykoz Hamidiye 
Kağıt Fab. 1890 Beykoz Mevcut 

Değil
Kağıt-Kağıt Ürünleri ve 
Basım…

Foti Kendros Tuğla 
Fab. 1893 Anadoluhisarı Mevcut 

Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

Beykoz İspermeçet 
Mum Fab. 1895 Beykoz Mevcut 

Değil
Kimya, Petrol, Kauçuk, 
Plasik…

Su Değirmenleri 19. yy. Göksu Bir Kıs.
Mevc. Gıda, İçecek ve Tütün…

Testi İmalathaneleri 19. yy. sonu- 
20. Yy. başı

Göksu/ 
A.Hisarı

Mevcut 
Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

Umuryeri Kireç Fab. 1902 Beykoz Mevcut 
Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

K. Yorgi Pagapulo 
Konserve Fab. 1903-1912 Çubuklu Mevcut 

Değil Gıda, İçecek ve Tütün…

Kalınoğlu Ananyas 
Deri Fab. 1900-1910 Beykoz Mevcut 

Değil
Dokuma, Giyim Eşyası, 
Deri…

Paşabahçe Tuğla ve 
Kiremit Fab. 1910 Paşabahçe Mevcut Taş ve Toprağa Dayalı…

Beykoz Hamidiye 
Kağıt Fab. 1912 Beykoz Mevcut 

Değil
Kağıt-Kağıt Ürünleri ve 
Basım…

Göksu Tuğla ve 
Kiremit Fab. 1913 öncesi Göksu Mevcut 

Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

Göksu Değirmeni 1915 öncesi Göksu Mevcut 
Değil Gıda, İçecek ve Tütün…

Göksu Testi Fab. 1918 öncesi Göksu Mevcut 
Değil Taş ve Toprağa Dayalı…

Mazot Fab. 1922 öncesi Beykoz Mevcut 
Değil

Kimya, Petrol, Kauçuk, 
Plasik…

Paşabahçe İspirto ve 
İçki Fab. 1933 Paşabahçe Mevcut 

Değil Gıda, İçecek ve Tütün…

Paşabahçe Şişe ve Cam 
Fab. 1934 Paşabahçe Mevcut Taş ve Toprağa Dayalı…

Kaynak: Köksal, 2005; Kurt, vd., 2016 
*Beykoz Deri ve Kundura Fab.
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Bunlardan Beykoz Çini Fabrikası, İstanbul’un çeşitli semtlerinde (Eyüp, Balat…) 
porselen imalatı için ilk önemli çalışmaları yapan Ahmet Fethi Paşa’nın teşviki ile 
1845 yılında Beykoz çevresinde küçük imalathanelerde çalışan ustalar tarafından 
kurulmuştur. Zamanında günlük kullanım için gerekli olan çeşitli ev eşyalarının 
üretiminin yanı sıra duvar çinisinin de imalatının yapıldığı bu fabrika, maddi sı-
kıntılar yanında çeşitli problemler nedeniyle kuruluşundan 20-30 sene sonra ka-
panmıştır (Bozdemir, 2011). Ayrıca yine bu dönemde meydana gelen yangınların 
da etkisiyle İstanbul ve çevresinde kârgir6  binaların inşası artmaya başlamıştır. Ar-
tan tuğla-kiremit talebini karşılamak üzere İstanbul’un bazı semtlerinde olduğu 
gibi Beykoz’da da bu sektörde işletmeler açılmaya başlanmıştır. Beykoz’da ilk olarak 
1845 yılında Paşabahçe Çukurçayır’da (kapanan Şişecam fabrikasının doğusunda) 
bir tuğla ve kiremit fabrikası açılmıştır. Bu gibi girişimler Göksu ve çevresinde de 
çoğalmıştır. Sonraki yıllarda özellikle 19.yy.ın son çeyreği ile 20.yy.ın ilk çeyreğinde 
Fransız ortaklığı ile Beykoz derelerinden alınan balçık-çamur ile başta kamu ve 
fabrika binalarının sonrada konutların tuğla, kiremit ihtiyacını karşılamak üzere 
imalat yapılmaya devam etmiştir. Yine 1910’lu yılların başında Paşabahçe’de Tuğla 
ve Kiremit Fabrikası hizmete girmiş ve fabrika 1965 yılına kadar açık kalmıştır 
(Tok, 2015). 

Çalışma alanında Beykoz İspermeçet Mum fabrikası ve Hamidiye Kâğıt fabrika-
sı bu dönem açılan sanayi işletmelerindendir. 1857 yılında kurulan İspermeçet 
Mumu Fabrikası’nın 1896 yılında Fransız sermayesi ile üretimi artırılmış (Bilir, 
2008), ancak 1922 yılında sahiplerinin vefatı ile faaliyeti durdurulmuş ve hazineye 
devredilmiştir (Küçükerman, 1988). Osmanlı’nın önemli yatırımlarından bir diğe-
ri de Hamidiye Kâğıt Fabrikası’dır. Serkurena Osman Bey tarafından 1893 yılında 
açılan fabrika, 19.yy.da Osmanlı Devleti’nde kurulan kâğıt fabrikalarının sonuncu-
sudur. Fabrikanın işleyişi ise maalesef makine parkını kuran şirketle yaşanan an-
laşmazlıklar, üretim sürecinin çeşitli sebeplerle kesintiye uğraması, I. Dünya Sava-
şı’nın çıkması ve İngiliz ortakların cephenin diğer tarafında olması gibi nedenlerle 
çok uzun soluklu olamamıştır (Ersoy, 1963; Damlıbağ, 2015). 

Yukarıda temelleri 19.yy.da atılan ve 2000’lere kadar uzun soluklu olarak faaliyetle-
rini Cumhuriyet sonrası dönemde de sürdürebilen üç önemli fabrikadan bahsedil-
miştir. Bunlardan biri; uzun zaman sürecinde karşılaştığı problemleri aşarak 1999 
yılına kadar ayakta kalabilmiş, tarihi miras fabrikalarımızdan biri olan Beykoz Deri 
ve Kundura fabrikasıdır. Fabrika, 1800’lü yılların başında Beykoz Deresi kenarında 
debbağlık yapan Hamza Efendi adında bir debbağın debbağhanesinin II. Mahmut 
zamanında satın alınmasıyla kurulmuş ve 1810’lu yılların başında deri ve kundura 
üretimine başlamıştır. 1810 yılında Tabakhane-i Klevehane-i Amire ismi verilen 
fabrikada, ordu için palaska, çizme, kütüklük ve koşum takımları üretimi yapılmış-
tır. Adı 1816 yılında Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası olarak değişen fabrikada 
üretim 1842 yılından sonra buhar makinesiyle, 1912’den sonra dizel motorlarla 
devam etmiştir. 1840’lı yıllardan sonra üretim sürekli artarak 1912 yılında günlük 
1000 çift kunduraya, 1916 yılında günlük 1000 adet deri ve 2000 adet kunduraya 

6  19.yy.ın ortalarına kadar İstanbul’un büyük bir bölümü ahşap binalardan oluşmaktaydı. Yüzyılın ilk yarısında 
yapı malzemesi olarak taş, tuğla ve çimento kullanılan kârgir binalar inşa edilmeye başlamış, yüzyılın son çeyreğinde 
ve 20.yy. başlarında yaşanan yangınlar ve mimaride Batılılaşma sebebiyle kârgirleşme büyük ivme kazanmıştır (Tok, 
2015).

kadar çıkmıştır. Beykoz Deri ve Kundura fabrikası,  1923 yılında Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü’ne, 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası’na, 1933 yılında da 
Sümerbank’a bağlanmış ve ismi Sümerbank Deri ve Kundura fabrikası olmuştur 
(Küçükerman, 1989; Bozdemir, 2011). 1988 yılında günlük 2,5 milyon çift ayakkabı 
üretimi kapasitesine ulaşan fabrika, maalesef özelleştirme politikaları kapsamında 
1999 yılında kapatılmış ve 2004 yılında özel bir şirkete satılmıştır. Fabrikanın bu-
lunduğu yer günümüzde film ve dizi platosu olarak kullanılmaktadır.

Bu işletmelerden bir diğeri de Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası’dır. Beykoz’da III. Se-
lim döneminde Mehmet Dede adlı bir Mevlevi’nin cam işleme sanatını öğrenme-
si için İtalya’ya gönderilmesi ile cam imalatının geliştiği ifade edilmektedir. Daha 
sonra İncirköy’de Müşir Mustafa Nuri Paşa’nın yaptırdığı cam ve billur fabrikası, 
1845 yılında devlet idaresine geçerek, daha önce Avrupa’dan ithal edilen (Venedik, 
Fransa, Çekya…) cam eşyalar, bu dönemde Beykoz ve çevresinde imal edilmeye 
başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda imalatın devam ettiği ve Paşabahçe’de, günü-
müzde kapanan Tekel İçki ve İspirto Fabrikası ile vapur iskelesi arasında boğaz 
kıyısında, 1889 yılında Modiano Cam Fabrikası açılmıştır. Paul Modiano isimli bir 
İtalyan Yahudisinin “Fabbrica Vetramini di Constantinople” adıyla kurmuş olduğu 
bu fabrika, bu tarihlerde İstanbul’da kurulu en önemli cam fabrikası olarak bilin-
mekteydi (Bozdemir, 2011). Çalışma alanında, 19.yy. boyunca Boğaziçi camcılık 
geleneğinin devamı olarak hizmet vermeye başlayan Modiano Cam fabrikasının 
çalışmasının durmasıyla birlikte cam işlemeciliğinin bir süre sekteye uğradığı 
söylenebilir. Önder Küçükerman (1998), “İstanbul’da 500 Yıllık Sanayi Yarışı: Türk 
Cam Sanayii ve Şişecam” adlı kitabında; Paşabahçe’de camcılık geleneğinin tarihi-
nin bir hayli uzun olduğunu ifade etmekte ve Paşabahçe7 Şişe Cam fabrikasının te-
melini de 1899’da kurulan Modiano Cam Fabrikası’nın kuruluşuna bağlamaktadır. 
Ancak daha sonra Birinci Sanayi Planı sanayileşme hamlesi çerçevesinde 17 Ağus-
tos 1934 tarihli altında Atatürk ve silah arkadaşlarının imzasının olduğunu kuruluş 
kararnamesiyle yeniden kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk şişe-cam fabrikası, 
İş Bankası tarafından 1935 yılında açılmıştır (Esi, 2011). Kuban, fabrikanın yeri 
olarak Paşabahçe semtinin seçilmesinin nedenlerini ve avantajlarını, camcılık gele-
neğinin beşiği olması, hemen yanında bulunan Tekel fabrikasının varlığı, deniz ke-
narında bulunmasından ötürü hammadde taşıma kolaylığı ve İstanbul gibi büyük 
bir pazara yakınlığı olarak değerlendirmiştir (Kuban, 1999). Ancak Paşabahçe’deki 
fabrika, Şişecam işletmesi tarafından çeşitli gerekçelerle kuruluşundan 68 yıl sonra 
2002 yılında buradan taşınmış ve üretime son vererek kapatılmıştır.

İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir diğer önemli işletme de kapanmadan 
önce adı Tekel İstanbul İçki ve İspirto fabrikası olan, Paşabahçe Tekel İspirto Fab-
rikası’dır. 20.yy.ın ilk çeyreğinde (1922) açılmış önemli sanayi kuruluşlarından biri 
olan tesis, Modiano Cam Fabrikası ile Osmanlı Fransız ortaklığı ile kurulmuş tere-
yağı ve ispermeçet mumu fabrikasının arazisine kurulmuştur. 1922 yılında Modi-
ano Cam Fabrikası’nın çalışmasının durması ve aynı tarihlerde mum fabrikasının 
sahibinin ölümü ile fabrika hazineye devredilmiştir. Fabrikayı daha sonra Hazi-
ne’den Hasan Hulki Bey satın almış ve “İspirto ve Müstahzarat-ı Kimyeviye Fabri-
kası” adını verdiği fabrikada 8 işçi ile üretime başlamıştır. Fabrika 1926’da “Men-i 

7  Paşabahçe, Şişecam’ın cam ev eşyası grubunun adıdır. 
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Müskirat Kanunu” dolayısıyla bir Polonya şirketine, 1827’de tekrar Hasan Hulki 
Bey’e, 1930’da İnhisarlar İdaresi’ne devredilmiştir. 1932 yılında üretime tekrar baş-
lanan fabrika, 1933’te yanında bulunan eski cam fabrikası satın alınarak genişle-
tilmiştir. “Boğaziçi” ve “Hususi Fevkalede” rakıları gibi çeşitli markalardaki içkiler 
fabrikada8 2000’lerin ilk yıllarına kadar üretilmiştir (Bozdemir, 2011; Şahin 2011).

2. Beykoz İlçesi’nde Sanayinin Gelişimi ve Sektörel Bölünüşü

Sanayi, Türkiye’nin en büyük ve en önemli pazarı, hammadde ve işgücünün en 
kolay ve ucuza sağlandığı, teknik altyapı, erişilebilirlik ve sosyal donatıların üst 
düzeyde olduğu İstanbul’u yığılma-dışsal ekonomiler oluşturmak ve onlardan ya-
rarlanmak üzere, kuruluş yeri olarak seçmiştir. Türkiye ekonomisinin dönüşüm 
yaşadığı 1980’li yılların ilk yarısında Türkiye’de yer alan toplam orta ve büyük öl-
çekli sanayi tesislerinin %53’ü; orta ve büyük ölçekli sanayi tesislerinde çalışan iş-
gücünün ise yaklaşık %40’ı İstanbul’da yer almıştır (Temurçin ve Aldırmaz, 2014). 
İstanbul ilinde bulunan sanayi işletmelerinin de önemli bir bölümü bazı ilçelerde 
yoğunluk kazanmıştır. İşyeri sayısı açıdan Avrupa yakasında; Başakşehir, Esenyurt, 
Bağcılar, Zeytinburnu ve Bahçelievler, Anadolu yakasında; Tuzla ve Pendik gibi il-
çeler, çalışan sayısı açısından ise Avrupa yakasında; Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, 
Şişli ve Beylikdüzü, Anadolu yakasında da yine Tuzla, Ümraniye ve Pendik ilçeleri 
öne çıkmaktadır. Bu ilçeler gerek organize sanayi alanlarının, sanayi sitelerinin, ti-
caret sahalarının bulunduğu, gerek kara, hava ve denizyolları ulaşım imkânlarının 
yüksek olduğu, gerekse eskiden beri sanayi geleneğinin yerleştiği lokasyonlar ol-
malarının avantajlarıyla sanayi ve nüfus yoğunluğu açısından diğer ilçeleri geride 
bırakmış durumdadır (Tablo 3).

Türkiye’de özellikle 1950’lerden sonra yaşanan kırdan kente göç hareketlerini ülke-
mizin her dönem lokomotifi niteliğinde olan İstanbul ili ve ilçeleri, bu durumu çok 
daha fazla yaşamıştır. Kırdan gelen yoğun nüfus, şehrin art bölgelerine yerleşmeye 
başlamıştır. Beykoz ilçesi de cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan sanayi işletmeleri 
nedeniyle kırdan gelen bu göçe ev sahipliği yapan ilçelerden biridir. İlçede nüfus 
artışı bu dönemden sonra daha da hızlanarak sanayileşmeyle birlikte hızla gelişme 
göstermiştir. 

Tablo 3. İstanbul İlinde Sanayi İşletmeleri ve Çalışanların Dağılımı

İlçe İşyeri Çalışan İlçe İşyeri Çalışan İlçe İşyeri Çalışan
 Arnavutköy 467 32272  Çatalca 95 5690  Pendik 474 28883
 Ataşehir 275 22272  Çekmeköy 151 7916  Sancaktepe 275 19834
 Avcılar 337 20299  Esenler 135 8009  Sarıyer 172 17916
 Bağcılar 831 46320  Esenyurt 953 72539  Sile 9 317
 Bahçelievler 668 28531  Eyüp 326 12415  Silivri 225 15709
 Bakırköy 82 9065  Fatih 465 16184  Sişli 501 39973
 Başakşehir 1179 40937  Gaziosmanpaşa 284 10270  Sultanbeyli 188 6306
 Bayrampaşa 546 16769  Güngören 661 22446  Sultangazi 374 14471

8  Fabrika, 2004 yılında kapanmadan rakı üretimi başta olmak üzere saf ispirto, şarap, votka gibi içkilerin Türkiye 
üretiminin önemli miktarını karşılamaktaydı (Bozdemir, 2011).

 Beşiktaş 123 21324  Kadıköy 128 6843  Tuzla 968 56003
 Beykoz 123 6914  Kağıthane 539 21247  Ümraniye 811 41212
 Beylikdüzü 608 33780  Kartal 246 10394  Üsküdar 105 11965
 Beyoğlu 245 17365  Küçükçekmece 445 22176  Zeytinburnu 691 27341
 Büyükçekmece 137 11113  Maltepe 180 8140 Genel Toplam 15022 811160

Kaynak: İSO, 2018.

Tablo 4. Beykoz İlçesi’nde Sanayi Tesislerinin Sektörlere ve Dönemlere Göre Dağılımı (2017)

Sektörler
İşyeri Çalışan

25 altı 25+ Toplam 25 altı 25+ Toplam

Gıda, İçeçek ve Tütün… 13 6 19 184 260 444

Dokuma, Giyim Eşyası, Deri… 6 16 22 83 955 1038

Orman Ürünleri ve Mobilya… 5 3 8 67 134 201

Kâğıt-Kâğıt Ürünleri ve 
Basım… 2 4 6 23 567 590

Kimya, Petrol, Kauçuk, Plasik… 7 9 16 100 1184 1284

Taş ve Toprağa Dayalı… 8 12 20 128 765 893

Ana Metal,Metal Eşya,Makine-
Teç..,Ulaş. Aracı … 14 10 24 215 1856 2071

Elektrik ve Elektronik, 
Bilişim… 4 4 8 50 343 393

Genel Toplam 59 64 123 850 6064 6914

Kaynak: İSO, 2018.

Yukarıda bahsedildiği gibi Beykoz ilçesinde cumhuriyet öncesi sanayileşmenin 
devamı olarak Paşabahçe Şişe-Cam fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura fabrikası, 
Tekel İstanbul İçki ve İspirto fabrikası gibi tesisler yanında Öğümce’de Şişecam’a 
bağlı bir dekor fabrikası(1977-1990), Anadoluhisarı Halat fabrikası (Keten ve 
Kendir Sanayi, 1933) ve Anadoluhisarı Kaplama Fabrikası (1940) gibi günümüzle 
faaliyetlerini durdurmuş çeşitli sektörlerde üretim yapan birtakım işletmeler açıl-
mıştır. 2018 yılı itibariyle araştırma alanında halen faal durumda olan 123 sanayi 
işletmesi bulunmaktadır. Bunların, %48’i 25 kişi altında işçi çalıştıran küçük sa-
nayi işletmeleri iken, %52’si de 25 ve üzeri işçi çalıştıran, orta ve büyük kategoride 
yer alan sanayilerdir. İşletmelerin; %12’si 1980 yılı ve öncesinde, %50’si 1981-2000 
yılları arasında ve %38’i de 2001 yılı sonrasında kurulmuştur. İlçedeki sanayi iş-
letmelerinde toplam 6914 kişi çalışmaktadır. Bu işçilerin 6064’ü 25 ve üzerinde 
işçi çalıştıran, 850’si de 25 ve altında işçi çalıştıran sanayi işletmelerinde istihdam 
edilmektedir (Tablo 4). İlçede sektörler bazında 24 işletme ile ana metal, metal eşya, 
makine-teçhizat ve ulaşım araçları sanayi en fazla işletmenin bulunduğu sektördür. 
Bunu sırasıyla dokuma, giyim eşyası ve deri sanayisi, taş ve toprağa dayalı sanayi ve 
gıda, içecek ve tütün mamulleri sanayileri takip etmektedir. İlçede çalışan sayısına 
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göre sektörler incelendiğinde ise yine 2071 kişi ile ana metal, metal eşya, maki-
ne-teçhizat ve ulaşım araçları sanayi başı çekmektedir. Bu sanayi kolunu sırasıyla 
kimya, petrol, kauçuk ve plastik sanayisi, dokuma, giyim eşyası ne deri sanayi takip 
etmektedir (Tablo 4).

Beykoz ilçesinde gerek ulusal gerekse de uluslararası üretim yapan ve bünyesinde 
100 ve üzerinde işçi çalışan 14 işletme bulunmakta olup bu tesislerden 5 tanesi 
250 ve üzeri işçi çalıştıran büyük sanayi tesisleri arasında yer almaktadır. Bu sana-
yi işletmelerin gerek genel müdürlük seviyesinde gerekse tesis bazında önemli bir 
kısmı ilçenin güneybatısında yer almaktadır. Bu firmalardan bazıları; Çolakoğlu 
Metalurji, Asaş Aliminyum, İpek Kâğıt, Novartis İlaç, Fibreton Hazırbeton, Eczacı-
başı Temizlik Ürünleri, ABC Deterjan, Aksa Jeneratör, Acarlar Otomotiv, Piramit 
Sentetik İplik, Osel İlaç, Yüksel Yapı, Merit Tekstil gibi sanayi kuruluşlarıdır. 

Tablo 5. Beykoz İlçesi’nde Sanayi Tesislerinin Sektörlere ve Dönemlere Göre Dağılımı (2017)

Sektörler
1941-1960 1961-1980 1981-2000 2001-2018

25 altı 25+ 25 altı 25+ 25 altı 25+ 25 altı 25+
Gıda, İçecek ve Tütün…         7 3 6 3
Dokuma, Giyim Eşyası, Deri…     1 2 1 12 4 2
Orman Ürünleri ve Mobilya…         2 2 3 1
Kâğıt-Kâğıt Ürünleri ve Basım…       2 1 2 1  
Kimya, Petrol, Kauçuk, Plasik…   1 1 3 4 3 2 2
Taş ve Toprağa Dayalı…       2 5 3 3 7
Ana Metal,Metal Eşya,Makine-Teç..,Ulaş. 
Aracı…     2 1 6 7 6 2

Elektrik ve Elektronik, Bilişim…         2 2 2 2
Genel Toplam   1 4 10 28 34 27 19

Kaynak: İSO, 2018. 

Tablo 6. Beykoz İlçesi’nde Sanayi Tesislerinde Çalışanların Sektörlere ve Dönemlere Göre Dağılımı 
(2017)

Sektör*
1941-1960 1961-1980 1981-2000 2001-2018

25 altı 25+ 25 altı 25+ 25 altı 25+ 25 altı 25+
Gıda, İçecek ve Tütün… 104 177 80 83
Dokuma, Giyim Eşyası, Deri… 13 186 11 686 59 83
Orman Ürünleri ve Mobilya… 24 101 43 33
Kâğıt-Kâğıt Ürünleri ve Basım… 418 13 149 10
Kimya, Petrol, Kauçuk, Plasik… 347 13 398 64 331 23 108
Taş ve Toprağa Dayalı… 89 80 358 48 318
Ana Metal,Metal Eşya,Makine-
Teç..,Ulaş. Aracı… 27 697 105 1091 83 68

Elektrik ve Elektronik, Bilişim… 21 214 29 129
Genel Toplam 347 53 1788 422 3107 375 822

Kaynak: İSO, 2018. 

Araştırma alanında İstanbul Sanayi Odası verilerine göre, 1980 yılı öncesinde iş-
letmeye açılan tesis sayısı 15’tir. Bu işletmelerden 11’i 25 ve üzerinde işçi çalıştıran, 
4’ü de 25 ve altında işçi çalıştıran kuruluşlardır. Bu sanayi kuruluşlarının sektörlere 
göre dağılımı incelendiğinde, 5 işletmeyle (4’ü büyük sanayide) kimya, petrol, kau-
çuk ve plastik sanayi ilk sırada yer almaktadır. Bu sektörü 3’er işletmeyle dokuma, 
giyim eşyası ve deri sanayi ile ana metal, metal eşya ve ulaşım araçları sektörleri 
ve 2’şer işletmeyle de kâğıt, kâğıt ürünleri ve basım sanayi ile taş ve toprağa dayalı 
sektörler izlemektedir. 1980 yılı öncesinde açılan 15 işletmede toplam 2188 kişi ça-
lışmaktadır. Bu dönemde çalışanların %97’sinden (2135 kişi) fazlası orta ve büyük 
ölçekli işletmelerde, geriye kalan 53 kişi de küçük işletmelerde istihdam edilmek-
tedir. Kimya, petrol, kauçuk ve plastik sanayi 758 işçi sayısı ile en fazla istihdamın 
sağlandığı sektör olmuştur. Bu sektörü 724 çalışan sayısıyla ana metal, metal eşya 
ve ulaşım araçları sanayi, 199 çalışan sayısıyla dokuma, giyim eşyası ve deri sanayi, 
89 çalışan sayısıyla taş ve toprağa dayalı sanayi sektörleri takip etmektedir (Tablo 
5-6) (Şekil 3). 

2018 yılı itibariyle bünyesinde 347 kişinin çalıştığı Novartis İlaç sanayi (1955), 697 
kişinin çalıştığı Çolakoğlu Metalürji (1968), 377 kişinin çalıştığı İpek Kâğıt (1969), 
232 kişinin çalıştığı ABC Deterjan (1972) gibi işletmelerin yönetim merkezleri 
Beykoz ilçesinde bulunmaktadır. Ayrıca tarihçesi 1890’lı yıllara kadar uzanan şair 
Ahmet Mithat Efendi’nin ismini verdiği Dereseki Mahallesi’nde bulunan ve 90 ki-
şinin çalıştığı Sırmakeş Kaynak Suyu (Kuruluş:1980)9, Akbaba Mahallesi’nde 135 
kişinin çalıştığı Osel İlaç sanayi (Kuruluş:1963)10 halen faaliyette olan ve ilk kuru-
lan sanayi tesislerindendir. Bu dönemde kır yerleşmeleri yakınında kurulan işlet-
meler dışındaki sanayi tesislerinin hemen tamamı Rüzgârlıbahçe, Kavacık ve Gök-
su mahalleri ve çevresinde yer almışlardır (Şekil 3).

Şekil 3. Beykoz İlçesi’nde Sanayi Tesislerinin Dağılışı (1950-1980)

9  http://sirmakes.com.tr/
10  Fabrika, aslen Miralay Mehmet Zekai Bey tarafından 1917’de kurulmuştur ( http://www.gazetevatan.com/-fabri-
kami-ele-gecirmek-istediler--478989-ekonomi/).
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Açıklama: 1: Gıda, İçecek ve Tütün… 2: Dokuma, Giyim Eşyası, Deri… 4: Kâ-
ğıt-Kâğıt Ürünleri ve Basım… 5: Kimya, Petrol, Kauçuk, Plasik… 6: Taş ve Toprağa 
Dayalı… 7: Ana Metal, Metal Eşya, Makine-Teçhizat, Ulaşım Aracı…

Beykoz ilçesinde kurulan sanayi işletmelerinin yarısı 1981-2000 yılları arasında 
işletmeye açılmıştır. Bu dönemde, 34’ü orta ve büyük işletme, 28’i de küçük işlet-
me olmak üzere toplam 62 tesis kurulmuştur. İşletmeye açılan sanayi kuruluşları 
içinde lider sektör, 13’er işletme sayısı ile ana metal, metal eşya, makine-teçhizat 
ve ulaşım araçları sanayi ve dokuma, giyim eşyası ve deri sanayileri olmuştur. Bu 
sektörleri sırasıyla 10 işletme ile gıda, içecek ve tütün mamulleri sanayi, 8 işletme 
ile taş ve toprağa dayalı sanayi, 7 işletme ile kimya, petrol, kauçuk ve plastik sana-
yi sektörleri takip etmektedir. 1981-2000 döneminde kurulan işletmelerde toplam 
3529 işçi istihdam edilmektedir. Bu dönemde çalışanların %88’inden fazlası orta ve 
büyük ölçekli işletmelerde, geriye kalan 422 kişi de küçük işletmelerde çalışmak-
tadır. Ana metal, metal eşya, makine-teçhizat ve ulaşım araçları sanayi 1196 işçi 
sayısı ile en fazla istihdamın sağlandığı sektördür. Bu sektörü 697 çalışan sayısıyla 
dokuma, giyim eşyası ve deri işleme sanayi, 438 çalışan sayısıyla taş ve toprağa da-
yalı sanayi ve 395 çalışan sayısıyla kimya, petrol, kauçuk ve plastik sanayi sektörleri 
izlemektedir (Tablo 5-6). 

2018 yılı itibariyle bünyesinde 606 kişinin çalıştığı Asaş Alüminyum (Kuru-
luş:1990), 295 kişinin çalıştığı Fibrobeton Yapı (1987), 235 kişinin çalıştığı Eczacı-
başı Hijyen (1992), 183 kişinin çalıştığı Aksa Jenaratör (1994) gibi işletmelerin yö-
netim merkezleri de yine Beykoz ilçesinde yer almaktadır. Bunlar ve tesis 
lokasyonlarının ilçede bulunduğu diğer işletmeler, özellikle 1988 yılı ve sonrasında 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarının açılmasıyla birlikte E80 kara-
yolu çevresinde konumlanmaya başlamışlardır. Bu dönemden sonra yaklaşık 50 
işletme, ilçe sınırları içerisinde açılmıştır. Bu dönemde ilçenin güney ve güneybatı-
sında yoğunlaşmaya başlayan işletmeler, Rüzgârlıbahçe, Kavacık ve Göksu mahal-
lelerinde kümelenmeye devam etmiştir. Bu mahallelerle birlikte Fatih, Çengeldere, 
Çiftlik, İncirköy, Soğuksu ve Göztepe gibi çevredeki mahalleler ile ilçenin iç kesim-
lerine doğru sanayiler yayılmaya başlamıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Beykoz İlçesi’nde Sanayi Tesislerinin Dağılışı (1981–2000)

Açıklama: 1: Gıda, İçecek ve Tütün… 2: Dokuma, Giyim Eşyası, Deri… 3: Orman 
Ürünleri ve Mobilya… 4: Kâğıt-Kâğıt Ürünleri ve Basım… 5: Kimya, Petrol, Kau-
çuk, Plasik… 6: Taş ve Toprağa Dayalı… 7: Ana Metal, Metal Eşya, Makine-Teçhi-
zat, Ulaşım Aracı… 8: Elektrik ve Elektronik, Bilişim…

Çalışma alanında bulunan sanayi tesislerinin %38’i de 2001-2018 yılları arasında 
işletmeye açılmıştır. Bu sanayi tesislerinin 19’u orta ve büyük işletme, 27’si de küçük 
işletmelerden oluşmaktadır. 2001-2018 döneminde açılan sanayi kuruluşları içinde 
lider sektör, 10 işletme sayısıyla taş ve toprağa dayalı sanayi olmuştur. Bu sektörü 9 
işletme ile gıda, içecek ve tütün mamulleri sanayi, 8 işletme ile de ana metal, metal 
eşya, makine-teçhizat, ulaşım araçları sanayi, 6 işletme ile dokuma, giyim eşyası 
ve deri sanayi sektörleri izlemektedir. Bu dönemde kurulan 46 işletmede toplam 
1197 işçi istihdam etmektedir. İstihdam edilen çalışanların %68’inden daha fazlası 
büyük işletmelerde, geriye kalan 375 kişi de küçük işletmelerde çalışmaktadır. Taş 
ve toprağa dayalı sanayi, 366 işçi sayısıyla en fazla istihdamın sağlandığı sektördür. 
Bu sektörü 163 çalışan sayısıyla gıda, içecek ve tütün mamulleri sanayi, 158 çalışan 
sayısıyla elektrik, elektronik ve bilişim sanayi, 151 çalışan sayısıyla ana metal, metal 
eşya, makine-teçhizat, ulaşım araçları sanayi ve 142 çalışan sayısıyla da dokuma, 
giyim eşyası ve deri sanayi sektörleri takip etmektedir (Tablo 5-6). 

2018 yılına kadar işletmeye açılan işletmeler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağ-
lantı yollarının kullanım yoğunluğunun artması ile birlikte 2016 yılında Yavuz Se-
lim Köprüsü ve bağlantı yollarının işler hale gelmesiyle Beykoz ilçesinde çoğalma-
ya devam etmiştir. Bu dönemde yine ilçenin güney ve güneybatısında sanayi 
tesislerinin yoğunlaşması devam etmiş, Rüzgârlıbahçe, Kavacık, Göksu Fatih, Çen-
geldere, Çiftlik, İncirköy, Soğuksu, Çubuklu ve Çavuşbaşı gibi mahalleler ile boğaz 
kıyısından uzak mahalleler de sanayilerin yayılma gösterdiği alanlar haline gelme-
ye başlamıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Beykoz İlçesi’nde Sanayi Tesislerinin Dağılışı (2001–2018)
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Açıklama: 1: Gıda, İçecek ve Tütün… 2: Dokuma, Giyim Eşyası, Deri… 3: Orman 
Ürünleri ve Mobilya… 4: Kâğıt-Kâğıt Ürünleri ve Basım… 5: Kimya, Petrol, Kau-
çuk, Plasik… 6: Taş ve Toprağa Dayalı… 7: Ana Metal, Metal Eşya, Makine-Teçhi-
zat, Ulaşım Aracı… 8: Elektrik ve Elektronik, Bilişim…

Sonuç

19. yy. itibariyle başlayan ve günümüze kadar sanayileşmenin kendisine lokasyon 
olarak yer seçtiği Beykoz İlçesi, son 20 yıldan beri sosyo-ekonomik manada durgun 
bir dönem yaşamaktadır. Uygulanan özelleştirme politikaları çerçevesinde özellik-
le uzun soluklu olarak hizmet vermiş ve 2000’li yıllara kadar üretimlerine devam 
etmiş büyük sanayi işletmelerinin; çıkarılan kıyı kanunu, teknolojik gelişmeler, pa-
halı girdi ve işçi maliyetleri ve kamu kurumu olmanın verdiği dezavantajlardan 
dolayı kapanması, sanayinin ilçeye sağladığı avantajların, özellikle nüfuslanma ve 
yerleşme olgusunun, azalmasına neden olmuştur. Buna rağmen Beykoz ilçesinde 
1930’lu yıllarda büyük sanayi işletmeleriyle sürdürülen sanayileşme süreci günü-
müz itibariyle ilçede faaliyet gösteren 123 işletme ile devam ettirilmektedir. Bu sa-
nayi tesislerinde toplam 6914 kişi istihdam edilmektedir. Bu tesislerin %48’i 25 kişi 
altında işçi çalıştıran küçük sanayi tesislerinden oluşmakta iken %52’si de 25 ve 
üzeri işçi çalıştıran, orta ve büyük çapta sanayi tesislerinden meydana gelmektedir. 
Orta ve büyük ölçekli sanayi tesislerinde (64 işletme) 6064 kişi, küçük sanayi tesis-
lerinde ise (59 işletme) 850 kişi çalışmaktadır. Ancak İstanbul’un diğer ilçelerine 
oranla bu işletme ve çalışan sayısı yeterli değildir.

Çalışma sahası olan Beykoz ilçesinin Türkiye ve bölge ekonomisinin merkezi ko-
numunda olan İstanbul’un bir ilçesi olması en önemli avantajıdır. İstanbul’un sa-
nayisi gelişmiş tüm ilçelerinde hemen bütün sanayi tesislerinin ana ulaşım aksları 
üzerinde ve çevresinde mekânsal dağılım göstermesi ve özellikle karayolu ulaşım 
güzergâhlarının sanayinin kuruluş yeri üzerinde belirgin bir etkiye sahip olması 
ilçenin bir diğer öne çıkan özelliğini oluşturmaktadır. Bu sebeple özellikle 2000’li 
yıllardan sonra inşa edilen akslarla Beykoz ilçesi, bu önemli ulaşım güzergâhları-
nın merkezi konumunda bulunma özelliğini göstermektedir. İlçede başta sanayi 
faaliyetleri olmak üzere zayıflayan diğer ekonomik fonksiyonların; Boğaz’da inşa 
edilen üç köprüden ikisinin geçiş aksının ve Türkiye’nin en önemli otoyolu olan 
E–80 (TEM) otoyolunun O-2 ve O-6 güzergâhlarından birinin ilçenin güneyinden 
diğerinin de ilçenin kuzeyinden geçmesi avantajını daha iyi kullanılması gerek-
mektedir. Çalışma alanında öncelikle boğaz kıyısında kendisine yer seçen sanayi 
tesisleri, 1983 yılında çıkarılan 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun Boğaziçi alanın-
daki sanayi tesislerinin kaldırılması kararı gereği faaliyetlerine son vermiştir. Daha 
sonra özellikle 1980’li yıllar sonrasında sanayi işletmeleri, ilçenin güney ve güney-
batısında Rüzgârlıbahçe, Kavacık ve Göksu mahallerinde yoğunlaşmaya başlamış, 
sonraları ise Fatih, Çengeldere, Çiftlik, İncirköy, Soğuksu, Çubuklu ve Çavuşbaşı 
gibi mahallelerinde ile boğaz kıyısından uzak alanlarda sanayiler yayılma göster-
miştir.  

Araştırma alanında yer alan sanayi tesislerinin bir kısmı, geçmişte kurulduğu için 
konutların yoğun olarak geliştiği alanların arasında kalmıştır. Bu tesislerin ilçede 

daha iyi lokasyonlara yerleştirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca ilçede yoğun olarak 
görülen çarpık yapılaşmaya bir de sanayi tesislerinin düzensiz konumlanması ekle-
nince düzensiz ve çarpık yapılaşmanın önüne bir türlü geçilememektedir. Bu tesis-
lerin organize sanayi bölgesi ve sanayi siteleri gibi daha modern ve planlı binaların 
bulunduğu alanlara taşınması gerekmektedir. 

Ayrıca 1983 yılında çıkarılan 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun Boğaziçi alanındaki 
sanayi tesislerinin kaldırılması kapsamında kıyıların kamu yararı amaçlı kullanıl-
ması ve bu alanda ancak toplumun faydalanacağı dinlenme, gezinti ve turizm te-
sislerinin yapılabileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede ilçede endüstriyel miras kapsa-
mında değerlendirilen Beykoz Kundura Fabrikası, özel bir firma tarafından dizi ve 
film platosu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sümerbank Beykoz Kundura Fabri-
kası gibi gerek Paşabahçe Tekel İçki Fabrikası gerekse Paşabahçe Şişecam Fabrikası 
endüstriyel miras olarak ilçede değerlendirilebilecek ve toplum yararına kullanıla-
rak ilçeye başka yönlerden katkı sağlayabilecekken tamamen yıkılmışlardır.
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Üsküdar ve Kadıköy Su 
Şirketi’nin Kuruluşu ve İçme 
Suyu Temin Projesi: 
Göksu Bendi (1888-1894)

İlhami YURDAKUL1

Giriş

İstanbul’da geleneksel içme suları sahiplik bakımından mülk sular ve vakıf sular, 
kaynakları bakımından ise yüzey suları, memba suları, kuyu suları ve sarnıç sula-
rı şeklinde sınıflandırılabilir. 19. yüzyılda 10.000 civarında sokağın olduğu İstan-
bul’da yaklaşık 600.000 su kuyusu, 15.000 sokak çeşmesi ve 1.500 ev sarnıcı vardı. 
İstanbul’da her sokakta 1-2 çeşme, her evde 1-2 su kuyusu ve yaklaşık 10 evden 
birinde de ev su sarnıcı vardı2. Bu dönemde şehrin yüksek mevkilerine su temini 
için kullanılan “su terazileri” yerine “buhar makinesi”, kuyu açmada “kazma-kürek” 
yerine “tulumbalı burgu” gibi yeni teknoloji kullanımına geçildi. Su şirketlerinin 
yap-işlet-devret projeleriyle birlikte mahallenin nirengi noktalarından sokak çeş-

1  Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü
2  Erol Ölçer, Şehir Sokak Hafıza-Kuyulu’dan Biçki Yurdu’na Osman Nuri Ergin ile İstanbul Sokak Adları, İstanbul 
2014, s. 38-53.



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 293292

mesinin yerine evlerin kapılarına su saatlerinin takıldığı ve suyun parayla evlere 
dağıtıldığı bir dönem başladı.

Bu büyük dönüşümde şehirlerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için yeterli 
miktarda içilebilir suyun bulunması, taşınması ve dağıtılması için finansman, tek-
noloji ve uzman iş gücüne ihtiyaç vardı. Bu yüzden de uluslararası sermayeye, bilgi-
ye ve teknolojiye sahip şirketler, hükümetlerin ve belediyelerin karşılayamadığı bu 
hizmetlere talip oldu. Osmanlı Devleti’nin büyük şehirlerinde bulunan geleneksel 
su sistemleri eskimiş, yapılan onca plan ve gösterilen gayrete rağmen bakım ve 
onarım çalışmalarından beklenen netice alınamamıştı. Bu bağlamda İstanbul’da ta-
rihî yarımada ile Galata ve Beyoğlu tarafının su ihtiyacının karşılanması amacıyla 
1873 yılında “Dersaadet Su Şirketi” kuruldu. Şirketin getirdiği Terkos ve ona bağlı 
derelerin suyu da İstanbul’un Rumeli yakası için hemen hemen yegâne su kaynağı 
oldu. Aralık 1932’de kamulaştırılan Dersaadet Su Şirketi, Ocak 1933’te İstanbul Su-
lar İdaresi’ne devredildi3. 

Osmanlı devrinde Üsküdar ve Kadıköy sahasının içme suyunu karşılayan 18 farklı 
vakıf suyu ile daha küçük ölçekte memba suları vardı. Bu su kaynaklarının yanı sıra 
müstakil kuyu suları ile ev sarnıç suları da yaygın su temin vasıtası idi4. Üsküdar 
ve Kadıköy sahasının özellikle mide ve sindirime iyi geldiğine inanılan meşhur 
şifalı memba suları vardı5. Ancak bu geleneksel içme suyu kaynakları artık Üskü-
dar ve Kadıköy sahasının içme suyu ihtiyacını karşılayamaz durumdaydı. Öyle ki 
26 Aralık 1887 (10 Rebiülahir 1305) tarihli bir arzdan anlaşıldığı üzere Üsküdar’ın 
içme suyu ihtiyacının da modern usullerle karşılanmasına dair padişah iradesi ve 
Meclis-i Vükela’nın kararı vardı. Bu bağlamda tüccardan Nemlizade Hamdi Efendi 
de bir şirket kurarak Riva Deresi’nin başından ve diğer kaynaklarından Üsküdar 
ve Kadıköy sahasına içme suyu getirmek amacıyla imtiyaz talep etmişti. Sadaret 
de bu konudaki müteşebbislerle konuyu müzakere niyetindeydi6. Anlaşıldığı üzere 
Üsküdar ve Kadıköy sahasının su ihtiyacı hükümetin gündeminde idi ve bu iş için 
talipli olan müteşebbisler vardı.

3  İlhami Yurdakul, Aziz Şehre Leziz Su Dersaadet Su Şirketi, İstanbul 2010.
4  Bu vakıf suları kronolojik olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan (1547), Solakbaşı Sinan Ağa 
(1547), III. Murad’ın annesi Nurbanu Atik Valide Sultan (1582), Celveti Tarikatı kurucusu Aziz Mahmud Hüdayi 
(1610), I. Ahmed’in eşi Mahpeyker Kösem Sultan (1642), Valide kethüdası Arslan Ağa (1646), Şeyh Selami Ali 
Efendi (1677), Sarayağası ve Kapuağası Yakup Ağa (1678), Matbah Emini Çınar veya Hacı Halil Efendi (1707), III. 
Ahmed’in annesi Gülnüş Valide Sultan (1709), Tophanelioğlu Mustafa Efendi (1720), Veziriazam Damat İbrahim 
Paşa (1718-1728), III. Mustafa’nın Ayazma (1760), III. Selim’in Selimiye (1802), III. Selim’in annesi Mihrişah 
Sultan (1802), Altunizade İsmail Zühdü Paşa (1862) ve Cevri Kalfa veya Hüseyin Avni Paşa (1874) vakıf suları 
şeklinde sıralanabilir. Bu vakıf sularının dışında daha küçük ölçekte Kemankeş, Maktul Selim Ağa, Halil Paşa, Def-
terdar Tahir Efendi, Beylik, Halit Efendi, Ayşe Hatun, Sarraçlar, Korucular, Demirci, Meleksima, Ahmed Efendi, 
Kısıklı, Büyük Çamlıca, Benlizade Raşid Efendi ve Çınar çeşmesi sularını sayabiliriz. Burhan Oğuz, Bizans’tan 
Günümüze İstanbul Suları, İstanbul 1998, s. 171-172; Ahmet Tabakoğlu, “Osmanlı İstanbul’unun Su Tarihi”, Büyük 
İstanbul Tarihi, cilt 6, s. 82-117.
5  Bunlar Beykoz’da Karaseki Karyesi’nde günde 30 ton akan ve Karakulak Ahmed Ağa tarafından bulunup mide 
sindirimine iyi gelen Karakulak; Büyük Çamlıca’nın altında sindirim ve idrar sökücü Tomruk Ağa; Kandilli ile Va-
niköy arasında idrar sökücü ve kum dökücü Şifa Çeşmesi; Üsküdar’da göz hastalıklarına iyi gelen Topbaşı Çeşmesi; 
Yakacık’ta sindirime iyi gelen Ayazma; Büyük Çamlıca ile Küçük Çamlıca arasında mide ve baş dönmesine iyi 
gelen Kısıklı; mahallinde içildiğinde sindirimi kolaylaştıran Kayışdağı; Bulgurlu Karyesi’nde hazmı kolaylaştıran 
Temurcu ile Baltalimanı’nda Narcı suyu ve Surunç suyu idi. Süheyl Ünver, “İstanbul’un Bazı Acı ve Tatlı Sularının 
Halkça Maruf Şifa Hassaları”, (haz. İsmail Kara), İstanbul Risaleleri, cilt 1, İstanbul 1995, s. 67-72. İstanbul’un 
Anadolu yakası çeşme ve kaynak suları için bkz. İstanbul’un 100 Çeşmesi ve Sebili, İstanbul 2012, s. 69-100.
6  BOA, YA. Hus, nr. 209/32.

Bu bildiride İstanbul’un Anadolu yakasına modern usullerle içme suyu getirilmesi 
için yabancı sermayeli Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin kurulması, imtiyaz veril-
mesi ve şirketin Göksu Bendi ile ana su şebekesini inşası izah edilecek. Hikâyenin 
ikinci halkası olan şehre ve evlere içme suyu verilmesi süreci ile imtiyazın geniş-
letilmesi ve kamulaştırılması kısmı ise bildirinin sınırlarını aşacağı için sonuçta 
değinilmekle iktifa edilecek.

1. Üsküdar ve Kadıköy Sahası İçme Suyu İmtiyazı Mukavelenamesi (1888)

Üsküdar ve Kadıköy sahasına modern usullerle içme suyu temini için 29 Ekim 
1888’de (23 Safer 1306) Nafia Nazırı Zihni Paşa ile Osmanlı Bankası memurların-
dan Karabet Sıvacıyan Efendi arasında bir mukavele imzalandı. Buna göre Karabet 
Sıvacıyan Efendi’ye verilecek bir imtiyazla Göksu ve Paşaköy vadisinde yapılacak 
bendler vasıtasıyla toplanacak yağmur suları terfi makinesiyle Kandilli ve Erenköy 
de dâhil Üsküdar ve Kadıköy sahasına verilecekti. Bu imtiyazın müddeti imtiyaz 
fermanı tarihinden itibaren 65 yıl olacaktı. Memba suları fıçı, şişe ve testi gibi kap-
larla eskisi gibi satılabilecekti. İmtiyaz sahasındaki köylüler ve çiftlik sahipleri ihti-
yaçları olan suyu eski gibi alabilecekti.

Çapı 70 milimetreden büyük olan ana su borularının üzerinde aralıkları ortalama 
200 metreyi geçmeyecek şekilde vidalı yangın muslukları olacak ve imtiyaz sahibi 
tarafından ücretsiz su verilecekti. Şehremaneti’nin belirleyeceği noktalara Dersa-
adet Su Şirketi örneğindeki gibi dakikada 20 litre ücretsiz su verilmek üzere 20 
adet küçük çeşme yapılacaktı. Nüfus artışına ve ihtiyaca göre daha sonra 5 adet 
çeşme daha ilave edilecekti. İmtiyaz sahasında bulunan kışlalar, askeri mektepler, 
nizamiye ve zaptiye karakolları ile yangın için yapılacak su havuzlarına ihtiyaç ora-
nında, belediye ve umum hastanelere ise her yatak için günlük 60 litre ücretsiz su 
verilecekti. Ancak bu hastanelerin suyolları ile yangın havuzlarının inşa ve tamir 
masrafları ilgili kurumlara ait olacaktı. Bu sular içilebilir olacak ve her litresi için 
klor miktarı 15 miligramı geçmeyecekti. Sularda bulunabilecek canlı organizmala-
rın miktarı da kamu sağlığını bozmayacak miktarda olacaktı. 

İmtiyaz fermanı tarihinden itibaren 18 ay içinde imtiyaz sahibi suyolları, istimlâk 
edilecek arazi ve emlakin haritalarını Nafia Nezareti’ne takdim edecekti. Suyolları-
nın yapımı, boruların döşenmesi ve suların dağıtımına dair nizamnameler bu mu-
kavelenamenin imza tarihinden itibaren 3 yıl içinde Nafıa Nezareti’ne arz edilecek 
ve tadilat yapılabilecekti. Bu mukavelenamenin imza tarihinden itibaren 21 ay zar-
fında işe başlanacak ve 3 yıl içinde tamamlayacaktı. Nafıa Nezareti ve Şehremâneti 
tüm süreci birer komiser vasıtasıyla takip edecekti. Müfettiş giderleri olan yıllık 
200 lira imtiyaz sahibi tarafından karşılanacaktı. Boş miri arazileri imtiyaz sahibine 
bedelsiz verilecekti. Taş, kum ve kireç çıkarılacak yerler kamuya ait boş arazi ise 
çalışma süresince ücretsiz, sahipli ise ücret mukabilinde satın alınacaktı. 

İmtiyaz sahibi bağ, bostan, değirmen ve taş ocaklarına zarar verirse tazminat öde-
yecekti. Demir boru, maden kömürü, makine ve sair malzeme gümrük vergisinden 
muaf tutulacaktı. İmtiyaz müddetince imtiyaz sahibinden arazi ve sermayesi için 
vergi alınmayacaktı. Su dağıtımında bir aksama olursa hükümet masraf ve zararı 
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imtiyaz sahibine ait olmak üzere gerekli tedbirleri alacaktı. Suyun 100 litresinin 
fiyatı en fazla 15 para veya 1 metre küpü 3 kuruş 30 para olabilecekti. Şirketin 
fen memurları dışında kalan tüm memur, tahsildar, hademe ve amelesi Osmanlı 
tebaası olacağı için hükümetin belirlediği kıyafet ve fesi giyecekti. Suyolu ve inşaat 
çalışmaları sırasında çıkacak eski eserler mevcut yasalara göre işlem görecekti.

İmtiyaz fermanının tebliğ tarihten itibaren 1 ay zarfında imtiyaz sahibi, Osmanlı 
Bankası’na nakden veya esham olarak 1.500 lira kefalet akçesi yatıracak ve imti-
yaz fermanını teslim alacaktı. Aksi halde imtiyaz hakkı fesih olunacaktı. Ferma-
nın verilmesinden 30 yıl sonra hükümet 1 yıl önceden haber vererek tüm işletme 
haklarını satın alabilecekti. Kalan imtiyaz müddetinin maliyeti son 5 yıl zarfında 
imtiyaz sahibinin geliri en az ve en fazla yılları çıkarılıp diğer üç yılın ortalaması-
na göre hesaplanacaktı. Kömür, su boruları ve yedek olan âlet ve eşya, kereste ve 
sair malzeme de rayiç bedelinden satın alabilecekti. Mücbir bir sebep olmaksızın 
imtiyaz sahibinin mukavelename şartlarını yerine getirememesi halinde imtiyaz 
fesih olunacaktı. İmtiyaz sahibi imtiyaz fermanının veriliş tarihinden itibaren 1 yıl 
içinde bir Osmanlı anonim şirketi kuracaktı. İmtiyaz sahibinin yerine geçecek olan 
anonim şirket ile mukavelename ve ek şartnamenin uygulanmasından doğacak 
anlaşmazlıklar Şura-yı Devlet, halkla ilgili olanlar ise Osmanlı mahkemelerinde 
çözülecekti7.

Görüldüğü gibi Üsküdar ve Kadıköy sahasına modern usullerle içme suyu getir-
mek amacıyla 1888 yılında bir mukavelename imzalandı. İmtiyaz sahibi Göksu ve 
Paşaköy vadilerinde yapacağı bentlerde toplanacak içme suyunu belli şartlar dâhi-
linde Üsküdar ve Kadıköy sahasına dağıtacaktı. Bunun için bir anonim şirket kuru-
lacak, suyollarındaki borulara yangın muslukları takılacak ve yapılacak çeşmelere 
ücretsiz su verilecekti. Halkın evlerine verilecek sular ise ücretli olacaktı. Dolayı-
sıyla bu mukavelenameyle su şirketinin yükümlülükleri ve olası problemlerin nasıl 
çözüleceği karara bağlandı.

2. Üsküdar ve Kadıköy Sahası İçme Suyu İmtiyazı Şartnamesi (1888)

Üsküdar ve Kadıköy sahasına modern usullerle içme suyu temini için imzalanan 
mukavelenameyle eş zamanlı olarak 29 Ekim 1888’de (23 Safer 1306) bir şartname 
de imzalandı. Buna göre imtiyaz sahibi Göksu ve Paşaköy bendleri ile Kandilli’den 
Erenköy’e kadar olan sahaya su getirmek ve dağıtmak için gerekli tüm inşaat ve di-
ğer işleri mukavelename ve şartnameye uygun olarak yapacaktı. İmtiyaz sahibinin 
Nafia Nezareti’ne sunacağı dosyada suyollarının güzergâhı, havuzlar, bendler, baca-
lar, su muslukları, çeşmeler, yangın muslukları ve diğer mahalleri gösteren 1/5.000 
ölçekli bir harita olacaktı. Baca, vana ve kanal (menfez) sayısı ve mevkilerini hükü-
met onaylayacaktı. Bacalar arasındaki ortalama mesafe 1 kilometreyi geçmeyecekti.

Büyük su borularının döşeme çalışmaları, ana yol üzerindeki geçişleri tamamen 
engellemeyecek ve bozulan kaldırım ve şoseler tamir edilecekti. Suyolu güzergâ-
hında bozulan su mecralarının tamirleri yapılacaktı. Suyollarından ve havuzlardan 
taşan sular en yakın dere veya yer altı su giderleri olan lağımlara akıtılacaktı. Şehir 

7  İmtiyazat ve Mukavelat Mecmuası, IV, s. 667-675.

içindeki lağımların üzeri kapalı olacaktı. Çeşmeler ve meydanlara yapılacak süs 
havuzlarının atık suları da en yakın lağımlara bağlanacaktı. Yangın musluklarının 
konulacağı mahallerde buraya en yakın binaya birer hususi levha asılaraktı. Yan-
gın musluklarının anahtarları itfaiye kumandanı tarafından verilecek emir üzerine 
kullanılmak şartıyla karakollarda bulunacaktı. Bu muslukları, konuyla ilgili bilgi 
sahibi personel kullanacaktı. Umumi haritada bacalar ile su tahliye vanaları ve ka-
nalların yapılacağı yerleri ve işleri gösterir bir cetvel bulunacaktı. Suyolları, bendler, 
havuzlar ve diğer çalışmaların yer ve güzergâhı hükümetin onayından sonra arazi 
tahsisine geçilecekti. 

Yapılacak köprü ve bacalar ile ana vanalar, kanal, havuzlar ve sair işlerin mufassal 
defter ve haritası Nafıa Nezareti’nde bulunacaktı. Bu defterin tanziminden sonra 
yapılacak işler de Nafıa Nezareti’ndeki deftere eklenecekti. İmtiyaz sahibi suyun 
toplanma ve dağıtımında kullanacağı tüm âlet ve makinelerin bakımına özen gös-
terecekti. Suların dağıtımında aksama olması halinde hükümet masrafları imtiyaz 
sahibine ait olmak üzere gerekli tedbirleri alacaktı. Her yıl imtiyaz sahibi su abo-
nelerinin sayısını, masraflarını ve yıllık gelirini gösteren bir defter tanzim ederek 
Nafia Nezareti’ne sunacaktı. İmtiyaz sahibinin yükümlülüklerinde ihmali olur ve 
üçer ay arayla iki ihbarın ardından gereği yapılmaz ise hükümet bu hizmeti ve ta-
sarruf hakkını kullanacaktı. İmtiyaz sahibinin kömür, boru, âlet ve yedek takımları 
ile inşaat ve tamirat için gerekli kereste ve diğer eşyaların tamamı rayiç bedeli mu-
kabilinde satın alınacaktı. 

İmtiyaz süresi tamamlandıktan sonra imtiyaz sahibi havuzları, ana suyollarıyla tev-
zi borularını, yangın musluklarını, su terfi makinelerini, tamirat fabrikalarını ve 
diğer tüm malzemelere mahsus mağazaları, işletme işlerine ait binaları, suların da-
ğıtımına dair tüm eşyaları her türlü borçtan arınmış olarak hükümete teslim ede-
cekti. Yakacak odun ve işletme işlerine dair eşya ve aletler altı ay yetecek miktarda 
olacak ve rayiç bedeli üzerinden hükümet bunları satın alacaktı. İmtiyaz müddeti-
nin bitmesine 5 yıl kala hükümet tarafından suyolları teftiş ve ihtiyaç halinde ıslahı 
imtiyaz sahibine ihtar edilecekti. Bu ihtar bir sonuç vermez ise imalat ve diğer tüm 
birimlerin idaresini hükümet üstlenecek ve gerekli bakım ve tamiratı yaptıracaktı. 
Bu sürede hükümetin elde ettiği gelirden işletme ve tamirat bedeli düşülerek geri 
kalan kısmı imtiyaz sahibine verilecekti8.

Görüldüğü gibi 1888 yılında imzalanan mukavelename ve şartnamede yer alan 
maddeler ile Üsküdar ve Kadıköy sahasına getirilecek içme suyunun tüm detayları, 
imtiyaz sahibinin yükümlülükleri ve hükümetin yetkileri karara bağlandı.

3. Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin İmtiyaz Fermanı ve Dâhili Nizamnamesi 
(1888/1889)

Detaylarını izah ettiğimiz 29 Ekim 1888 tarihli mukavelename ve şartnameden 
yaklaşık 23 gün sonra 22 Kasım 1888’de (18 Rebiülevvel 1306) Osmanlı Devleti ta-
rafından Sıvacıyan Karabet Efendi’ye Kandilli’den Erenköy’e kadar olan mahallere 
içme suyu temini için imtiyaz fermanı verildi. İmtiyaz fermanı tarihinden yakla-

8  İmtiyazat ve Mukavelat Mecmuası, IV, s. 675-679.
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şık bir yıl sonra 12 Aralık 1889’da (18 Rebiülahir 1307) “Üsküdar ve Kadı Karyesi 
Osmanlı Su Şirketi’nin Nizamname-i Dâhilisi” adlı düzenleme neşredildi. Bu ni-
zamname Stuttgart’ta Osmanlı Devleti başşehbenderi Mösyö Stangile ve Osmanlı 
Bankası Tercüme Odası müdürü Sıvacıyan Karabet Efendi, daha önce sefaret kita-
betinde bulunan Baron De Van Dover ve Dersaadet Hava Gazı Şirketi müdürlerin-
den Frans Simon tarafından imzalandı. 

Buna göre mukavele ve şartname hükümlerine uygun olarak Kandilli’den Eren-
köy’e kadar olan mahallere içme suyu getirilmesi, gerekli inşaat işlerinin yapılması, 
bu işlerin idaresi ve işletilmesi amacıyla şirket hissedarları tarafından “bir Osmanlı 
Anonim Şirketi teşkil” edilecekti. Kurulacak şirketin adı “Üsküdar ve Kadı Karyesi 
Su Şirketi” olacaktı. Şirketin merkezi İstanbul veya başka bir Osmanlı şehrinde ola-
bilecek ve yurt dışında da şubeler açabilecekti. Şirketin imtiyaz müddeti, fesih veya 
ek süre kararı verilmez ise 65 yıl olacaktı. Şirketle ortaya çıkacak hukuki problem-
ler Osmanlı Devleti’nin kanun ve nizamları kapsamında çözülecekti. İmtiyaz sahibi 
konuyla ilgili mukavelename, şartname ve nizamname hükümlerine uygun olarak 
her türlü işi ve bu iş için üretilen tüm resmi evrakı şirkete devredecekti. Şirketin 
sermayesi 50.000 Osmanlı lirası idi ve 25 liralık iki hisseye bölünmüştü. Şirketin 
bu sermayeyi %50 artırabilme hakkı olacaktı. Şirketin hisse senetlerinin bir tarafı 
Türkçe, diğer tarafı Fransızca veya diğer lisanlarla yazılabilecekti. 

Şirketin idaresi Heyet-i Umumiye’nin atayacağı 5 ila 11 üyeden mürekkep Mec-
lis-i İdare tarafından yürütülecekti. Meclis-i İdare şirketin merkezi olan İstanbul’da 
toplanacaktı. Meclis-i İdare kararları çoğunluk reyiyle alınacak, zabt defterine 
kaydedilecek ve reis ile azalar tarafından imzalanacaktı. Meclis-i İdare şirketin 
idaresinde tam yetkili olacaktı. Heyet-i Umumiye her yıl nisan ayında toplanarak 
gündem maddelerini müzakere edecek, Meclis-i İdare tarafından verilecek yıllık 
raporu müfettişler vasıtasıyla kontrol ettirebilecek ve gerekli kararları alabilecekti. 
Heyet-i Umumiye tarafından alınan kararlar da özel bir deftere kaydedilerek reis, 
üye ve kâtip tarafından imzalanacaktı. Bu toplantılara katılan hissedarların isim 
ve ikametgâh adresleri ile hisse miktarlarını gösterir bir cetvel de imzalandıktan 
sonra deftere kaydedilecekti. Meclis-i İdare, her yılsonunda şirket gelir ve giderini 
gösterir bir defter tanzim edecekti. Heyet-i Umumiye üyesi her hissedar bu defter-
leri inceleyebilecekti. Meclis-i İdare sermayenin dörtte üçünün zayi olması halinde 
Heyet-i Umumiye’yi acil toplantıya çağıracaktı. Heyet-i Umumiye’nin fesih kararı 
alması halinde hükûmetin izniyle şirketin feshi ve devri mümkün olacaktı9.

Görüldüğü gibi 1888’de imtiyaz fermanının verilmesinden yaklaşık bir yıl sonra 
1889’da hükümet ve imtiyaz sahibi arasında imzalanan nizamname ile Kandilli’den 
Erenköy’e kadar olan sahaya su dağıtılması için idare merkezi İstanbul olan Üskü-
dar ve Kadıköy Su Şirketi kuruldu. İmtiyaz müddeti 65 yıl olan şirketi yönetecek ve 
idare edecek Heyet-i Umumiye ve Meclis-i İdare’nin vazife ve yetkileri karara bağ-
landı. Böylece şirketin kurulmasına dair tüm bürokratik işlemler tamamlanarak 
fiili olarak çalışmaların başlaması aşamasına gelindi.

9  İmtiyazat ve Mukavelat Mecmuası, cilt V, s. 813-823.

4. Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin Bend ve Suyolu Çalışmaları (1890)

Üsküdar ve Kadıköy sahasına modern usullerle içme suyu temin projesi için yuka-
rıda izah edildiği gibi 1888’da imzalanan mukavelename ve şartnamenin ardından 
imtiyaz fermanı verildi. 1889 yılı sonunda da imtiyaz sahibi Karabet Sıvacıyan ta-
rafından Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi kuruldu ve dâhili nizamnamesi yayınlandı. 
Böylece içme suyu temin ve dağıtımına dair çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda 6 Ekim 1890’da (24 Eylül 1306) Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi Mü-
dür-i Umumisi Frans Simon imzalı bir tezkire Hazine-i Hassa Nezareti’ne gön-
derildi. Simon, imtiyaz fermanı gereğince bend inşası için Göksu’da Subaşı adıy-
la bilinen Talat Efendi’nin arazinin satın alındığını ifade etti. Ancak inşa edilecek 
bentlerden taşacak sular Hazine-i Hassa’ya ait 42.500 metrekare (17 cedid dönüm) 
boş araziye zarar verebilirdi. Şartnamede şirketin ihtiyaç duyduğu kamuya ait boş 
arazilerin ücretsiz devri, diğerlerinin ise uzlaşma veya yargı yoluyla temini karar-
laştırılmıştı. Şirket inşaat için gerekli taş, kum ve kireç çıkarılacak boş arazileri de 
inşaat sürecince kamuya aitse ücretsiz, sahipli ise bir bedel mukabilinde istimlak 
edebilecekti. Şirket, inşaat ve suyolu çalışmaları sırasında bağ, bostan, değirmen ve 
taş ocakları gibi şahsa veya kamuya ait yerlere vereceği zarara mukabil tazminat 
ödeyecekti. Su taşkını gerekçesi ve şartnamedeki arazi temin ve istimlak madde-
lerini de sıralayan Simon, Hazine-i Hassa’ya ait arazinin şirkete ücretsiz veya kira 
yoluyla verilmesinin padişaha arzını istedi10.

7 Haziran 1891’de (29 Şevval 1308) Göksu’da bulunan 183.000 metrekare (200 atik 
dönüm) arazi için Hazine-i Hassa’nın şirketle yaptığı antlaşma Ticaret ve Nafia 
Nezareti’ne bildirildi. Hazine-i Hassa’nın arazisi Çavuşbaşı Çiftlik-i Hümayunu ile 
Hekimbaşı Çiftlik-i Hümayunu arasında deniz sahiline kadar uzanmaktaydı. Bu 
sahada Büyük Göksu Deresi, Budak Deresi, Çınarlı Çeşme Deresi ve Çavuşbaşı 
Deresi bulunmaktaydı. Arazi yaklaşık 2 km. uzunluğunda iki tarafı dağ eteklerinin 
doğal uzantısıyla çevriliydi. Hazine-i Hassa’nın sahip olduğu arazi şirketin talep ve 
ifade ettiği miktarın dört katından daha fazla idi.

Hazine-i Hassa Nazırı Agop Paşa ile Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi idare meclisi 
üyesi ve vekili olan Frans Simon arasında altı maddelik bir metin karara bağlandı. 
Hazine-i Hassa tarafından haritada harflerle işaretlenen bend sularının taşacağı 
arazi şirkete kiraya verildi. Şirket, her yıl haziranın başında peşin olarak yıllık 100 
adat Osmanlı lirası kira bedeli ödeyecekti. Kira başlangıcı imza tarihi veya imtiyaz 
fermanı tarihi olarak belirlenecekti. Çavuşbaşı yolu da su altında kalacaktı ve şirket 
buna mukabil bir yol açıp tesviye edecekti. Buradaki emlak-ı hümayun bostanları-
nın suları da eskisi gibi akacaktı. Bu anlaşmanın bir nüshası 17 Haziran 1891’de (10 
Zilkade 1308) padişaha arz edilirken birer nüshası da taraflarda kaldı11.

Bir yandan istimlak ve kiralama çalışmaları sürerken diğer yandan da bendin 
inşaatı devam etmekteydi. Nitekim Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin Anadolu-
hisarı civarında inşa ettiği su bendinin yapımında resmi izin alınmadan yaklaşık 
150 amele çalıştırdığı anlaşıldı (9 Haziran 1891/2 Zilkade 1308). Bu bağlamda 8. 
10  BOA, Y. MTV, nr. 51/23. Cedid ve atik dönüm için bkz. Feridun Emecen, “Dönüm”, DİA, cilt 9, s. 521.
11  BOA, Y. MTV, nr. 51/23; 51/29.
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Belediye Dairesi tarafından tutuklanan İsmail ve kardeşi Mehmed hapse konuldu. 
Konu Şehremaneti, Zaptiye Nezareti ve Dâhiliye Nezareti arasında bir dizi bürok-
ratik yazışmaya konu oldu. Şehremaneti 24 Haziran 1891 (12 Haziran 1307) tarihli 
tezkiresinde şirketin yollara döşemek amacıyla Kuzguncuk İskelesi’ne çıkarmakta 
olduğu büyük demir su borularının nakliyesi için Kuzguncuk’ta yaklaşık 50 amele-
nin toplandığı ifade edildi. Ayrıca suyolları inşaatında çalıştırılmak üzere Erzurum 
ve Bitlis’ten getirilen İslam ahalisinden 25-30 kişinin kahvehane veya öteberide 
yatmaları yerine İcadiye Caddesi’nde boş bir arsada kurulan çadırlarda kalmaları 
sağlandı. Ancak şirketin ruhsatsız olarak amele toplaması ve çalıştırması talimat-
lara aykırı idi. Tüm uyarılara rağmen şirket, zaman zaman bendin yapımında ve 
diğer işlerin yürütülmesinde izin almaksızın işçi çalıştırmaya devam etti (26 Tem-
muz 1891/14 Temmuz 1307)12.

Su şirketi bir yandan ruhsatlı veya ruhsatsız işçi çalıştırarak suyollarını ve bend 
inşaatını yürütürken diğer yandan da ana suyolu güzergâhında demir su borula-
rını döşemekteydi. Ancak Beylerbeyi ve Kuzguncuk arasındaki caddede boruların 
döşenmesi için şirketin yaptığı hafriyatta kırılması mümkün olmayan kayalar var-
dı. Şirket, mesuliyeti kendilerine ait olmak üzere gerekli tedbirleri alarak ve barut 
kullanılarak bu kayaları kırmak için izin talep etti (14 Ağustos 1891/8 Muharrem 
1309)13. Dâhiliye Nezareti 19 Ağustos 1891’de (7 Ağustos 1307) Şehremaneti’ne 
gönderdiği tezkirede barut kullanılacak yerde hane ve sahilhane bulunması ve cad-
denin dar olması nedeniyle muhtemel tehlikelere dikkat çekti. Bu yüzden de atıla-
cak barut miktarının az olması ve barut atılacağı gün ve saatin civardaki hanelere 
önceden haber verilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi. Böylece 
barut kullanmaktan doğacak tehlikenin bir dereceye kadar önleneceği ifade edil-
di14.

Suyollarında problem sadece boruların taşınması ve hafriyat çalışmaları sırasında 
kullanılan barutla sınırlı değildi. Kadıköy İskelesi’nden başlayarak Selami Çeşme-
si’nden Bağdat Yolu’na kadar hafriyat yaparak su borularını döşeyen şirket, birçok 
yerde bu hendeklerin üzerini kapatmadı, kapattığı yerlerde de zarar verdiği kaldı-
rım ve şoseleri yaptırmadı. Bu yüzden de bu yollardan gelip geçenlerin büyük zor-
luklar çektiği görüldü. Şirket, bu defa da Erenköy şosesinde hafriyatı açtıktan sonra 
hendekleri kapatıp yolu eski haline getirmedi. Şirketin bu işleri yapan ve ameleye 
nezaret eden işçibaşısı ikaz edildiyse de çare olmadı. Dolayısıyla şose ve kaldırım-
ların eski haline getirilmesi için şirketin daha sert bir dille ihtarı, gereği yapılmadığı 
takdirde günlük açılan yerlerin kapattırılması için bir mühendis ile bir belediye 
çavuşunun görevlendirilmesine karar verildi (19 Mayıs 1892/7 Mayıs 1308)15. 

Şehremaneti tarafından Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 9 Kasım 1892 (18 Rebiü-
lahir 1310) tarihli tezkirede şirketin Kadıköy İskelesi’nden Selami Çeşme ve Bağdat 
Yolu’na kadar yaptığı hafriyat neticesinde kendi işini yapıp açtığı çukurları tam 
olarak kapatmadığı ve yapılan uyarıların da bir netice vermediğini bildirdi16. Bun-

12  BOA, Y. PRK. ZB, nr. 8/97.
13  BOA, Y. MTV, nr. 53/30.
14  BOA, DH. MKT, nr. 1860/109.
15  BOA, DH. MKT, nr. 1951/84.
16  BOA, DH. MKT, nr. 2018/84.

dan yaklaşık üç ay sonra 24 Ocak 1893 (6 Receb 1310) tarihli ve Şehremini Rıdvan 
imzalı tezkirede de yapılan müzakere ve tebligatın ardından şirketin Bağdat Yolu 
üzerinde kazdığı yerleri kapattığı, ancak eski haline dönüştürmediği ifade edildi. 
Tren istasyonu caddesinde ise hafriyat yapıp kendi işini tamamladığı, ancak açtığı 
hendekleri kapatmadığının ihbar edildiği vurgulandı. Bu ihbar üzerine şirket, ek-
sikliklerin tamamlaması için bir kez daha ikaz edildi17.

Bu ikazlara rağmen şirketin su borularını döşemek için yaptığı hafriyat alanlarını 
gerektiği gibi doldurmadığı, yolları eski haline getirme hususunda ihmalleri ol-
duğu ve diğer suyolları ve mülklere verdiği zararlara dair tartışmalar devam etti. 
Nitekim Üsküdar’da bulunan Mihrimah Sultan Camii suyollarıyla yine Üsküdar’da 
Bulgurlu Mescidi karşısında Damat İbrahim Paşa çeşmesi suyollarının bazı yerleri 
şirketin çalışmaları sırasında tahrip edilmişti (7 Mart 1893/18 Şaban 1310). Yapılan 
keşifler neticesinde tahrip edilen yerlerin tamir masrafı toplam 16.952 kuruş ola-
rak hesaplandı. Hâlbuki şirket, boru döşeme işinin iki yıl önce yapıldığı, Mihrimah 
Sultan Camii ve Damat İbrahim Paşa çeşmesi suyollarının tamir edildiği ve geçen 
mevsim yazın da suların daimi olarak aktığını iddia etmekteydi (8 Mayıs 1893/21 
Şevval 1310). Buna mukabil 21 Haziran 1894 (17 Zilhicce 1311) tarihli tezkirede 
Evkaf Nazırı Ali Dâhiliye Nezareti’nden konunun yargıya intikal etmemesi için ge-
reğinin yapılmasının şirkete bir kez daha tebliğini istedi18. 

Görüldüğü gibi su şirketinin Göksu’da inşa ettiği bend ile ana güzergâh borula-
rının döşenmesi sırasında şirket ile kamu kurumları ve şahıslar da zaman zaman 
karşı karşıya geldi. Bunlar şirketin ruhsatsız işçi çalıştırması, ihtiyaç duyduğu ara-
zileri kiralaması veya satın alması, ana su borularının döşenmesi sırasında kazdığı 
yerlerdeki büyük kayaları barut kullanmak suretiyle kırmasından doğan tehlikeler, 
kazılan yerlerde su boruları döşendikten sonra uygun şekilde kapatılmaması, ana 
suyolu güzergâhında şirketin kazarak bozduğu yolları eski haline getirmesindeki 
ihmaller, zarar verilen diğer suyolları ve çeşme sularına dair anlaşmazlıklar şeklin-
de sıralanabilir.

5. Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin Telgraf Hattı (1892-1893)

Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi, Ticaret ve Nafia Nezareti’ne 17 Ağustos 1892’de (5 
Ağustos 1308) gönderdiği bir arzla Göksu’daki su tulumbaları (buhar makinesi) 
mevkiinden Üsküdar’daki Havuz mahalline, buradan da şirketin fen idarehanesine 
telgraf hattı çekme isteğini yeniledi. Bu projeyle Üsküdar’daki havuzdan makine-
lerin bulunduğu 15 km. uzaklıktaki daireye kadar telgraf hattı çekilecekti. Şirketin 
böyle bir telgraf hattını çekmekteki amacı, kamuya ve halka daha iyi hizmet ver-
mek olarak izah edildi. Ancak şirketin bu talebi 29 Temmuz 1892’de (4 Muharrem 
1310) Şura-yı Devlet kararıyla reddedilmişti. Şirket, konuyla ilgili talep ve gerekçe-
lerini bir kez daha ayrıntılı bir şekilde arz etti. 

Buna göre Üsküdar’daki havuzdaki su seviyesine göre çalışması gereken Göksu’da-
ki su tulumbalarının kontrol edilmesi gerekmekteydi. Aksi takdirde havuz taşar ve 
bu yüzden de taşkına sebep olabilirdi. Öyle ki telgraf hattı tesis edilmemesi halinde 
17  BOA, DH. MKT, nr. 2006/25.
18  BOA, DH. MKT, nr. 5/40.
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kazayla bir boru patlaması durumunda derhal tulumbaların devre dışı bırakılması 
için gerekli haberi ilgili çalışana vermek mümkün olamazdı. Bu yüzden de tulum-
balar hareketlerine devam eder ve patlayan borudan külliyetli su akıp hanelerin yı-
kımına sebep olabilirdi. Öte yandan su imtiyazı sahasındaki yangınlar, telgraf hattı 
vasıtasıyla şirketin makine dairesine anında haber verilecekti. Şirket de tulumbalar 
vasıtasıyla yangın mahalline 12 hava tazyikiyle külliyetli su verecek ve diğer tulum-
balara bile gerek kalmadan yangın hızlı bir şekilde söndürülecekti. 

Şirkete göre telgraf hattı talebi, önceden belirlenecek bazı işaretlerle makinelerin 
hareketini ve havuzdaki su seviyesini bilme amacına yönelikti. Telgraf hattı, tüm 
inşaat ile içme suyu temin ve tevzi faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıydı. Şirket, 
Şura-yı Devlet’in telgraf hattı tesis talebine olumsuz cevap vermesinin mükemmel 
biçimde yapılan tesisattan tam kapasite yararlanmaya engel olunacağını iddia etti. 
Bu nedenle de telgraf hattı talebinin karşılanması için konunun bir kez daha arzı 
istendi19.

Bunun üzerine 5 Eylül 1892 (12 Safer 1310) tarihli Ticaret ve Nafia Nezareti’nin 
ilgili yazısında, bu talebin kabul edilemeyeceğine dair 16 Temmuz 1892 (4 Temmuz 
1308) tarihli buyruldu ile Şura-yı Devlet kararının şirkete tebliğ edildiğine işaret 
edildi. Yapılan müzakereler neticesinde şirketin mukavele ve şartnamesinde bu 
konuda bir madde bulunmadığının anlaşıldığı ve şirketlerin kendilerine mahsus 
telgraf hattı çekmesinin mahsurlu olacağı yönünde bir görüş ve kanaatin oluştuğu 
ifade edildi. Bu yüzden de şirketin böyle bir telgraf hattı tesisine izin verilmeme-
sinin kararlaştırıldığına işaret edildi. Şirket, bu kez telgraf hattının su borularının 
patlamasıyla oluşacak taşkınlar ile yangınları söndürmek için sadece ihbar ama-
cıyla kullanılacağına dair gerekçe ve taleplerini sıralamıştı. Bu talep ve gerekçeler 
dikkate alındığında şirkete telgraf hattı çekme izni verilmesinde bir mahsur görül-
meyerek konu sadarete arz edildi20.

3 Kasım 1892’de (12 Rebiülahir 1310) de Posta ve Telgraf Nezareti şirketin yapmak 
istediği telgraf hattı için ilgili yazışmalara atıf yaptı. Beyrut Limanı ve Rıhtım Şir-
keti tarafından yapılan demiryolunda da telgraf hattı kullanılmasına irade çıkmıştı. 
Aynı şekilde Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi de Ticaret ve Nafia Nezareti’nin tensibi 
üzere telgraf hattı kullanabilirdi. Ancak yapılacak hattın nezaretin idaresinde ol-
ması kaydıyla açılmasında hiçbir mahsur olmayacağı ifade ve arz edildi. 9 Kasım 
1892’de (18 Rebiülahir 1310) de sadrazam Cevad imzalı arzla iki nezaretin teklifleri 
onaylanarak belirtilen amaç ve kısıtlar dâhilinde şirketin telgraf hattı kullanmasına 
ruhsat için konu padişaha arz edildi21.

Görüldüğü gibi Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin Göksu Bendi’ni inşa edip ana 
su borularını döşedikten sonra imtiyaz sahasına problemsiz bir şekilde su veril-
mesi, su havuzunun su seviyesi, su ana borularında bir patlama halinde oluşacak 
su taşkınlarının önlenmesi ve yangınlara etkin müdahale gibi gerekçelerle imtiyaz 
mukavelename ve şartnamesinde bulunmayan bu yeni talebi dikkate aldı. Ardında 

19  Beyoğlu’nda Doğru Yolda numara 204 antetli bu belge için bkz. BOA, Y.A. Hus, nr. 266/106.
20  BOA, Y.A. Hus, nr. 266/106; BOA, DH. MKT, nr. 1979/97.
21  BOA, Y.A. Hus, nr. 266/106.

da şirketin fen dairesi ile bend arasında 15 km. uzunluğunda bir telgraf hattı çek-
mesine dair karar alındı.

6. Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin İnşa Ettiği Göksu Bendi’nin Resmi Açılışı 
(1893)

İmtiyaz fermanı verileli ve şirket kurulalı yaklaşık 3 yıl olmuştu. Üsküdar ve Kadı-
köy Su Şirketi imtiyaz sahasına su verebilmek için Göksu’da bir bend inşası ile su 
dağıtımını temin edecek ana su güzergâhı borularını döşeme işini bitirmek üzerey-
di. Artık bendin resmi açılışının ne zaman yapılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Bu 
sırada 8 Mart 1893’de (19 Şaban 1310) şirketin inşa etmekte olduğu Göksu Ben-
di’ne yakın bir yerde bir insan cesedi bulunduğu Sabah Gazetesi’nde haber oldu. 
Şirket, bu haberin tekzip edilmesini istedi. Komiserlik de hazırladığı raporla bu 
ihbarı ve vakayı doğruladı22.

Bu haberden yaklaşık 35 gün sonra 15 Mayıs 1893’de (28 Şevval 1310) Şehremini 
Rıdvan, Temmuz 1892’de İstanbul’a Almanya elçisi olarak gelen Prens Von Rado-
lin’in Göksu’da Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin inşa ettiği bendi ziyaret edece-
ğini ve yarınki gün için burada belediye çavuşlarının bulundurulacağını arz etti23. 
Öte yandan Almanya Sefiri Prens Radolin, Berlin’e gitmezden önce İstanbul’da 
Şehremini Rıdvan Paşa’nın da bulunduğu bir ziyafete katıldı. Bu ziyafette geçtiği 
iddia edilen konuşma, 25 Temmuz 1893 (11 Muharrem 1311) tarihli bir jurnale 
yansıdı. Bu jurnale göre ziyafete katılan Alman sefiri, Şehremini Rıdvan Paşa’nın 
şirkete karşı uygun olmayan muamelesinden bahsetmişti. Sefirin böyle bir uyarıda 
bulunmasının kaynağı Altıncı Daire-i Belediye müdürü Bolak Bey’in teşvik ve tez-
viri idi. Rıdvan Paşa’nın kötü muamelesine dair henüz bir kanıt olmadığı padişaha 
arz edildi. Bu habere kaynaklık eden jurnalin altında da “miralay Hayri kulları” 
mührü vardı. Bu, esasen jurnal müessesesinin rutin işlerinden biri idi24.

Bir yandan su şirketine dair bu tür haberler çıkarken diğer taraftan da bendin inşa 
ve suyolu güzergâhının ana su borularının döşenmesi çalışmaları sürüyordu. Öyle 
ki 29 Temmuz 1893 (15 Muharrem 1311) tarihli sadaret tezkiresinden anlaşıldığı 
üzere şirket, Üsküdar ve Kadıköy sahasına su dağıtımı için gerekli çalışmaları 15 
Ağustos’ta tamamen bitireceğini beyan etmişti. Bu aşamada bend ve su dağıtım 
şebekesinin Nafia Nezareti tarafından incelenmesi ve tasdik edilmesi gerekmek-
teydi. Bunun için nezaretin fen müşaviri Mösyö Gala’nın başkanlığında fen heyeti 
memuru, erkân-ı harbiye miralaylarından ve Meclis-i Nafia azasından Şerafeddin 
Bey ile heyet mühendislerinden Mösyö Riva ve Serkis Çerkezyan, şirket inşaat ko-
miseri Sami Efendi’den mürekkep bir komisyon teşkil ve kitabetine Tahsin Efendi 
tayin olundu25.

Bir süre sonra Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi, Göksu’da yapılan bend inşaatının 
tamamlamak üzere olduğu ve yapılan işlerin geçici olarak Ticaret ve Nafia Nezareti 
tarafından kabul edildiğini Şehremaneti’ne bildirdi. 16 Eylül 1893 (5 Rebiülevvel 

22  BOA, DH. MKT, nr. 2059/118. Prens Von Radolin’in biyografisi için bkz. Resimli Gazete, 6 Nisan 1311, Adet 
211, s. 26.
23  BOA, Y. PRK. ŞH, nr. 4/35.
24  BOA, Y. PRK. MYD, nr. 13/37.
25  BOA, Y. A. Hus, nr. 278/82.
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1311) tarihli ve şehremini imzalı arzdan anlaşıldığı üzere şirket, şimdi de bendin 
usulüne uygun şekildi yapıldığının kesin olarak kabulünü ve resmi açılışının ya-
pılmasını istemekteydi. Bu talep Brüksel’den İstanbul’a gelen Meclis-i İdare reisi 
Mösyö Fransuva Korinos tarafından verilen takrirde beyan olunmuştu. Şirketin 
şartname gereğince tesisat ve inşaatı tamamlamış olması halinde resmi açılışı talep 
etmeye hakkı olacaktı. Bu durumda da bend suları resmi fen heyeti marifetiyle 
fenni kaidelere uygun olarak tahlil edilecek ve şirket sularının her hâlükârda içme-
ye uygun olduğu ispat olunduktan sonra padişahın izniyle açılış yapılabilecekti26.

Bu nottan bir gün sonra 17 Eylül 1893 (6 Rebiülevvel 1311) tarihli ve Sadrazam 
Cevad imzalı arzda Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin Göksu’da inşa ettiği bentte 
toplanan suların ve bu bendin inşaatının incelenmesine dair padişah iradesine vur-
gu yapıldı. Bu emir üzerine komisyon, Mekteb-i Tıbbiye Muallimi Faik Paşa, Hıfz-ı 
Sıhhiye memurlarından Binbaşı Hamdi ve Dr. Chan (?) tarafından 4 farklı rapor 
hazırlandı. Raporlarda suyun kimya ve bakteriyoloji bakımından içmeye uygun ve 
orta derecede bir su olduğu, ancak bu suyun süzgeçlerden geçtikten sonra gerekli 
mahallere dağıtımı için inşa olunan “Su hazinesinin” tedbir amaçlı olarak ikiye çı-
karılması ve süzgeçlerin daima kontrol altında bulundurulması önerildi. 

Mevcut su hazinesi ile borularda bulunan durağan sular tam olarak temizlenme-
den dağıtılmamalıydı. 2 adet süzgeç havuzu inşa olunmuştu, oysa tasdikli projede 
3 adetti. Bu havuzların her birinde birer tevkif musluğu vardı ve sular farklı birer 
boru vasıtasıyla su hazinesine akmakta idi. Su havuzlarında bulunan suların tam 
anlamıyla süzülmediğinin tahlil neticesinde ortaya çıkması halinde bu sular, dağı-
tıma mahsus ana su hazinesine değil harice ve dereye akıtılmalıydı. Şirketin muka-
vele gereğince tasfiye edilmiş suları toplamaya mahsus mevcut su hazinesine ilave 
olarak 1 su hazinesi daha inşa etmesi gerekirdi. 

Bakteriyoloji tahlillerinin yapılması için hükümet tarafından tayin edilecek dok-
tora verilmek üzere şirket, İstanbul’da kolera devam ettiği sürece Nafia Nezareti 
veznesine aylık 15 Osmanlı lirası yatıracaktı. İçinde durgun su bulunan umum 
borular ile su hazneleri tam olarak temizlenmeden sular halka verilmeyecekti. Şir-
ket tarafından sular her gün tahlil edilerek tutulacak bir cetvele kayıt olunacaktı. 
Bozulmuş olan sular hemen harice akıttırılıp yerine temiz süzgeçlerden geçirilmiş 
içmeye uygun sular konulacaktı. Hükümet, şehirde salgın hastalığın olmadığı za-
manlarda da istediği vakit sularda tahlil yaptırabilecekti. Tahlil neticesinde şirket 
sularının içmeye uygun olmaması halinde içilebilir dereceye getirilinceye kadar 
halka su verilmeyecekti. Bu uyarıların dikkate alınması ve gereğinin yapılması 
kaydıyla mukavelenamede ifade edildiği gibi resmi açılışa izin verilmesi için konu 
padişaha arz edildi27. 

Alemdağı su kaynaklarından beslenen Çavuşbaşı Deresi ile Kayışdağı su kaynak-
larından beslenen Budak Deresi suları aşağıda birleşerek Göksu Deresi’ni besler 

26  BOA, Y. MTV, nr. 83/54.
27  BOA, Y. A. Hus, nr. 282/37. Bu sırada bend civarında ameleden birinin koleradan vefat etmiş olduğu, sıhhiye 
birimi tarafından gerekli tedbirlerin alındığı ve hastalığın yayılmaması için buradaki amelenin geçici olarak dağıtıl-
ması Sekizinci Daire vasıtasıyla şirkete tebliği edilmişti. BOA, Y. MTV, nr. 83/54. 

ve bu dere üzerinden Göksu Bendi’ne ulaşırdı28. İsviçreli mühendis Henri Gruner 
tarafından inşası gerçekleştirilen Göksu Deresi üzerindeki bend, Boğaziçi sahilin-
den 3 km. uzaktaydı29. Göksu Bendi’nin 185 metrelik bir kısmı toprak dolgu, 125 
metrelik diğer kısmı ise kâgir olmak üzere toplam uzunluğu 310 metre idi. Toprak 
kısmı temelde 65, en üst noktası ise 5 metre genişliğinde idi. Bu toprak dolgu, 40 
ila 60 cm. genişliğinde raylar üzerinde vagonlarla taşındı. Taşınan toprak, %85 kil 
karıştırılıp tokmakla sıkıştırıldı ve zeminin 13 metre altından başlanarak yapıldı. 
Kâgir kısmının temeli kayalık ve temel genişliği 10 metre, en üst kısmı ise 3,5 met-
reydi. Dolayısıyla kayalık zemin üzerine yapılan taş duvar kısmı oldukça sağlamdı. 

Bendin dışında suları süzmek üzere 600 metrekare genişliğinde ve üstü kapalı ola-
rak filtre havuzları inşa edilmişti. Suyun süzme işlemi de 7 farklı taşlık ve kumdan 
geçirilerek gerçekleştirilecekti. Suyun ana borulardan imtiyaz mahalline dağıtımı 
için de dört kazanlı bir buhar makinesi dairesi yapılmıştı. Buradan buhar makinesi 
gücüyle pompalanan su, Bağlarbaşı’ndaki büyük dağıtım havuzuna verilecekti. Ter-
kos suyunun dağıtım sisteminin aksine ana su boruları su kesintisinin önlenmesi 
için çift hat olarak döşendi. Döşenen toplam boru hattı uzunluğu 53.775 metre idi. 
İnşaat sırasında yaklaşık 2.000 işçi çalıştırıldı ve 175.000 lira harcandı30. 

Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin içme suyu projesinde hizmeti görülenler padi-
şah tarafından çeşitli nişanlarla taltif edildi. Nitekim 12 Aralık 1893 (3 Cemaziye-
levvel 1311) tarihli ve Mabeyn Başkâtibi Süreyya imzalı arzda Üsküdar ve Kadıköy 
Su Şirketi komiseri Tevfik Bey’e üçüncü rütbe, şirket tercümanı Agop Efendi’ye de 
dördüncü rütbeden Nişan-ı ali-i Osmani verilmesine dair iradenin çıktığı ifade 
edildi31. Alemdağı membalarından beslenen ve Anadoluhisarı’ndan denize dökü-
len Göksu ve Küçüksu, Osmanlı devrinin Kağıthane benzeri en önemli mesire 
yerlerinden biriydi. Göksu’nun gül bahçeleri, konakları, derede kayık gezintileri, 
değirmenleri, uzun ve düzgün patlıcanları, toprağının uygunluğu nedeniyle yapı-
lan küpleri, çömlekçi imalathaneleri ve padişahların Anadolu sahilindeki üçüncü 
binişleri idi32. Şimdi ise şirketin yaklaşık altı 3 yılda toprak dolgu ve kâgir olarak 
inşa ettiği Göksu Bendi’nde toplanan suları Anadolu yakasının içme suyu ihtiyacı-
nı karşılayacaktı. 

28  “İstanbul Suları Hakkında Mütalaat”, (haz. Mehmet Kanar), Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt 4, sayı 1, İstan-
bul 2002, 119-131. 
29  Kazım Çeçen, “Elmalı Bendi”, DİA, cilt 11, s. 57.
30  Ali İhsan Öztürk, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İmtiyaz Usulüyle Yürütülen İstanbul Belediye Hizmetleri (1852-
1964), İstanbul 2010, s. 212-213.
31  BOA, İ. TAL, nr. 1311/C-9. 1 Nisan 1894 (25 Ramazan 1311) tarihli arzda da şirketin Meclis-i İdare reisi Frans 
Kornaliyos’a ikinci rütbeden Mecidi, eşi Madam Olga Kornaliyos’a üçüncü rütbeden şefkat, şirket azasından 
Banker Mösyö Eberhard’a dördüncü rütbeden Osmanlı nişanı verilmesine dair iradenin çıktığı ifade edildi. BOA, İ. 
TAL, nr. 1311/N-54. Bulgaristan ahalisinden Lazarçankof, Kadıköy’de Fenerbahçe’de 25 yıl önce bir mukavele mu-
kabilinde Nuri Bey’in bahçesini imar etmiş ve müruruzaman kaidesince sahiplik iddiasında bulunmuştu. 7 Kasım 
1893 (27 Rebiülahir 1311) tarihli şehremaneti arzında ise bahçenin Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi komiseri Tevfik 
Bey’e ait olduğu ifade edildi. BOA, DH. MKT, nr. 118/4.
32  Nurhan Atasoy, “İstanbul Bahçeleri”, Büyük İstanbul Tarihi, cilt 4, s. 534-571. Hekimbaşı Çiftliği haritasında 
Küçüksu ile Budak ve Göksu deresi görülmektedir. Sultan II. Abdülhamid Devri Harita ve Planlarında İstanbul, 
İstanbul 2013, s. 116. Daha sonra bende ismini verecek olan Elmalı karyesi, Beykoz’a 5 km. uzaklıkta bir orman 
yerleşimiydi. Beykoz köyleri için bkz. İstanbul’un 100 Köyü, İstanbul 2011, s. 50-65. Beykoz’un mesire yerleri, ka-
yıkla gezinti için dereleri, suları ile ceviz ve kirazı meşhurdu. Şerife Akpınar, “Klasik Türk Edebiyatında Beykoz”, 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yaz 2013, cilt 6, sayı 27, s. 18-39.
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Sonuç 

İstanbul’un Anadolu yakasının su ihtiyacının temini için 1888’de verilen imtiyaz 
kapsamında Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi kuruldu. Şirket, Göksu’da inşa ettiği 
bendi ve ana su güzergâhı boruları ve havuzlarıyla projesini 1893’de tamamladı. 
1894’de de içme suyunun Üsküdar ve Kadıköy sahasına verilmesi, eksikliklerin gi-
derilmesi ve işletilmesine dair konular esas gündem maddesi oldu. Bir süre sonra 
şirketin imtiyaz sahası Boğaziçi’nde Kanlıca ve Kadıköy’den Maltepe’ye kadar olan 
sahayı içine alacak şekilde genişletildi. Çamlıca ve Beykoz gibi yüksek mevkilere su 
verilmesi için yeni mukavelenameler imzalanarak gerekli çalışmalar yapıldı (1914). 
Göksu Bendi, 1916’da meydana gelen su taşkınında kısmen yıkıldı. Şirket, 1926’da 
toprak dolgu kısmını beton plakalarla kapattı. Kâgir kısımlarında da bazı değişik-
likler yaptı. 1937’de Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi kamulaştırıldı ve bir yıl sonra 
İstanbul Sular İdaresi’ne devredildi. Rumeli yakasının Terkos suyuna mukabil Ana-
dolu yakasının şirket suyuna Elmalı suyu denildi. 

Ekler

Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi ile Göksu Bendi’ne Dair Harita ve Resimler

Harita 1: Haritanın sağ üst köşesinde altta Küçüksu üstte de Göksu dereleri su havzası görülmektedir. 
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, nr. 92760-2.

Harita 2: Bendin su kaynaklarının renklendirilmiş topografya haritası. Süheyla Bayrak, Elmalı Baraj 
Gölü Havzasının Ekosistem Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Sosyal Belimler Enstitüsü Coğrafya 

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 20213, s. 53.
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Harita 3: Bendin su kaynaklarının akarsu yoğunluğu. Süheyla Bayrak, Elmalı Baraj Gölü Havzasının 
Ekosistem Coğrafyası, s. 73.

Harita 4: Haritanın üst tarafında Hekimbaşı Çiftlik-i Hümayunu, alt orta kısmında Çavuşbaşı 
Çiftlik-i Hümayunu; haritanın L noktasında Budak Deresi ve H noktasında Çavuşbaşı Deresi; R 

noktasının sağında mülkiyeti Emlak-ı Hümayuna ait bahçe; E noktasında Çınarlı Çeşme Deresi; R-D 
noktasındaki taralı alan ise inşa olunacak Göksu Bendi; Göksu Bendi’nin sağında ve etrafındaki alan 

ise su şirketinin Şeyh Talat Efendi’den satın aldığı arazi. BOA. Y. MTV, nr. 51/29/7.

Resim 1: “Kurbanların zebhinde dua kıraati” alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin açılışı sırasında 
kurban kesimi ve dua merasimi. http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr 

Resim 2: “Su bendinin önünden ihraç edilen resim” alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin açılışında 
bendin mevcut durumu. http://katalog.istanbul.edu.tr/client/

Resim 3: “Su bendinin heyet-i umumiyyesi” alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin açılışında bendin 
genel durumu.  http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr
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Resim 4: “Su bendinin önünden ihraç edilen resim” alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin açılışında 
bendin diğer binaları. http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr

Resim 5: “Tulumba ve makineler dairesi” alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin tulumba ve makine 
dairelerinin görünümü. http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr

Resim 6: “Filtre ve kazgan makine daireleri ve makinist ve sairenin mekânı” alt yazılı Göksu 
Bendi’nin açılışında bendin filtre ve makine dairelerinin mevcut durumu. http://katalog.istanbul.edu.

tr/client/tr

Resim 7: “6.000.000 altı milyon litre istiabında olan Üsküdar’da vaki’ havuzun resmi” alt yazılı 
resimde Göksu Bendi’nin açılışında Üsküdar’da Bağlarbaşı’nda inşa edilen havuzun görünümü. http://

katalog.istanbul.edu.tr/client/tr

Resim 8: “Kumpanya amelesine tevzi’ olunan kurbanların i’tası” alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin 
açılışında bendin inşasında çalışan ameleye dağıtılan kurbanların kesimi. http://katalog.istanbul.edu.

tr/client/tr

Resim 9: “Kurbanların zebhinden sonra alınan resim” alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin açılışında 
kurbanların kesimi akabinden bir görünüm. http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr
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Resim 10: “Tahliye borularının fethi” alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin açılışında bendin su tahliye 
borularının açılışına dair görünüm. http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr

Resim 11: “Su bendinin manzarası” “alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin üsten kuşbakışı görünümü. 
http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr

Resim 12: “Su bendinin su ahz edildiği mahal” alt yazılı resimde Göksu Bendi’nin su toplama 
alanının görünümü. http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr

Osmanlı Devleti’nde  
Bilgi ve Teknoloji Transferi: 
Beykoz Fabrikaları Örneği

Tolga AKAY1

Serdar SUBAY2

Özet

Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başlarından itibaren, sanayisi yeterli düzeyde geliş-
memiş bir devlet olarak Sanayi Devrimi’nin olumsuz etkilerini derinden hisset-
miştir. Esnaf örgütlenmesine dayalı olan sanayi üretimi kısa zamanda çözülmeye 
başlamış, işsizlik artarken dışa bağımlılık, dengesiz ticari anlaşmalarla had safhaya 
ulaşmıştır. Bu süreçte Osmanlı Devleti, ucuz ve bol miktarda üretim yapan Avrupa 
sanayisiyle rekabet edebilmek adına çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 

Beykoz’da kurulan fabrikalar Osmanlı Devleti’nin sanayileşme çabalarının en 
önemli örneklerinden birkaçını oluşturmaktadır. Beykoz’daki ilk sanayi tesisi III. 
Selim döneminde kurulan kâğıt fabrikasıydı. Bu fabrikayı daha sonra deri, kun-
dura, ispirto ve cam fabrikaları takip etti.  Buradaki sanayi işletmelerine hizmet 

1  Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, tolga.and@gmail.com
2  Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, ssgenart@gmail.com
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vermek amacıyla daha sonra yeni bir liman açıldı ve gaz depoları inşa edildi. Bu-
nun sonucunda Beykoz da tıpkı Zeytinburnu gibi adeta bir sanayi bölgesi hüviyeti 
kazandı.

Beykoz’da kurulan fabrikalar kısmen Osmanlı geleneksel sanayi mamullerinin 
üretimi amacıyla açılmış olsa da üretim tarzının modern ve Batılı olması öngörül-
müştü. Bu durum Batı’dan bilgi ve teknoloji transferini de zorunlu kılmıştır. Bu zo-
runluluk fabrikalarda yabancı uzman ve çalışanların istihdamıyla somutlaşmıştır. 
Beykoz fabrikalarında özellikle Almanya, Avusturya ve Fransa’dan adı geçen sanayi 
kollarında istihdam edilmek üzere uzmanlar getirtilmiş; modern makinelerin it-
haliyle teknoloji transfer edilmiştir. Elde edilen bilgi birikimi ise Beykoz sınırlarını 
aşmıştır. Beykoz fabrikalarında eğitim gören, tecrübe kazanan Türk çalışanlar daha 
sonra ülkenin farklı bölgelerinde küçük sanayi işletmeleri kurmuş; tecrübelerini 
farklı coğrafyalara taşımışlardır. Bu bakımdan, lonca teşkilatı sonrası önemli bir 
vazife olan mesleki eğitimi Beykoz Fabrikaları sürdürmüştür. 

Bu çalışmada İstanbul’un önemli bir sanayi merkezi olan Beykoz’da, devlet eliyle 
açılmış olan fabrikalarda yabancı istihdamının ve teknoloji transferinin Osmanlı 
sanayisine katkıları incelenecektir. Çalışmanın temel veri kaynağını TC. Cumhur-
başkanlığı Devlet Arşivi’nde yer alan belgeler oluşturmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili 
daha önce yayınlanmış sınırlı sayıdaki çalışmadan da faydalanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Sanayisi, Beykoz Fabrikaları, Yabancı Uzman İstih-
damı, Paşabahçe.

İngiltere’de başlayan sanayileşme hareketi, 1815 yılına kadar Avrupa’yı darmada-
ğın eden Napolyon savaşlarının sonuçlanmasıyla hızla yayılma imkânı buldu. Hızlı 
ve ucuz üretimden faydalanmak isteyen Avrupalılar, birbirlerine karşı korumacı 
gümrük politikaları uygulayarak kendi sanayilerini geliştirme yoluna gittiler. Bu 
koşullarda Avrupa’da kendi gümrüğünü koruyamayan tek ülke Osmanlı Devleti 
idi. Bu süreçte 19. yüzyılda Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ne tam anlamıyla 
üstünlüklerini kabul ettirdiler.

Ancak Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki gelişmeleri takip etmediğini söylemek 
yanlış olur. Hatta 19. yüzyılının başlarında, Kıta Avrupası gibi kendi sanayisini ko-
rumaya yönelik çalışmalar geliştirmiştir. 1826 yılında başlayan Yed-i Vahid (tekel) 
sistemi ile devlet özellikle ihracattaki kontrolünü arttırmıştır. Bu sistemde, devlet 
tekel hakkını yereldeki bir kişiye bırakabilir; iç piyasanın ihtiyacına göre ihracata 
sınırlandırmalar getirebilirdi. Ayrıca savaş zamanlarında ek vergiler koyabilirdi. 
Osmanlı Devleti dış ticarette kontrolü sağlarken, iç piyasada kıtlık yaşanmamasına 
özen göstermekteydi. Ancak hızla sanayileşen Avrupa’nın artan hammadde ihtiyacı 
karşısında Osmanlı Devleti’nin kaynaklarına daha ucuza erişilmesi gerekmekteydi. 
Özellikle İngiltere Yed-i Vahid sisteminden şikâyet etmektedir. Mısır Valisi Kava-
lalı Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesiyle bir fırsat doğmuş ve İngiltere Osmanlı 
Devleti’ne yardımları karşılığında 1838 yılında Baltalimanı Anlaşmasını imzala-
maya ikna etmiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nin gümrük duvarları yıkılmış oldu. 
Osmanlılar, anlaşmayla ihracatta %12, ithalatta %5 gümrük vergisi almayı kabul 

etmiştir. Ayrıca yerli tüccar iç gümrük vergileri öderken, yabancı tüccar bundan 
muaf tutulacaktı. Diğer Avrupa devletleri de ilerleyen yıllarda Osmanlı Devleti ile 
aynı şartlarda anlaşmalar imzalamıştır. Artık savaş zamanında da dış ticarete ek 
vergiler eklemeyecekti (Önsoy, 1988, s. 14-16). 

Avrupa’da Sanayi Devrimi yaşanırken Osmanlı Devleti geleneksel üretim araçlarını 
kullanmaya devam etmekteydi. Osmanlı ülkesinde üretim genellikle 30-40 işçinin 
çalıştığı küçük işletmelerden oluşmaktaydı (Önsoy, 1988, s. 7). Lonca sisteminin 
hâkim olduğu Osmanlı sanayisi 16. yüzyıldan itibaren dokumacılık ve dericilikte 
önde gelen ülkeler arasında yerini almıştır. Lonca sisteminin ve gedik usulünün 
getirdiği üretim tarzı Avrupa’daki gibi girişimi ve sermaye birikimi destekleyen 
üretim tarzına karşı bir oluşumdur. Loncalar tüm unsurların kazanmasından yana 
politika üretmekteydi. Loncalara üye işletmelerin işsiz kalmaları mümkün değildir. 
Nitelikli işçi eğitimi loncalarda verilir ve çıraklar, kalfalar yetiştirilirdi. Loncalar, 
işletme başına düşen gelirleri korumak için işyeri, dükkân ve tezgâh sayılarını sı-
nırlandırma getirebilirlerdi. Bu, gedik usulü olarak adlandırılırken, üretim çıktısı-
nın, gelirlerinin sabit kalması ve rekabeti önlenmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan 
Osmanlı ülkesindeki tüm işletmelerin loncalara bağlı olması şart değildir. Devlet 
de loncalardan bağımsız işletmeler kurabilmekteydi. Çoğunlukla ordunun ihtiyaç-
larını karşılamak amacıyla kurulan büyük fabrikalar da bu tür fabrikalardandır 
(Pamuk, 2015, s. 58-59; Genç, 1999, s. 2). 

Tüm bu üretim tarzı sanayileşen Avrupa için savunmasızdı. Ayrıca siyasi alanda-
ki çaresizlik Avrupa ile Osmanlılar arasındaki eşitsizliği daha da arttırmaktadır. 
Osmanlı Devleti’nin üretim araçları güçlü Avrupa sanayisi karşısında rekabet ede-
memiş, loncaların üretim gücü zayıflamış ve piyasa Avrupalıların eline geçmiştir. 

Bu süreçte Avrupa’yı yakalamanın yollarını arayan Osmanlı Devleti yerli sanayisini 
kurma çabasına girişmiştir. 19. yüzyılın başlarında İzmit Çuha Fabrikası, Çubuk-
lu Billur Fabrikası, İzmir Kâğıt Fabrikası, İpek İplik Fabrikası gibi birçok fabrika 
devlet eliyle kurulmuştur. Tüm bu girişimler dönemin rekabetçi şartlarına daya-
namayıp kapanmak zorunda kalmıştır. Ancak 1844 yılında kurulan Zeytinburnu 
Fabrikası’nı (İstanbul Fabrikalar Kompleksi) en önemli ağır sanayi atılımı olarak 
sayabiliriz. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan fabrikada çeşitli tüfek-
ler, kılıçlar, havan topları ve yivli toplar üretilmekteydi. Fabrikaya pamuklu tekstil 
ürünlerinin üretimi için bir bölüm daha eklenmiştir (Seyitdanlıoğlu, 2015, s. 721-
722). İskoç seyyah ve yazar Charles McFarlane (1850, s. 58) Zeytinburnu Fabrika-
larını Türk Manchester ve Leeds’i, Türk Birmingham ve Sheffield’ına benzetmiştir. 
Diğer bir girişim, cumhuriyet yıllarında da üretim yapan Hereke Fabrikası, özel 
sektör girişimi olarak Dadian kardeşler tarafından 1843 yılında kurulmuştur. 1845 
yılında devletin yönetimine geçmiştir. Hereke Fabrikası’nın üretimini desteklemek 
için bölgede birçok fabrika hizmete girmiştir. Örneğin, ipek ihtiyacını karşılamak 
için Bursa’da İpek Fabrika-ı Hümayun kurulmuştur. Ek olarak, yün ihtiyacı için de 
Bursa’da koyun çiftlikleri açılmıştır. Ege bölgesinden birçok halı ustası fabrikada 
istihdam edilmiştir (Seyitdanlıoğlu, 2015, s. 723-724). Bu fabrikalarda Avrupa’dan 
yabancı uzmanlar ve işçiler çalışmış, onların bilgi ve tecrübeleri ile Batı’nın bilgi 
birikimi Türk sanayisine aktarılmaya çalışılmış; Avrupa’nın teknolojik üstünlüğü 
ile tanışılmış, ithal makineler ile üretim yapılmıştır. 
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Zeytinburnu ve Hereke Fabrikaları gibi İstanbul’un sanayi merkezlerinden olan 
Beykoz’da birçok fabrikanın açıldığını biliyoruz. III. Selim döneminden itibaren 
kâğıt fabrikasıyla başlayan Beykoz’un sanayileşme serüveni Cumhuriyet yıllarında 
da devam etmiştir. Beykoz deri, kundura, mum ve cam fabrikalarıyla bir sanayi böl-
gesi haline dönüşmüştür. Tabii ki bu fabrikalar bir ihtiyaç doğrultusunda açılmış-
tır. Modernleşen Osmanlı bürokrasisinin ve ordusunun ihtiyaçları her geçen gün 
artmaktaydı. 19. yüzyıl Avrupası’nda yaşanan gelişmeler şüphesiz takip edilmekte-
dir. Osmanlılar, geleneksel üretim yapan ülkeler ile Avrupa arasındaki uçurumun 
arttığını gözlemledikleri için modern sanayiye uyum sağlayarak temel ihtiyaçları-
nı karşılayabileceklerini düşünmektedir. Bu yüzden Batı’dan bilgi ve teknolojinin 
transferi meselesi gündeme gelmiştir. Ülkeye yabancı uzmanlar davet edilmiş, hatta 
yabancı işçiler ailelerini bile getirerek Osmanlı ülkesinde çalışma imkânı bulmuş-
lardır. Avrupa’dan yeni teknolojiler Osmanlılar tarafından ithal edilmiştir. Buhar 
makineleri ve elektrik kullanılmaya başlanmıştır. Beykoz fabrikalarında da bilgi ve 
teknoloji transferini görmekteyiz. İngiltere, Avusturya ve Fransa başta olmak üzere 
birçok Avrupa ülkesinden uzman, Beykoz fabrikalarında istihdam edilmiştir.

Beykoz Deri - Kundura Fabrikaları

II. Mahmud döneminde Hamza Bey adındaki bir debbağ ustasının girişimi ile 
Beykoz Debbağhanesi kurulmuştur. 1810 yılında devlete intikal eden fabrikaya 
Debbağhane-i Âmire ismi verilirken, Hamza Bey de müdür tayin edilmiştir. 1827 
yılında II. Mahmud’un önayak olmasıyla fabrikada buhar makineleri işletilmeye 
başlanarak teknolojik bir gelişim sağlanmıştır (Kurt, Kuzucu, Çakır ve Demir, 2016, 
s. 268). Böylelikle Sanayi Devrimi’nin simge teknolojisi buharla çalışan makine, 
buharla çalışan ilk Osmanlı gemisiyle yaklaşık aynı dönemde debbağhanede kul-
lanılmaya başlanmıştır.

Debbağhane, II. Mahmud döneminde orduda görülen idari ve teçhizat koşununda-
ki merkezileşmenin bir parçası olarak, yeni kurulan Asâkir-i Mansure Ordusu’nun 
çizme ihtiyacını karşılaması bakımından önemli bir işleve sahip olmuştur (Tekin, 
2020, s. 360). II. Mahmud döneminde özellikle ordunun üniforma ve silahlarında 
yerel üreticilerden tedarik yöntemi tamamen terk edilmese de büyük oranda azal-
tılmıştır. Bunun sonucu olarak ithalat artarken küçük işletmeler zayıflayacaktır. 

1842 yılına geldiğinde fabrika, Ohannes Dadian ve Garabet Amira Balyan’ın çaba-
larıyla daha gelişmiş makinalarla donatılırken ürün çeşitliliği de arttırılmıştır. Üre-
tim, ilk etapta ordunun ihtiyaçlarını karşılama amacı taşırken daha sonra piyasa 
ihtiyaçlarına da yönelmiştir. Potin, iskarpin, kösele ve çeşitli ayakkabılar ve terlikler 
üretilmekteydi (Önsoy, 1988, s. 49; Müller-Wiener, 1992, s. 73). Bu, İstanbul deri-
ci esnafının ihtiyaç ölçüsünde üretim yapamamasıyla da ilgiliydi. Esnafta yaşanan 
gerileme, ilerleyen dönemde 1873 yılında, Islah-ı Sanayi Komisyonu marifetiyle 
debbağ esnafının şirketleşme süreciyle sonuçlanacaktır (Dinçer, 2016, s. 69-82). 

1842 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 60 beygir gücünde buhar makinesi fab-
rikaya eklenmiştir (Toprak, 1985, s. 1347). Aynı dönemde Ohannes Dadian’ın bir 
Avrupa seyahati söz konusudur. Dadian, Avrupa’daki fabrikaları inceleyerek sadece 

Debbağhane-i Âmire için değil, diğer fabrikalar için de bazı makineler satın al-
mıştır (Clark, 1974, s. 71). Bu teknoloji transferinde, Zeytinburnu fabrikalarında 
da belirli bir tecrübe edinen Dadian’ın tercih edilmesi tesadüf değildi. Clark’a göre 
Ohannes Dadian, o dönemde sanayi konusunda herhangi bir Osmanlı’dan daha 
fazla bilgi ve birikime sahipti (1974, s. 70).

Avrupa’dan getirtilen makinelere karşın fabrikanın verimliliği ve kârlılığı, Osmanlı 
Devleti’nin 19. yüzyılda kurduğu diğer fabrikalar gibi tartışmalıdır. Bu, devletin 
fabrikanın geleceğiyle ilgili bir rapor talebinden anlaşılmaktadır. 

1848 yılında debbağhanenin devlet veya özel sektör tarafından işletilmesinin kar-
şılaştırması ve hangisinin daha verimli ve kârlı olacağıyla ilgili bir rapor hazırlatıl-
mıştır. Yabancı bir uzman tarafından Fransızca hazırlanan rapor, dönemin sanayi 
zihniyetini yansıtması açısından da önemlidir (Tablo 1).

Tablo 1: Deri Fabrikası’nın devlet veya özel sektör tarafından işletilmesinin fayda ve zararları.

Devlet tarafından işletmesi Özel sektör tarafından işletilmesi

1. Debbağhanenin şu anda bir geliri 
yoktur. Debbağhane kiraya verilecektir.

2. Debbağhanenin idaresi için 
hazineden peşin para verilmektedir.

Şirket gereken parayı sağlayacağından hazine herhangi bir 
harcama yapmayacaktır.

3. Fabrikanın imalatı kalitesiz olması 
yanında miktarı da azdır.

Fabrikanın idaresi, hademesi ve amelesi değişeceğinden 
imalat kalitesi ve miktarı artacaktır. Devlet, sanat ve ticareti 
teşvik edebilirse de kendisinin imalat ve ticarette gereken 
kabiliyeti yoktur. Bu sebeple diğer devletlerde de imalat 
özel sektöre ihale edilmektedir.

4. İmalatın kalitesizliği yanında 
pahalıdır.

Beykoz debbağhanesi bir şirkete ihale edilirse mamullerin 
kalitesi yükseleceği gibi özel bir mukavele ile devlet, gerekli 
mamulleri ucuza alabilir.

5. Pahalı ve kalitesiz imalat sebebiyle 
İstanbul ve vilayetlerde ithalat 
yüksektir.

İmalatın kalitesi yükseleceğinden ithalat azalacak ve 
Avrupa ile Yunanistan’a para çıkışı duracaktır.

6. Debbağhane için harcanan 
masrafın hiçbir geri dönüşü yoktur. Kira geliri olacaktır.

7. Devlet peşin para harcamaktadır. Debbağhane için harcanan para başka bir alana 
yönlendirilebilecektir.

8. Ürünler kalitesiz ve yetersizdir. Ürün miktarı artarken kalite de yükselecektir.

9. Pahalı ve kalitesiz ürünler de yalnız 
devlet tarafından satın alınmaktadır. Devlet iyi cins mamulleri ucuza alabilecektir.

10. Bu sebeplerle tüccar Avrupa’dan 
mamul getirmektedir. Devlet yanında tüccar da bu fabrika mamulatını alacaktır.

Kaynak: (HR. MKT, 28/23).
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Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı debbağhanenin özel sektöre ihale edilmesi 
hazinenin faydasına bulunmuştur. Ancak fabrikadaki devlet idaresi yine de devam 
ettirilmiştir. 

Fabrika Osmanlı klasik zanaatlarının belki de en revaç gören alanında; dericilikte 
faaliyet göstermesine karşın modern usullere aşina olunamaması, fabrikada yaban-
cı ustaların çalıştırılmasına neden olmuştur. Fabrikada Marsilya derisi ve kundura-
sı imalatı için (Yerlitaş, 2013, s. 49) 1853 yılında 750 kuruş maaşla, Yunan vatandaşı 
Dimitri, ustabaşı göreviyle bir süre istihdam edilmiş ancak daha sonra “sanatının 
yetersizliği” sebebiyle işine son verilmiştir. Bu dönemde fabrika mamulatının ye-
terli kalitede ve seviyede olmaması ciddi bir sorun olarak görülmüştür ve Dimit-
ri’nin yerine istihdam edilmek üzere aynı zamanda usta ve kalfaya debbağ sanatını 
öğretecek Fransız ya da İngiliz bir ustanın 3000 kuruş maaşla fabrikaya direktör 
olarak atanmasına karar verilmiştir (İ. MVL, 275/10686).

1843 yılında fabrikada dokumacılık da yapılmaya başlanmıştır. 1851’de bir buhar 
makinesi, tarak, vargel makinesi ve dokuma tezgâhlarıyla fabrikada dokuma kısmı 
da makineleştirilmiştir. İngiltere, Fransa ve Belçika’dan getirtilen buhar makineleri 
ve buhar makineleriyle çalışan iplik, dokuma ve arpe makineleriyle fabrika mo-
dern bir görünüm kazanmıştır. Bu dönemde yönetimde Belçikalıların ağırlığı his-
sedilmişti (Genç, 2010, s. 129). 

Ancak makineleşme, üretimle ilgili problemleri çözmediği gibi idari konulardan 
da bağımsızdı. Fabrikanın ehil ellerde işletilememesi yanında, örneğin 1861 yılın-
da fabrika, Hassa Ordusu nezaretinde iken 502 bin kuruşun fabrika yönetimince 
zimmete geçirilmesi, fabrikalardaki keyfi yönetimi göstermektedir.3 Beykoz Deri 
Fabrikası, yine de Beykoz’da kurulan sanayi tesislerinden faaliyetlerini düzenli ola-
rak sürdürebilen yegâne örneklerin başında gelmekteydi (Kurt, Çakır ve Demir, 
2016, s. 159).

Fabrikanın teknik bakımdan zamanın koşullarına uygun üretim yapması ama-
cıyla teknoloji transferi süreklilik kazanmıştır. 1874 yılında Birmingham’da May 
Mountain Fabrikası’ndan, 1980 sterline (2.178 Osmanlı lirası) dönemine göre ile-
ri teknoloji çift pistonlu 40 beygir gücünde bir makine ile iki kazan alınmıştır (İ. 
DH, 691/48298; HR. İD, 1156/46; Yerlitaş, 2013, s. 49). II. Mahmud döneminde, 
1842’de 1851’de ve 1874’de yani yaklaşık her 10-20 yılda yeni makineler alındığı 
görülmektedir. Bu açıdan teknolojik manada fabrikada bir teknolojik gelişimden 
söz edilebilir.

Debbağhanenin makineleri yanında iplik gibi dikim işinde kullanılan malzeme-
ler de zaman zaman ithal edilmiştir. Örneğin 1875’de fabrikaya Belçika’dan Albert 
isimli bir fabrikatörden 1500 frank kıymetinde iplik ithal edilmiştir (HR. MKT, 
876/4).

Fabrikanın ayakkabı üretim kapasitesi 1870’li yıllarda günlük 300 çift civarındaydı 
(Kurt, Kuzucu, Çakır ve Demir, 2016, s. 268). 1886’da Beykoz Debbağhanesi’ndeki 

3  1869 yılında yapılan araştırmalar neticesinde zimmetlerine para geçiren kişilerin bir kısmının öldüğü bir kısmının 
da varislerinin çıkarılacak borcu ödemeye muktedir olmadıkları anlaşılmıştır (İ. DH, 608/42371).

günlük kundura üretim kapasitesinin 1500 çift ayakkabıya çıkarılması planlanmış-
tır (Y. PRK. ASK, 260/13). 

Bu plan aynı zamanda o dönem için teknolojinin fabrika üretimi, ücretler ve istih-
dam üzerinde sebep olduğu değişim bakımından önemlidir. 

Planlama doğrultusunda İstanbul’da mukim John Kets adlı bir acente sahibinden 
fabrikaları gezmesi ve önerilerde bulunması istenmiştir. Bu açıdan Osmanlı Dev-
leti’nin özellikle yeterli düzeyde üretim yapamayan fabrikalar için zaman zaman 
uzman görüşü aldığı anlaşılmaktadır. Beykoz Debbağhanesi yanında saraçhane ve 
çuha fabrikalarını gezerek raporlar hazırlayan acente sahibinin Beykoz Debbağ-
hanesi hakkındaki görüşleri genel olarak olumluydu. Fabrika işçileri işlerinde ma-
hir oldukları gibi makinelerin de önemli bir kısmı Avrupa’da o dönem kullanılan 
makinelerle eşdeğerdi. Ancak deri imal süreciyle ilgili bazı tavsiyelerde bulunulan 
raporda özellikle kundura üretimiyle ilgili makinelerin alınması önerilmiştir (Y. 
PRK. MYD, 5/24). Görüşleri alınan uzmanın -ki gerçekte kendisi makine acente-
siydi; dolayısıyla önceliği makine satışıydı- debbağhanedeki makinelerin Avrupa 
standardında olduğunu belirtmesi, geçmişte tekrarlanan makine alımlarıyla deri 
fabrikasının, teknolojik bakımdan yeterli olduğunu da kanıtlamaktadır. 

Bu plan doğrultusunda John Kets’den alınan teklife göre fabrikanın günlük kundu-
ra üretim kapasitesinin arttırılması için 59 adet makine4 satın alınmalıydı. Ancak 
makine fiyatlarından bağımsız olarak günlük 1500 kundura üretmek için el ile ve 
Beykoz fabrikasında Avrupa’da artık kullanılmayan makineler ile 2000 işçinin is-
tihdamı gerekmekteydi. Aynı işin yeni makinelerle yapılması durumunda ise işçi 
ücretlerinde değişim olmasa da işçi sayısında çok büyük bir düşüş söz konusuydu. 
Buna göre fabrikanın makineleşmesi durumunda 1 frank işçi ücreti ve 250 iş günü 
hesabıyla 2000 işçinin 500.000 frank tutan maaşı, aynı işin aynı ücret ve aynı gün 
hesabıyla 300 işçi tarafından 75.000 frank maaşla yapılabilmesi mümkündü (Y. 
PRK. ASK, 260/13).

Yukarıda belirtilen maliyetler çerçevesinde fabrikanın 1500 çift kundura üretmesi 
için yeni makineler alınması durumunda fabrikanın işçi ücretlerinde %85 gibi bü-
yük bir tasarruf edeceği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan makineleşmenin özellikle 
sanayi sektöründe iş imkânlarının sınırlı olduğu bir toplumda ortaya çıkaracağı 
sosyo-ekonomik sonuçlar da ağır gözükmektedir. Teklif neticesinde bazı makinele-
rin alınması yönünde görüş alınmışsa da bu girişimin tam uygulandığı söylenemez.

Beykoz Debbağhanesi Osmanlı Devleti’nde elektrik teknolojisinin de ilk kullanıl-
dığı fabrikalardan biridir. 1895’de II. Abdülhamid’in emriyle deri imalatında ta-
baklama sürecinde elektrik enerjisiyle çalışan makineler kullanılmıştır. Elektrik 
teknolojisiyle ve eski usullerle imal edilen çizmeler karşılaştırma amacıyla orduya 
gönderilmiştir. Üç ay süreyle yapılan testler neticesinde fabrikanın her iki usul-
le ürettiği çizmelerden beklenen verim alınamamışsa da eski usulle üretilenlerin 
daha sağlam olduğu görülmüştür. Dolayısıyla o dönem için elektrik enerjisinin 
fabrikada kullanımından vazgeçilmiştir (Y. MTV, 119/114). Yine de bu girişimin 
gerek makineler gerekse enerji kaynağı açısından deri fabrikasının geliştirilmeye 
çalışıldığını göstermektedir.
4  Makinelerin listesi için Bkz. (Y. PRK. ASK, 260/13), Ayrıca (Tekin, 2020)
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Ancak diğer taraftan idari problemler de devam etmekteydi. 1903’de fabrika işçile-
rinin maaşlarının düzenli ödenememesi sebebiyle işçiler 18 hafta ücret alamamış-
lar ve her ne kadar işçiler işlerinin başında bulunmaya devam etmişlerse de üretim 
durma noktasına gelmiştir (Y. PRK. MYD, 24/29). 

1912 yılında ise Mahmud Şevket Paşa’nın teşvikiyle Avrupa’dan 90 beygirlik iki 
dizel motoru ve yeni makineler ile buhar kazanı getirtilmiştir. Bu gelişim aynı za-
manda fabrikanın yaklaşık 300 çift civarı olan günlük kundura üretimini 1000 çifte 
yükseltmiştir (Yerlitaş, 2013, s. 71). Diğer fabrikalarla karşılaştırıldığında deri fab-
rikasının her dönem geliştirilmeye çalışılmasında en belirleyici faktör, fabrikanın 
ordu için üretim yapmasıydı. Bu açıdan fabrikanın stratejik bir önem taşıdığı söy-
lenebilir. 

Bu önem, teknik konularda da kendisini göstermiştir. Beykoz Debbağhanesi’nde 
1917’de Alman vatandaşı bir mühendisin istihdamı söz konusudur (DH. EUM. 
ECB, 12/22). Ancak mühendisin faaliyetleri konusunda bilgiye ulaşılamamıştır.

I. Dünya Savaşı arifesinde fabrikada üretilen kunduraların bazı parçalarının te-
darikinde de zorluklar yaşanmaya başlamıştır. Mart 1914’de Frankfurt’tan sipariş 
edilen 500 kg. bakır perçin çubukları ile bakır levhaların ihracına Alman İçişleri 
Bakanlığı’nca müsaade edilmemiştir. Fabrikada imalatın devamı için gereken bu 
parçaların alınabilmesi amacıyla Hariciye Nezareti aracılığıyla girişimlerde bulu-
nulmuştur (MV. 197/20, 01.05.1333). Bunun yanında Osmanlı Devleti de Alman-
ya’ya bazı bakır malzemelerin ihracını durdurmuştur (BEO, 4344/325782). Bu kar-
şılık neticesinde Mart 1915’te Alman hükümeti Beykoz fabrikasının istediği bakır 
malzemelerin ihracına izin vermiştir (BEO, 4347/325978).

Beykoz deri-kundura fabrikasının işletme hakkı I. Dünya Savaşı akabinde, işgal 
döneminde ortaklık şeklinde İngiliz İrtibat Subayı Binbaşı V. Millingen’e verilmişti. 
Bu karar Meclis-i Vükela tarafından kabul edilerek Sadrazam Damat Ferit tara-
fından da 1920 yılında onaylanmıştır (BEO, 4653/348925). Millingen ile Osmanlı 
hükümetinin ortaklığıyla kurulan yeni şirket 300 bin lira gibi büyük sayılabilecek 
bir sermaye belirlemişti. Bu, dönemin koşulları göz önünde bulundurulduğunda 
büyük bir yabancı sermaye girişini işaret ederken, İngilizlerin İstanbul’da kalıcı ol-
duklarını düşündükleri fikrini de göstermektedir. Şirketin zarar etmesi durumun-
da Osmanlı hükümetinin herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmamaktaydı. 
Bununla birlikte daha sonra belirlenmek üzere net kârın %30 veya %37,5’i Os-
manlı Devleti’ne, geri kalan oran ise Binbaşı Millingen’e kalıyordu (MV, 220/174). 
İlerleyen dönemde İstanbul’un işgalden kurtarılmasıyla bu anlaşma sona ermiştir. 

Beykoz Debbağhanesi, Osmanlı sanayisi açısından yalnız üretim aşamasında değil, 
eğitim bakımından da büyük önem taşımaktadır. Örneğin 1865 yılında Bosna’dan 
Beykoz’a gönderilen altı kişiye modern dikim sanatı hakkında eğitim verilmiştir 
(MVL, 485/46). Bu kişilere daha sonra, ilim ve yeteneklerine göre şahadetnameleri 
verilerek Bosna’ya gönderilmişlerdir (İ. DH. 555/38588). Dolayısıyla Beykoz Deb-
bağhanesi’nin modern dericilik kaidelerinin ülke sathına yayılmasında önemli bir 
rol oynadığı görülmektedir. 1874 yılında da memleketi tespit edilemese de Mustafa 

isimli bir talebe fabrikada dericilik sanatını öğrenmek amacıyla iki buçuk yıl eği-
tim almıştır.5 

Başka bir örnekte ise Edirne’de bulunan derici esnafının Beykoz’dan modern deri-
cilik sanatını öğretmek üzere bir usta talep ettikleri görülmektedir. Ustanın maaşını 
da karşılayacak olan Edirneli dericilerin talebi, bu sanatın Edirne’de kaybolmaya yüz 
tuttuğu gerekçesiyle kabul edilmiştir. Derici ustası 400 kuruş maaşı, derici esnafı ta-
rafından karşılanmak şartıyla Edirne’ye gönderilmiştir (ŞD, 1094/20). 1912’de İpek 
ve Prizren sancaklarındaki deri üretiminin modern üretim usullerine ulaşamaması 
sebebiyle, deri üretimini geliştirmek amacıyla Beykoz’dan Atnaş isimli bir işçi daha 
250 lira gibi yüksek bir ücret karşılığı bölgeye gönderilmiştir (BEO, 4046/303398). 
Dolayısıyla fabrikada ülkenin farklı bölgelerinden gelen kişilere eğitim verilmekte 
ve modern dikim sanatı ülkenin farklı coğrafyalarına yayılmaktaydı.

Beykoz Kâğıt Fabrikası

Osmanlı Devleti, 18. yüzyıla gelindiğinde kâğıt ihtiyacını derinden hissetmeye baş-
lamıştı. İbrahim Müteferrika’nın girişimleriyle Yalova’da ilk kâğıt fabrikası 1741-42 
yılında açılmıştır. Yalova Kâğıt Fabrikası’nda Polonyalı kâğıt ustaları da istihdam 
edilmişti (Önsoy, 1988, s. 48). 

Beykoz Kâğıt Fabrikası da aynı amaçla ülkenin kâğıt ihtiyacını karşılamak üzere 
III. Selim döneminde 1804 yılında kurulmuştur. Fabrika, 1832 yılına kadar 28 yıl 
faaliyet göstermiştir (Damlıbağ, 2015, s. 22).

Fabrikanın açılışındaki temel gerekçelerden biri dışa bağımlılıktı. Osmanlı bel-
gelerine yansıdığı ölçüde; Avrupa’da her ülkede 3-5 kâğıt fabrikasının bulunması 
sebebiyle bu maddenin imali ve ticareti Avrupa’ya özgü bir tekel mahiyeti kazan-
mıştı. İslam ülkelerinde ise kâğıt imal edilmediğinden Avrupa’dan gelen kâğıtlarla 
yetinilmek durumundaydı. Osmanlı Devleti gibi geniş bir coğrafyada da ne miktar 
kâğıt tüketilerek ne kadar paranın “düşmana” geçtiği düşünüldüğünde, Beykoz’da 
kurulacak olan fabrikanın çok yönlü faydaları vardı. Bu sebeple suyu ve irtifası 
uygun olan Beykoz’da Hünkâr İskelesi civarlarında fabrikanın kurulmasına karar 
verilmiştir (C. İKTS, 7/340). Osmanlı Devleti’nin kurmayı planladığı kâğıt fabrika-
sının gerekçelendirilmesinde “düşman” vurgusu farklı tarihlerde de birçok belgede 
karşımıza çıkmakla birlikte, fabrikanın kurulduğu süreçte Mısır’ın Fransa tarafın-
dan işgali daha sonra İngiltere ve Rusya ile savaş durumu buradaki düşman vur-
gusunu anlamlandırmaktadır. Ancak bu vurgunun teknoloji ya da bilgi transferi 
konusunda bir engel oluşturmadığı; zamanın koşullarına ve siyasi ilişkilere göre 
kaynağın değişimi şeklinde bir rol oynadığı söylenebilir. 

Fabrikanın kurulması sürecinde en belirleyici sebep artan ithalattı. Bunun yanında 
III. Selim tahta geçtiğinde, Nizam-ı Cedid planlaması çerçevesinde, çoğu devlet 
adamlarından oluşan kişilerden ıslahat layihaları adıyla raporlar hazırlamasını is-
temişti. Bu raporlar içerisinde ekonomik konulara nadiren değinilmesine karşın 

5  Mustafa iki yıl fabrikada dericilik eğitimi aldıktan sonra annesi tarafından çağırılmıştır ancak fabrika yönetimi, 
Mustafa’nın ancak eğitimini tamamlayacağı 5-6 ay sonra fabrikadan ayrılabilmesine izin vermiştir. Bu açıdan 
fabrikada verilen eğitimin görece uzun bir süreyi kapsadığı ve bu süreye de bağlı kalındığı anlaşılmaktadır (MF. 
MKT, 20/80).
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Muhasebe-i Evvel İbrahim Efendi layihasında, ülkede artan Avrupa ve Hindistan 
menşeili mallara olan rağbete karşı tedbir alınması tavsiye edilmiştir (Çağman, 
2010, 26). III. Selim döneminde yerli malı kullanılması yönünde çalışmalar yapıl-
mıştır. Kâğıt fabrikasının açılması da bu bağlamda değerlendirilebilir.

Fabrika açıldığında makine ve diğer alet edevat konusunda eksiklikler bulunmak-
la birlikte usta ve kalfaların Osmanlı vatandaşı olduğu görülmektedir. Bu bakım-
dan fabrikanın tesisi sürecinde dışarıdan teknik destek alınmadığı anlaşılmaktadır 
(Kırlı, 2015, s. 26). 1820’lerde fabrikanın yönetiminde de bulunun ünlü Dadian ai-
lesinden Ohannes, Batı fabrikalarını ve üretim sistemlerini incelemek üzere 1835-
36 yıllarını Avrupa’da geçirmiş, II. Mahmud’un teveccühünü kazanmıştır (Clark, 
1974, s. 71).

Kâğıt fabrikası kurulduktan sonra ülkenin kâğıt ihtiyacının önemli bir kısmını 
karşılayabilecek şekilde işletilmiştir. Bunun yanında fabrikanın imalatının geliş-
tirilmesi amacıyla yurt dışına eleman da gönderilmiştir. 1810’lu yıllarda Yahudi 
kökenli olup daha sonra ihtida eden Ahmet isimli bir fabrika işçisi Avrupa’ya gön-
derilmiştir. Bu işçinin edindiği bilgi ve tecrübe neticesinde fabrikanın imal ettiği 
kâğıtlarda bir kalite artışı görüldüğü gibi makinelerin işletilmesi kapasitesi de art-
mıştır (Sarı, 2006, s. 195-196). 

Bununla birlikte Beykoz Kâğıt Fabrikası’nda en azından süreklilik gösteren biçim-
de yabancı istihdamı göze çarpmamaktadır. Örneğin 1824’de fabrikada Müslim 
veya Gayrimüslim çalışanların tamamı Osmanlı vatandaşıdır ve yabancı çalışan 
istihdam edilmemiştir (TS. MA. E, 1314/40). 1825 yılı için de aynı durum söz ko-
nusudur (TS. MA. E, 1314/46).

III. Selim döneminde Beykoz’da açılan ve 28 yıl faaliyet gösteren kâğıt fabrikasının 
1832’de kapanmasından uzun bir süre sonra Beykoz bölgesinde Osman Bey adlı 
bir girişimci tarafından Hamidiye Kâğıt Fabrikası açılacaktır. Fabrikanın imtiyaz 
talebi II. Abdülhamid’e sunulmuştur. Osmanlı Devleti’nde kâğıt ihtiyacının büyük 
oranda ithalatla karşılanması da bu talebin olumlu sonuçlanmasına sebep olmuş-
tur. Oluşturulan şirket “Ottoman Paper Manufacturing Company Limited” adıyla 
anılmıştır ve şirkete yurt dışında şubeler açabilmesi için de izin verilmiştir (Dam-
lıbağ, 2015, s. 31).

Kâğıt fabrikası imtiyaz mukavelesi 5 Eylül 1886’da onaylanmıştır. Mukavele, işlet-
menin büyük oranda ithal edilen, zaruri bir ihtiyaca yönelik bir sektörde yer alması 
sebebiyle 50 yıllık olarak hazırlanmıştır. Mukaveleye göre daha önce açılan Beyrut 
ve sair mahaller hariç tutulmak kaydıyla, yeni bir kâğıt fabrikası imtiyazı verilme-
mesini içeriyordu. Dolayısıyla mukavelede bir tekel söz konusudur. Üstelik ileride 
Hamidiye Kâğıt Fabrikası’nın ihtiyacı karşılayamaması sebebiyle bir talep doğrul-
tusunda ikinci bir fabrikaya imtiyaz verilmeden önce, imtiyazı talep edenin Osman 
Bey’e bir ödeme yapması gerekiyordu. Mukavelede diğer fabrikalara tanındığı gibi 
Avrupa’dan makine, motor, alet, edevat ithalatında gümrük vergisi muafiyeti mev-
cuttu.  50 senelik mukavelenin bitiminde arsa ve binalar Osmanlı Devleti’ne geçe-
cekti ancak makineler yine devlet tarafından satın alınabilecekti (Düstur, Tertib-i 
Evvel, C. 5, s. 515-516).

Hamidiye Kâğıt Fabrikası’nın sermayesi 300 bin lira, 10 altın kıymetinde 30 bin 
hisse senedine taksim edilmişti. Kurulan şirketin idaresi Leonidas Zarifi, Cevad 
Bey, Avukat Edwin Pears, Tüccar John Raster Tomson ve Thomas Charles Takar 
Efendi’den oluşturulmuştur (Düstur, Tertib-i Evvel, C. 6, s. 650-658).

1892 yılı Aralık ayında makineleri denenen ve resmi açılışı Ocak 1893’de (S. Fünûn, 
1893, 4/98, s. 316) yapılan kâğıt fabrikası, Osmanlı Devleti’nin kâğıt ihtiyacının 
önemli bir kısmını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştı (HR. TO, 603/14). Fab-
rikanın Avrupalı kâğıt üreticileriyle rekabet edemeyerek kapanmaması için II. Ab-
dülhamid tarafından, fabrikanın ürünlerinin resmi daireler ve vilayetler tarafından 
satın alınması emredilmişti (İ. HUS, 8/14). Bu destek, fabrikanın satış garantili üre-
tim yapmasına imkân vermiştir. Örneğin 1893’de Adana Vilayeti tarafından çıkarı-
lan Seyhan Gazetesi’nin kâğıtları fabrikaca karşılanmıştır (DH. MKT, 94/2). 

Fabrikadaki makineler 1877’de Andrew Masson ve Robert Scott tarafından kuru-
lan İngiliz Masson Scott firmasından alınmıştır. Ancak bu teknoloji transferi fab-
rikanın da kaderini çizmiştir. Osman Bey’in yeteri kadar hisse senedi satamaması 
sonucu oluşan mali darboğaz, İngiliz şirkete ısmarlanan 4 kâğıt makinesinden biri-
nin iptal edilmesine neden olmuştur (Damlıbağ, 2020, s. 387). İptal edilen makine 
sigara kâğıdı üretmeye mahsustu ki bu dönemde Osmanlı tütün sanayisinin geliş-
meye başladığı bir dönemdi. Fakat sorun bununla da çözülememiştir. Makinelerin 
bedellerinin ödenmesinde yaşanan sıkıntı sonucu kâğıt fabrikasının ilk 6 ay İngiliz 
firma için üretim yapması konusunda anlaşmaya varılmışsa da firmanın alacağı-
nı tahsil edememesi mahkeme yolunu açmıştır. Sonuçta Masson Scott, alacağına 
karşılık kâğıt fabrikasının mülkiyetini ele geçirmiştir. Bununla birlikte firmanın 
bir kâğıt fabrikası yönetmesi, kendi müşterileriyle rekabet etmesi anlamına geldi-
ğinden fabrika faaliyetini durdurmak zorunda kalmıştır (Damlıbağ, 2020, s. 387).  
Böylece büyük umutlarla açılan kâğıt fabrikasının kapılarına, makinelerini tedarik 
eden firma tarafından kilit vurulmuştur. Böylelikle Osmanlı Devleti, neredeyse ta-
mamen dışa bağımlı olduğu bir sektörde bu bağımlılığı ortadan kaldırabilecek bir 
girişimi daha başlamadan durdurulmuştur.

Hamidiye Kâğıt Fabrikası’nın bu şekilde kapanması, Osmanlı Devleti’ni ithalata 
mecbur kılmıştır ki sadece 1892 yılından 1897’ye kadar yaklaşık 100 milyon kuruş 
değerinde 40 milyon kg. çeşitli niteliklerde kâğıt ithal edilmiştir (L. M. Papeterie 
Française, 1902, s. 34). İthalat sonraki yıllarda da artarak devam edecektir. Bu ba-
kımdan İngiliz firmanın fabrikayı kapatmasının Osmanlı Devleti açısından paha-
lıya patladığına kuşku yoktur. 

Fabrikanın kapanmasından 17 sene sonra 1910 yılında, kâğıt fabrikasının yönetim 
kurulunda yer alan İngiliz vatandaşı avukat ve yazar Edwin Pears, fabrikanın tek-
rar açılması amacıyla bir girişimde bulunmuştur. 6 Bu kez de biriken vergi borcu 
fabrikanın açılmasını bir süre daha mümkün kılmamıştır. İki yılı aşkın bir süre 
vergi borcu ve imtiyaz şartları hakkında mücadele veren Pears, 1912 yılında vergi 
borcu sorununu çözerek Beykoz Kâğıt Fabrikası adıyla üretime başlayabilmiştir. 
İngiltere’den kâğıt mühendisleri ve ustalar da getirten Pears için I. Dünya Savaşı’nın 

6  Turkey and its People, Forty Years in Constantinople adlı iki kitabı bulunan Pears, kitaplarında fabrikayla ilgili 
girişimlerine hiç yer vermemiştir. 
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çıkması, İstanbul’daki macerasının sonunu getirirken kâğıt fabrikası imtiyazı da 
Osmanlı Devleti tarafından feshedilmiştir. I. Dünya Savaşı’nda da fabrikanın ma-
kinelerinin Almanlar tarafından sökülmesiyle, işletme âtıl hale getirilmiştir (Dam-
lıbağ, 2020, s. 401).  

Servet-i Fünûn’da belirtildiği gibi “kâğıt, bugün medeni âlemin, ekmekten sonra bel-
ki onun kadar mübrem (vazgeçilmez) bir ihtiyacıdır” (S. Fünûn, 1927, 62/1614, s. 
152). Osmanlı Devleti’nin de kâğıtta neredeyse tamamen dışa bağımlı olması bir 
süre sonra fabrikanın yeniden işletilme yollarının aranmasına sebep olmuştur. Bu 
doğrultuda Mayıs 1915’te Alman vatandaşı Robert Schmid isimli bir uzman, fabri-
ka hakkında rapor hazırlaması amacıyla görevlendirilmiştir.

Schmid’den beklenen, temelde iki sorunun yanıtlanmasıydı. Bunlardan birincisi 
fabrikanın yeniden inşa ve teçhizinin ülkeye faydasının olup olmadığı, diğeri de 
Avrupa’yla rekabete açık aynı zamanda kâr edilebilecek şekilde nasıl ve ne kadar 
masrafla kurulabileceğiydi.

Raporda fabrikanın idare şekli göz ardı edilerek daha çok teknik meseleler ele 
alınmıştır. İnceleme neticesinde fabrikanın kuruluş sürecinde İngiltere’den alınan 
makinelerin son teknoloji olmadıkları görülmüştür. Schmid’e göre 1890’lı yıllarda 
Almanya’da kâğıt teknolojisi büyük aşama kaydetmişti ve zarif kâğıtlar ucuza imal 
edilebiliyordu. Bu da fabrika masraflarını büyük ölçüde azaltmıştır. Ancak İngiliz 
makineleriyle donatılan Beykoz fabrikası bu teknolojiden uzaktı. Fabrika sadece 
saman veya paçavra olarak nitelenen malzemeyle üretim yapabilecek kapasitedey-
di. Bu sebeple daha nitelikli, evrak türü kâğıtların imali bu fabrikadaki makinelerle 
mümkün değildi (HR. TO, 603/14).

Belirtilen dönemde matbuat ve gazete kâğıtlarının %65-70’i, paket kâğıtlarının 
%80’i, kitap basımına özgü kâğıtlarla yazı kâğıtlarının %15-35’i odundan imal 
ediliyordu. Beykoz fabrikasında ise kâğıt imaline mahsus odunu kesip hazırlaya-
bilecek tertibat bulunmamaktaydı. Bu sebeple fabrika ya saman ve paçavra gibi 
malzemeyle çalışmakta ya da hazır odun ithal etmek durumundaydı. Odunun 100 
kg.ı 50-60 kuruşa tedarik edilebilirken aynı miktar paçavra 100-150 kuruşa alına-
bilmekteydi: dolayısıyla ortaya çıkan bu fark da fabrikanın donanımında görülen 
en büyük eksikliğin sonucuydu (HR. TO, 603/14).

Fabrikanın motorları da Alman makineleriyle karşılaştırıldığında eski, verimsiz 
ve daha fazla enerji kaynağına ihtiyaç duymaktaydı. Yine de bu teknik zorluklara 
rağmen fabrikanın işletilmesi mümkündü fakat fabrikanın planlama sürecinde de 
büyük hatalar yapılmıştı. Bunların başında fabrikanın gerekenden büyük inşa edil-
mesi gelmekteydi. Fabrika ancak gece gündüz sipariş alması durumunda tam ma-
nasıyla işletilebilirdi. Zira fabrikanın tamamının işletilebilmesi durumunda günlük 
25 bin kg., yıllık da 7,5-8 milyon kg. kâğıt imal edilebilirdi. İstatistiklere göre ise 
fabrikanın kuruluşu döneminde Osmanlı topraklarında tüm sarfiyat 8 milyon kg. 
civarındaydı. 1907 yılındaki kâğıt sarfiyatı ise 10,2 milyon kg’a ulaşmıştı. Fabrika-
nın kuruluşunda yıllık 3 milyon kg üretim kapasitesiyle yola çıkılarak ülke ihtiya-
cının yarısı karşılanması iyi bir seviye olabilirdi. Ancak fabrikanın kâr edebilmesi, 

tam kapasiteyle işletilerek yıllık 7-8 milyon kg. üretim yapmasını gerektiriyordu ki 
bu da fabrikanın kuruluşunda yapılan teknik hatalar nedeniyle mümkün değildi. 
Bu sebeple makineler bir sorun olmakla birlikte iktisadi planlama da fabrikanın 
sadece kâr etmesini değil, hakkıyla işletilebilmesini de imkânsız hale getirmiştir 
(HR. TO, 603/14).

Fabrikanın yeniden tesisinin faydası sorusuna gelince, Schmid bunun oldukça fay-
dalı olduğu düşüncesindedir. 1911 yılında Osmanlı Devleti 58,9 milyon kuruş tu-
tarında 30,5 milyon kg. kâğıt ithal etmişti.7 I. Dünya Savaşı sonrasında ise – ancak 
mevcut toprak ve nüfusun korunması durumunda- bunun 68 milyon kuruş kıy-
metinde 35 milyon kg’a çıkacağı tahmin edilmekteydi.8 Beykoz Kâğıt Fabrikası’nın 
yıllık 6-7 milyon kg. kâğıt imal etmesi de fabrikayı gece gündüz işleyecek duruma 
getirirdi. Bunun yanında niteliksiz kâğıtların hammaddesi de ülkede ucuzdu. Bu da 
gümrük vergisine tâbi yabancı menşeili aynı kalitede kâğıtlar karşısında bir avantaj 
sağlayarak fabrikanın kâr etmesine bile olanak tanırdı. Ancak nitelikli kâğıt üreti-
mi için de gereken makinelerin alınması yanında bir de odun hazırlama fabrikası 
kurulması şarttı (HR. TO, 603/14). Tüm bu değerlendirmeler sonucu ise yeni fab-
rikanın yenilenmesi masrafı da hesaplanmıştır. (Tablo 2) 

Tablo 2: Schmid’in Beykoz Kâğıt Fabrikası hakkındaki raporuna göre yenileme masrafları 

Gerekli makine ve inşaatlar Kıymeti (Osmanlı lirası)
Yeni Motorlar 12.000
Elektrik tesisatı 9.500
Fabrikanın yenilenmesi 22.000
Yeni binalar 2.500
Eski binaların tamiri 3.500
Rıhtım ve nakliye binaları inşası 6.000
TOPLAM 55.500

Kaynak: (HR. TO, 603/14).

Rapor hazırlanmıştır ancak akabinde gelişen olaylar Türkiye’deki kâğıt problemini 
Cumhuriyet dönemine miras bırakmıştır.

Beykoz Cam Fabrikası

III. Selim döneminden itibaren Beykoz sınırları içinde birçok cam fabrikası kurul-
muştur. İlk olarak Mevlevi dervişlerinden Mehmet Dede cam sanatında ustalaş-
mak için Venedik’e gönderilmiştir. Döndüğünde elde ettiği bilgi birikimini eser-

7  Osmanlı Devleti’nin 1911 yılında ithal ettiği kâğıt üzerinden yıllık 30,5 milyon kg. tüketimi bulunmaktaydı. Bu 
da yıllık kişi başı yaklaşık 1,5 kg’lık bir tüketime işaret eder.
8  Savaştan sonra artan kâğıt ithalatına karşılık Osmanlı lirasında görülen değer kaybı, kâğıt tüketiminde de 
sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Osmanlı Devleti’nin ithal ettiği kâğıtların büyük bölümü İngiliz lirasıyla 
ödenmekteydi. Savaştan önce 1 kg. kâğıt yaklaşık 1,5 şilin: 9 kuruş iken savaştan sonra 40 kuruşa kadar 
yükselmiştir. Ancak kömür fiyatındaki artış (1 kg. kâğıt imal etmek için 2,5 kg. kömür yakmak gerekmekteydi), 
ücretlerdeki artış ve enflasyon nedeniyle, döviz dalgalanmasının durdurulsa bile kâğıt fiyatlarının düşmeyeceği 
öngörülmekteydi. (S. Fünûn, 1920, 56/1446, s. 176)
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lerine yansıtarak Çeşm-i Bülbül tekniğini ortaya çıkarmıştır (Küçükerman, 1985, 
s. 98). Bu fabrika 1837 yılında 75.291 kuruş tutarında masrafla yenilenerek bazı 
binalar daha yapıya eklenmiştir (HH. d. 20799).

1844 yılında Ahmet Fethi Paşa, İncirköy yakınlarında porselen ve cam fabrikası 
kurmuştur. 1845 yılında ise Müşir Mustafa Nuri Paşa tarafından İncirköy Cam 
ve Billur Fabrikası kurulmuştur. Fabrikanın idaresi mali sorunlar nedeniyle 1846 
yılında devletin eline geçmiştir. Fabrikada üretilen ürünler 1851 Londra ve 1856 
Paris uluslararası sergilerinde Osmanlı cam sanatını temsil etmiştir (Bengisu ve 
Bengisu, 2013, s. 80-81). 

Mustafa Nuri Paşa tarafından inşa ettirilen cam fabrikasının köhne hali sebebiy-
le hakkıyla işletilememekteydi, bunun yanında fabrikada cam ve billur yapımına 
vakıf usta da bulunmamaktaydı. Bir süre Fransa vatandaşı Fransua adlı bir usta 
fabrikada istihdam edilmişti ancak onun da ayrılmasıyla, kullanılan kumdan is-
tenen seviyede imalat yapılamıyordu. Bu sebeple 1846’da Avrupa’dan bir madenci 
getirtilmesine karar verilmiştir. Fabrikada bu dönemde ayrıca Avusturyalı işçiler 
de istihdam edilmekteydi. Bunlar istenen düzeyde ustalığa sahip değillerdi ancak 
kontratlarının bitimine dört ay kaldığından yol masraflarının verilerek bu sürenin 
dolmasıyla ülkelerine gönderilmelerine karar verilmiştir (D. DRB. İ, 14/4).

Fabrikaya yapılan masraflara karşın işletim konusunda verim alınamadığı bir ger-
çekti. Yalnız 1846 yılında fabrikanın yenilenen binaları 49.592 kuruşa mal olmuş-
tur (HH. d. 20796). Fabrikanın kuruluşundan 1846 yılına kadar gerek inşaat gerek-
se imalat alanlarında önemli bir yabancı etkisi söz konusudur. (Tablo 3) 

Tablo 3: 1846 yılı itibariyle fabrikanın inşasından beri yapılan yatırımlar (yalnız yabancı uzmanlarla 
ilgili kısımlara yer verilmiştir).

Fabrika Binalarıyla İlgili Masraflar (Kuruş)

Mösyö Kranze tarafından yapılan masraf 34.196,20

Hayman tarafından inşa edilen usta lojmanları 27.073

Toplam 61.269,20

Fabrikada istihdam edilen Viyanalı işçilerin masrafları

Viyana elçisi Muhtar Bey tarafından gönderilen işçi masrafları 18.882,24

Viyana’dan getirtilen fırıncının yol masrafı 4.360

Fırıncının navlun bedeli 1.715

Diğer fırıncının masrafı 2.557

Cam üfürücüsünün masrafı 2.800

Viyana’dan getirtilen diğer işçilerin masrafı 38.116,23

Viyanalı fırıncının masrafı 8.970,35

Getirilen işçilerin masrafı 53.201

Toplam 131.603,02

Muhtelif Masraflar

Fransız ustanın hane kirası 1.200

Kaynak: (D. DRB. İ, 14/4)

Tabloda görüldüğü gibi fabrikada istihdam edilen işçileri ekseriyetle Avusturyalılar 
oluşturmaktadır. Bu durum cam fabrikasının ileriki dönemlerinde de devam ede-
cektir. Fransız ustanın kimliğine ulaşılamamıştır ancak 1838 yılında Paris’ten işin-
de mahir bir usta getirtilmesi için çalışmalar yapılmış ve Glubert adlı bir kimyager-
le kontrat yapılmak üzere anlaşılmıştır (HR. SYS, 2922/44). Yukarıdaki masrafların 
fabrikanın kuruluşundan itibaren yapılan masraflar olduğu göz önüne alınırsa, adı 
geçen Fransız ustanın 1838 yılında getirilen kimyager olması muhtemeldir.

Yukarıda belirtilen masraflara karşı fabrikanın istenen düzeyde çalışamaması se-
bebiyle 1846 yılında uyruklarını tespit edemesek de üç Avrupalı usta fabrikada is-
tihdam edilmeye başlanmıştır (D. DRB. İ, 16/20). 1847 yılında fabrikada 14 Alman 
işçi ve bir İngiliz ustabaşı çalışmaktaydı. Ancak Fransız, İtalyan veya Alman işçiler 
birbirlerinin yerine geçerek sürekli bir sirkülasyon içindeydiler (Bengisu ve Ben-
gisu, 2013, s. 81).

Beykoz’daki diğer fabrikalar gibi cam fabrikasının da işletilmesinde beklenen ve-
rim alınamamaktaydı. Fabrika imalatı ürünlerin, yabancı menşeili muadilleriyle 
karşılaştırıldığında kalite bakımından geride olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple 
1847 yılında Hoca Agob isimli bir Osmanlı, İngiltere ve Fransa’daki cam fabrikala-
rını incelemek üzere görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmenin amacı Beykoz’daki 
fabrikanın Avrupa’daki fabrikaların seviyesine çıkarılmasıydı. Zira fabrikada bulu-
nan toprağın, ateşin kuvvetine dayanamaması sebebiyle beklenen kalitede imalat 
gerçekleştirilemiyordu. Bu sebeple Hoca Agob, fabrikalarda inceleme ve temaslar-
da bulunacak ayrıca fabrikadaki imalatın kalitesinin yükseltilmesi için de gereken 
alet ve edevat sipariş edilecekti. Cam imalatında kritik öneme sahip pota toprağı, 
on adet doğrama çarkı ve 10 beygir gücünde bir motor talep edilen araç gereç ve 
makinelerdi. Bu makinelerin çalıştırılması ve Avrupa tipi cam imalatı için de işinin 
ehli birkaç kalfa da ülkeye getirtilecekti (D. DRB. İ, 19/14). Ancak Agob’un seyahati 
sonucu hangi kaynakların ülkeye getirtilebildiği sorusu yanıt bulmamaktadır.

1856’da cam fabrikasının büyük miktarda zararla çalıştığı anlaşılmaktadır. Fab-
rikanın makine, alet ve edevatı ile işçilerin çoğunluğu Avrupa’dan getirtilmesine 
karşın üretilen mamuller, Avrupa menşeili ürünlere göre iki kat daha pahalıydı.  
Fabrikanın sadece 1854 Eylül ayında işçi ve mühendis maaşları ile fabrikaya alınan 
bazı eşyalar için hazineden 40.135, 18 kuruş çıkmıştır (TS. MA. E. 1183/15). Hâli 
hazırda zarar eden bu işletmenin faaliyetlerine ileriki dönemlerde rastlanmamıştır.

1884 yılında ise Mişon Levi isimli bir Osmanlı vatandaşı Beykoz’da yeni bir cam 
fabrikası açmak üzere bir imtiyaz almıştır. Böylelikle Beykoz’da cam işi geleneği 
de devam etmiştir. Levi’nin imtiyazı “atik şişehanelerde imâli mümkün olmayan” 
ürünleri kapsamaktaydı. Bu bakımdan fabrikanın üretim tarzı ve makinelerinde 
yeni teknolojinin kullanıldığı görülmektedir ki imtiyaz mukavelesinde Avrupai 
ürünler imal edileceği belirtilmiştir. Beykoz’da Selvi Burun ile Çifte Cevizler ara-
sındaki bir arazide kurulması öngörülen fabrikada makine ile her cins gaz lambası, 
şişe, eczacı sürahileri, kadeh ve kavanoz gibi eşyaların üretileceği mukavelede belir-
lenmişti. Levi’ye bu ürünleri üretmek üzere bir tekel mahiyetinde, İstanbul ve çev-
resinde başka bir üreticinin aynı mamulleri üretmemesi şartıyla 10 yıllık imtiyaz 
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verilmiştir. İmtiyaz kapsamında Avrupa’dan ithal edeceği alet-edevat, makineler 
gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. Bunun yanında ülke içinden tedarik ede-
ceği ve fabrikada sarf edeceği eşya da 10 yıllık süreyle vergiden muaf tutulmuştur. 
1 Eylül 1884 tarihli mukavelenin 6. Maddesinde ise bazı ustalar haricinde Osmanlı 
vatandaşlarının çalıştırılması şartı koyulmuştur (İ. MMS, 79/3434).    

Cam fabrikasının ilk tesisinde teknoloji konusunda gümrük vergisi muafiyeti sağ-
lanmışsa da ithal edilecek makine ve alet edevatın gümrük vergisinden 15 yıl müd-
detle muaf tutulmasıyla ilgili 16 Eylül 1873 tarihinde bir kanun yayınlanmıştı (ŞD, 
574/56, 05.01.1302; Düstur, Tertib-i Evvel, C. 3, s. 398). Bu muafiyet, yeni kurulan 
tüm fabrikalar için geçerliydi. Fabrikaların kuruluşu için gerekli mekanik enerjiye 
-buhar vs. vesait ile tahrik edilen- yurt dışından gümrük vergisinden muaf olarak 
ithali, Osmanlı hükümetinin uyguladığı sanayii teşvik politikasının bir unsuruy-
du. Bu, 1860’larda faaliyet gösteren Islah-ı Sanayi Komisyonu tarafından önerilmiş, 
1873 yılında da resmen ilan edilmiştir (Ökçün, 1972, s. 149). Muafiyet 4 Mart 1889 
ve 23 Nisan 1900 tarihlerinde 10’ar yıl daha uzatılmıştır (Düstur, Tertib-i Evvel, C. 
6, s. 320). 4 Haziran 1911’de 10 yıl daha uzatılan gümrük vergisi muafiyetine kim-
yevi gübre de eklenmiştir (Düstur, Tertib-i Sani, C. 3, s. 434).

Cam fabrikası için de uygulanan gümrük muafiyeti temelde teknoloji transferi-
ni kolaylaştıran bir teşvikti. Levi de imtiyaz kapsamında 1885 yılında Avrupa’dan 
getirttiği bazı makineler için gümrük vergisi muafiyetini kullanmıştır. Ancak bu 
transferde ilgi çekici olan, ithal edilen bir makinenin bir Osmanlı vatandaşı tara-
fında icat edilmiş olmasıydı. Osmanlı Devleti’nde icat edilen, tasarlanan makine 
Avrupa’da yaptırılarak ithal edilmiştir (ŞD, 574/56).

Bir süre sonra fabrikanın yönetimi dünyaca ünlü Yahudi ailesinden İtalya vatandaşı 
Saul Daniel Modiano’ya (1840-1922) geçecektir. Ancak bu geçiş bir nevi fabrika iç 
yönetiminin devrinden ibarettir. 1884 yılında Levi, imtiyaz ve işletme sahibi olarak 
anılmasına karşın fabrikanın sermayedarı Saul Daniel Modiano idi. Ayrıca fabrika-
nın 1. Direktörü Samuel Daniel Modiano, başkâtibi de aynı aileden Daniel Modi-
ano’ydı, 2. Direktör ise Muiz Menahim Akilyol’du (İ. DH, 1069/83817). Dolayısıyla 
fabrikanın kuruluşunda Modiano ailesinin gerek sermaye gerekse fabrikanın yö-
netimi bakımından etkisi büyüktü.  1888 yılında ayrıca Saul, Samuel ve Levi’ye 4. 
Derece; Akilyon ile başkâtip Daniel’e de 5. Derece Mecidiye Nişanı verilmiştir (İ. 
DH, 1069/83817). Aşağıda değinileceği gibi Saul D. Modiano’nun muafiyetlerin 
uzatılması başvurularında temel alınan yıl 1884’tür. Dolayısıyla Modiano’nun cam 
fabrikası olarak bilinen fabrikanın kuruluş yılı 1884’dür. 

Saul D. Modiano’nun idaresi altında imtiyazı devam eden fabrika “Fabbricca Vet-
rami di Constantinople” adını almıştır. Levi’nin işlettiği dönemde fabrikada 1884 
yılında 700 işçi bulunmaktaydı ki bunun 100’ü Avrupalıydı (Kurt, Kuzucu, Çakır 
ve Demir, 2016, s. 267). Modiano’nun yönetiminde de fabrikada yabancı işçiler 
istihdam edilmekteydi ki uzun süre Avusturyalıların ağırlığı göze çarpmaktadır. 
1890 yılında fabrikadaki işçilere çiçek hastalığının bulaşması sebebiyle Avusturyalı 
işçilerden bahsedilmektedir (DH. MKT, 1783/115). 1892’de ise fabrikada işçi olarak 
görev alan Anton isimli bir Avusturyalının varlığını bu defa intihar etmesinden öğ-

reniyoruz (HR. TH, 124/81). Yine fabrikada 1909’da Alman vatandaşlarının;9 1906 
yılında da Çubuklu yolu üzerinde havaya ateş eden cam fabrikası işçilerinin biri-
nin Fransa vatandaşı olduğunu başka adli süreçler neticesinde öğreniyoruz (HR. 
H, 440/14, 22.04.1906).  Dolayısıyla fabrikanın yabancı işçilerinin büyük bölümü 
Avusturya vatandaşı olması yanında Alman ve Fransız çalışanların da mevcut ol-
duğu anlaşılmaktadır.

Özellikle Avusturyalı işçilerin yoğunluğu önemli sorunlara da neden olmuştur. 
1903 yılında Modiano’nun idaresinde bulunan ve direktörlüğünü de Ferdinand 
isimli bir Avusturyalının yaptığı fabrikadan Avusturyalı işçiler hariç tutularak bir 
kısım Müslüman ve Rum işçiler işten çıkarılmıştır. Bu durum işçiler arasında bazı 
olayların meydana gelmesine de neden olmuştur (İ. HUS, 105/73). Ancak fabrika 
yönetimi bunun gerekçesi olarak ocakların birinin işletim dışı kalmasını göster-
miştir ve ocağın tamirinin tamamlanmasıyla işten çıkarılan kadın ve erkeklerin işe 
alınacağı yönünde bir garanti vermiştir (DH. MKT, 724/3). Buna karşın fabrika-
nın her fırsatta yerli işçileri işten çıkarmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Şubat 1906’da 
da dört aylığına fabrikanın çalışmaya ara vereceği şeklinde ilanlar yayınlanmıştır. 
Ancak yapılan araştırmada, bu tatilin bahane edilerek fabrikada bulunan Osmanlı 
vatandaşı işçilerin işten çıkarılacağı Beykoz Polis Komiserliği’nin elde ettiği jurnal-
lerden anlaşılmıştır (ZB, 375/114). 

1909’da ise Anadolu’dan birkaç işçinin işten çıkarılarak yerine Avusturyalı işçilerin 
alımı girişimi görülmektedir. Bu durum bazı fabrika işçilerinin protestosuna neden 
olmuştur (ZB, 627/87). Adı geçen olayda fabrikaya beş-altı Avusturyalı işçi alın-
ması akabinde Anadolulu birkaç işçi de işten çıkarılmıştır. Bu hadise sebebiyle de 
Osmanlı vatandaşı bazı işçiler greve (tatil-i eşgal) gitmişlerdir.10 Fabrika sahipleri 
de Avusturya konsolosuna şikâyette bulunmuşlardır. Osmanlı son döneminde grev 
ve işçi hareketleri zaman zaman yaşanmakla birlikte yabancı işçilerin istihdamı 
nedeniyle greve gidildiğine dair fazla örnek bulunmamaktadır. 

Osmanlı yönetimi grevi sonlandırmak amacıyla kolluk kuvvetleriyle olaya mü-
dahale etmiştir, zira fabrika sahiplerinin beyanı, fabrikanın çalışma kapasitesinin 
düştüğü için işçi çıkarıldığı yönündeydi. Yapılan araştırmada da bu teyit edilmiştir. 
Beykoz cam fabrikası o dönem 30 pota ocağı üzerine işletilirken bunların 6’sında 
daha nitelikli mamuller üretilmekte ve yabancı ustabaşıların idaresinde bulunmak-
taydı. Lamba şişesi, kavanoz gibi adi zücaciye imaline mahsus diğer 24 pota 15 
yerli ve 9 Avusturyalı usta tarafından idare edilmekteyken bu potalar bir süre önce 
kullanılamaz duruma gelmiş ve yerlerine 18 ihtiyat fırını konulmuştu. Dolayısıyla 
6 pota faaliyet dışı kalınca bir miktar işçi de boşta kalmıştır. Bir potada usta, kalfa 
gibi dört çalışan ile istifçi denilen birçok müstahdem bulunmakta ayrıca her üç 
pota için de ayrı bir takım bulunmaktaydı. 6 potanın 3 ay boyunca çalışamayacak 
olması da 24 usta/amele ve 6 istifçi çocuk ile 10 ihtiyat müstahdeminden toplam 

9  Konunun ayrıntısına ulaşılamamışsa da bir adli olay neticesinde fabrikada müstahdem Alman vatandaşı Josef 
isimli birine jandarma tarafından kötü muamele edildiği vurgulanmıştır. (DH. MUİ, 21/49) 1902 yılında da 
fabrikada çalışan Alman ve Avusturyalı işçilerin yortu günlerindeki taşkınlıkları sebebiyle Almanya ve Avusturya 
sefaretlerine tebligat yapılmıştı (HR. TH, 267/85).
10  Bu grev Paşabahçe işçilerinin ilk grevi değildi, 1908 yılında da ücretlerinin %12,5 oranında arttırılması talebiyle 
bir grev meydana gelmiştir (Karakışla, 2011, 32).
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40 kişinin açıkta kalmasına sebep olmuştur. Ancak Avusturyalı, Anadolulu ve Pa-
şabahçe bölgesinden olan bu çalışanların uygun şartlarda işten çıkarılması gerekir-
ken işten çıkarma yalnız Anadolu kökenli işçilere uygulanmıştır. İşten çıkarılanlar 
arasında Karahisarlı Yani usta gibi sanat bakımından yabancılardan üstün kişiler 
de bulunmaktaydı. Üstelik bu işten çıkarma daha önce belirtilen 1 Eylül 1884 tari-
hinde verilen imtiyaz mukavelesinin 6. Maddesine de aykırıydı.11 Dolayısıyla Avus-
turyalı ve Paşabahçeli işçiler lehine uygulanan eşitsizlik, Anadolu kökenli Müslim, 
Gayrimüslim işçilerin de iş bırakmalarına neden olmuştur (ZB, 364/110).

Üsküdar Mutasarrıfı tarafından işçiler haklı bulunmuşlardır ve işten çıkarma ye-
rine her işçinin dört günde bir gün işsiz bırakılmasıyla potaların tamirine kadar 
kimsenin işten çıkarılmaması teklif edilmiştir. Bu teklif grevin gerçekleştiği dö-
nemde, fabrikanın ticaret müdürü İtalyan Fernandes tarafından kabul görmüşse de 
işletme müdürü Bohemyalı Zaydel teklifi reddetmiştir. Bu süreçte Paşabahçeli çalı-
şanlar ise “müdürün kendilerine verdiği işi başkalarına terk edemeyeceklerini” ifade 
ederek çalışmaya devam etmişlerdir. Ancak daha sonra Modiano’nun da etkisiyle, 
fabrika teklifi kabul ederek işten çıkarmayı durdurarak işçilerin dönüşümlü olarak 
çalışmalarına rıza göstermiştir12 (ZB, 364/110). Fabrikanın özellikle Avusturyalı 
işçiler konusundaki ısrarı dönem itibariyle da ilginçtir. Avusturya’nın 1908’de Bos-
na-Hersek’i ilhakıyla başta İstanbul’da, Avusturyalı şirketlere ve Avusturya malları-
na ciddi bir boykot uygulanmıştır.

Bu şartlar altında faaliyetlerini sürdüren Cam Fabrikası’na diğer fabrikalarda oldu-
ğu gibi vergi muafiyetleri uygulanmaktaydı. 1884’de tanınan 10 yıllık gümrük ver-
gisi muafiyeti, 1895’de bir daha uzatılmamak üzere 5 yıl yenilenmiştir. Muafiyetin 
temel gerekçesi, fabrikanın yabancı menşeili ürünler karşısında rekabet gücünün 
bulunmamasıydı (BEO, 646/48402).

Beş yılın sonunda fabrika sahibi Modiano’dan yeni bir muafiyet talep edilmiştir. 
Bu talebin değerlendirilmesinde Ticaret Nezareti’nin ifadesiyle, fabrikanın tesi-
sinde önemli bir para harcanması, fabrikanın Yunanistan ve Bulgaristan’a ihracat 
yapması ve bölgenin imarına katkı sağlaması belirleyici olmuştur. Bunun yanında 
fabrikanın muafiyet sağlanmazsa ayakta kalamayacağı da vurgulanmıştır. Diğer ta-
raftan fabrika son üç yılda 4.458 lira da zarar etmişti (ŞD, 1214/19). Sonuçta talep 
kabul görmüş 1900 yılında II. Abdülhamid’in emriyle vergi muafiyeti yeniden ve 
son kez13 5 yıl daha uzatılmıştır.14 

Muafiyetten sonra da 1901’de 6.644, 1902’de 5.548, 1903’de de 6.861 lira olmak 
üzere 19.053 lira zarar eden ve zararı her yıl artan fabrika, 1884 yılından 1903 yı-

11  19. Yüzyılda verilen fabrika imtiyazlarının hemen hepsinde usta, makinist, fen memuru gibi uzmanlar dışında 
işçilerin Osmanlı vatandaşı olmaları şartı mevcuttu. Bazı sözleşmelerde yabancı işçiler dâhil, fes takma zorunluluğu 
da bulunmaktaydı (Ökçün, 1972, s.  163).
12  Buna karşılık fabrikanın zaman zaman Anadolulu işçilere işten ayrılmaya zorladığı da görülmektedir. Bir işçinin 
11 kuruşluk yevmiyesi bu amaçla 8 kuruşa düşürülmüştü. (ZB, 364/110)
13  Fabrika 1908 yılında cam kumu vb. madeni ürünlerin ithalatında yine gümrük vergisinden muafiyet talep 
etmiştir. Ancak bu ürünlerin yurtiçinden tedarik edilebileceği gerekçe gösterilerek bu talep reddedilmiştir. (BEO, 
3284/246285)
14  Vergi muafiyetinin kabul edilmesinden sonra Modiano bu kez de muafiyet talebi ile talebin kabul edildiği ara-
sında geçen yaklaşık bir yıllık sürede, gümrükte ödenen verginin iadesi için başvuruda bulunmuştur. Ancak bu talep 
kabul edilmemiştir. (İ. RSM, 11/46)

lına kadar toplam 59.893 lira zarar etmiştir (ŞD, 2756/13). Bu zarar tablosu aynı 
zamanda fabrikanın yeni muafiyetler talep etmesi anlamına geliyordu. Yurt için-
den karşılanan hammadde ve satılan ürünler için talep edilen vergi muafiyetlerine 
karşın, Avrupa’dan makine-teçhizat getirtilmesine yönelik bir muafiyet söz konu-
su edilmemiştir (ŞD, 2756/13). Bu bakımdan fabrikanın makineleşme sürecinin 
tamamlandığı düşünülebilir. Fakat Modiano, vergi muafiyetlerinin sağlanmaması 
durumunda fabrikayı kapatacağını da belirtmiştir.

Talep edilen vergi muafiyeti ve zarar tablosu fabrikadaki işçi sayısını da öğren-
memiz bakımından önemlidir. Buna göre Ağustos 1899 itibariyle fabrikada 396 
kişi çalışmaktaydı. Bunun 299’u Osmanlı vatandaşı, 97’si yani %25’i ise yabancı 
uyrukluydu (ŞD, 1214/19). 1904 yılında ise 600 işçi fabrikada istihdam edilirken 
520’si Osmanlı vatandaşı ve tamamı Paşabahçe sakinlerinden oluşuyordu, 80’i yani 
%13’ü de yabancı uyrukluydu (ŞD, 2756/13). 1884 yılında yani fabrikanın kuruldu-
ğu dönemde fabrikada 700 işçi çalışmakla birlikte 100’ü yani %14,5’i yabancılardan 
oluşmaktaydı.

Ancak vergi muafiyeti başvurusu ve akabinde işçi sayısının da ortaya çıkması fab-
rikanın kuruluş mukavelesine aykırı bir durumun da tespit edilmesine yol açmıştır. 
Fabrika mukavvesinin 6. Maddesine göre fabrikada istihdam edilecek bazı ustalar 
haricinde hademe ve amelenin Osmanlı vatandaşlarından oluşması gerekmek-
teydi. Buna karşın 1899’da işçilerin 3’te 1’inin yabancı olması, II. Abdülhamid’in 
emriyle mühendis ve ustaların dışında yabancı istihdam edilmemesi konusunda 
Ticaret Nezareti ve Şehremanetinin uyarılmasına sebep olmuştur (İ. RSM, 11/46).

Cam fabrikasında bu dönemde teknolojik bir gelişimden bahsedilmese de 1907 yı-
lında, sahil tarafındaki bazı ocaklarda maden kömürü yerine sıvı gaz kullanılmaya 
başlanmıştır. Ancak bu girişim yangın tehlikesi nedeniyle belediyenin girişimleriy-
le engellenmiştir (HR. TH, 349/19).

Modiano’nun fabrikası 1922’ye kadar faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihte hazineye 
devredilmiştir. Bu süreçte genelde zarar etmesine karşın Paşabahçe bölgesinde fab-
rikanın tesiriyle nüfus iki kat artarken, arazi fiyatları yükselmiş ve bölge belirgin bir 
gelişim göstermiştir (ŞD, 2756/13).

Beykoz İspermeçet Fabrikası 

Elektriğin henüz icat edilmediği dönemlerde balinadan elde edilen ispermeçet ya-
ğından mum üretilmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu’nda da Avrupa tarzı sarayla-
rı ve binaları aydınlatmak için mum ihtiyacı doğmuştur. Avrupai yaşam tarzının 
mum ihtiyacını arttırdığı söylenebilir. Bu nedenle Avrupa’dan mum ithalatı art-
mıştır. Beykoz İncirköy’de 1858 yılında Beykoz İspermeçet Mumu Fabrikası kurul-
muştur. Fabrika binası daha önce Paşabahçe Billur Fabrikası olarak kullanılmıştı. 
İspermeçet Mumu Fabrikası yangın, savaş ve yabancı rekabeti nedeniyle üretime 
zaman zaman ara vermek suretiyle devam etmiş, faaliyette olduğu dönemlerde İs-
tanbul piyasasının taleplerini önemli ölçüde karşılamıştır (Mert, 2015, s. 101-103) 
(Yarcı, 2015, s. 48-49).
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Beykoz İspermeçet Fabrikası, kuruluşundan itibaren aslında Avrupa menşeili 
ürünler karşısında rekabet edememişti. 1858 yılında Sultan Abdülaziz’in izniyle 
Paris’ten Varvati adlı bir mühendis getirtilmiştir. Fabrikada Avrupalı muadillerin-
den daha kaliteli mumlar imal eden Fransız ustanın imalatları Sultan’a da sunul-
muştur (TS. MA. E, 1197/45).

Fabrika, Beykoz’daki diğer fabrikaların gölgesinde kalmışsa da 1862 yılında fab-
rikanın işletilmesinin devamı ve son teknolojide mum, sabun ve yağ imal etmek 
üzere fabrikanın müdürü Bedros Efendi ile İstinye’deki un fabrikasının mühendisi 
Fransız Tridon arasında, Tridon’un mühendislik bilgisini içeren bir kontrat im-
zalanmıştır. Tridon, fabrikanın yenilenme sürecinde etkin rol oynamıştır. Fransız 
mühendisin görevi, fabrikaya yeni alınan makinelerin kurulumu, bakımı gibi işler 
yanında fabrikada seçilecek bir işçiye eğitimi de kapsıyordu. Haftada iki gün fab-
rikada bulunması gereken Tridon’a 600 franklık bir maaş da bağlanmıştır (MB, İ, 
67/204; Sarı, 2006, s. 206-207). 

1868’de ise Tridon ile Şubat 1869’da başlamak üzere yeni bir mukavele yapılmıştır. 
Tridon yine fabrikada gereken fenni tedbirleri almak ve uygulamaktan sorumluy-
du. Üç yıllığına yapılan mukavelede, aylık 2000 kuruş tutarında bir maaş belirlen-
miştir (MB. İ, 22/104). 

Fabrikanın yenilenme sürecinde gereken makine ile aletler Avrupa’dan ithal edil-
miştir. Bu kapsamda 12 beygir gücünde bir vapur kazanı, su tulumbası, mum dök-
me destgâhı, tulumba, tel torba, yağ tavaları, pervane demir ve milleri, mil ve çifte 
davul, tahta kurşun, 4 beygir gücünde bir vapur makinesi ve 12 beygir gücünde 
tulumba, perdaht makinesi, destere makinesi, mum yağı soğutma makinesi, maden 
kürek, rüzgâr pervanesi, fitil makinesi vb. gereçler nakliye ve sigorta masraflarıyla 
toplamda 68.378 franka ithal edilmiştir (Sarı, 2006, s. 211-212). Ancak bu çalışma-
ların da fabrikanın devamında rol oynamadığı anlaşılmaktadır. Zira II. Abdülha-
mid döneminde fabrikanın imtiyaz sahibi Nuri Bey, elindeki imtiyazı daha sonra 
bir Fransız sermaye grubuna devretmiştir. Fabrikanın uzun yıllar devlet kontrolün-
de olması yanında gaz ve elektrik teknolojilerinin gelişmesi sürecine ayak uydura-
maması bu kuruluşun temel handikaplarıydı (Sarı, 2006, s. 217-218).

1879 yılında fabrikada ihtiyaç duyulan 500 kg potasyum ve potasyum klorür ile 
100 kg. fosfor Avrupa’dan ithal edilmiştir. Bu maddelerin ülkeye girişi esnasında 
gümrük vergisi alınmıştır ancak fabrika sahipleri daha sonra ürünlerin fabrikanın 
imalatında gereken maddeler olduğunu öne sürerek verginin kendilerine iadesini 
talep etmişlerdir (ŞD, 2895/10). Dolayısıyla fabrikanın imalat sürecinde gereken 
hammaddenin gümrük vergisinden muaf tutulduğu görülmektedir.

1893 Temmuz’unda Paşabahçe’de yeni bir ispermeçet fabrikasının temeli atılmıştır. 
Fabrikanın imtiyaz sahibi Hariciye Mektupçusu Münir Bey idi (Y. MTV, 80/216). 
1895 yılında Münir Bey ile fabrikanın vekili Antuan Gorfis’e bir de sanayi ma-
dalyası verilmiştir (İ. TAL, 85/15). Fabrikanın açılması gerek ülkedeki sanayinin 
gelişmesi gerekse de yurt dışına olan bağımlılığın azaltılması bakımından olumlu 
şekilde gazetelere yansımıştır (S. Fünûn, 1895, 10/245, s. 166-167).

Fabrikanın açılışında bir konuşma yapan Mikail Paşa, Abdülmecid döneminde açı-
lan ispermeçet fabrikasının da aynı mevkide kurulduğunu belirtmiştir (S. Fünûn, 
1895, 10/245, s. 166). Bu açıdan fabrikanın en azından mekân bakımından bir ön-
ceki mum fabrikasının devamı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak konuşmanın deva-
mında Mikail Paşa, daha önce kurulan fabrikanın çeşitli sebeplerle işletilemediğini 
vurgulamış; devlet eliyle açılan fabrikaların Avrupa’daki örneklerinde olduğu gibi 
başarılı olmadığını belirterek özel sektörün önemi üzerinde durmuştur. Gerek ko-
nuşmada gerekse Servet-i Fünûn’un bir makalesinde fabrikanın işleyiş tarzı hak-
kında ayrıntılı bilgi sunulsa da bilgi ve teknoloji transferi konusunda yeterli veri 
elde edilememektedir. Buna karşın fabrikanın tesisinde Avrupa’nın en iyi fabrika-
larının örnek alındığı ifadesinden, (S. Fünûn, 1895, 10/245, s. 166) işletmenin açıl-
madan önce bir araştırma yapıldığı, Avrupa fabrikalarının doğrudan ya da dolaylı 
olarak incelendiği sonucuna varılabilir.

Münir Bey tarafından kurulan fabrikanın mum imalatı için içyağı dahi ithal edil-
mekteydi. 1893 yılında ithal edilmesi planlanan ve Münir Bey tarafından güm-
rük vergisinden muaf tutulması talep edilen içyağı 2000 tona varmaktaydı (BEO, 
334/25020). Ancak bu fabrika da diğer bazı fabrikalar gibi kapanmak durumunda 
kalmıştır.

Beykoz’da Faaliyet Gösteren Diğer Fabrikalar

Yukarıda sayılan fabrikalar Beykoz yöresinin en büyük ve süreklilik gösteren fab-
rikalarıydı. Beykoz’da açılan, temeli atılan ancak devamı getirilemeyen bazı fabri-
kalar daha bulunmaktadır. Çalışmamız itibariyle yabancı uzman, teknoloji ve bilgi 
transferine fazla konu olmayan bu fabrikalar üzerinde kısaca durulacaktır.

Beykoz tarafında bazı kiremit fabrikaları açılsa da bunların en önemlisi 1847 yı-
lında Manastırlı İsmail adlı bir girişimci tarafından kurulmuştur. İncir Köyü ya-
kınlarında tesis edilen fabrikada iki tür kiremit imal ediliyordu ki bunlardan biri 
Fransız kiremidiydi. İsmail’in kiremit fabrikası için Avrupa’dan herhangi bir destek 
aldığı hakkında bilgi yoksa da ürettiği kiremitler, piyasada bulunan kiremitlerden 
ağırlık ve şekil bakımından farklı olduğu gibi fiyatları da uygundu. Bu sebeple bu 
kiremitleri yalnız kendisinin üretebileceği 8 yıllık bir imtiyaz da elde etmiştir (İ. 
MSM, 24/635).

Paşabahçe’deki tuğla ve kiremit fabrikasının durumu hakkında fazla bilgiye ulaşı-
lamamıştır ancak fabrika binasının 1906 yılında Şura-yı Devlet üyelerinden Sahib 
Bey tarafından kullanılmak istendiğinde Avusturya sefaretinin bir itirazı söz konu-
su olmuştur. Fabrika binası on yıldır boş olmasına ve işlememesine karşın sahibi, 
Avusturya vatandaşı Mösyö Lomberdo isimli bir girişimciydi (HR. TH, 333/76).

1910 yılında Paşabahçe’de 50 yıllık bir imtiyazla 44.000 lira sermaye ile Paşabahçe 
Kiremit ve Tuğla Fabrika-yı Osmani unvanıyla şirket vekili Emanuel Karasu tara-
fından yeni bir şirket başvurusu mevcuttur (ŞD, 1231/14). Paşabahçe’de bulunan 
ve İngiliz vatandaşı Edvin Vital tarafından işletim hakkı bulunan fabrika da şirkete 
devredilmiştir (İ. ML, 90/49). 
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Beykoz’da henüz III. Selim döneminde, 1805 yılında Beykoz Çuha Fabrikası kurul-
muştur. Askeri ihtiyaçları doğrultusunda battaniye, palto gibi ürünler üreten fabri-
ka III. Selim’in tahttan indirilmesiyle devlet desteğini kaybetti (Kurt, Kuzucu, Çakır 
ve Demir, 2016, s. 258).  

Fabrikanın kuruluşunda ihtiyaç duyulan makinelerin özellikle de buhar teknolo-
jisinin ithalinde İngiltere’nin teknolojiyi paylaşmama tutumu bir sorundu. İngilte-
re 19. yüzyılın başlarında teknoloji transferi konusunda pek istekli değildi (Kırlı, 
2015, s. 28). Bu, özellikle tekstil sektöründe kendisini göstermişti ve 1841’e kadar 
sürdürülen kısıtlamalar, Sanayi Devrimi’nin Fransa ve bazı Alman prenslikleri dı-
şında teknolojik bakımdan yayılımını da engellemiştir (Quataert, 2011, 285).  

Beykoz’da kurulan çuha fabrikasında yerli ustalar yanında yabancılardan da fay-
dalanılmıştır. Avusturya’dan Karlo adlı bir uzman fabrikada kullanılacak aletlerin 
imali için maaş karşılığı görevlendirildi (Yapucu, 2017, s. 124-125). Karlo’nun tarif-
leriyle şeytan dolabı adlı, yünün eğrilmeye hazır hale getirmeye yarayan bir makine 
ile yün eğirme çark ve tezgâhları imal edildi. Ayrıca fabrikanın makine ihtiyaçları-
nın karşılanması amacıyla çeşitli ülkelerle temasa geçilerek nihayetinde Fransa ile 
bir anlaşma yapıldı (Yapucu, 2017, s. 127). 

Beykoz Çuha Fabrikası’nda Avusturyalı ustalar da istihdam edilmekteydi. 1844 yı-
lında Nikola isimli Avusturya vatandaşı bir boyacı fabrikada çalışmaktaydı. Usta-
nın 1500 kuruş (A. DVN. DVE, 2/53) gibi olan aylık maaşı, o dönem için yüksek 
sayılabilecek bir seviyedeydi.

Beykoz’da Çubuklu bölgesinde, 1886 yılında Ticaret ve Ziraat Nezareti Mektup-
çusu Salih Münir Bey tarafından bir porselen fabrikası imtiyazı alınmıştır. 1 Şubat 
1886 tarihli mukavelede Münir Bey’e 15 yıllık, tekel mahiyetinde imtiyaz verilmiş-
tir. 40 bin sermayeli şirket ilk etapta sermayesinin yarısını kullanacaktı. Fabrikaya 
muadilleri gibi Avrupa’dan getirtilecek alet-edevat için gümrük muafiyeti de uy-
gulanmıştır. İmtiyaz sahibi Osmanlı memuru olmasına karşın, Osmanlı vatandaşı 
çalıştırılması zorunluluğu mukavelede kendine yer bulmuştur (Düstur, Tertib-i 
Evvel, C.5, s. 392-394). Ancak bu fabrikanın inşaatının tamamlandığı konusunda 
bilgi bulunmamaktadır.

Sonuç

Sanayi Devrimi, görece uzun bir sürede, sanayileşmemiş toplumlar üzerinde yıkı-
cı bir etkide bulunmuştur. Osmanlı Devleti gibi sanayileşme lokomotifini büyük 
ölçüde kaçıran devletlerde, yerel küçük sanayilerin çöküşü işsizlik, dışa bağımlılık 
ve borçlanmayı beraberinde getirmiş, ekonomik bağımlılık da siyasi bağımlılıkla 
sonuçlanmıştır. 

Osmanlı Devleti, henüz Sanayi Devrimi’nin kısıtlı etkisinin yaşandığı 1800’lü yıl-
ların başında ithalat baskısını hissetmeye başlamıştır. Küçük sanayi birimleri, dış 
etkilerden de bağımsız bir çözülme sürecine zaten girmişti ancak bazı devlet fab-
rikalarının açılması büyük ölçüde bu baskının da bir sonucuydu. III. Selim ve II. 
Mahmud dönemlerinde işletmeye açılan fabrikaları Tanzimat sürecinde yenileri 
takip etmiştir. Bununla birlikte yetişmiş eleman ve bilgi eksikliği, açılan çoğu fab-
rikanın da kısa ömürlü olmasına sebep olmuştur. Bu süreçte Zeytinburnu bölgesi 
yanında Beykoz da İstanbul’daki sanayileşmenin merkezi haline gelmişlerdir.

Beykoz’da açılan fabrikalarda temel amaç Avrupa tarzı üretimi gerçekleştirmekti. 
Bu amaç bilgi ve teknoloji yanında sermayenin de yetersiz olduğu dağınık bir plan-
lama çerçevesinde yürütülmüştür. Buna karşın Beykoz bölgesinde kâğıt, dericilik, 
cam gibi sektörlerde bazı önemli fabrikalar açılabilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin planladığı sanayi modeli Batılı tarzda üretimi öncelediğinden 
bu süreç bilgi ve teknoloji transferini de zorunlu kılıyordu. Bu amaçla Beykoz’da 
açılan fabrikalar Avrupa’dan yeni teknoloji makinelerle donatılmıştır. Makinelerin 
işletilmesi ve imalat süreçlerinin Avrupai olması için de yabancı uzmanlar/çalışan-
lar ülkeye getirilmiş zaman zaman da yurt dışına meslek öğrenimi için öğrenciler 
gönderilmiştir. Dolayısıyla bilgi transferi yöntemlerinin büyük kısmı Beykoz fab-
rikaları için de uygulanmıştır. Fabrikaların büyük bir bölümünde Avrupa teknolo-
jisini simgeleyen buharla çalışan motorlar, buhar enerjisine dayalı makineler kul-
lanılmıştır. Bunun yanında birçok fabrikada yabancı idareci, usta ve işçi istihdam 
edilmiştir. Paşabahçe’de kurulan cam-şişe fabrikası ve kâğıt fabrikasında yabancı 
sermaye de ülkeye çekilmiştir. Bu açıdan Beykoz’da kurulan fabrikaların önemli 
bir kısmı bilgi ve teknoloji transferiyle yabancı sermaye girdisiyle kurulmuş ve iş-
letilmiştir.

Buna karşın Beykoz bölgesinde kurulan fabrikaların hemen hepsi imalat, satış ve 
istihdam konusunda beklenen başarıyı elde edememiştir. Fabrikaların en belirgin 
özelliği üretim ve işletme de sürekliliğin sağlanamaması olmuştur. Özellikle tek-
noloji transferini teşvik eden devlet yardımları da fabrikaların açılma sürecinde 
faydalı olsa da işletim aşamasında başarıyı temin edememiştir. Bununla birlikte 
hemen hepsinin kendine özgü bir hikâyesi olan fabrikalar, Osmanlı sanayileşme 
sürecinde bilginin transferi ve yayılması konusunda öncülük etmişlerdir. Bu tec-
rübe önemli oranda Cumhuriyet Dönemi’ne de aktarılacaktır. Ayrıca 19. yüzyılda 
açılan fabrikalar, Beykoz bölgesinde belirgin bir gelişmeye, nüfus artışına ve imara 
hizmet etmiştir. 
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Kanlıca’dan  
Sosyolojik İzler 

Fuat Selim RAMAZANOĞLU1 

          

Değerli katılımcılar,

Sizinle bu konu kapsamında paylaşacaklarım, bizzat kendi yaşadığım hayattan bazı 
kesitler şeklinde olacak ve bu yaşadıklarıma günümüzden retrospektif bir deneme 
mahiyetinde duygu ve düşüncelerimi de katmak istiyorum. 

Bilimsellikten uzak, kolay anlaşılır bir şekilde, belki de o döneme tanıklık eden 
birçoğumuzun ortak hatıralarını, benim yaşadığım beldenin içerisinden bakarak 
anlatacağım.  

Lüfer Geceleri

Kanlıca’da balıkçılık yüzyıllardır süregelmektedir. Ben bu sürecin son 50 yılına ta-
nıklık edenlerden birisiyim. Boğaziçi Kültürünün ayrılmaz bir parçası ve aynı za-
manda sosyo-ekonomik bakımdan da büyük bir ihtiyaca cevap veren bu “meslek,” 
nice Kanlıcalının yüzyıllardır geçimini sağlamaktaydı. 

Bizden birkaç kuşak önce geçimini bu yolla sağlayan Kanlıcalılar, mehtapsız gece-
lerde kılıç balıklarını tutup ertesi gün ilk vapurla balıkhaneye yollarlarmış. Torik, 

1  Yüksek Mimar, Restoratör
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kofana balıkları o kadar çok tutulurmuş ki, gece yemlilerinde sandal batmasın diye 
avlanmaya ara verilir, iskeleye veya sahile dönülüp kayık boşaltılır, sonra yine deni-
ze dönülürmüş… Uzun uzun sohbet edebilme imkânını bulduğum benden bir ön-
ceki kuşak Kanlıca balıkçılarının anlattıklarına göre ise lüfer, palamut, uskumru 
gibi gelip geçer balıkların minekop, taş, kırlangıç, gelincik, ıstrongiloz, pisi, dil gibi 
dip balıklarının bolluğundan bahsedilmektedir. 

1960 Kanlıca açıklarında uskumru çaparisi. Baltabaş, tam yol akış başına çıkıyor…

Benim neslime gelindiğinde, gece yemlilerinde 100-150, uzun oltalarda 40-50 lüfer, 
belki 5-10 kofana, su üstü çaparilerinde 25-30 çift palamut, belki birkaç torik tuttu-
ğumuzda bu balıklar övünç kaynağımız sayılırdı. İstavrit, izmarit ‘yem’ niteliği ile 
her zaman avlanır, pek de rağbet görmezdi doğrusu…

27 Şubat 1984. Boğaziçi’nde balık kırgını sonrasında sandalın livarı, istavrit ve çine-
kop dolu; karagöz ve kırlangıç da kepçelenen balıklar arasında!

Benim de neredeyse 25-30 yılı aşkın süre ile tanıklık ettiğim ve bizzat içinde bulun-
duğum Kanlıca Körfezi’ndeki lüfer geceleri, Tevfik Fikret’in kaleme aldığı Bebek 
Koyu’ndaki ışıltılı lüfer gecelerinden hiç aşağı kalmazdı. Burada kendi sandalımla 
çok uzun yıllar boyunca “gece yemlisi” diye tabir olunan usulle lüks lambaları ışığı 
altında lüfer balığı avlardım. Sonbaharın kışa baktığı günlerde, dere ağzının çıkar-
dığı ayaz ile birlikte denizden beyaz sisler yükselirdi... Sular durulur, o sakinlikte 
denizden sandala alınırken çırpınan lüferlerin sesleri kimi zaman farş tahtaları 
üzerine düşen balıkların oltaları karıştırmasıyla yükselen küfürler…

Körfez’de akşam saati gece yemlisi lüfercileri. Geri planda Rumeli Hisarı silüeti. 
Fotoğraf; Eczacıbaşı albümlerinden alınmıştır.

Bütün duası temennisi “rast gele” olan bu mesleğin, deniz üzerindeki sohbetleri 
de bir başka âlemdir. Suya aksederken, bir yandan da huzmeler halinde karanlık 
sulara dalan ışıkların cılız ama yeterli olan aydınlıkları, bu mütevazı insanların 
ruhlarının aynası gibiydi. 

Balığın tavsadığı zamanlarda eskiden geçimlerini balıkçılık ile sağlayan, sonradan 
emekliliklerinde “keyifçi” sınıfına mensup olan Sadık ve Faruk kardeşlere yaklaşıp, 
“Sadık reis, hadi anlat bakalım şu eski balıkçılık hatıralarından,” diye laf açardık. 

Onlar da hiç sakınmadan, “Sene 45’li yıllar …” diye anlatmaya başlarlardı. O sırada 
sessiz sedasız birkaç sandal da etrafımıza toplanır, sohbete ortak olurlardı. Deniz 
üzerinde ellerimizin avuçlarımızın kaskatı kesildiği, parmaklarımızın adeta hissiz-
leştiği, balığın hak getire, sohbetin bol olduğu bir an gelir, sandallar arasından bir 
ses; “Ben padişahımı bu kadar beklerim” diyerek olta takımlarını toplayıp küreklere 
asılırdı.  

Bazen de böylesi bir fonda, Anadolu Hisarı’ndan kürekçisi ile gelen Fecri Ebcioğlu, 
lüfere çıkmış sandalların arasında sakin bir sesle şarkılar söylerdi. O şarkı söyleme-
ye başladığında, adeta zaman dururdu! Sandallardaki kürekçiler, kürekleri kapatıp 
balık avlamayı bir tarafa bırakarak o büyülü ortamda sisler arasından yükselen şar-
kıları dilemeye başlarlardı. 

Kanlıca Açık Hava Sineması

Kanlıca’nın son 60 yılına tanıklık eden birisi olarak bana bir soru sorsalar, deseler 
ki; “Kanlıca’da günümüzde yok olan bir yapıyı tekrar inşa etmek mümkün bir düş 
olsa, bu hangisi olur?” Cevabım ne bir yalıdır, ne bir köşktür, ne bir ev, ne de bir çeş-
medir! Hiç tereddütsüz tek ve kesin bir cevabım var; Kanlıca Açık hava Sineması.
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1960’lı yıllar; Kanlıca Açık Hava Sineması’nın renkli ve keyifli yaz akşamlarından 
birisi

Bazen yaşadıklarımı düşünürüm, hayıflanırım, hatta derin bir üzüntü duyarım; bu 
mütevazı köyde 1960’ların kültür içerikli yaşantısının en güzel tanığı olan, adeta 
açık hava kültür merkezi gibi bir misyon üstlenmiş olan bu beyaz duvarlı yapı artık 
neden yok?  Günümüz için şöyle bir tespitim var, istemeyerek ve mecburiyetler 
karşısında terk ettiklerimiz, sanki geçmişin izlerini inadına silmek istercesine biz-
den hızla uzaklaşıyor. Pekiyi ama neden?  Bizler bu uzaklaşmada neden kaybettik-
lerimize gitgide daha çok özlem duyuyoruz.  

İsteyerek terk ettiklerimiz hadi neyse de, bu garip bir durum! Bakın birkaç madde 
ile şöyle açıklayayım; samimiyetsiz olarak yaratılmış toplumsal hafızamızın duyar-
sızlık yönünde gösterdiği büyük atılım! Birinci ve en önemli neden budur. Yüksek 
kültürel değerlere olan taleplerimizin gitgide azalmasıyla ortaya çıkan halin daya-
nılmaz hafifliği! Aidiyet duygusunun ‘kaçamak’ yapması! Gitgide bireyselleşen top-
lum yapısında köklenen umursamazlık durumu! Bunları çoğaltmak mümkündür. 
Fakat hepsinin işaret ettiği ortak nokta, toplumsal yapıdaki değişimdir. 

1960’lı yılların başlarından itibaren civar boğaz köylerinden, hatta Kadıköy ve Pen-
dik taraflarından bile gelen müşterilerinin olduğu bilinmektedir. Sinema, faaliyet-
lerini sona erdirdiğinde elbette Kanlıca’ya ait kültürel bir yapının yok oluşuna o 
zaman herkes çok üzüldü. Fakat kimse bir şey yapamadı. Çünkü bu iş tamamen 
bireysel bir gayret ve çabanın ürünü olarak filizlenmiş, yeşermiş ve gelişmişti. Bu 
canlılığı ayakta tutmak tek bir kişinin hem maddi hem manevi desteği ile müm-
kündü. O kişi ortadan kalktığında adeta misyon tamamlanıyor, birliktelikler kay-
boluyordu. Maalesef Şefik Başar’ın sineması kapandı ve bir daha da açılmadı. Oysa 
o yıllarda köy hayatına çok farklı bir renk ve hareket getirmişti. Sinema yaz mev-
simi boyunca yağmurlu geceler haricinde aralıksız olarak her akşam açık ve her 
akşam dolu idi. 

Film gösterimleri haricinde burada kimi zamanlar toplu sünnet geceleri düzenle-
niyor, hokkabazlar, palyaçolar çalgıcı takımları çocukların bu güzel günlerine eşlik 
ediyordu. Dönemin en renkli isimlerinin, meşhur solistlerinin, sahne sanatçıları-
nın, gençlik gruplarının konserleri de burada gerçekleştiriliyordu. 

Sinemanın önünde yer alan yüksekçe alan aynı zamanda bir tiyatro sahnesi olarak 
da kullanılıyor, Devekuşu Kabare gibi meşhur tiyatrolara ev sahipliği yapıyordu.

Yıllar önce Zeki Alasya ile bir röportaj yapmıştım, şöyle anlatmıştı; “Kanlıca’ya ilk 
gelişiniz 1967 Devekuşu Kabare’nin kuruluşundan sonradır. Demek ki 69’un Hazira-
nı olması lazım ilk Kanlıca temsilimiz. Ama çok geldik yani öyle bir defa iki defa fa-
lan değil. İlk oynadığımız oyun da yanılmıyorsam; ‘Bu şehir İstanbul tüter.’ Ondan 
sonra ‘Dün Bugün’ diye bir oyunumuz vardı, onu oynadık, ‘Son Bir Gün’ü oynadık, 
‘Astronot Niyazi’yi mutlaka oynamış olmalıyız. Yani altı kez, yedi kez falan ayrı 
oyunları oynadık Kanlıca’da… Bakın şimdi, Kanlıcanın çok ayırt edilen, çok kaliteli 
bir seyircisi vardı. O zamana göre, o küçük bir köy havasındaki yere rağmen mükem-
meldi.”

Kanlıcalı olan veya civar köylerden gelerek Kanlıca Yardımlaşma Cemiyeti’nin 
düzenlediği biçki- dikiş kurslarına katılan genç hanımlar, diktikleri elbiseleri yine 
bu sinemanın ortasında kurulan podyumlarda kendileri giyerek sergiliyorlar, tüm 
Kanlıcalıların alkışlarını alıyorlardı. 

Kanlıcalı genç bir hanımefendi biçki-dikiş kurslarında kendi diktiği elbisesiyle pod-
yumda ilerlerken elbette ki izleyicilerin hayranlık dolu bakışlarını topluyor! 

Rıza Silahlıpoda ile yaptığım söyleşi de o günlerin hatıralarını ve toplumsal talep-
leri gözler önüne seren mahiyettedir.“Kanlıca’ya yazlığa geldiğimiz yıllarda değerli 
eğlencemiz Kanlıca sinemasında haftada iki ayrı film oynatılmasıydı. Bahçe sineması 
olduğu için antraktlar beş ya da on dakika ile sınırlı olmazdı. Güzel yaz akşamları 
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uzayan antraktlarda yanımda getirdiğim ve o yıllarda çok az kimsede bulunan tey-
bim ile gerekli bağlantıları sağladıktan sonra seyircilere müzik yayını yapardım. Çok 
nezih bir topluluk vardı.” 

Tüm bunların dışında elbette ki Tabut Osman namı ile anılan Osman Olkan’ın bir-
çok kereler bu podyumda güzellik müsabakası düzenlemesi, bütün Kanlıcalıların 
anılarında ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. 

Tüm bunlardan çıkan tek bir sonuç var; burası sadece bir açık hava sineması değil-
di. Boğazın Anadolu yakasında yer alan mütevazı bir köyde, bir anlamda sinema 
tarihinin de tanıklığını yapan son derece önemli bir kültür merkezi idi. İlerleyen 
yıllarda ne yazık ki kapanmasının en önemli, hatta tek sebebi; 1970’li yılların orta-
larına doğru yükselerek devam eden anarşik olayların neredeyse izleyicileri tehdit 
eder duruma gelmesiydi. Bu kültür yapısının mekânını ve ruhunu teslimiyeti işte 
bu sebepledir. Şüphesiz kapanmasının haklı sebepleri vardı, ancak tekrar açılma-
masının hiçbir haklı sebebi yoktu! 

Belde belediyelerinin, toplum fertlerini bir araya getirme niyetleri gerçekten sa-
mimi ise bu tipteki çok yönlü kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebildiği mekânla-
rın topluma kazandırılmaları yönünde ciddi emek sarf etmeleri gerekir. Bu destek 
kimi zaman mekân tahsisi ve organizasyonu kimi zaman da maddi destek şeklinde 
olmalıdır. 

İskele Meydanı

Boğaziçi köylerinin adeta her şeyi olup her şeyi barındıran: toplanma, dağılma, 
kutlama, anma mekânları olarak kullanılan, eski deniz ulaşım sisteminin ayrılmaz 
parçası olan iskelelerin bulunduğu, kahvehanelerin, çeşmelerin, ulu çınar ağaçla-
rının süslediği bu alanlar köy yerleşimleri için çok önemlidir.  Bu meydanlar ve 
çevresindeki çayhaneler, kahvehaneler hatta oturma bankları, köy sakinlerinin sos-
yalleştikleri, arkadaşlık ettikleri, sohbetler yaptıkları, temiz hava alarak dertleştik-
leri, neşelendikleri açık hava mekânları olarak köy sosyal yaşantısında önemli bir 
yere sahiptirler. 

İşlerinden dönüp vapurdan inenler akşam saatlerinde burada neşe içinde karşı-
lanır, bu insanlar beklenirken çoluk çocuk, torunlar, eşler, yakınlar, ahbaplar aya-
küzeri burada sohbet ederlerdi. Akşamüzeri saat 17.00’den sonra köy iskelelerine 
kısa fasılalarla yanaşan vapurlar, özellikle yaz aylarında iskele meydanının hiç boş 
kalmamasına vesile olurdu. 

Kanlıca İskele Meydanı, yaz mevsimlerinde her kesimden insanın bir araya geldiği, 
tam anlamıyla bir açık hava sosyalleşme mekânı haline dönüşmektedir.

Yine yaz mevsimlerine rastlayan Ramazan geceleri ise apayrı bir güzellikteydi. 
Kimi inananlar evlerinde iftarlarını yaptıktan sonra ailecek buraya inerler, tera-
vih namazı meydanı süsleyen camide kılındıktan sonra sahuru iskele meydanında 
karşılayacak kadar oyalanırlardı. Çocuklar, iskelenin loş ışıklarında veya bir lüks 
lambasının eşliğinde kıyıdan kamışla kuyrukaltı ile istavrit tutarlar, etrafında top-
lananların meraklı bakışları ile keyifle balık tutma yarışına girerlerdi. 

Balıkçılık mevsimlerinde de burası yine kendine özgü apayrı bir yaşam alanı haline 
dönüşmektedir. Kimi sandallar havuz başında karaya çekilir, kalafat edilir, onarılır, 
boyanırdı. Bu sandalların arasında akşam yorgunluğunu atmak isteyen sandalcı, 
balıkçı esnafı, dünden artan yemler veya satılamayan balıkları derme çatma ızgara-
ların üzerine koyup bir güzel pişirirler, keyifleri yerinde olursa da ufak ufak dem-
lenirlerdi. Kimileri ağlarını meramet eder, kimileri de çaparilerini bağlarlardı. Bu 
insanlarla bu ortamlarda çok sohbet ettim. Nice balıkçılık hikâyeleri dinledim. O 
yıllarda hiçbiri yaşantısından memnuniyetsiz olduğunu dile getirmedi. Her birinin 
mutlu olabilecekleri çok şey vardı.

Nitekim iskele meydanındaki bu yaşam biçimi daima bir edep, adap çerçevesi 
içinde kalır, asla başkalarını rahatsız edici bir duruma yol açmazdı. Zira böyle bir 
durum hissedildiğinde, köyün büyükleri zaten kendiliğinden müdahil olarak ikaz 
ederlerdi. Saygının ve sevginin hatta karşılıklı toleransların çok hassas çizgisi o dö-
nemde her kesim tarafından titizlikle muhafaza edilmekteydi. 
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Vapurlar ve İnsanlar

Bir zamanlar Boğaziçi ulaşımının belki de tek seçeneği olan vapurlar ile bunları 
sevk ve idare eden kaptanlar, Kanlıca sakinleri için de çok önemliydi. Aşağıda an-
latacaklarım duyduklarım değil, yaşadıklarımdır; Bundan 50-60 yıl hatta daha da 
öncesinde ‘memuriyet’ kategorisinde görev yapan çoğu Kanlıcalının ister istemez 
kullanmak zorunda olduğu bir ulaşım aracıydı vapurlar... 

1979 yılı ve sonrasında İDMMA Mimarlık Fakültesi’ne gidip gelirken Kanlıca-Be-
şiktaş arasındaki yolculuğumu bu vapurlar ile yapmaktaydım. 1979-80’li yıllardan 
bakıldığında, sizlere aktaracaklarım belki biraz gerilerde kalmış olsa bile yine de 
gelenek devam ediyordu. Vapurlardaki I. ve II. mevkiler, toplum yapısında kendili-
ğinden oluşmuş karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı bir düzen içinde kullanılmaktaydı. 
Bir zorunluluk, bir zorlama yoktu. Hali vakti yerinde olan beyefendiler I. mevki 
bileti alarak vapurun daha geniş ve ferah olan arka salonlarında seyahat etmektey-
diler. Öğrenci, esnaf, sanatkâr, işçi kesiminden insanlar ise daha ucuz olan II. mevki 
biletlerini alır, baş taraftaki salonları ve baş altındaki küçük salonu kullanırlardı.  

Kaptanlar, her semtte olduğu gibi, müdavim Kanlıcalıları tanır, kaptan köşkünden 
aşağıya bakarak binenleri takip eder, hatta o gün gelmeyen olursa tanıdıklarına sor-
durur, geç kalmış ama birkaç dakika içinde yetişebilecek gibiyse de o kişileri bekler, 
halatı öyle çözdürürdü! Ayrıca I. mevki salonlarında Beykozluların, Kanlıcalıların, 
Anadolu Hisarlıların topluca oturdukları yerler bile yıllar içinde kendiliğinden be-
lirlenmiş gibiydi. Hatta bazı önemli şahsiyetlerin bu oturma sıralarındaki devamlı 
oturduğu yerler bile kendilerine hürmeten boş bırakılır, eğer gelmez ise mutlaka 
takip edilerek akıbeti öğrenilirdi. Öğrenciler, bu memur ve kalantor kesimden biraz 
daha uzak yerlere oturur, kendi aralarındaki şakalaşmalarından, yüksek sesle ko-
nuşmalarından bu zevatın rahatsız olmamalarına özen gösterirlerdi. 

Sabah İstanbul’a, köprüye kalkan vapurlarda pek hanım bulunmazdı. Bu hanıme-
fendiler daha çok 9.00 vapurlarını ve öğleyin iki yakadaki karşılıklı ulaşımı hızlıca 
sağlayan 12.00 veya 13.00 civarındaki ‘aktarma’ vapurlarını tercih etmekteydiler. 

Akşamları köprüden dönüş vapurlarındaki sohbetler de bambaşkaydı. Yaz ayların-
da camlar yarıya kadar indirilir, üst kat salonlarının bir kısmının etrafı açılır, ten-
teler altında püfür püfür Boğaz havası teneffüs edilerek sigaralar tüttürülür, çaylar 
kahveler söylenir, koyu sohbetlerle adeta yorgunluk atılırdı. Kışları ise durum tersi 
olarak tam bir felaketti. Soğuk, rüzgârlı, karlı havalarda salonların içi sigara duma-
nından göz gözü görmez hale dönüşürdü. Babaannem rahmetli dedemin elbisele-
rini asla odaya sokmaz, kullanılmayan bir odadaki askılıklara asar, pencerelerini 
sabaha dek açık tutarak hem odayı hem bu elbiseleri havalandırırdı. 

Benimse yaz mevsimlerinde rahmetli dedemle Köprü’den Kanlıca’ya dönüşlerimiz-
de o küçücük çocuk halimle anımsadığım bazı olaylar var ki, zihnime kazınmıştır. 
O yıllarda 8-9 yaşlarındaydım, daha üniversiteye girmeme henüz 10 yıl vardı! Ba-
yılırdım vapurun içinde orada burada dolaşmaya… Kimi zaman en baş tarafa, kimi 
zaman makine dairesine, kimi zaman da kıç tarafa köpükleri seyretmeye giderdim.

Mesela yaz olsun kış olsun alt kattaki kıç tarafta, en arkada çilingir sofrası kurup 
demlenen müdavimler bulunmaktaydı. Büyük dümen dolabının üzerinde, bir kö-
şesine yağlı kâğıt üzerine açılan bu mütevazı sofralarda birkaç ince dilim beyaz 
peynir, bir salatalık, bazen de birkaç dilim salam oluyordu. Etrafında toplanan bir-
kaç kişi önce birer bardak çay söylerler, içilen çaylardan sonra boşalan bu bardak-
lara, müdavimlerin birisinin cebinden çıkan küçük bir şişedeki rakı boşaltılırdı. 
Kimseye ziyanları olmayan bu kişiler, edeple sakince sohbetler eşliğinde içtikleri 
birkaç çay bardağı rakı ile belki de içinde bulundukları zor yaşam şartlarına adeta 
fütursuzca meydan okuyorlardı. 

Bembeyaz köpüklerin çıkardığı oksijen dolu serin su zerrecikleri vapurun yol al-
masıyla birlikte gittikçe coşuyor, insanın yüzüne ve tenine çarptıkça adeta ürperti 
veren bir serinlik hissettiriyordu… Bazen gözüm onların birkaç dilim salamına 
takılır, ağzım sulanır, adeta içim içime sığmazdı; ne yazık ki ‘belki bir dilim de bana 
verirler’ şeklindeki o çocuk umudum hiç gerçekleşmedi. Olsun…  

Bu sohbetler orada, biz Kanlıca’da vapurdan inip evimizin yolunu tuttuğumuzda da 
biliyorum ki hala devam ediyordu. Bazen iskelenin üzerinden uzaklaşan vapurun 
arkasından bakar, çilingir sofrası etrafındaki o insanların gitgide küçülen simaları-
nı ve salamları gözümün önüne getirirdim. Şimdi günümüzden 40 yıl kadar geriye 
bakıyorum, tanıklık ettiğim bu olaylar eminim artık toplumsal yapımızda bir daha 
asla yer bulamayacak şekilde ortadan kalktı. 

Güzelhisar Vapuru. Kanlıca İskelesi’nden Çubuklu’ya doğru yol almaya başlamış. 
Kimi iskelede birkaç hüzünlü anı, kimilerinde ise asla unutulamayacak güzel hikâ-
yeler bırakmış...

Bu sadece çocuk zihnime takılan bir örnektir. Daha niceleri var; mesela balıkha-
neye canlı nakledilmesi gereken gelincik balıkları su dolu plastik leğenlerin içinde, 
pek ayakaltı olmayan, halat mahallinin oralarda bir yerlere konulur, kıvrım kıvrım 
sayısız balık bu leğenlerin içinde oynaşırdı. Gelip geçenlerin bazısı aşinadır, bazısı 
ise ilk kez gördükleri bu koyu bordo renkli balıklara bakarak hayretler içinde ka-
lırlardı. 

Yalılarda Kayıkhaneler

Tarihsel sürecin detaylı hikâyesine girmeden kısa bir özet yapacak olursak, Boğa-
ziçi denince, denizle iç içe bir yaşam anlayışı canlanır gözlerimin önünde. Benden 
önce de benim zamanımda da öyleydi. Şimdi nasıl, inanın bilmiyorum. 

Kayıkhanesiz yalı, sandalsız kayıkhane yoktu bir zamanlar… Kimileri büyük ha-
rem bölümünün altında, kimileri selamlık kısmı ile birlikte tasarlanmış, kimileri 
de bağımsız olarak bahçenin taa komşu duvarına bitişik, üzerinde eski hamlacı 
odalarının bulunduğu bağımsız yapılar olarak yalının hayatındaydı. 

Bu kayıkhanelerin bazıları arka arkaya birkaç sandal, kayık, bot alacak kadar büyük 
ve uzundu. Kimileri denizden başlayıp arkadan geçen yola kadar uzanmaktaydı. 
Dışarıdan bakıldığında bu kayıkhaneler iç karartıcı, karanlık, izbe, rutubetli, pis 
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kokulu mekânlar olarak düşünülür. Sanki yalı ahalisinin en uzak durması gereken 
yerler gibiydiler. Oysa denize âşık insanlar için bambaşka bir yerdir orası... 

Bakın şöyle anlatayım: 

Günümüzde otomobiline meraklı, onunla vakit geçirmek, onu temizlemek, bakı-
mını yapmak, hobileri arasına katıp onunla garajında mutlu olmak nasıl bir duygu 
ise kayıkhane sevdasını bununla defalarca çarpın; işte öyle bir şey…

Denizin yosun kokusunun iliklerinize işlediği, dalga seslerinin sizi sakinleştirdiği, 
sandalınızla baş başa olabildiğiniz, korunaklı, hele sıcak yaz günlerinde serin ve 
korender yapan bir kayıkhanenin içinden dışarı, denize doğru bakmamın keyfine 
doyum olmaz. Güneşin deniz yüzeyi üzerinde yarattığı ışık oyunlarının en güzel 
şekilde izlenilebildiği, loş kayıkhanenin tavanına yansıyan ışık oyunları, ayakları-
nızın altında işleyen deniz sularının köpükleri…  

Ahşap tekneler için aslında tabanı nemli üzeri kuru olan kayıkhaneler büyük ni-
mettir. Böylelikle dalgaların yaladığı zemin ve sandalların karinaları daima nemli 
kalıyor, armuz yapmıyordu. Sandalların borda ve üst güverteleri ise kayıkhanenin 
bir ucundan girip, öbür ucundan çıkan esinti ile daima kuru kalıyor, sandal iste-
nilen her an alesta vaziyette bulunuyordu. Ağlar, oltalar, ırgatlar, kürekler, balıkçı 
muşambaları, lüks lambaları hep burada dururdu. 

Kimi kayıkhanelerde sıcak yaz günlerinin serinliğinde sandalların kıç üzerinde ku-
rulan çilingir sofralarında bir yandan tamiratlar yapılır, bir yandan da adeta keyif 
çatılırdı. Tabi meraklısına. 

Yalılardaki genç yaşlı herkes için kürek çekmek, denizle iç içe olmanın, bu key-
fi sürmenin, hatta spor yapmanın harikulade bir alternatifi olarak karşımıza çı-
kar. Genç hanımların, beylerin, yaşlı büyükbabaların kürek çekmek, balık tutmak, 
deniz üzerinde serinlemek, güneşlenmek için -adeta özel olarak- yaptırdıkları bu 
küçük tekneler ile bütünleşmiş olmalarını göz ardı etmemek gerekir. Bu işin bir 
yönüdür. Ayrıca bazı yalıların kayıkhaneleri özellikle balıkçılık sanatına meyilli us-
talar için özel tasarlanmıştır. Bu sandalların bazıları tarih kitaplarında yer bulmuş, 
iki çifte üç çifte sandallar dillere destan hale dönüşmüşlerdir. 

Benim gençlik yıllarıma, bundan yaklaşık 40-50 yıl kadar öncesine gidecek olur-
sak, Kanlıca’daki yalıların kayıkhanelerinden indirilerek, uskumru zamanlarında 
taa Adalara kadar kürekle gidip dönen balık meraklısı ustalar bulunmaktaydı. Ka-
yıkhanelerinde, denize indirilip çekilmeleri sırasında sandallarına ziyan gelmemesi 
düşüncesi ile özel olarak yapılmış kızakları bulunuyordu. Kayıkhanelerin içi ise 
yukarıda değindiğim gibi bambaşka bir dünya, bambaşka bir âlemdi.

Bu mekânlar, denizin yalının içe kadar sokulduğu, onunla bütünleştiği ve adeta 
onun bir parçası olduğu yerler olarak, Boğaziçi medeniyetine ait olarak gelişen kül-
türün ayrılmaz parçalarıydılar. Gözlemlediğim kadarıyla, günümüzde bambaşka 
farklı bir anlayış hüküm sürüyor ne yazık ki.     

Bu başlıkları çoğaltmak elbette mümkündür. Ancak ben şimdilik bu kadarı ile ye-
tineceğim. Biraz duygusal ve belki biraz da sosyolojik gerçeklik açısından baktı-
ğımızda, yitirilen bazı değerleri görüyorum. Ama asıl olan şu gerçekliktir ki, çok 
değil, 50 - 60 yıl kadar geriye uzandığımızda sadece bu başlıkların içeriğine bakılsa 
bile o çok yönlü harikulade toplumsal dayanışma ve anlayışın, bizler günümüzde 
ancak geriye kalabilen izlerini sürebilmekteyiz. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 



Turizmin 
Odağında 

Beykoz



Beykoz ve Çevresinin  
Hava Kalitesinin 
Ortalamalar Maksimumlar 
ve Limit Değerler Açısından 
İncelenmesi

Nuriye GARİPAĞAOĞLU1

Özet

Günümüzde hava kirliliği coğrafi ortamda, yerel, bölgesel, hatta küresel ölçekte 
yaşanmaktadır. Hava kirliliğinin nedenleri arasında hızlı ve çarpık şehirleşme, en-
düstrileşme ve yanlış yer seçimi, motorlu taşıtlar, kalitesiz yakıt kullanımı gibi daha 
ziyade beşeri faktörler yer almaktadır. Daha çok beşeri kaynaklara bağlı olan hava 
kirliliği, doğal ortam koşulları tarafından da desteklenerek belli bir süre içerisinde 
yüksek konsantrasyonlarda hissedilebilmektedir. Yıl içerisinde özellikle soğuk dö-
nem (Ekim-Mart arası), hava kirliliğinin daha yüksek konsantrasyonlara ulaştığı 
zaman dilimine isabet etmektedir. Ancak İstanbul’un diğer ilçeleri gibi Beykoz ilçe-
sinde de sıcaklık koşulları ısınma süresi üzerinde fazla olumsuzluk yaratmaz. Diğer 
1  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü İstanbul-Türkiye
nuriyeg@marmara.edu.tr
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taraftan, nüfus miktarı (2019 yılı verilerine göre 248 260 kişi) ve yoğunluğu (2015 
yılı verilerine göre 1037 kişi/km2), aşırı konut yoğunluğuna imkan vermediğinden, 
hava kalitesi üzerinde olumlu rol almaktadır. Bu durum, İstanbul’un çoğu ilçele-
ri’ne nazaran  Beykoz’un havasının daha  kaliteli olmasına etkide bulunmuştur.

2017- 2019 yılları arasındaki dönemin esas alındığı bu çalışmada, Beykoz ve çev-
resinde, hava kirleticilerden, partiküler madde (PM10),  kükürt dioksit (SO2), kar-
bon monoksit (CO), azot dioksit  (NO2) konsantrasyonlarının, zamansal değişimi, 
son 3 yıllık süre içerisinde incelenecektir. Ancak Beykoz İlçesi sınırları içerisinde 
hava kirliliği ölçümü yapan istasyon olmaması sebebiyle, komşu ilçelerden olmak 
üzere Kandilli, Ümraniye, Şile ve Sultanbeyli istasyonlarının verileri kullanılacak-
tır. Belirtilen istasyonlarda, kirleticilerin ortalama değerlerinde düşüş izlenmesine 
rağmen, maksimumlar bazen limit değerleri aşabilmektedir. Bu nedenle, araştırma 
sahasının hava kalitesinin zamansal değişimi, maksimum ve limit değerler açısın-
dan da incelenmiştir. Bu verilerin hava kalitesi üzerindeki etkileri ve dağılımları, 
coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla üretilen haritalarla değerlendirilmiştir. Kirletici-
lerin maksimum konsantrasyonları, “06.06.2008 tarih ve 26898 Sayılı Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde bulunan Limit Değerleri ve Avrupa 
Birliği- Türkiye Limit Değerleri” ile karşılaştırılmıştır.  Çalışmada ulaşılan sonuçlar, 
Beykoz ve çevresi hava kalitesinin zamansal ve mekânsal değişimi hakkında fikir 
vereceği gibi, gelecekte Anadolu yakasının bütününün hava kalitesinin tespitine de 
katkı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Beykoz, Hava Kalitesi, Hava Kirleticiler, Ortalama, Maksi-
mum, Limit Değerler.

1. Giriş

Hava kirliliği, atmosferde gaz, parçacık, su buharı ve koku şeklinde bulunabilecek 
olan kirleticilerin, başta insan sağlığı olmak üzere canlılara ve bütünüyle ortama 
zarar verecek ölçülere ulaşması durumudur (Garipağaoğlu, 2015, s. 16). Kirletici-
lerin konsantrasyonları, uluslararası kuruluşlar ve ayrıca çeşitli ülkeler tarafından 
“hava kirliliği standartları” ile belirlenmiştir. Ülkemizde de hava kalitesinin korun-
masına ait çeşitli yönetmelikler vardır (Tablo 1,2 ve 3). Hava kirliliğinin çevresel 
etkisi oldukça değişkendir (Kırımhan, 2006, s. 151). Atmosfer kirleticilerden gerek 
gaz halindeki ve gerekse partikül halindeki pollütantlar, başta insan sağlığı olmak 
üzere bitkilere, hayvanlara, iklime ve cansız ortama zarar verirler. Akciğerlere ka-
dar gitmiş olan zerreciklerden çözünebilir olanlar kana karışmaktadır. Özellikle 
solunum yolu hastalıkları kirli havanın bir sonucudur. Akciğer kanseri, astım, an-
fizen gibi kronik hastalıklara yol açmaktadır (Erinç,1984, s. 100). Kükürdün ve kü-
kürt içeren yakıtların yanmasıyla oluşan kükürt dioksit, şehirlerin atmosferlerinin 
kirlenmesinde önemli rol oynar. Suda ve kanda büyük ölçüde çözünen bir gazdır. 
Üst solunum yollarını tahriş ederek hava akışına olan direnci azaltır (Garipağaoğ-
lu, 2020, s. 186). Ayrıca kükürt dioksitin atmosferde girdiği reaksiyonlar sonucunda 
meydana gelen sülfürik asit (H2SO4) ve yağmurla yıkanarak oluşan asit yağmurları, 
ormanlara büyük ölçüde zarar vermektedir (Garipağaoğlu, 2019, s. 937). Partikül 
halindeki kirleticilerin ise kökenleri ve boyutları çok farklıdır. Partiküller, akci-

ğerlerdeki hava torbalarının bulunduğu bölgelerde birikerek insan sağlığına zarar 
verirler. Bu çalışmada ele alınan partikül, daha çok evsel yakıtlardan kaynaklanan 
duman ve parçacıklardır. Bitkiler üzerindeki etkileri genel olarak yaprak dokula-
rının tahrip olması, yaprakların sararması ve yeşilliğini kaybetmesi, büyümenin 
yavaşlaması şeklindedir (Karpuzcu, 1994, s. 148). Karbon monoksit (CO), karbon-
lu maddelerin tam olarak yanmamasından oluşur. Renksiz, kokusuz ve zehirli bir 
gazdır. Kimyasal olarak kararlı olduğu için diğer kirleticilerle doğrudan reaksiyona 
girmez. Havaya daha çok egzoz gazları ile karışmaktadır. Suda çözünmediği için 
atmosferden yağmur damlaları ile uzaklaştırılması önemsiz kalmaktadır. Toprak-
ların bir miktar CO gazı absorbe ettiği bilinmektedir. (Garipağaoğlu, 2015, s. 12). 
Azotlu gazlar ise çok yüksek sıcaklık ve basınçta meydana gelen yanma süreçle-
riyle oluşurlar. Taşıt motorları ve elektrik santrallerindeki yanmalar bu bakımdan 
önemli kaynaklardır. Kirletici azotlu gazlar, NO ve NO2 dir. Kirleticilik açısından 
Azot dioksit (NO2) daha önemlidir. Çünkü bütün azot oksitleri, havada azot diok-
site dönüşür. İnsan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olmasına rağmen kon-
santrasyonu fazla yüksek değildir. 

Beykoz ve çevresinin hava kalitesi, daha çok evsel ısınma amaçlı kullanılan yakıtla-
ra ve motorlu kara taşıtlarına bağlılık göstermektedir. Özellikle yanma döneminde 
(soğuk dönem) kirleticilerin maksimumlarında yükselmeler dikkat çekmekte ve 
limit değerler aşılmaktadır. Diğer taraftan yaz döneminde evsel ısınmadan kay-
naklanan kirlilik ortadan kalktığında, atmosferde görülen kirletici konsantrasyon-
ları, motorlu kara taşıtları, inşaat, atmosferik toz taşınımları gibi kaynaklara bağlı 
gözükmektedir. Bunlara ayrıca endüstriyel emisyonlar ilave olmaktadır. Sanayi 
kökenli hava kirliliği, daha çok yanlış yer seçimi ve atık gazların yeterli teknik ted-
birler alınmaksızın atmosfere atılmasının bir sonucudur. Hızlı nüfus artışı, hızlı ve 
çarpık şehirleşme-endüstrileşme, lokal kirliliğin nedenleri arasındadır.

Tablo 1: Bazı Atmosfer Kirleticilerinin Limit Değerleri  (2008 ve öncesi)

Kirletici Saatlik KVS( 24 
saatlik)

 Kış Sezonu 
Ortalaması

Hedef Sınır 
Değer (Kış 

Sezonu 
Ortalaması)

 UVS 
(yıllık)

Kükürt Dioksit(SO2) 900 µg/m3 400 µg/m3 250 µg/m³ 120 µg/m³  150 µg/m3

Azot Dioksit (NO2)    300 µg/m3    100  µg/m3

 Partiküler Madde 
(PM10)    300 µg/m3  200 µg/m3  150 µg/m3

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
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Tablo 2: Bazı Atmosfer Kirleticilerinin Limit Değerleri  
 (06.06.2008 Tarih ve 26898 Sayılı Resmi Gazete; 2008-2014 arası)

Kirletici Saatlik KVS 
(24 saatlik)

Kış Sezonu 
Ortalaması UVS. Yıllık

Kükürt Dioksit (SO2) 350 µg/m3 250 µg/m3 125 µg/m³ 60 µg/m3

Azot Dioksit (NO2) 300 µg/m3 60 µg/m3

 Partiküler Madde    100µg/m3  90 µg/m3 60 µg/m3

(PM10)        

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440

Tablo 3: Bazı Atmosfer Kirleticilerinin Limit Değerleri ve Uyarı Eşikleri 
 (06.06.2008 Tarih ve 26898 Sayılı Resmi Gazete; 2014-2019 arası) 

Hava 
Kirletici Ortalama Süre Limit Değer Tolerans Payı Uyarı Eşiği

Kükürt 
Dioksit 
(SO2)
 
 
 

Saatlik
350 µg/m3

( yılda 24 defadan 
fazla aşılmaz)

150 µg/m3

(limit değerin %43’ ü) 500 µg/m3

 24 saatlik
 

 125 µg/m3 
(yılda 3 defadan 
fazla aşılmaz)

125µg/m3  (%100)
 

 

 

Yıllık ve kış 
dönemi 20 µg/m3    

Partiküler 
Madde
(PM10)
 
 

  24 saatlik 50µg/m3

(yılda 35 defadan 
fazla aşılmaz)

50 µg/m³ (% 100)
  

Yıllık ve insan
Sağlığının 
korunması için

40µg/m3  20 µg/m³ (% 50)

Karbon 
Monoksit 
(CO)

8 Saat 10 000 µg/m3

Azot 
Dioksit
(NO2)

Saatlik
200 + 50µg/m3

(yılda18 defadan 
fazla aşılmaz)

Yıllık 40+10 µg/m3

Kaynak: https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440

2. Veri ve Yöntem 

Beykoz ve çevresinin hava kalitesinin belirlenmesi açısından, kirleticilerin yıl içe-
risinde, ortalamalarıyla birlikte maksimumlarının ve eşik değerleri aşan sürenin 
de bilinmesi gerekir. Çünkü kirleticilerin ortalama konsantrasyonlarında düşüş ol-

masına rağmen, maksimumlar zaman zaman eşik değerlerin üzerine çıkarak hava 
kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu bakımdan, yalnızca ortalama değerlerden 
hareket etmek yanıltıcı olabilmektedir. Bu çalışmada, istatistiki veri süresindeki ye-
terlilikler dikkate alınarak partiküler madde (PM10),  kükürt dioksit (SO2), karbon 
monoksit (CO), azot dioksit  (NO2) gibi kirleticiler kullanılmıştır. Diğer atmosfer 
kirleticilerine ait yeterli istatistiki veri bulunmadığından, çalışmada kullanılma-
mıştır. Kirliliğin zamansal ve mekânsal değişiminin tespitinde; ortalamalar, maksi-
mumlar, hedef sınır değerler ve eşik değerler esas alınmıştır. Zamansal değişim, son 
3 yıllık süre içerisinde (2017-2019) incelenmiştir. Ancak Beykoz İlçesi sınırları içe-
risinde hava kirliliği ölçümü yapan istasyon olmaması sebebiyle, komşu ilçelerden 
olmak üzere, Kandilli, Ümraniye, Şile ve Sultanbeyli istasyonlarının verileri kul-
lanılmıştır.  İlgili veriler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstas-
yonları web sitesinden temin edilmiştir. Bu verilerin sahadaki dağılımları, coğrafi 
bilgi sistemleri yardımıyla üretilen haritalarla değerlendirilmiştir. İstasyonlara ait 
kirletici göstergeleri, “06.06.2008 tarih ve 26898 Sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme 
ve Yönetimi Yönetmeliği’nde bulunan Limit Değerlerle ve Avrupa Birliği- Türkiye 
Limit Değerleri” ile karşılaştırılmıştır.

3. Hava Kalitesinin Yıllık Ortalamalar ve Maksimumlara Göre İncelenmesi

Beykoz ve çevresinde, çalışmada kullanılan hava kirleticilerin gerek yıllık ortala-
malarında ve gerekse maksimumlarında, 2017-2019 yılları arasında genel anlamda 
düşüş eğilimi izlenmektedir. İlgili sahanın atmosferinde, kirleticilerin yıllık orta-
lama konsantrasyonları hava kalitesi açısından önemli sorun teşkil etmemektedir. 
Ancak partiküler madde (PM10),  yıllık ortalama konsantrasyonları, “Hava Kalitesi 
Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğine” (HKDYY) göre; 2018 yılında Ümra-
niye’de sınır değeri aşmıştır (41 µg/m3). 2017 yılında ise Kandilli’de sınır değere 
ulaşılmış (40 µg/m3), Ümraniye’de (39 µg/m3) sınır değere yaklaşmıştır. Diğer is-
tasyonlarda yıllık ortalamalar, sınır değer olan 40 µg/m3’ün altında kalmıştır (tablo 
4). Azot dioksit (NO2) yıllık ortalama konsantrasyonları da aynı yönetmeliğe göre 
Ümraniye’de sınır değeri (40+10 µg/m3) aşmıştır. Örneğin, 2017 yılında, 91µg/m3’e, 
2018 ve 2019 yıllarında, 65µg/m3’e yükselmiştir. Diğer istasyonların ortalamaları 
daha düşük olup sınır değerin altında bulunmaktadır.
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Tablo 4: Beykoz ve Çevresinde Bazı Hava Kirleticilerin Yıllık Ortalamaları ve  
Maksimumları  (µg/m3)

Yıl İstasyonlar
PM10 SO2 CO NO2

Ort Max Ort Max Ort Max Ort Max

2017
 

Kandilli 40 126 14 50 718 2540 36 123

Ümraniye 39 109 7 41 997 5691 91 140

Şile 30 86 - - - - 5 25

2018

Kandilli 36 106 7 54 419 2241 34 100

Ümraniye 41 95 5 18 909 2016 65 114

Şile 26 116 - - - - 2.3 13

2019
 

Kandilli 34 88 11 36 490 1633 33 76

Ümraniye 29 79 7 29 629 1931 65 117

Şile 24 68 4 21 - - 6 26

Sultanbeyli 33 137 6 24 - - 9 31

(-)Veri yoktur. Kaynak: https://www.havaizleme.gov.tr/

Kükürt dioksit (SO2) yıllık ortalama konsantrasyonları ise “Hava Kalitesi Değer-
lendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğine” (HKDYY) göre; hemen bütün istasyonlarda, 
sınır değerin (20 µg/m3) altında kalmaktadır. Kükürt dioksit ortalamalarının sa-
dece Kandilli’de 10 µg/m3’ün üzerine çıktığı, diğerlerinde daha düşük olduğu göz-
lenmektedir. Aynı şekilde Karbon monoksit (CO) ortalamaları da yönetmelikteki 
sınır değere (10000 µg/m3) göre çok düşük kalmaktadır. En yüksek ortalamalar 
dahi 1000 µg/m3’e ulaşmamıştır. Atmosfer kirleticilerin yıllık ortalamalarına göre, 
Beykoz ve çevresinde zaman zaman partiküler madde ve azot dioksit konsantras-
yonları problem yaratabilmektedir. Kükürt dioksit ve karbon monoksit ise hava 
kalitesinde olumsuz role sahip gözükmemektedir.

2019 yılı verilerine göre Beykoz ve çevresinde, hava kirleticilerin yıllık ortalama 
konsantrasyonlarının alansal dağılışı yapıldığında; partiküler maddenin sınır de-
ğerin (40 µg/m3) altında kaldığı, ancak batıda Kandilli- Beykoz arasında ve gü-
neyde Sultanbeyli’de değerlerin kısmen yükseldiği anlaşılmaktadır. Doğuda, Bey-
koz-Şile arasında ise en düşük ortalamalar dikkat çekmektedir (Şekil 1). Kükürt 
dioksit ortalamaları da sahanın her yerinde sınır değerin  (20 µg/m3) altındadır. 
Kandilli ve Beykoz’da diğer kesimlere nazaran ortalama değerler daha yüksek sey-
retse de problem teşkil etmemektedir (Şekil 2). Yıllık ortalama azot dioksit dağı-
lışı açısından, Ümraniye en riskli bölgedir. Ayrıca Ümraniye’nin yakın çevresinde 
ve Beykoz’un güneyinde de sınır değer (40+10 µg/m3) aşılmaktadır. Kandilli ve 
Beykoz’un geriye kalan kısımlarında sınır değere yaklaşılmaktadır. Sultanbeyli-Şile 
arası ise ortalama değerlerin en düşük olduğu kesimdir (Şekil 3).

Şekil 1: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Yıllık Ortalama Partiküler Madde (PM10)  Dağılışı (µg/m3)

Şekil 2: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Yıllık Ortalama Kükürt Dioksit (SO2)  Dağılışı (µg/m3)
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Şekil 3: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Yıllık Ortalama Azot Dioksit (NO2)  Dağılışı (µg/m3) 

Beykoz ve çevresinde hava kirleticilerin maksimumları ise yıl içerisinde bazen faz-
lasıyla yükselerek hava kalitesinde düşüşlere neden olabilmektedir (Tablo 4, Şekil 
4, 5 ve 6). Örneğin, partiküler madde yıllık maksimum konsantrasyonları, “Hava 
Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğine” göre; 2017-2019 yılları arasın-
da bütün istasyonlarda günlük sınır değeri (50 µg/m3) aşmıştır. Belirtilen 3 yıllık 
süre içerisinde, Kandilli’de 126 µg/m3, Ümraniye’de 109 µg/m3, Şile’de 116µg/m3 ve 
Sultanbeyli’de 137 µg/m3 maksimumlar ölçülmüştür. Nitekim 2019 yılı verilerine 
göre Beykoz ve çevresinde maksimum partiküler madde konsantrasyonlarının 
yüksek seyrettiği anlaşılmaktadır. Dağılış açısından güneyde özellikle Sultanbeyli 
ve çevresi 1. derecede riske sahiptir. Kandilli, Ümraniye ve Şile civarları 2. derece-
den, Beykoz civarı ise 3. dereceden riskli gözükmektedir (Şekil 4).

Araştırılan 3 yıllık süre içerisinde, yıllık maksimum kükürt dioksit konsantrasyon-
ları, “Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğine” göre; hiçbir istas-
yonda, günlük sınır değeri (125µg/m3) aşmamıştır. Ancak istasyonlar içerisinden, 
diğerlerine göre daha yüksek maksimumlara Kandilli’de rastlanmıştır (54µg/m3). 
2019 yılı verileri, Beykoz ve çevresinde maksimum kükürt dioksit konsantrasyon-
larının çok düşük olduğuna işaret etmektedir. Dağılış açısından batıda Kandil-
li-Beykoz civarında nispeten daha yüksek maksimumlar görülmektedir. En düşük 
maksimumlar ise Şile ve civarındadır (Şekil 5). Esasında, bütün bu göstergeler yıl-
lık kükürt dioksit maksimumlarının, sahanın hava kalitesini düşürecek ölçülere 
ulaşmadığını ifade etmektedir.

Şekil 4: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Yıllık Maksimum Partiküler Madde Dağılışı (µg/m3)

Şekil 5: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Yıllık Maksimum Kükürt Dioksit Dağılışı (µg/m3) 

Azot dioksit (NO2) yıllık maksimum konsantrasyonları da hiçbir istasyonda sı-
nır değeri (200+50 µg/m3) aşmamıştır. Ancak Ümraniye’de 140µg/m3, Kandilli’de 
123µg/m3’e ulaşan maksimumlar ölçülmüştür. Sultanbeyli ve Şile’de maksimumlar 
daha düşük kalmaktadır. 2019 yılı maksimum azot dioksit konsantrasyonlarının 
Beykoz ve çevresinde dağılışı, bazı kesimler arasında farklılık göstermesine rağ-
men genel anlamda problem oluşturmaz. Dağılış bakımından sınır değerler aşıl-
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masa da güneyde Ümraniye ve civarında maksimumların daha yüksek olduğu, 
bunu kuzeye doğru Beykoz ve çevresinin izlediği anlaşılmaktadır. Sultanbeyli-Şile 
arası ise maksimumların azaldığı kesimler olarak belirmektedir (Şekil 6). Söz ko-
nusu göstergeler, Beykoz ve çevresinde azot dioksit maksimumlarının hava kalitesi 
üzerinde olumsuz tesirlere neden olmadığının ifadesidir.

Şekil 6: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Yıllık Maksimum Azot Dioksit Dağılışı (µg/m3) 

4. Hava Kalitesinin Aylık Ortalamalar, Maksimumlar ve Limit Değerlere Göre 
İncelenmesi

Beykoz ve çevresinde incelenen hava kirleticilerin aylık ortalamalarının ve maksi-
mumlarının tespit edilmesi, yıl içerisinde hava kalitesindeki değişikliklerin izlen-
mesi açısından önemli sayılmaktadır. Aylık ve dönemlik farklılıklar, hava kalitesine 
de yansıyacağından bilinmesi gerekir. 2017 yılında, araştırılan hava kirleticilerin 
ortalama ve maksimum göstergeleri, aylar arasında önemli dalgalanmalar göster-
memektedir. Şöyle ki, partiküler madde ortalamaları ve maksimumları, Kandilli’de 
eylül ayından itibaren yükselmeye başlamakta, aralık- ocak aylarındaki kısmi dü-
şüşlerin ardından kış sonu ve ilkbaharda da yüksek kalmaktadır. Yaz döneminde 
düşmektedir. Ümraniye’de ekim, nisan ve mayıs aylarında daha yüksek konsant-
rasyonlara ulaşılmaktadır. Şile’de ise aylar arasındaki farklılıklar daha da azalmak-
tadır. Eylül-ekim aylarında değerler bir miktar aratmaktadır (Tablo 5 ve Şekil 7). 
Partiküler madde aylık ortalamaları ve maksimumları, yıl içerisinde bazı aylarda 
sınır değeri (yıllık 40 µg/m3, 24 saatlik 50 µg/m3) aşmaktadır. Örneğin Kandilli’de 
eylül, ekim, kasım, şubat, mart ve nisan aylarının ortalamaları yıllık sınır değerin 
üzerindedir. Ümraniye’de ekim, kasım, nisan, mayıs, haziran ve temmuz ayları da 
böyledir. Şile’de ise ortalamalar daha düşük olup sınır değer aşılmamaktadır. Aylık 
maksimumlar 24 saatlik değere göre değerlendirildiğinde; Kandilli’de ağustos, Üm-
raniye’de eylül, Şile’de aralık, ocak, nisan ve ağustos ayları haricinde, diğer aylarda 

sınır değer aşılabilmektedir. Kandilli ve Ümraniye’de aylık yüksek maksimumlar 
genellikle yanma dönemi içerisinde kalmaktadır. Bu durum, her ne kadar evsel 
ısınma amaçlı kullanılan yakıtların partiküler maddenin yıl içerisindeki dağılışın-
da etkisini azaltmış olsa da kısmi tesirinin devam etmesi ve olumsuz meteorolojik 
koşullarla açıklanmaktadır. 

Tablo 5: 2017 Yılı Beykoz ve Çevresinde Bazı Hava Kirleticilerin Aylık Ortalama ve Maksimumları (µg/m3)

KANDİLLİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PM10 
(Ort) 32 47 47 42 37 37 32 30 46 49 52 34

PM10 
(Max) 62 118 93 81 75 68 56 42 144 116 126 67

SO2 (Ort) 9 14 19 18 15 14 9 8 11 12 15 19
SO2(Max) 23 30 50 33 25 26 20 12 31 20 29 30
CO (Ort) 624 858 856 767 614 616 499 530 637 869 1001 747
CO(Max) 1898 2446 2257 2540 1076 873 863 1036 1058 1461 1097 1542
NO2 
(Ort) 36 33 24 21 22 62 38 28 44 47 42 38

NO2 
(Max) 76 80 58 36 53 123 78 61 91 81 74 60

ÜMRANİYE
PM10 
(Ort)  31  37  36  50  55  43  43  33  16  44  50  32

PM10 
(Max)  72  71  60  96  109  71  73  62  35  103  77  54

SO2 (Ort)  5  10  8  7  6  4  4  4  7  5  9  8
SO2(Max)  14  25  17  26  14  22  21  28  41  12  12  14
CO (Ort)  1271  1028  1056  923  819,9  906  834  968  1031  974  1231  922
CO(Max)  5691  2028  1654  1650  1037  1577  1840  1264  1901  1423  1659  1504
NO2 
(Ort)  83  84  94  98  91  97  99  111  97  93  81  62

NO2 
(Max)  104  120  128  134  112  130  140  131  137  117  113  95

ŞİLE
PM10 
(Ort)  19  28  30  24  27  33  35  34  39  34  33  27

PM10 
(Max)  34  56  61  46  60  54  62  45  80  86  54  45

NO2 
(Ort)  7  8  5 4  4  6  3  2  4  5  10  8

NO2 
(Max)  21  25  12  13  13  17  11  5  12  15  24  19

Kaynak: https://www.havaizleme.gov.tr/
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2017 yılı kükürt dioksit aylık ortalamaları ve maksimumları da aylar arasında kes-
kin farklılıklara sahip değildir. Kandilli Ve Ümraniye’de en yüksek aylık ortalamalar 
ocak ayı haricinde genellikle soğuk döneme (mart-ekim arası) isabet etmektedir. 
En yüksek maksimumlar ise Kandilli’de mart ayında (50 µg/m3), Ümraniye’de eylül 
ayında (41 µg/m3), görülmektedir (tablo 5,şekil 8). Kandilli ve Ümraniye’de kısmen 
daha yüksek aylık değerlerin, genellikle yanma dönemi içerisinde kalması, az da 
olsa evsel ısınma amaçlı kullanılan yakıtların etkisine bağlı gözükmektedir. Ancak 
aylık ortalamalar ve maksimumlar açısından, kükürt dioksit konsantrasyonları, yıl 
içerisinde hiçbir zaman sınır değeri (yıllık 20 µg/m3, 24 saatlik 125 µg/m3) aşma-
maktadır. Bu yönüyle Beykoz ve çevresinde kükürt dioksitin hava kalitesini bozucu 
etkisinin olmadığı söylenebilir.

Aynı şekilde karbon monoksit aylık ortalamaları ve maksimumları, yıl içerisinde 
hiçbir zaman sınır değeri (8 saatlik 10 000 µg/m3) aşmamaktadır. Böylece Beykoz 
ve çevresinde karbon monoksit de hiçbir ayda hava kalitesini bozacak konsantras-
yonlara ulaşmamıştır. Ancak aylar arasında büyük farklılıklar görülmemekle bir-
likte genellikle soğuk dönem aylarında konsantrasyonlar daha yüksek seyretmek-
tedir (Tablo 5 ve Şekil 9).  Örneğin maksimumlar, Kandilli’de nisan ayında 2540µg/
m3, Ümraniye’de ocak ayında 5691 µg/m3’ü bulmuştur.

Şekil 7: 2017 Yılı Beykoz ve Çevresinde Partiküler Madde Aylık Ortalama ve Maksimumları (µg/m3) 

Şekil 8: 2017 Yılı Beykoz ve Çevresinde Kükürt Dioksit Aylık Ortalama ve Maksimumları (µg/m3) 

Azot dioksit ortalamaları, yıl içerisinde bazı aylarda yıllık sınır değeri (yıllık 40+10 
µg/m3) aşmıştır. Örneğin, Kandilli’de haziranda yıllık sınır değerin üzerinde olup 
eylül, ekim ve kasım aylarında da buna yaklaşmaktadır.  Ümraniye’de ayların hep-

sinde sınır değer aşılmış olup ağustosta 111µg/m3’e ulaşılmıştır. Şile’de ise aylık or-
talama değerler düşük konsantrasyonlarda kalmıştır. En yüksek değer kasım ayın-
da 10µg/m3 olarak gerçekleşmiştir. Azot dioksit aylık ortalama konsantrasyonları 
Kandilli’de bazı aylarda, Ümraniye’de bütün yıl içerisinde hava kalitesini olumsuz 
etkilemiştir. Aylık maksimumlar ise saatlik sınır değerin (saatlik 200+50 µg/m3) al-
tında gerçekleşmiştir. Maksimumların dağılımı açısından aylar arasında bazı fark-
lılıklar olmakla birlikte genellikle soğuk dönemle sıcak dönem konsantrasyonları 
önemli farklara sahip değildir (tablo 5, şekil 10).  Örneğin en yüksek maksimum-
lar, Kandilli’de haziran ayında 123µg/m3, Ümraniye’de temmuz ayında 140µg/m3 
ve Şile’de şubat ayında 25µg/m3 tür.  Azot dioksit maksimum konsantrasyonları 
yıl içerisinde saatlik sınır değerin altında kaldığından, hava kalitesinde problem 
oluşturmamaktadır.

Şekil 9: 2017 Yılı Beykoz ve Çevresinde Karbon Monoksit Aylık Ortalama ve Maksimumları (µg/m3)

Şekil 10: 2017 Yılı Beykoz ve Çevresinde Azot Dioksit Aylık Ortalama ve Maksimumları (µg/m3) 

2018 yılında da hava kirleticilerin ortalama ve maksimumları, aylar arasında 
önemli farklılıklar göstermez. Partiküler madde ortalamaları ve maksimumları 
Kandilli’de eylül ayından itibaren yükselmeye başlamakta, ekimdeki kısmi düşüşün 
ardından artarak soğuk dönemde yüksek kalmaktadır. Sıcak dönemde ise nispeten 
daha düşük seviyelerdedir. Ümraniye’de eylül, kış sonu ve ilkbahar mevsimlerinde 
daha yüksek konsantrasyonlara ulaşılmaktadır. Şile’de ise aylar arasındaki farklılık-
lar önemsiz olup mart ayında değerler bir miktar artmaktadır (Tablo 6). Partiküler 
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madde aylık ortalamaları ve maksimumları, bazı aylarda yine sınır değeri aşmak-
tadır. Örneğin, Kandilli’de eylül, ocak, mart ve nisan aylarının ortalamaları yıllık 
sınır değerin üzerindedir. Ümraniye’de ekim, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayları 
da böyledir. Şile’de ise ortalamalar daha düşük olup sınır değer aşılmamaktadır. 

Tablo 6: 2018 Yılı Beykoz ve Çevresinde Bazı Hava Kirleticilerin Aylık Ortalama ve Maksimumları ( µg/m3)

KANDİLLİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PM10 
(Ort) 44 33 50 41 34 31 32 30 29 40 26 38

PM10 
(Max) 106 76 101 76 57 53 52 37 47 81 61 101

SO2 (Ort) 14 10 15 18 10 6 8 3 4 5 4 9
SO2(Max) 22 20 28 54 21 13 17 8 14 17 19 19
CO (Ort) 722 390 626 396 277 253 289 224 294 356 475 729
CO(Max) 2241 1115 1404 935 542 505 540 298 633 770 963 2059
NO2 (Ort) 36 31 52 53 34 28 36 20 29 30 26 37
NO2 
(Max) 65 66 92 100 71 65 56 30 64 80 53 68

ÜMRANİYE
PM10 
(Ort)  45 41  47 52 49  35  34 31  35  47  36  33

PM10 
(Max)  84  81  91  95  89  58  54  43  56  86  69  52

SO2 (Ort)  9  5  8  4  3  3  3  2  2  6  5  6
SO2(Max)  18  14  17  13  13  6  4  3  3  17  15  15
CO (Ort)  1127  1005  973  1025  997  813  758  780  752  973  887  813
CO(Max)  2016  1450  1754  1884  1297  1023  1091  961  1198  1547  1788  1495
NO2 (Ort)  67  60  64  80  81  69  70  77  _  49  56  60
NO2 
(Max)  84  78  99  114  94  93  89  101  _  68  78  80

ŞİLE
PM10 
(Ort)  27  23  37  24  26  25  20  27  25  35  20  20

PM10 
(Max)  47  50  116  41  47  42  30  40  42  63  43  33

NO2 (Ort)  5  2  3  2  2  3  2  1  2  1  1  3
NO2 
(Max)  13  8  7  5  6  9  4  2  3  2  3  5

Kaynak: https://www.havaizleme.gov.tr/

Aylık maksimumlar 24 saatlik değerlerine göre incelendiğinde; Kandilli’de ağustos, 
eylül, Ümraniye’de ağustos haricinde, diğer aylarda sınır değer aşılmıştır. Şile’de ise 
ekim, şubat ve mart aylarında sınır değerin üzerinde kalmıştır. Aylık yüksek mak-
simumlar genellikle yine yanma dönemi içerisindedir. Kükürt dioksit aylık orta-

lamaları ve maksimumları 2018 yılında da düşük seyretmekte olup aylar arasında 
fazla düzensizlik göstermez. Kandilli ve Ümraniye’de en yüksek aylık ortalamalar 
aralık- mayıs arasında kalmakta, genellikle soğuk döneme isabet etmektedir. En 
yüksek maksimumlar ise Kandilli’de nisan ayında (54 µg/m3), Ümraniye’de ocak 
ayında (18 µg/m3) ölçülmüştür (tablo 6). Kükürt dioksit aylık ortalamaları ve mak-
simumları yıl içerisinde yine yıllık ve günlük sınır değerin altında kalmaktadır. 
2018 yılında, karbon monoksit aylık ortalamaları ve maksimumları da sınır değeri 
aşmaz. Aylar arasında büyük farklılıklar göstermemekle birlikte genellikle soğuk 
dönemde konsantrasyonlar daha yüksek seyretmektedir. Örneğin, maksimumlar 
ocak ayında Kandilli’de 2241 µg/m3, Ümraniye’de 2016 µg/m3’e ulaşmaktadır (Tab-
lo 6).  

Azot dioksit ortalamaları 2018’de bazı aylarda yıllık sınır değeri (yıllık 40+10 µg/
m3) yine aşmıştır. Örneğin, Kandilli’de mart ve nisan aylarında, Ümraniye’de ayla-
rın hepsinde olmak üzere yıllık sınır değer aşılmıştır. Kandilli’de nisan (53µg/m3), 
Ümraniye’de nisan, mayıs (80-81µg/m3) aylarında en yüksek ortalama değerlere 
ulaşmıştır. Şile’de ise aylık ortalama değerler yine düşük konsantrasyonlarda kal-
mıştır. En yüksek değer dahi ocak ayında 5µg/m3tür. Azot dioksit aylık ortalama 
konsantrasyonları yine bir önceki yılda olduğu gibi Kandilli’de bazı aylarda, Üm-
raniye’de bütün yıl boyunca, hava kalitesini olumsuz etkilemektedir. Aylık mak-
simumlar ise saatlik sınır değerin (saatlik 200+50 µg/m3) altında gerçekleşmiştir. 
Maksimumların dağılımı açısından aylar arasında bazı farklılıklar olmakla bir-
likte genellikle soğuk dönemle sıcak dönem konsantrasyonları önemli sapmalar 
göstermez. Örneğin, en yüksek maksimumlar nisan ayında Kandilli’de 100µg/m3, 
Ümraniye’de 114µg/m3’ ve Şile’de ocak ayında 13µg/m3tür. (Tablo 6).   Azot dioksit 
maksimum konsantrasyonları saatlik sınır değerin altında kaldığından, bu yılda da 
hava kalitesini olumsuz etkilememektedir.

Beykoz ve çevresinde hava kirleticilerin ortalama ve maksimum göstergeleri, 2019 
yılında da aylar arasında önemli dalgalanmalar göstermez. Partiküler madde or-
talamaları, Kandilli, Ümraniye ve Sultanbeyli’de ekim ayından itibaren yükselme-
ye başlamakta, mayısa kadar devam etmektedir. Sonbahar ortalarından İlkbahar 
ortalarına kadar daha yüksek konsantrasyonlara ulaşılmaktadır. Şile’de ise aylar 
arasındaki farklılıklar daha da azalmaktadır. Kasım’da (38µg/m3) değerler bir mik-
tar artmaktadır. Partiküler madde aylık ortalamaları, Kandilli’de kasım ve mart 
aylarında yıllık sınır değerin üzerindedir. Aralık ve mayısta ise sınır değere yaklaş-
mıştır. Ümraniye’de sadece kasım ayında yıllık sınır değer aşılmıştır. Sultanbeyli’de 
kasım, aralık ve mart, sınır değerlerin aşıldığı aylardır. Burada şubat ayı da sınır 
değere yakın durumdadır. Şile’de ise ortalamalar daha düşük olup yine sınır de-
ğerin altındadır. Aylık maksimumlar 24 saatlik verilere göre değerlendirildiğinde; 
Kandilli’de haziran, temmuz, ağustos, Ümraniye’de haziran, temmuz, ağustos, eylül, 
ekim, Sultanbeyli’de haziran, temmuz, ağustos ayları haricinde diğer aylarda sınır 
değer aşılabilmektedir. Şile’de ise sınır değeri aşan ay sayısı daha az olmakla birlikte 
bu bakımdan eylül, kasım, ocak, şubat ve nisan ayları dikkat çekmektedir. Aylık en 
yüksek maksimumlar yıl içerisinde Kandilli (88µg/m3) ve Ümraniye’de (79 µg/m3) 
ocak ayına,  Sultanbeyli’de (137µg/m3) aralık ayına Şile’de (68-67µg/m3) kasım ve 
nisan aylarına isabet etmektedir  (Tablo 7).
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Tablo7: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Hava Kirleticilerin Aylık Ortalama ve Maksimumları  
(24 saatlik, µg/m3)

KANDİLLİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PM10 (Ort) 32 36 42 35 39 33 23 25 28 31 46 39
PM10 
(Max) 88 85 78 85 75 44 32 37 53 52 82 79

SO2 (Ort) 11 12 16 12 15 8 12 7 8 10 11 10
SO2(Max) 25 35 31 43 31 12 36 9 23 15 17 25
CO (Ort) 501 512 534 386 416 373 421 424 428 448 660 782
CO(Max) 1076 1275 1052 793 856 556 502 582 865 932 1113 1633
NO2 (Ort) 36 36 45 41 49 35 24 22 24 28 32 30
NO2 (Max) 68 68 76 74 73 58 42 47 76 53 47 51

ÜMRANİYE
PM10 (Ort)  31  36  35  33  31  26  17  17  22  28  40  35
PM10 
(Max)  79  71  56  63  56  35  31  29  41  45  75  69

SO2 (Ort)  8  7  8  5  6  6  5  10  5  6  6  7
SO2(Max)  15  20  22  15  15  11  8  29  13  11  13  13
CO (Ort)  650  727  512  470  509  559  585  582  637  686  801  831
CO(Max)  1015  1243  1007  731  1162  861  943  853  1182  1039  1705  1931
NO2 (Ort)  52  45  67  78  70  69  66  61  72  69  69  58
NO2 (Max)  72  84  112  97  109  101  79  74  109  105  117  99

ŞİLE
PM10 (Ort)  20  24  24  26  25  23  17  23  26  23  38  22
PM10 
(Max)  61  57  43  67  48  31  26  42  58  39  68  40

SO2 (Ort)  6  5  6  2  3  1  1  2  1  2  13  3
SO2(Max)  14  19  13  6  9  3  3  3  7  6  21  8
NO2 (Ort)  7  8  8  5  9  4  3  2  4  4  10  10
NO2 (Max)  17  21  32  18  26  9  8  4  17  15  26  27

SULTANBEYLİ
PM10 (Ort)  34  39  41  33  32  26  19  21  28  28  50  50
PM10 
(Max)  98  116  99  86  56  39  34  42  60  53  111  137

SO2 (Ort) 9 7 9 6 6 4 4 3 5 5 7 10
SO2(Max) 19 18 18 13 13 7 6 5 16 10 14 24
NO2 (Ort) 15 14 13 10 13 6 7 5 8 6 10 7
NO2 (Max) 25 31 29 23 27 16 16 13 29 18 17 13

Kaynak: https://www.havaizleme.gov.tr/

Kükürt dioksit aylık ortalamaları ve maksimumları 2019 yılında da düşük olup 
aylar arasında fazla iniş-çıkış göstermez. Kandilli, Ümraniye ve Sultanbeyli’de en 
yüksek aylık ortalamalar, kasım- mayıs arasında genellikle soğuk döneme isabet 
etmektedir. Şile’de ise aralık haricinde, kasım- mart arasında diğer aylara nazaran 

kısmi bir artış izlenmektedir. En yüksek maksimumlar, Kandilli’de nisan (43µg/
m3), Ümraniye’de ağustos (29 µg/m3), Sultanbeyli’de aralık (24µg/m3) ve Şile’de 
kasım (21µg/m3) aylarında ölçülmüştür (Tablo 7). Bu veriler, kükürt dioksit aylık 
ortalamalarının ve maksimumlarının yine hiçbir ayda yıllık ve günlük sınır değeri 
aşmadığına işaret etmektedir.

Aynı şekilde 2019 yılında, karbon monoksit aylık ortalamaları ve maksimumları 
da yıl içerisinde sınır değerin altında kalır. Yine aylar arasında büyük farklılıklar 
görülmemekle birlikte soğuk dönemde kısmen konsantrasyonlar yükselmektedir.  
Örneğin, maksimumlar aralık ayında Kandilli’de 1633 µg/m3, Ümraniye’de 1931 
µg/m3’ seviyelerine çıkmıştır (Tablo 7).  

Kirleticilerden, azot dioksitin 2019 yılında aylık ortalamaları bazen yıllık sınır de-
ğeri (yıllık 40+10 µg/m3) geçmiştir. Örneğin Kandilli’de mart, nisan, mayıs ayla-
rında yıllık sınır değere yaklaşılmış, Ümraniye’de ayların hepsinde aşılmıştır. En 
yüksek ortalamalara Kandilli’de mayıs (49µg/m3), Ümraniye’de nisan (78µg/m3), 
Sultanbeyli’de ocak (15µg/m3) ve Şile’de kasım ve aralık (10µg/m3),  aylarında ulaş-
mıştır. Azot dioksit aylık ortalama konsantrasyonları yine bir önceki yılda olduğu 
gibi Kandilli’de bazı aylarda, Ümraniye’de bütün yıl boyunca, hava kalitesini olum-
suz etkilemektedir. Şile ve Sultanbeyli’de ise sınır değerin altında kalmaktadır. Aylık 
maksimumlar ise yine saatlik sınır değerin (saatlik 200+50 µg/m3) altındadır. En 
yüksek maksimumlar,  Kandilli’de mart ve eylül aylarında 76µg/m3, Ümraniye’de 
kasım ayında 117µg/m3, Sultanbeyli’de şubat ayında 31µg/m3 ve Şile’de mart ayında 
32µg/m3 civarındadır (Tablo 7). Azot dioksit maksimum konsantrasyonları bu yıl-
da da hava kalitesini bozabilecek seviyelere ulaşmamıştır.

Tablo 8: 2019 Yılında Beykoz ve Çevresinde Partiküler Madde Limit Değeri Aşan Günler Sayısı  
(24 saatlik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplam

Kandiili PM10 4 9 8 4 5 0 0 0 1 1 11 7 50

Ümraniye PM10 1 6 2 3 1 0 0 0 0 0 9 4 25

Şile PM10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 10

Sultanbeyli PM10 4 8 6 4 3 0 0 0 1 1 11 13 51

Kaynak: https://www.havaizleme.gov.tr/

Beykoz ve çevresinde hava kirleticilerin 24 saatlik verilerden hareketle maksimum-
larının tespit edilmesi ve aylık limit değerleri aşan gün sayısının belirlenmesi, yıl 
içerisinde hava kalitesindeki değişimin saptanmasında önemli sayılmaktadır. Bu 
nedenle kirleticilerin limit değeri aşan gün sayıları, aylara göre ve yıllık toplam 
olarak belirlenecektir. Bu bakımdan çalışmada kullanılan kirleticilerden sadece 
partiküler madde limit değerleri aştığından bu kirletici incelenecektir. 2019 yılında 
araştırma alanında kullanılan istasyonların hepsinde, yılın önemli bir kısmında 24 
saatlik limit değerler (50µg/m3) aşılmıştır. Kandilli ve Sultanbeyli’de yaz ayları ha-
ricinde, Ümraniye’de yaz ve sonbahar başları haricinde, diğer aylarda limit değerler 
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aşılmıştır. Şile’de ise limit değeri aşan günler kasım, ocak, şubat ve nisan aylarına 
isabet etmekte olup daha az sayıdadır (tablo 8, şekil 11). Limit değeri aşan gün sa-
yıları istasyonların hepsinde yanma dönemi içerisinde kalan aylarda daha yüksek 
gözükmektedir. Kandilli’de (11 gün), Ümraniye’de (9 gün), Şile’de (5 gün) kasım 
ayı önde gözükürken, Sultanbeyli’de (13 gün) aralık ayı dikkat çekmektedir. Yıllık 
toplam limit değeri aşan gün sayısı ise en fazla 51 günle Sultanbeyli’de 50 günle 
Kandilli’de görülmektedir. Ümraniye (25 gün) ve Şile’de (10 gün ) bu günlerin sayısı 
azalmaktadır.

Şekil 11: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Partiküler Madde Limit Değerleri Aşan Günler Sayısı  
(24 saatlik)

2019 yılında kirleticilerin aylık maksimumları, saatlik ölçümlere göre incelendi-
ğinde; daha yüksek konsantrasyonlarla karşılaşılmaktadır. Ancak limit değerler 
açısından partiküler maddenin sorun teşkil ettiği, diğer kirleticilerden kükürt di-
oksit, karbon monoksit ve azot dioksitin olumsuz etkilerinin olmadığı belirtilebilir. 
Partiküler madde saatlik maksimumları, araştırılan 4 istasyonda da (Kandilli, Üm-
raniye, Sultanbeyli, Şile) bütün aylarda sınır değeri aşmıştır. Saatlik maksimum-
lar yıl içerisinde genellikle aralık-mayıs arasındaki dönemde (kış- ilkbahar mev-
simleri) daha yüksek değerlere ulaşmaktadır. Fakat Şile’de eylül, ağustos aylarında 
daha yüksek maksimumlar görülebilmektedir. Sultanbeyli’de ise temmuz ayında da 
maksimumlar yüksektir. Aylık en yüksek maksimumlar ise yine genellikle kış-ilk-
bahar mevsimlerine ait gözükmektedir. Örneğin Kandilli’de mart (679µg/m3), Üm-
raniye’de aralık (205 µg/m3) Sultanbeyli’de aralık (348µg/m3), Şile’de eylül (325µg/
m3) aylarına denk gelmektedir  (Tablo 9 ve Şekil 12). 

Kükürt dioksit maksimumları sahanın hava kalitesinde genel anlamda sorun ya-
ratmamaktadır. Ancak Kandilli’de Şubat (158µg/m3) ve nisan (125µg/m3) aylarında 
saatlik limit değere (350µg/m3) ulaşmasa da kısmen yükselmektedir. Diğer istas-
yonlarda ise Kandilli’nin maksimumlarına göre çok düşük olup limit değere yakla-
şılmamıştır. İstasyonların hepsinde saatlik maksimumlar, kış ve ilkbahar mevsim-
lerinde daha yüksektir.

2019 yılında saatlik maksimumlar itibariyle karbon monoksit ve azot dioksit, limit 
değerlerden uzak olsa da bazı aylarda konsantrasyonlar kısmen artabilmektedir. 
Örneğin karbon monoksit Kandilli’de aralıkta (3613µg/m3), Ümraniye’de kasımda 
(3816µg/m3) en yüksek konsantrasyonlara ulaşmıştır. Aynı şekilde azot dioksit en 
yüksek maksimumları Kandilli (142µg/m3) ve Şile’de (92µg/m3) mart, Sultanbey-
li’de (65g/m3) şubat, Ümraniye’de (197µg/m3) kasım ayına ait gözükmektedir (Tab-
lo 9 ve Şekil 12).

Tablo 9: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Bazı Hava Kirleticilerin Aylık Maksimumları (Saatlik, µg/m3)

KANDİLLİ
, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PM10 220 150 679 127 294 63 49 61 83 83 168 163
SO2 74 158 111 125 89 46 61 23 44 31 43 42
CO 2303 2702 2663 1521 2378 1376 972 1367 1494 2121 2026 3613
NO2 108 107 142 128 139 122 61 96 119 97 68 68

ÜMRANİYE
PM10 195 142 110 95 121 66 59 75 73 73 121 205
SO2 29 37 46 42 41 17 11 33 22 19 22 39
CO 2636 2616 3613 1832 3347 1648 2634 1516 2573 2017 3816 3758
NO2 112 118 175 153 165 143 133 136 193 155 197 159

ŞİLE
PM10 124 83 80 101 143 79 65 128 325 64 122 66
SO2 34 38 35 15 39 6 13 6 19 14 31 18
NO2 45 76 92 59 71 35 32 29 69 36 52 48

SULTANBEYLİ
PM10 273 289 278 130 130 65 234 59 115 103 200 348
SO2 54 39 33 42 44 11 13 8 34 24 27 52
NO2 45 65 56 53 55 36 35 46 54 35 44 34

Kaynak: https://www.havaizleme.gov.tr/

Şekil 12: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Partiküler Madde Maksimum Konsantrasyonları (günlük-
saatlik,µg/m3)

Beykoz ve çevresinde hava kirleticilerin saatlik maksimumları ve buna göre limit 
değerleri aşan gün sayıları, 24 saatlik verilerden çok daha fazla gözükmektedir. Bu 
nedenle kirleticilerin saatlik maksimumlara göre limit değeri aşan gün sayılarının 
aylık ve yıllık toplam olarak bilinmesi de önem arz etmektedir. Saatlik verilere göre 
de sadece partiküler madde, limit değerleri aşmaktadır. Buna göre kullanılan istas-
yonlardan Kandilli’de temmuz ayı haricinde, diğerlerinin hepsinde bütün aylarda 
24 saatlik limit değerler (50µg/m3), bazı günlerde aşılmıştır (Tablo 10 ve Şekil 13). 
Limit değeri aşan gün sayılarına göre yine bütün istasyonlarda, genellikle yanma 
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dönemi içerisinde kalan aylar önde gelmektedir. Aylık en yüksek limit değeri aşan 
gün sayıları ise Kandilli’de aralık, mart (21 gün), Ümraniye’de ocak, mart, aralık ( 
22-21 gün), Şile’de kasım (15gün) Sultanbeyli’de kasım, aralık, ocak, mart (22-20 
gün) aylarında daha fazladır. Limit değeri aşan günlerin yıllık toplamı ise Sultan-
beyli ( 152 gün), Kandilli (147 gün) ve Ümraniye’de (147 gün) genellikle yüksek, 
Şile’de (65 gün ) daha düşük gözükmektedir. Bu bakımdan, limit değeri aşan top-
lam yıllık gün sayıları 24 saatlikle bir saatlik maksimumlara göre önemli farklılık-
lara sahiptir. Genellikle limit değerin saatlik olarak aşıldığı gün sayıları,  24 saatliğe 
göre, istasyonlarda 3-6 misli daha fazladır. Ayrıca saatlik olarak limit değeri aşan 
günler yılın her ayına isabet edebilmektedir. Bu durum, partiküler madde saatlik 
maksimumlarının, araştırma sahasının hava kalitesinde çok daha fazla olumsuz 
etkiler yarattığına işaret etmektedir. 

Tablo 10: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Partiküler Madde Limit Değerleri Aşan Günler Sayısı (Saatlik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplam

Kandiili PM10  12  12  21 14 20  7  0 2  6  13  19  21 147

Ümraniye PM10 22  18  21 11  11 3 2 2  7 9 20 21 147

Şile PM10 2  5  5  5 7 4 3  5 4  3 15 7 65

Sultanbeyli PM10 20 16 20 16 15 5 2 3 6 7 22 20 152

Kaynak: https://www.havaizleme.gov.tr/

Şekil 13: 2019 Yılı Beykoz ve Çevresinde Partiküler Madde Limit Değerleri Aşan Günler Sayısı (Saatlik)

Sonuçlar

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre; Beykoz ve çevresinde, 2017-2019 yılları arasın-
da incelenen hava kirleticilerin, yıllık ortalamaları ve maksimumlarında genel bir 
düşüş izlenmektedir. Partiküler madde ve azot dioksit haricinde, kirleticilerin yıllık 
ortalamaları hava kalitesi açısından önemli sorun oluşturmazlar. Partiküler mad-
de konsantrasyonları, “Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliğine” 
göre; 2018 yılında Ümraniye’de, 2017‘de Kandilli’de sınır değere ulaşmıştır. Aynı 
şekilde azot dioksit yıllık ortalama konsantrasyonları da Ümraniye’de sınır değeri 
aşmıştır. Kükürt dioksit ve karbon monoksit yıllık ortalamaları ise hemen bütün is-

tasyonlarda sınır değerin (kükürt dioksit 20 µg/m3, karbon monoksit 10000 µg/m3) 
altında kalmıştır. Bu duruma göre zaman zaman partiküler madde ve azot dioksit 
konsantrasyonlarnın problem yarattığı söylenebilir. Kükürt dioksit ve karbon mo-
noksit ise hava kalitesinde olumsuz role sahip değildir. 2019 yılında Beykoz ve çev-
resinde hava kirleticilerin yıllık ortalama konsantrasyonlarının alansal dağılışında; 
partiküler madde, sınır değerin (40 µg/m3) altında kalmaktadır. Buna rağmen, ba-
tıda Kandilli-Beykoz arasında ve güneyde Sultanbeyli’de değerler daha yüksektir. 
Doğuda, Beykoz-Şile arası ise en düşük ortalamalarla dikkat çeker. Kükürt dioksit 
ortalamaları sahanın her yerinde sınır değerin  (20 µg/m3) altında kalmakta olup, 
hava kalitesinde problem oluşturmaz. Yıllık ortalama azot dioksit dağılışı açısından 
Ümraniye en riskli bölge sayılmaktadır. Ayrıca Ümraniye’nin yakın çevresinde ve 
Beykoz’un güneyinde de sınır değerin (40+10 µg/m3) üzerindedir.

Beykoz ve çevresinde, hava kirleticilerin maksimumları, yıl içerisinde bazen yükse-
lerek hava kalitesinde düşüşlere neden olabilmektedir. Özellikle partiküler madde 
yıllık maksimum konsantrasyonları, mevcut yönetmeliğe göre; 2017-2019 yılları 
arasında bütün istasyonlarda günlük sınır değeri (50 µg/m3) aşmıştır. 2019 yılı veri-
leri Beykoz ve çevresinde maksimum partiküler madde konsantrasyonlarının yük-
sek seyrettiğini göstermektedir. Güneyde özellikle Sultanbeyli ve çevresi 1. derece, 
Kandilli, Ümraniye ve Şile civarları 2. dereceden, Beykoz civarı ise 3. dereceden 
riske sahiptir. Araştırılan 3 yıllık süre içerisinde, yıllık maksimum kükürt diok-
sit konsantrasyonları hiçbir istasyonda günlük sınır değeri (125µg/m3) aşmamış 
olup kısmen yüksek maksimumlara Kandilli’de rastlanmaktadır. Azot dioksit yıl-
lık maksimum konsantrasyonları da sınır değerin (200+50 µg/m3) altında kalmış-
tır. 2019 yılı maksimum azot dioksit konsantrasyonlarının sahadaki dağılışı, bazı 
kesimler arasında farklılık göstermekle birlikte hava kalitesini bozacak seviyele-
re ulaşmamıştır. Beykoz ve çevresinde hava kirleticilerin ortalama ve maksimum 
değerleri aylar arasında önemli dalgalanmalar göstermez. Hava kirleticilerin, 24 
saatlik verilere dayalı maksimumlarına göre aylık limit değerleri aşan günler sayısı 
açısından yapılan değerlendirmede, yine partiküler madde dikkat çekmektedir. Yı-
lın önemli bir kısmında, 24 saatlik limit değerler (50µg/m3) aşılmıştır. Kandilli ve 
Sultanbeyli’de yaz ayları haricinde, Ümraniye’de yaz ve sonbahar başları haricinde, 
diğer aylarda limit değerler aşılmıştır. Şile’de ise limit değeri aşan günler kasım, 
ocak, şubat ve nisan aylarına isabet etmekte olup daha az sayıdadır. Limit değeri 
aşan gün sayıları, istasyonların hepsinde yanma dönemi içerisinde kalan aylarda 
daha yüksek gözükmektedir. Yıllık toplam limit değeri aşan gün sayısı ise Sultan-
beyli ve Kandilli’de artmakta, Ümraniye ve Şile’de azalmaktadır.

Beykoz ve çevresinde hava kirleticilerin saatlik maksimumları, günlük değerlerden 
daha yüksektir. Saatlik maksimumlara göre yine partiküler madde, limit değerleri 
aşmaktadır. Kandilli’de temmuz ayı haricinde ve diğer istasyonlarda bütün aylarda, 
24 saatlik limit değerler (50µg/m3) bazı günlerde aşılmıştır. Limit değeri aşan gün 
sayıları genellikle yanma dönemi içerisinde kalan aylarda artmaktadır. Limit değeri 
aşan günlerin yıllık toplamı ise Sultanbeyli (52 gün), Kandilli (147 gün) ve Ümra-
niye’de (147 gün) yüksek, Şile’de (65 gün) daha düşüktür. Genellikle limit değerin 
saatlik olarak aşıldığı gün sayıları 24 saatliğe göre 3-6 misli daha fazladır. Partiküler 
madde saatlik maksimumları, araştırma sahasının hava kalitesinde daha fazla tesir 
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yar Beykoz ve çevresinde, her ne kadar hava kirleticilerin konsantrasyonlarında 
zamanla düşüş sağlanmış olsa da Avrupa Birliği Limit Değerleri baz alındığında, 
hava kalitesi istenen düzeyde değildir. Özellikle partiküler madde maksimumları 
ve limit değeri aşan süre ile ilgili veriler, bu kirleticinin günümüzde de sorun teş-
kil ettiği yönündedir. Buna göre günümüzde sahanın hava kalitesinde partiküler 
madde ve kısmen azot dioksit olumsuz etkiye sahiptir. Dolayısıyla hava kirliliği ile 
mücadelede, partiküler maddeye ve azot dioksite öncelik verilmelidir. Çalışmada 
kullanılan atmosfer kirleticileri, daha çok evsel ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar, 
endüstriyel emisyonlar ve motorlu taşıtlar gibi kaynaklara bağlılık göstermektedir. 
Yanmadan kaynaklanan hava kirliliği, yakılan yakıtın miktarına, yakıt kirletme ve 
yanma özelliğine, kirletici emisyonların atmosfere verilme biçimine, topografik ve 
meteorolojik koşullara bağlı olarak değişmektedir. İlgili sahanın hava kalitesinin 
kontrolünde; yakıt kalitesinin korunması, endüstriyel emisyonların azaltılması, 
trafik kökenli kirleticilerin kontrol edilmesi, doğal ortam koşullarına uygun yer-
leşim planlarının yapılması, kentsel yeşil alanların korunması, hava kirleticilerine 
ait veri tabanının geliştirilmesi gibi önlemler birinci derecede önem taşımaktadır. 
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Beykoz’un Turizm Coğrafyası: 
Potansiyel ve Değerlendirme 

Füsun BAYKAL1

Özet

Turizm coğrafyasının araştırma konuları arasında en önemlilerinden biri de her-
hangi bir yerin turizm potansiyelinin saptanmasıdır. Potansiyelin doğru belirlen-
mesi, turizme uygun kaynakları ortaya çıkardığı gibi turizmin gelişimine de yön 
vermektedir. Aksi takdirde potansiyel bilinmeden ya da eksik/yanlış bilinerek baş-
latılan girişimler, turizm yatırımlarını başarısız kılmakta, sürdürülebilirlik sağla-
namamaktadır. Bu nedenle potansiyelin saptanmasında arz, talep, pazar ve rekabet 
analizleri bir bütün halinde yapılmalı ve sonunda senteze (teşhis) gidilmelidir. Bey-
koz; coğrafi konumu, doğal çekicilikleri ve kültürel miras değerleri ile İstanbul’un 
en özgün, en farklı ve ayrıcalıklı ilçelerinden biridir. Ancak ilçede turizm, uzun 
yıllardan beri verimli bir sektör haline gelememiştir. Bu çalışmanın birinci amacı; 
Beykoz’da turizmin mevcut durumu ile potansiyelini ana hatlarıyla vermek, ikinci 
amacı; turizm potansiyelinin nasıl değerlendirilebileceği hakkında önerilerde bu-
lunmaktır. Çalışma, bir yönüyle tematik derleme, diğer yönüyle nitel içerikli örnek 
olay (turizm) incelemesidir. Potansiyelle ilgili ön saptamalara göre Beykoz, pek çok 
turizm türü ve faaliyetin uygulanabileceği kaynaklara sahiptir. Yerel potansiyel, ka-
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tılımcı ve bütünleşik planlama çerçevesinde ve dünyadaki turizm eğilimleri dik-
kate alınarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda Beykoz’un turizm potansiyeline 
en uygun turizm türleri; kıyı ve deniz turizmi, kültür turizmi, gastronomi turizmi, 
rekreasyonel turizm, spor turizmi, gençlik turizmi, üçüncü-dördüncü yaş turizmi, 
ekoturizm ve agroturizm/kırsal turizmdir. Ayrıca ilçe kırsalında bir ekomüze, eği-
tim çiftlikleri, dinlenme kampları ve tematik rotalar uygulamaya konmalıdır. Bü-
tün bu atılımların başlatılabilmesi, başarılı yönetimi ve sürdürülebilir olabilmesi 
için de örgütlü işbirliğine ihtiyaç vardır ki, en somut çıktılar turizm için stratejik ve 
eylem planının hazırlanması, çeşitli projelerin yürütülmesidir.

Anahtar kelimeler: Turizm potansiyeli, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, örgütlenme, 
planlama, Beykoz

Turizm ulusal, bölgesel ve yerel sosyo-ekonomik kalkınmada önemli bir motor/
lokomotif güç olarak günümüzde birçok ülkenin stratejik sektörü haline gelmiş-
tir. Dünyada altmış yıldır sürekli büyüyen turizm, 2019 yılında rekor düzeydeki 
1,5 milyar uluslararası turist sayısı ile uzun vadeli büyüme öngörülerinin ötesine 
geçerek, çok daha iyi bir performans sergilemiştir. Bugün gelinen noktada turizm 
sektörünün yönetimi, kamu yetkilileri açısından iki kritik sorunla karşı karşıyadır: 
(i) dijital dönüşümün avantajlarından nasıl yararlanılacağı, (ii) sürdürülebilir tu-
rizm politikasının nasıl uygulanacağıdır. Ayrıca bugünden yarına turizmi ve ziya-
retçilerin seçimlerini etkileyecek çok sayıdaki yeniliklerin her gün artması, onların 
nerelerde, nasıl devreye sokulacağı ve nasıl izleneceği hakkında soru işaretleri ya-
ratmaktadır. Nitekim işbirlikçi ekonominin (paylaşım ekonomisi) hızlı evrimi, mobil 
ödeme sistemleri, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, blok zincir teknolojisi, 
turizm sektöründe e-hizmetler, ekonomik modeller ve ürünlerde yapay zeka kulla-
nımı vb. daha milenyumun ilk çeyreğinde turizmin bir parçası olmuşlardır. Öte 
yandan turizmin başarısının ölçümünde, artık tek başına ziyaretçi sayısı, modern 
tesisler, istihdam ve gelir yetmemekte, bunların dışına çıkılarak, “turizmde demok-
ratikleşme” ve “yerel halka eşit dağılım” gibi yeni ölçütler önem kazanmaktadır 
(OCDE, 2020: 3-4). 

Turizmin tarihsel süreç içinde değişiminin son dönemi olan “post-modern turizm”, 
alternatif ve sürdürülebilirlik kavramlarının gündeme gelmesiyle küresel bir pa-
radigmaya dönüşmüştür. Bu kapsamda en büyük yeniliklerden biri, ürün çeşitli-
liğindeki inanılmaz artıştır. Turistler de özellikle milenyumla birlikte ucuz paket 
turlar ve aynı özelliklere sahip benzer tatiller yerine kültür turizmi, macera turizmi, 
ekoturizm, kırsal turizm, termal turizm, gastronomi turizmi vb.nin çekim alan-
larına yönelmeye başlamışlardır. Post-modern turizm paradigması kapsamında, 
Post-Fordist üretim anlayışının da etkisiyle, turizm işletmeleri turistlerin bireysel 
görüş ve beklentilerine uyumlu, onların isteklerine ve duyarlılıklarına yanıt veren 
turistik ürünleri devreye sokma sürecine girmişlerdir. Post-modern turizm pa-
radigmasını niteleyen özelliklerden bir diğeri de “üst-gerçeklik (Hyper-Reality)” 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Üst-gerçeklik en basit tanımıyla, “gerçek ile gerçek 
olmayan arasındaki farkın bulanıklaşması” olarak ifade edilmektedir. Sonuç ola-
rak bu paradigmayla birlikte çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kavramlarının 
önem kazandığı, gerçek üstü ve sanal deneyimlemeye ilginin arttığı, geleneksel tu-

rizm çeşitleri ve turist tipolojilerinin anlamsızlaştığı, teknolojiden son derece yük-
sek düzeyde yararlanan ve aşırı derecede bireyselleşmiş bir turizm olgusu yerini 
sağlamlaştırmaya başlamıştır (Akloğlan Kozak vd., 2013: 16-18). Dünyada 35 yıl 
içerisinde 60 yaş üzerindeki nüfusun iki katına çıkacağı öngörüsü, turistik ürün, 
altyapı ve destek hizmetlerinin, bu artma potansiyeli karşısında revize edilmesi ge-
rektiğine dikkatleri çekmektedir. Aynı zamanda Y ve Z kuşağının 2040 yılına kadar 
en önemli turizm tüketici gruplarını oluşturacak olması, turizmin bu kuşakların 
beklentileri doğrultusunda planlanmasını zorunlu kılmaktadır. Milenyumla bir-
likte mobil teknolojiler, başta gençler olmak üzere turistlerin seyahat planlama ve 
deneyimleme biçimlerini hızla değiştirirken, paylaşımcı platformlar yeni pazar 
alanları ve iş modelleri yaratmaya devam etmektedir. Gelecekte de mobil teknolo-
jilerin, turizm sektörünün gelişiminde en önemli belirleyiciler arasında yer alacağı 
ileri sürülmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 7-8).

Sürdürülebilirlik, geçen yüzyılın son çeyreğinden bu yüzyıla aktarılarak her sektör 
tarafından benimsenmiş ve sürdürülebilir turizm, artık ilkeleri (kriterleri), göster-
geleri ve uygulamaları olan bir stratejiye dönüşmüştür. Fransa’da sürdürülebilir 
turizm örneklerini veren bir rehberde işlenen konular, sürdürülebilirlik şemsiye-
si altında nelerin yapılması gerektiğini göstermesi açısından yol göstericidir: (i) 
turizmin bölgesel organizasyonu (örgütlenmesi) ve yönetişim; (ii) turizm çekici-
liklerinin kaliteli (korunmuş ve özgün) olarak güçlendirilmesi; (iii) herkes için eri-
şilebilirlik; (iv) iletişime ve ziyaretçileri bilgilendirmeye azami önem; (v) ürün ve 
hizmetlerde yerele öncelik; (vi) çevre duyarlı (eko-sorumlu) projelere ve liderleri-
ne destek vd. Aynı yayında ziyaretçileri merkeze alarak turizmin günümüzde nasıl 
yürütülmesi gerektiğine ait açıklanan öneriler, sürdürülebilir turizmde ziyaretçiye 
bakış açısını tanımak açısından bazı ipuçları vermektedir: (i) bölgeyi korumada rol 
oynayan ve turizme katkıda bulunan tüm aktörler (kamu, özel, bölge halkı) ziya-
retçilere sunulacak bölgesel değerler üzerinde işbirliği yapmalıdır; (ii) ziyaretçinin 
konaklaması eşsiz bir deneyime dönüştürülmeli, bunun için memnuniyet düzeyi 
birçok konuda arttırılmalıdır (imaj, peyzaj, ziyaret, konuk hizmeti, etkinlikler, top-
lantı, şenlik, alışveriş, anılar vb.); (iii) her ziyaretçiye özel olduğu hissettirilmeli, 
duygularının açığa çıkmasına ve tatilinden doyum sağlamasına yardım edilmeli, 
bölgenin tüm değerlerine erişebilmesi sağlanmalıdır; (iv) ziyaretçinin daha fazla 
keşfetmesi, öğrenmesi, daha derin bir deneyim ve dönüşüm kazanması, anıları-
nın çoğalması ve de daha çok harcama yapabilmesi için uzun konaklaması teşvik 
edilmelidir; (v) sezon dışı dönem, yüksek sezon kadar önemsenmeli ve ziyaretçiye 
deneyiminden daha çok doyum sağlayacağı, tüm hizmetlerde yoğunlaşmayla kar-
şılaşmayacağı algısı yaratılarak düşük sezon kullanımı özendirilmelidir; (vi) yerel-
de ekonomik yarar için ziyaretçilerin mutlak sayısını artırmak yerine kalış süresi 
uzatılmalı, yıl içinde dengeli dağılım sağlanmalı, harcamaların yerel ürün ve hiz-
metlere dayalı olmasına dikkat edilmelidir (Réseau Grands Sites de France, 2016: 
5). Görüldüğü gibi bütün bu yapılması gerekenler, sürdürülebilirliğin turizm için 
ne kadar önemsendiğini göstermektedir.

Yaratıcılık, son yıllarda sürdürülebilirlik kadar önemli bir diğer yaklaşım olarak tu-
rizm literatürüne girmiştir. Son altmış yılda turizmin hızlı gelişimi benzerliklere ve 
tekrarlara yol açmış, aynı zamanda birçok var olanı da tüketmiştir. Yaratıcı turizm; 
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çekiciliğini artırmak, farklı olmak isteyen şehirler, bölgeler, yer ve mekânlar için 
günümüzde bir gelişim ve tasarım stratejisi olarak görülmektedir. Yaratıcı turizmle 
ilgili araştırmalar, stratejilerin yerele duyarlı olması ve bazı temel tasarım ilkeleri-
ni takip etmesi gerektiğine dikkatleri çekmektedir. Yaratıcı turizmi oluşturmada 
iki husus çok önemlidir:  (i) kaynakların değerlendirilmesinde net bir vizyona sa-
hip olma; (ii) katılımcılık esasına bağlı kalma. Bununla birlikte turizmde salt ya-
ratıcılık/çekicilik temelli stratejilerin; soylulaştırma, dışlama ve yeniden üretimle 
özgünlüğün kaybolmasına neden olduğu hakkında eleştiriler de vardır. O halde 
turizmde yaratıcılığın “Bir mahallenin, kasabanın, şehrin ya da bölgenin fiziksel ve 
sosyal karakterini bozmadan, sanat ve kültür etrafında stratejik olarak şekillendiril-
mesi” ilkesinden uzaklaşmaması gerekmektedir. Yerel yaratıcılıkta küresel referans 
çerçevelerin kullanıldığı müzik turizmi, film turizmi, gastronomi turizmi, tasarım 
turizmi, mimari turizm ve bunun gibi örnekler turistlere sunularak onlara özgün 
deneyimler yaşatılmaktadır. Yaratıcı mekânlarda; kamusal ve özel alanlar, yapılar, 
sokaklar, iş ortamları canlanmakta, yaşanabilirlik artmakta ve kamu güvenliği sağ-
lanmaktadır. Her mekânsal ölçekteki yaratıcılığı doğru yerine getirebilmek için 
modeller geliştirilmiştir (Richars, 2020: 1-3).

Bütünleşme/entegrasyon, günümüzde turizmin ayrılmaz ve vazgeçilmez kavram-
larından biridir ve insan kaynakları, yenilik, ekonomik, sosyal, politik, kurumsal, 
mekânsal, zamansal, toplumsal zeminlerde başarıyla uygulanmakta, en fazla plan-
lama ve yönetim (bütünleşik planlama ve bütünleşik destinasyon yönetimi) çalış-
malarında kullanılmaktadır (Saxena vd., 2007: 350-351). Sözgelimi mevcut turizm 
paradigmasına son yıllarda eklenen “Destinasyon Yönetim Örgütlenmesi”, müzake-
reci kamu yönetimi politikası ekseninde paydaşlarla fikir birliğine gitmek üzere, 
ortak karar alma sürecinde bütünleşik (işbirlikçi) yönetişimin somut olarak uygu-
lanmasını içermektedir (Reza, 2018: 102). Turizmin sürdürülebilir kalkınmaya ak-
tif katkısı; dayanışma, karşılıklı saygı, devlet ve özel tüm paydaşların katılımıyla 
bütünleşik turizm temelinde gerçekleşmektedir ve bütünleşmenin yedi boyutu var-
dır: (i) ağ oluşturma; (ii) ölçek belirleme; (iii) içsellik taşıma; (iv) sürdürülebilirlik; 
(v) toplumsal bütünleşme; (vi) tamamlayıcılık ve (vii) güçlendirme (yetkilendir-
me) (Štetić vd., 2014: 82). Diğer taraftan bütünleşik turizm ekonomi, doğa, peyzaj 
ve toplum arasında dengeli bir gelişim demektir. İsviçre’nin Valais Kantonu’nda 
bölgesel gelişme stratejilerinden biri olarak kabul edilen bütünleşik turizm için 
şu gerekçeler ileri sürülmüştür: (i) küresel iklim değişikliği, (ii) turistlerin deği-
şen beklentileri, (iii) pazardaki değişimler, (iv) ortak vizyon ve planlama (turizm, 
tarım, çevre, bölgesel kalkınma politikalarını birleştirme), (v) kırsal topluluklarda 
turizmin gelişimi ve aralarında iletişim, (vı) yerel turizm politikasını belirlemede 
paydaşlarla işbirliği vb. (Canton du Valais, 2019).

Coğrafyacıların ilgi alanlarının merkezinde yer, mekân ve ilişkiler yer almakta, tu-
rizm de belirli bir coğrafi birimde oluştuğuna, onu kullandığına ve coğrafi görünüm 
ve kaynaklar üzerinde değişikliklere yol açtığına, ayrıca toplumsal ve ekonomik 
yapıyı etkilediğine göre coğrafyacıların turizme eğilmesi kaçınılmazdır. Coğrafya, 
turizm için yarattığı fırsatlar ve sınırlamalarla, turizm de doğal ve kültürel coğraf-
ya üzerindeki etkileriyle karşılıklı etkileşim içerisindedirler. Bu nedenle, turizm ve 
coğrafya şu ortak paydalarda buluşmaktadır: (i) çok yönlü özellikler; (ii) disiplinler 

arası bakış açısı; (iii) mekânsal ve zamansal boyut (Sanjay, 2009: 4). Turizmin ve 
coğrafyanın bir başka ortaklığı, anahtar kavramların önemli bir kısmının turizm 
coğrafyası arakesitinde yer almasıdır. Bu kavramlar arasında yer, mekân, bölge, po-
tansiyel, çekicilikler, kıyı- deniz-dağ-orman-vadi-peyzaj-iklim vd., kültür, destinas-
yon, turist, seyahat, ulaşım, rota, tür, aktivite, çeşitlendirme, rekabet gücü, etkiler, 
dağılış vb. başta gelmektedir. Coğrafi özelliklerin turizm için eşsiz birer kaynak / 
çekicilik / değer / güç anlamına gelmesi onları şu açılardan vazgeçilmez yapmak-
tadır: (i) turizmin bir yerde başlaması, gelişmesi, düşüşe geçmesi ve sona ermesi, 
(ii) talebi çekmesi, turizmin geniş alanlara kesintisiz-kesintili yayılması, (iii) turizm 
türleri ve mekânların çeşitlenmesi, (ıv) turizmin sürdürülebilirliği, (v) turizmin re-
kabet edebilirliği, (vı) turizmin tanıtımı ve pazarlanması vb. (Baykal, 2019: 349).  

Bir turizm coğrafyacısı turizmle ilgili şu temel soruları sormaktadır: (i) Destinas-
yonlar zaman içinde nasıl gelişmektedir? (ii) Turistler nereden nerelere ve nasıl 
seyahat etmektedir? (iii) Turistler için hangi yerler ilgi çekicidir, neden? (iv) Turist-
leri seyahat etmeye neler motive etmektedir? (v) Turistler hangi seyahat davranış-
larına sahiptirler? (vi) Destinasyonlarda toplum ve turist çevreyle nasıl etkileşime 
girmektedir? (vii) Destinasyondaki aktörlerin rolü ve aralarındaki etkileşimlerin 
sonuçları nelerdir? (viii) Turizm endüstrisinin paydaşları kimlerdir? (Sanjay, 2009: 
4). Turizm coğrafyasında geçmişten bugüne (1930’lardan günümüze), çok sayıda 
araştırma konusu ortaya çıkmıştır: turizmin mekânsal analizi ve zaman-mekân 
karşılaştırmaları, turizm potansiyeli ve kullanım şekilleri, turizmin coğrafi birimlere 
ve destinasyonlara göre dağılışı ve neden-sonuç ilişkileri, turizmin etkileri, turistik 
hizmetlerin dağılışı vb. Küresel çağdaş gelişmelere, coğrafya ve turizmdeki yeni ba-
kış açılarına bağlı olarak turizm coğrafyasının ilgi alanı hem yenilenmiş hem de 
çok genişlemiştir: küreselleşme ve yerelleşme, kalkınma, sürdürülebilirlik, eko yakla-
şımlar (ekolojik bakış açısı), küresel iklim değişikliği, sosyo-mekânsal ilişkiler, seyahat 
davranışları, paylaşım ekonomisi, dijitalleşme, inovasyon, turistik rotalar ve odak-
lar, turizmde bütünleşme vb. Ayrıca, turizmin dinamik elemanı olan seyahat, turist 
davranışları, ulaşım araçları, rotalar, akış, hacim gibi konular, turizm bölgelerinin, 
sayfiye yerlerinin, çıkış ve varış yerleri arasında turist akışını sağlayan turizm kori-
dorları, turizm planlaması açısından çok önemlidir. Daha genel bir deyişle, coğrafi 
bakış açısı turizmi inceleyen diğer sosyal bilimcilerin çalışmalarına da önemli bir 
çerçeve oluşturmaktadır (Ataberk, 2020: 2-3, 27-28). Hall ve Page ise gelecekte tu-
rizm coğrafyasının araştırma alanlarının şu kavramlarla şekilleneceğini belirtmek-
tedir: turist hareketliliği, kriz yönetimi, koruma ve biyogüvenlik, destinasyon planla-
ması ve yönetimi, bölgesel kalkınma, uluslararası işletmeler, yoksulluğun azaltılması 
ve yoksul yanlısı turizm, küresel çevre değişikliği (Hall ve Page, 2009: 28; 2014: 11).

Coğrafya, her ne kadar turizm için vazgeçilmez olsa ve ağırlıklı bir rolü bulunsa 
da, her coğrafi eleman turizmin gelişmesine uygun olmayabilir. Turizm için hangi 
yerlerin seçileceği, ayırımın nasıl yapılacağı ve önceliğin nerelere verileceği soru-
sunun en basit yanıtı turizm potansiyelinin saptanmasıdır. Bir yerin potansiyeli-
ni saptama, var olan ancak bilinmeyen, kullanımda olmayan gizli tarafları ortaya 
koymak demektir. Aynı zamanda potansiyelin “güç” anlamına gelmesi, potansiyel 
saptamanın bir “gücü açığa çıkarma işlemi” olduğunu da anımsatmaktadır. Turizm-
de potansiyel saptama, turizmin hiç başlamadığı / girmediği yerler için yapıldığı 
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gibi, turizmin var olup da mevcudu iyileştirmesinin gerekli olduğu durumlarda ve 
ileriye dönük planlama çalışmalarında başvurulan bir analizler dizisi ve senteze / 
teşhise gidilen iki aşamalı niteliksel bir ölçme işlemidir (Soykan, 2004: 32). Burada 
esas olan turizmin bir sistem olarak düşünülmesi, sistemi oluşturan tüm elemanla-
rın ayrı ayrı analizlerinin yapılması, devamında da bir teşhise gidilmesidir. Turizm 
potansiyelini saptamanın önemi, bir uygunluk araştırması olmasının ötesinde, 
önemli handikapların üstesinden gelme ve yanlışlardan kaçınmada bir yol göste-
rici olmasıdır. Turizm potansiyelinin böylesine önemli bir işleve sahip olması onu 
planlama çalışmalarının vazgeçilmezi yapmakta, ancak standartlara uygun biçim-
de gerçekleştirilmesini de şart kılmaktadır (Soykan, 2003: 19). 

Turizm potansiyelini saptamada ilk aşama, arz çekiciliklerinin analizidir: doğal ve 
kültürel kaynakların turizm için kullanılıp kullanılamayacağı, diğer ifadeyle uy-
gunluğun saptanmasıyla başlamaktadır. O nedenle, coğrafi konumdan başlayarak 
yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü, olağanüstü eşsiz ve ender oluşumlar, ilginç 
peyzajlar, iklim, korunan alanlar, popüler kültür ve halk kültürü eserleri ile onların 
mekânları, somut ve somut olmayan kültürel miras unsurları vd. ortaya çıkarıl-
maktadır. Bu aşamada bir diğer analiz, potansiyelin saptandığı yerin hangi tür hiz-
metler ve yatırımlar için olanaklı olduğunun araştırılmasına aittir. Eğer bir yerde 
turizm az-çok gelişmişse bu sefer, mevcut hizmetlerde hangi tür yeniliklerin yapı-
labileceği araştırılmaktadır. Analizler demetinde arz kadar talep, pazar (potansiyel 
müşteriler ve pazarların saptanması) ve rekabet analizi de çok önemlidir. Rekabet 
analizinde; başlıca rakip alanlar ve onların güçlü-zayıf yönleri, pazara sundukla-
rı ürünler ortaya konulmalı ve toplanan bilgilerden nasıl yararlanılacağına karar 
verilmelidir (Soykan, 2003: 24). Bu ilk aşamanın son halkası, yerel insan kaynağı 
potansiyelinin (demografik yapısı, turizme bakış açısı vb.) tüm yönleriyle belir-
lenmesidir. İkinci aşamada teşhise gidilirken bütün analizler yorumlanmakta ve 
sonuçta SWOT analizi ile daha bir açıklık kazanması sağlanmaktadır. Turizm sek-
törü için SWOT analizi yapmanın temel amacı, turistik talebi arttırabilecek üstün 
yönleri ve pazarlama faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için düzeltilmesi gereken 
zayıf yönleri saptamak, rekabette avantaja çevrilebilecek fırsatlar ile geleceğe yö-
nelik pazarlama faaliyetlerinin başarısında tedbir alınmasını gerektiren tehditleri 
ortaya koymaktır (Emir, 2011: 31). Bu analiz modelinde fırsatlar, başarıya ulaşmak 
için kullanılan çeşitli olay ve durumları kapsamaktadır. Tehditler ise ülkeye gelen 
yabancı turist tercihlerinde değişikliğe neden olan, ekonomik durgunluk, ulusal 
paranın değer kaybetmesi, deprem, terör saldırısı ve savaş gibi turizm sektörünün 
amaçlarını ve gelişimini etkileyen risk ve engellerden oluşmaktadır (T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, 2018: 44-45). Teşhisin en somut çıktısı, turizmde rakiplere karşı uzun 
vadede üstünlük sağlayacak tüm çekiciliklerin tanımlanmasıdır. Bunu tamamlayan 
bir diğer husus, eğer teşhiste bölgenin olağanüstü bir pazarlanma gücüne, diğer ifa-
deyle eşsiz bir arz potansiyeline sahip olduğu anlaşılırsa, bu mutlak üstünlük avan-
tajının en iyi biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Görüldüğü gibi turizm po-
tansiyelinin ayrıntılı olarak saptanması şarttır. Doğru saptanmadığı takdirde hangi 
sonuçlarla karşılaşılabilir? sorusuna Zimmer ve Grassmann (1996: 1-3) şu yanıtları 
vermektedir: (i) Bir yerin özgün taraflarının iyi bilinmemesi turiste orijinal ürün 
sunumunu engeller, bu da talebin tercihini olumsuz etkiler; (ii) Pazar eğilimleri 

ve talebin iyi araştırılmaması, müşteri memnuniyetini riske eder; (iii) Turizme tek 
yönlü bağımlılık doğabilir ve o da yerel ekonomik yapıyı olumsuz etkiler; (iv) Yerel 
kimlik kaybolabilir ve kültür yozlaşabilir; (v) Turizmi geliştirme stratejileri yan-
lış belirlenebilir ve yatırımlar riske atılmış olur; (vi) Bölgesel kalkınma projeleri 
amaçlarından uzaklaşarak birbirine ters düşer; (vii) Bütünleşme yollarını engel-
lenir; (viii) Turizmde verimliliğin sürdürülebilir olması tehlikeye girer; (ix) Doğal 
çevre üzerinde zincirleme olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.

Bir bölgenin, alanın ya da yerin turizm potansiyelinin belirlenmesi, “katılımcılık” 
yaklaşımıyla gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, yerel halktan başlayarak yerel uz-
manlar ve yetkililer, dış uzmanlar ve özel danışmanlar işbirliği içinde olmalıdır. Bu 
seçilenlerin ileride birer turizm aktörü haline gelme potansiyeli yüksek olduğu için 
doğru isimlere ulaşılması çok önemlidir. Özellikle yöneticiler, STK temsilcileri ve 
bilim insanlarının çalışma gruplarında yer almasına dikkat edilmelidir. Çalışmalar 
için çeşitli belgeler toplanmalı, sözlü görüşmeler, anket ve arazi araştırmaları yerine 
getirilmelidir. Verilerin derlenmesinde tablolar hazırlanmalı, grafik ve harita çizim-
leri yapılmalıdır (Zimmer ve Grassmann, 1996: 1-3).

Yöntem

Bilimsel araştırmalar bir problemin tanımıyla başlamakta, ele alınan konu hak-
kında sorulan sorular problemi tanımaya ve açıklamaya yardımcı olmakta, çeşitli 
bilimsel yöntem ve tekniklerle analizler yapılmakta ve senteze gidilmektedir. Ayrı-
ca bilimsel araştırmaların en önemli niteliklerinden birisi neden-sonuç ilişkisinin 
kurulmasıdır. Problem, araştırmacıyı düşünmeye ve çözüm bulmaya yönlendirdiği 
için konunun doğru araştırılmasına zemin hazırlamaktadır (Özgen, 2016: 11). Bu 
çalışmanın konusuyla ilgili ana problem, Beykoz’da turizmin mevcut durumunun 
tam analiz edilmemiş olması, aynı şekilde potansiyelin tam bilinmemesi ve litera-
türdeki başvuru kaynaklarının zayıflığıdır. Daha da bir üst tanımla problem; Bey-
koz’da turizmin, bugüne kadar ilçe ekonomisinin odağında yer almaması, dolayı-
sıyla da turizmin hak ettiği derecede gelişememesidir. Bu eksiklikleri tanımlamak 
ve gidermek için ön saptamalarla mevcut durum ve potansiyeli ortaya koymak ve 
devamında da potansiyeli en iyi biçimde değerlendirebilmek için yapılması gere-
kenlere işaret etmek, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Bu çalışma, konusu itibariyle nitel karakterlidir. O nedenle sosyal bilimlerin nitel 
araştırma yöntemiyle hazırlanmış, araştırma deseni olarak “örnek olay incelemesi” 
(durum çalışması, vaka araştırması) seçilmiştir. Buradaki örnek olay turizmdir. Tu-
rizm coğrafyasında sıkılıkla kullanılan nitel araştırma yönteminin en önemli araş-
tırma stratejilerinden biri olarak kabul edilen örnek olay incelemesi, insan-mekân 
ilişkilerini temel almakta ve çoğunlukla bir bölgeyi keşfetmek, işleyişini ve gelişi-
min unsurlarını anlamak için yapılmaktadır. Örnek olay, sorundan büyük resme 
bakmanın bir yoludur. Bir bölgede insanlar, doğal ortamlar, tarih, kültür ve eko-
nomik faaliyetler birer örnek olay olarak incelenerek bölgenin bütününü tanımaya 
olanak sağlamaktadır. O nedenle belirli durumların gözlem ve analizi yapılarak, 
coğrafi bilginin inşasında daha geniş bakış açılarına doğru tümevarımlı bir yakla-
şım kullanılmaktadır (Eduscol, 2009: 1). Örnek olay incelemesi betimleyici ve keş-
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fedici türde olabildiği gibi, eleştirel, değerlendirici ve açıklayıcı da olabilir. Örnek 
olay incelemesinin coğrafyacıları ilgilendiren tarafı; mekânsal ve zamansal açıkla-
malar gerektirmesi ve bulguların ilişkisellik çerçevesinde çok boyutlu ele alınması, 
bunun da coğrafyanın ilkeleriyle bağdaşmasıdır (Şeremet ve Alaeddinoğlu, 2016: 
360-361). Çalışma aynı zamanda bir “tematik derleme”dir (tema: turizm). Derleme 
çalışmaları yalnızca literatürden tek tek alıntı yapıp onları özetlemek değil, araştır-
macının görüşlerini de dile getirmesidir. Derleme makale, yazarın bilgi birikimini 
genişletmekte, öte yandan eleştirel değerlendirme becerisini de geliştirmektedir. 
Ayrıca, literatürdeki eksik konular belirlenmekte, ileriye yönelik araştırılması ge-
reken alanlar ortaya çıkarılmaktadır (Herdman, 2006: 2). Bu doğrultuda bir derle-
mede yapılması gerekenlerin hepsi çalışmada yerine getirilmektedir. Çalışma diğer 
yönüyle, bir nitel araştırma modeli olan “eylem araştırması” dır. Eylem araştırması, 
uygulamada yaşanan sorunlara etkin çözümler üretebilmek amacıyla eylem sü-
recinin incelenmesidir. Bir eylem araştırmasının durumsal, işbirliğine dayalı, ka-
tılımcı ve kendini değerlendirici boyutları vardır (Şimşek, 2012: 99-100). Eylem 
araştırmasının bütün bu özellikleri, bu çalışmada eylem konusu olan Beykoz’un 
turizm sürecinde dikkate alınmıştır. 

İstanbul’un ilçelerinden Beykoz’un turizm coğrafyası yaklaşımıyla bugünden yarı-
na değerlendirilmek üzere mercek altına alındığı bu çalışmada, konunun işlenmesi 
şu sırayı takip etmektedir: önce literatürdeki kaynaklardan turizmin mevcut du-
rumu hakkında bilgiler derlenmiş, sonra öz biçimde potansiyel saptamasına ge-
çilmiştir.2 Böylece mevcut uygulamalara göre potansiyelin ne kadarının kullanılıp 
kullanılmadığı anlaşılmış, geriye kalanların da nasıl kullanılması gerektiği üzerin-
de öneriler geliştirilmiştir. Mevcut turizm türlerine yenilikler getirme ve potansiye-
li olan turizm türler hakkında öneriler sunmak üzere; çalışmanın giriş kısmındaki 
sürdürülebilirlik, yaratıcılık ve bütünleşme kavramları özelinde ve ilgili üç plan 
(On Birinci Kalkınma Planı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2014-2023 İstanbul Bölge 
Planı,  Beykoz Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı) kapsamında iki tablo hazırlan-
mıştır. Çalışmanın tasarımında giriş, yöntem, bulgular ve tartışma ana başlıkları 
açılmıştır.

Bulgular

Türkiye’nin kuzeybatısındaki Marmara Bölgesi’nin Çatalca ve Kocaeli Yarımada-
ları üzerinde konumlanan İstanbul, bu yarımadaları birbirinden ayıran İstanbul 
Boğazı’nın doğusunda (Anadolu yakası) ve batısında (Avrupa yakası) olmak üzere 
iki parçalıdır, dolayısıyla ilin toprakları hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer 
almaktadır. İstanbul’un bu eşsiz coğrafi konum özelliği yanında, Bizans ve Osman-
lı İmparatorluğu’nun başkenti olması, tarihinde çok sayıda kültüre ev sahipliği 
yapması, bu kültürlerin bıraktığı üst üste gelen somut ve somut olmayan kültürel 
unsurlarına sahip olması, İstanbul’a derinlikli bir bellek ve zengin bir kimlik ya-
ratmıştır. Şüphesiz bu emanetlerin anlamını yitirmeden varlığını sürdürebilmesi 
son derece önemlidir. Ancak İstanbul’un aldığı aşırı göçlerle, sanayileşme ve kent-
leşmenin baskısıyla olağandışı büyümesi, kentsel çevre sorunlarını beraberinde 

2  Bu iki konu arazi çalışması gerektirdiği halde, Covid-19 pandemisi nedeniyle yerine getirilememiş, pandeminin 
ortadan kalkması durumunda eksik kalan tarafların tamamlanması amaçlanmıştır.

getirmiş, başta İstanbul Boğazı ve Haliç, kuzey ormanları, korular, verimli havza-
lar ve kentin içinden denize girilebilen plajlar, İstanbul’u özgün kılan tüm doğal 
zenginlikler azalmış ya da tahrip görmüşlerdir (İstanbul Kalkınma Ajansı, 2014: 
317-318, 322, 362). Aynı şekilde kültürel değerlerin de tam korunduğunu söylemek 
mümkün değildir. 

İstanbul’un ilçelerinden biri olan Beykoz, İstanbul Boğazı’nın kuzeydoğusunda 
(Anadolu yakası) jeostratejik bir konumda yer almakta, batıdan İstanbul Boğazı, 
kuzeyden Karadeniz, doğudan İstanbul’un Şile, güneyden Üsküdar ve Ümraniye 
ilçeleriyle çevrelenmektedir. İlçenin kentsel yerleşim alanı İstanbul Boğazı kıyıla-
rına paralel olarak, güneyde Üsküdar sınırından başlayarak kuzeyde Beykoz Kun-
dura’ya kadar kesintisiz devam etmekte, dolayısıyla Boğaziçi kültürel mekânının 
bir parçası olmaktadır. Kentsel alanların kıyı kullanım türlerini belirleyebilmek 
için işlevlerin esas alındığı bir sınıflandırmada; (i) ticari kıyı; (ii) kültürel, eğitsel 
ve çevreci kıyı; (iii) tarihsel kıyı; (iv) rekreasyonel kıyı; (v) meskûn kıyı türlerinin 
(Dikçınar Sel, 2018: 443-444) hepsi Beykoz kıyılarında yer almaktadır. Bu yönüyle 
Beykoz kıyılarının çoklu işlevsel yapısı, bir kıyı planlaması yapılması gerektiğinde 
“bütünleşik kıyı planlaması” yaklaşımının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Di-
ğer taraftan ilçe arazisinde ormanlar, koruluklar yanında köyler ve tarım alanları-
nın varlığı, kırsal kültürün de var olduğunu göstermektedir. Ne var ki Beykoz’un 
bu iç bölgeleri, ilçedeki sanayi tesislerinin işçi ihtiyacı nedeniyle uzun yıllardan 
itibaren yoğun göç aldığı için 60’lı yıllardan itibaren artan nüfus baskısı, ormanlık 
ve hazine alanlarının talan edilmesine, gecekonduların yayılmasına, çevre kirlili-
ğine, ideolojik ve kriminal olayların hızla artmasına zemin hazırlamıştır (Göney, 
2019: 25). Daha sonra günümüze doğru ulaşım altyapısının gelişmesi, lüks konut 
sitelerinin çoğalması, kentlinin kırsalı ziyaret ve mülk edinme isteklerinin artması, 
ayrıca köylerin kentsel yaşamla sık ilişkileri sonucunda popüler kültürün kırlara 
girmesi, geleneksel kırsal mekân organizasyonunun ve kültürel yapının değişim 
ve dönüşüm sürecini beraberinde getirmiştir. Bütün bunların yanında Beykoz’da 
sanayi tesislerinin kapatılmasının yarattığı işsizliğe ve diğer ekonomik sıkıntılara 
çözüm bulmak üzere sanayiyi ikame edecek seçeneklere, çevreye uyumlu ve katma 
değeri yüksek faaliyetlere yönelme ihtiyacı doğmuştur (Göney, 2019: 25). İşte bu 
seçeneklerden başlıcası, bu çalışmanın da konusu olan turizmdir. 

Beykoz’da Turizmin Mevcut Durumu

Beykoz’da geçmişten bugüne turizm hareketliliğinde rol oynayan en önemli fak-
törlerden biri ulaşımdır. Beykoz bir Boğaziçi yerleşmesi olmakla birlikte, İstanbul 
Boğazı’nın Karadeniz’e açıldığı kuzeydoğu köşesindeki uzak konumundan dolayı 
geçmiş yıllarda deniz ve kara ulaşımı bugüne göre oldukça sınırlı kalmış, 1973’de 
Boğaziçi Köprüsü, 1988’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 2016’da Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nün ulaşıma açılması ve bağlantı yollarının yapılmasıyla Beykoz, 
erişilebilirlik açısından büyük avantajlara sahip olmuştur. Böylece ilçede büyük ya-
tırımlar ve konut projeleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Beykoz Belediyesi Plan 
Araştırma ve Açıklama Raporu, 2008’den akt.; Kapan, 2019: 596).
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Beykoz, yeşilin ve mavinin gerçek anlamda buluştuğu, kent ve kır kültürünün bir-
likte deneyimlenebileceği, inançtan gastronomiye, Osmanlı’nın tarihsel ve endüstri 
mirası yapılarından günümüz modern yapılarına, her yaştan kişiye hitap edebilecek 
turistik çekicilikleri barındırmaktadır. Beykoz’da turizm ve rekreasyonel faaliyet-
ler, uzun yıllardan beri kent merkezi ile onun kuzey kıyıları (Anadolukavağı, Poy-
razköy, Anadolufeneri vd.) ve güney kıyıları (Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Ana-
doluhisarı, Göksu, Küçüksu vd.) boyunca, iç kısımlardaki köylerde (Polonezköy, 
Cumhuriyet vd.), köylerin dışındaki kırsal alanlarda, Karadeniz kıyısındaki Riva’da 
çeşitli amaçlarla günübirlik ve konaklamalı ziyaretler şeklinde devam etmektedir. 
Beykoz’da Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi “Denizcilik 
Müzesi” (Gökgöz, 2019), “Beykoz Kundura” kompleksi, cam sanatının uygulan-
dığı ocaklar, at çiftlikleri, yürüyüş parkurları, ilçenin çekiciliklerini tamamlayan 
diğer unsurlardır. Beykoz Kundura işletmesi, film ve dizi çekimlerinin yapıldığı 
açık ve kapalı platolarıyla Beykoz’u günümüzde İstanbul’un sinema ve televizyon 
endüstrisiyle en barışık ilçesine dönüştürmüştür (Güven, 2019: 608-613). Beykoz 
Kundura’da faaliyeti durmuş bir fabrikanın ardında bıraktığı doku bozulmadan, 
birçok projenin hayata geçirildiği bir dizi-film platosu hizmeti vermektedir. Te-
levizyon dizileri, sinema ve katalog çekimleri dışında çeşitli marka ve firmaların 
gala, lansman, toplantı gibi kurumsal etkinliklerine ev sahipliği yapmakta, film 
ekibinin konaklayabileceği bir butik otel ve bir restoranla birlikte ormanlık arazi-
de kamp, trekking ve çocuk parkı gibi düzenlemeler bulunmaktadır (https://www.
beykozkundura.com/hakkimizda). Öğümce köyündeki “Cam Ocağı”, cam ve sanat 
merkezi bir kampüs olarak tasarlanmış, 2002 yılından beri günübirlik ve konak-
lamalı atölye çalışmaları, etkinlikler ve projeler sürdürülmektedir (https://www.
camocagi.org/camocagi-kampusu). Riva’daki “Cam Sanat Merkezi”nde de atölye 
çalışmaları ve alışveriş hizmeti verilmektedir (http://www.rivacamsanatmerkezi.
com/). Beykoz’un kültürel çekiciliklerinde tarih ve inançla ilgili çok sayıda kale, 
kasır, fener, çeşme, cami ve türbeler, kiliseler vardır. Bunlar arasında Yoros Kalesi, 
Riva Kalesi, Anadolu Feneri, Hıdiv Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Küçüksu Kasrı, 
Anadolu Hisarı Surları, İshak Ağa Çeşmesi, Beykoz Merkez Cami, Hz. Yuşa Te-
pesi ve Türbesi, Akbaba Sultan Türbesi vd., Göksu Meryemana Ayazması ile do-
ğa-kültür-tarih kimliği olan Beykoz Korusu, Beykoz Çayırı, Fatih Korusu ve Otağ 
Tepe, Mihrâbât Korusu, Göztepe Tabiat Parkı, Baruthane Parkı, Kanuni Sultan Sü-
leyman Kent Ormanı, Göksu Deresi, Küçüksu Deresi, Kaymakdonduran Mesire 
Alanı, Karlıtepe Seyir Kulesi ve Mesire Alanı, Anadolu Kavağı, Riva Plajı ve Deresi, 
Poyrazköy Plajı en başta sayılabilir (https://beykozaktuel.com.tr/beykozda-nerele-
ri-gezebilirim-eksiksiz-tam-liste/)

Beykoz’da turizm türlerini (i) gelişmiş, (ii) gelişmekte olan ve (iii) potansiyel taşı-
yanlar adı altında üç gruba ayırmak gerektiğinde aralarında net bir sınır çizmek 
oldukça zordur. Ayrıca günübirlik ziyaretler de dikkate alındığında, bazı faaliyet-
lere turizm yerine rekreasyon denilmesi daha doğru olmaktadır. Beykoz’da dini 
mekânları günübirlik amaçlı ziyaretler, kıyı turizmi kapsamında plajları günübirlik 
kullanımlar, köylere ya da köy dışı tesislere günübirlik ya da konaklamalı ziyaretle-
rin öne çıktığı söylenebilir. Bu üç tür ziyaret amacı ilçede inanç turizmi, kıyı turiz-
mi ve kırsal turizmin mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişmişlik açısından 

ise kırsal turizm gelişmiş, inanç turizmi ve kıyı turizmi ise gelişmekte olanlar gru-
buna dâhil edilebilir. Beykoz’da kırsal turizmin en gelişmiş örneği “Polonezköy”dür. 
Burası,1842 yılında Prens Adam Czartoryski’nin girişimleriyle, “Adampol” adıy-
la Polonyalı mültecilerin yerleştirilmesiyle kurulmuştur. Polonezköy’deki Tabiat 
Parkı’nın doğal bitki örtüsü ve yaban hayatı, yürüyüş ve ekstrem sporlara olanak 
sağlayan parkurlar, organik tarım alanları, özgün halk kültürü, geleneksel yaşam 
biçimi, tarihi mekânlar, yöresel ürünler, nitelikli konaklama tesisleri ve yeme-iç-
me mekânları, Zofia Rızı Anı Evi, Açık Hava Müzesi, Arıcılık Müzesi, Cam Sanat 
Merkezi, Kültür Evi ile farklı ve çekici özellikleriyle ilgi görmektedir (Bollukçu ve 
Zevit, 2018: 457). Hz. Yûşa, demir parmaklılarla çevrili dev bir mezarda yattığına 
inanılan, Beykoz’da en çok ziyaret edilen türbe-makamlardan birisidir. Üstü açık 
yapısıyla farklılık arz eden, yüzyıllardır ziyaret mekânı olan, eski dev anlatıları, 
kahramanlık söylencelerinin İslam ile savaşçı gazi inancının kaynaştırılmasından 
oluşan bu kabrin adının neden Yûşa olduğu bugün için kesinlikle bilinmemektedir 
(Söyler, 2019: 223-226).

Beykoz ilçesinde konaklama tesisleri toplam 2.200 yatak kapasitesine sahiptir. Polo-
nezköy ve Riva’dakiler konsept olarak daha çok doğa odaklıdır (Kapan, 2019: 600). 
Beykoz’da turizmin güncel talep ve pazar yapısı hakkında bilimsel dayanak oluştu-
racak yerel çalışmaların olmaması nedeniyle yalnızca bazı kısa bilgiler aktarılabilir. 
Bunlar arasında öncelikle Beykoz’a gelen turistlerin çoğunlukla günübirlikçi ve 
yerli turistlerden oluştuğu, dolayısıyla iç pazarın hâkim olduğu ileri sürülebilir. Ya-
bancı turistlerin Beykoz’a ilgisi; Boğaziçi kültürü ve mimarisinin bir parçası olarak 
yalılar, rekreasyon-kültür-gastronomi-eğlence kimliğiyle düzenlenmiş tarihsel ko-
rular ve parklar, Boğaz kıyısı restoranları, Kanlıca, Anadoluhisarı, Anadolu Kavağı, 
Riva ve Polonezköy gibi Beykoz’a mal olmuş semtler ve köylere yöneliktir.

Beykoz’un Turizm Potansiyeli

Beykoz’un coğrafi konumu; ilçe turizmini arz, talep ve rekabet edebilirlik açısından 
son derece olanaklı yapmaktadır. Daha doğrusu İstanbul’un merkezi bölgelerin-
den uzakta Beykoz’un böyle bir coğrafi konumda bulunması, turizme şu önemli 
avantajları sağlamaktadır: kitle turizminden uzaklık; kıyı şekli, deniz, iklim ve bitki 
örtüsü açısından farklılık; kırsallıkta nispeten korunmuşluk vb. Beykoz, İstanbul 
Boğazı’nda 25,6 km ve Karadeniz’de 15,3 km olmak üzere toplam 40,9 kıyı uzun-
luğuna sahiptir ve İstanbul’un Anadolu yakasında Beykoz’un payı %23’tür. İlçe 
kıyılarında boyuna, rialı, limanlı, çentikli, cepli, kalanklı ve delta kıyıları, yüksel-
tisi 10-20 m arasında değişen aktif falezler yer almaktadır (Uzun ve Akyüz, 2019: 
1003-1004). İlçe, kuzeyden ve doğudan tepelerle çevrilidir. Kuzeyde Beykoz Çayırı 
düzlüğü ve güneyde Paşabahçe’ye doğru açılan düzlükler bir yana bırakılırsa, kıyı-
lardan iç kısımlara doğru yükselen engebeli arazi, 250-350 m arasındaki tepeler ve 
bunların dik yamaçlarıyla coğrafi görünüme hâkim olur. Beykoz ilçesinde önemli 
akarsular; Beykoz Deresi, Çubuklu Deresi, Göksu Deresi, Küçüksu Deresi ve Riva 
Deresi’dir. Bitki örtüsü genel olarak, ormanlar ve makilerden oluşmaktadır. İlçede 
hâkim bitki örtüsü orman olup, 26.879 hektarlık alanıyla Beykoz ilçesinin %72’sini 
oluşturmakta ve devlete ait ormanlar yanında, 21 parça özel koruluk bulunmak-
tadır (Göney, 2019: 31). Ormanlar göçmen kuşlar için büyük önem taşımaktadır 
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(Özdemir, 2015: 103-14). Beykoz’un doğal çekiciliklerinde İstanbul Boğazı ve Ka-
radeniz kıyıları, ormanlar, koruluklar marka değerlerdir. İlçede ayrıca Polonez-
köy Tabiat Parkı, Elmasburnu Tabiat Parkı (Riva), Göztepe Tabiat Parkı, Mihrabat 
Tabiat Parkı (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP), Beykoz Göknarlık Tabiatı 
Koruma Alanı, Beykoz Korusu (Abrahampaşa Korusu), Hıdiv Kasrı Korusu (T.C. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013) ve Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı adı 
altında çeşitli statülerde koruma alanlarının olması, Beykoz’un bitki örtüsü ve 
yaban hayatı açısından ne denli zengin olduğunu göstermektedir. Kanuni Sultan 
Süleyman Kent Ormanı, İstanbul’un en büyük mesire alanıdır ve içinde suni gö-
let, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, piknik alanları, çocuk oyun grupları, çeşmeler, 
restoran, kafeterya ve nikâh salonu yer almaktadır (https://www.hurriyet.com.tr/
seyahat/istanbulun-en-buyuk-mesire-alani-kanuni-sultan-suleyman-sehir-orma-
ni-acildi-41573540). Beykoz’un bütün bu doğal ve sonradan insan eliyle düzen-
lenmiş rekreasyon alanları, ekoturizm, rekreasyonel turizm, macera turizmi, spor 
turizmi ve doğa yürüyüşleri başta olmak üzere açık hava aktiviteleri için büyük bir 
potansiyel arz etmektedir.

Beykoz’un mevcut kültürel çekicilikleri ve turizme kazandırılabilecek potansiyeller, 
yerleşim tarihinden itibaren özetlenerek verilebilir. Beykoz ve çevresinin yerleşme 
tarihi hayli eskidir. Anadolu Feneri ile Beykoz Koyu, M.Ö. 10-12. yüzyıldan itibaren 
Akdeniz-Ege âleminden Karadeniz’e çıkan gemilerin sığınak ve denize açılmak için 
müsait rüzgârı bekleyen yelkenli teknelerin, aynı zamanda su ve iaşe ihtiyaçlarını 
karşıladıkları uğrak yerlerini teşkil etmiştir (Göney, 2019: 22). M.Ö. 700’lerde deniz 
yoluyla gelip Beykoz’u kendilerine yurt edinen Traklar, Beykoz’da yerleştiği bilinen 
ilk halk olarak karşımıza çıkmakta, Trakların tarihte balıkçı köyleri, müstahkem 
kalelerle çevrili kentler ve çok çeşitli yerleşim birimleri inşa ettikleri bilinmektedir. 
Traklar Beykoz’a geldiklerinde, kralları Amikos’un ismine binaen, buraya “Amikos” 
adını vermişlerdir. Amikos, Beykoz’un bilinen en eski adıdır. Traklardan sonra Bit-
hinya dönemi, Beykoz’un yavaş yavaş gelişmeye başladığı bir dönemdir. M.Ö. 65 
yılında Bithinya, Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiş, daha sonra Bizans 
ve Pers yönetimlerine giren Beykoz, 669 yılında Müslüman Arapların kısa varlı-
ğının ardından 1402’ye kadar Bizans topraklarında kalmış ve bu tarihte Yıldırım 
Bayezid tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisine dâhil edilmiştir. 
Beykoz, av alanlarının varlığı nedeniyle Osmanlı yöneticilerinin gözde mekânla-
rından birisi olmuştur. Zamanla padişahların ve önde gelen saray erkânının konak-
layabilmesi için av köşkleri inşa edilmiştir (Beykoz Belediyesi, 2019: 16-17). İlçe, 
Osmanlı dönemindeki dinlenme-eğlenme fonksiyonlarının ağır bastığı “Boğaz 
Köyü” niteliğini, sayfiye ve mesire yeri olma özelliğini 19. yüzyıldan itibaren sanayi 
tesislerinin (deri, kundura, kâğıt, çini, cam, tuğla, ispirto vb.) kurulmaya başlaması, 
1950’lerden bu yana yoğun göç dalgası ve beraberinde gecekondulaşma olgusuyla 
kaybetme sürecini yaşamıştır. Beykoz’da 1980 yılından itibaren sanayi tesislerinin 
şehir dışına çıkarılması, öte yandan 1994 yılında Polonezköy Tabiat Parkı’nın ilan 
edilmesi ve bazı korulukların, parkların, derelerin çeşitli rekreasyonel tesislerle do-
natılması, kasırların restore edilmesi, Beykoz’un turistik çekiciliklerini güçlendir-
miştir (Çavuşoğlu, 2012: 9, 24-25). Polonezköy dışında at çiftlikleriyle Görele, Ali-
bahadır, 600 yıllık geleneklerini sürdüren Öğümce ve Kılıçlı köyleri, Cumhuriyet 

köyü kırsal turizm potansiyeli yüksek köylerdir (Gökgöz, 2019). 

Bir yerin turizm potansiyelinin saptanmasında talep ve pazar analizlerinin de ya-
pılması gerekmektedir. Ancak Beykoz’a ait mevcut ve potansiyelle ilgili verilerin ol-
maması, bu konunun ele alınmasını engellediği için yalnızca şu öngörülerde bulu-
nulabilir: Beykoz’un turistik talep potansiyelinde, gençlerin, öğrencilerin, çocuklu 
ailelerin, yaşlı ve emeklilerin hepsinin potansiyel taşıdığını, pazar kapsamında İs-
tanbul’dan başlayarak Türkiye’nin tüm illerini içine alan bir iç pazara hitap ettiğini, 
dış pazarda ise İstanbul’un pazarlarıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir. Beykoz’un 
turizmde rekabet gücünü ortaya koymada aşağıdaki SWOT analizi yardımcı ola-
bilir. Beykoz’da turizmin güçlü yönleri ve zayıf yönleri iç faktörlerle şekillenirken, 
fırsatlar ve tehditler ise dış faktörler olarak ilçe turizmini etkilemektedir (Tablo 1).

Tablo 1.  Beykoz’da Turizmin SWOT Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

1
Beykoz’un İstanbul gibi bir dünya 
kentinin ve Boğaziçi kültürünün 
parçası olması

İstanbul turistik turlarında ve marka 
değerleri arasında Beykoz adının pek 
geçmemesi 

2
Coğrafi konumun İstanbul Boğazı 
ve Karadeniz’in buluştuğu yerde 
olmasının sağladığı ayrıcalık

Günümüze kadar bir ekonomik 
sektör olarak ilçede turizmin öne 
çıkarılmaması, bir planın olmaması

3  Kara ve denizyolunda gelişmiş ulaşım 
olanakları

Turizmle ilgili sivil örgütlenmenin 
olmaması

4 Uzun kıyılara ve farklı kıyı şekillerine 
sahip olmak

Turizm potansiyelinin saptanmamış 
olması

5
Bitki örtüsünde ormanların geniş yer 
kaplaması, doğal ve kültürel peyzajın 
çeşitliliği

Alternatif turizm türlerini uygulamada 
mevzuat zorluklarının yaşanması

6 Rekreasyonel alanların tarihsel kimlik 
taşıması 

Günübirlik ziyaretlerin yoğun, 
konaklamanın zayıf olması

7
Geçmişten gelen köklü inanç 
değerlerine ait ziyaret yerlerinin 
bulunması 

Yoğun yapılaşma ve yanlış arazi 
kullanımının aslî kaynakların 
tükenmesine yol açması

8
Kırsal kültürün nispeten korunmuş 
ve çeşitli olması, endüstri mirası 
örneklerinin bulunması 

Beykoz’un tanınırlığını arttıracak turizm 
organizasyonlarının zayıf ya da sürekli 
olmaması

9 Osmanlı sivil mimarisine ait özgün 
örneklerin varlığı Destinasyon yönetiminin olmaması

10 Alternatif turizm türlerini 
uygulayabilme kapasitesi

Paket tur programlarının az ve yetersiz 
olması

11 Çok sayıda üniversitenin ve gençliğin 
varlığı

İlçede turizm akademik eğitim 
birimlerinin olmaması
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Fırsatlar Tehditler

1
Beykoz’un İstanbul’un diğer bölgelerine 
göre daha az keşfedilmiş ve daha farklı 
özelliklere sahip olması

Türkiye’de ve İstanbul’da meydana gelen, 
turizmi olumsuz etkileyen olaylardan 
Beykoz’un da etkilenmesi

2
İstanbul’un iki uluslararası 
havalimanından birinin Beykoz’un da 
yer aldığı Anadolu yakasında yer alması

Boğaziçi alanının çok büyük bir rant 
kapısı olmasının Beykoz’da doğal ve 
sosyo-kültürel bütünlüğü bozması

3

Kültür turizmi, kırsal turizm, 
ekoturizm, gastronomi turizminin 
yükselen trendi ve endüstri mirasının 
kültür-sanat-eğlence işlevli örneklerine 
ilginin artması

Beykoz’da aşırı göç ile kaçak ve çarpık 
yapılaşma, diğer taraftan kapalı konut 
siteleri halindeki lüks yapılaşmanın 
devam etmesi, koruma statülerine 
uyulmaması

4
Yabancı turistlerin İstanbul’u ve 
Boğaziçi kültürünü (tarih, mimari, 
yaşam, mutfak vb.) tanıma merakı

Çevre ve altyapı sorunları olan, peyzajları 
bozulmuş yerlerin talep görmemesi

5

Türkiye’nin tanınan bir tatil ülkesi 
olması, ziyaretçileri alternatif turizm 
türlerine çekebilme kolaylığı ve 
uluslararası turizm eğilimlerini 
Beykoz’da rahatlıkla uygulayabilme 
olanakları

İstanbul’a ve Beykoz’a özgü tarihsel 
mesire yerlerinin rekreasyon ve turizm 
amaçlı yoğun kullanımının getirebileceği 
sorunlar

6

Gençliğin korumacılık, spor, macera, 
gönüllülük, paylaşım ve deneyim 
temelli aktivitelere ilgisinin ve 
katılımının artması ve uluslararası 
gençlik değişim programlarının 
çoğalması

Günümüzde turizmde atılım 
yapmak isteyen destinasyonların arz 
kapasitesinden çok talebin isteklerine yer 
vermesi, bu nedenle çeşitli sorunların 
ortaya çıkması (alan ve su tüketimi, 
bozulma, yok olma vb)

7

Yaşlanan ve sağlığına önem veren nüfus 
kitlesinin, turizmde sakin, güvenlikli ve 
ulaşımı kolay nostaljik yerleri, sağlıklı 
mutfağı, açık hava rekreasyon alanlarını 
deneyimlemeyi tercih etmesi

Turizmin geleceğinde “kalite, 
yaratıcılık, dijital teknoloji, sosyal 
medya, rekabet” birer anahtar kavram 
olarak destinasyonların kaderini 
belirleyeceğinden, bu gelişmelere 
hazırlıklı olmayanların turizmde varlık 
gösterememe riski 

Beykoz’da Turizmin Mevcut Durumu ile Potansiyelin Karşılaştırılması: Teşhis 
ve Öneriler

Turizm sektörü araştırmaları, bir destinasyona 30 yeni turistin gelmesi halinde 1 
yeni istihdamın yaratıldığını ortaya koymaktadır. Turizm ayrıca diğer sektörlere 
göre kadın çalışanın daha fazla olduğu ve eğitimsiz çalışanın da daha çok istihdam 
edildiği bir sektördür (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 8). Bu durumda arz çekici-
likleri ve hizmetleri yenilemek ve çeşitlendirmek kadar, talebin de farklı profillere 
sahip ziyaretçilerden oluşması için çalışmalar yapılmalıdır. Turistlerin tatillerinde 
kendi motivasyonları ve beklentilerine uygun destinasyonlar, yer seçimlerini doğ-
rudan etkilemektedir. O nedenle düşük bütçeli turistlerden lüks turizm müşterile-
rine, gençlerden yaşlılara ve çocuklu ailelere kadar geniş bir yelpazede memnuni-
yetin sağlanması, turist sadakatini de beraberinde getirmektedir. 

Beykoz’da alternatif turizm türlerinin bugün için zayıf ve eksik uygulandığı, buna 
karşılık potansiyelin çok yüksek olduğu kesin bir dille söylenebilir. Mevcutta kulla-
nılmayan ya da az kullanılan doğal ve kültürel çekicilikler, birçok alternatif turizm 
türü ve onlara bağlı aktivitelere kaynaklık edebilir. Bu turizm türlerini tercih eden 
turistler; amacını bilen, gezginliği yüksek, yerele karşı sorumlu ve saygılı, koru-
maya önem veren ve kolay beğenmeyen bir kimlik taşımaktadır. Beykoz’un hangi 
tip turisti çekebileceği ve hangi pazarlara hitap edebileceğinin araştırılması, diğer 
ifadeyle talep ve pazar potansiyelinin saptanması, bunlar yapılmadan turistik ya-
tırımlara girişilmemesi gerekmektedir. Aşağıdaki iki tablodan birincisinde (Tablo 
1); ilçedeki mevcut turizm türleri ve aktiviteler için yenilik örnekleri (önerileri) 
verilmektedir. 

Tablo. 2 Beykoz’da Mevcut Turizm Türleri İçin Yenilik Önerileri

Turizm 
Türleri Mevcut Uygulamalara Önerilen Yenilikler

Kıyı Turizmi

1. Mevcut plajlar daha donanımlı hale getirilmeli ve geçmişin 
nostaljik plajları yeniden düzenlenmelidir.

2. Tekne turu ve yatçılık için Boğaz kıyısında uygun bir yerde yat 
limanı inşa edilerek Kilyos-Karaburun ve Şile-Ağva’ya günübirlik 
tekne turları yapılmalıdır (Göney, 2019: 35).

3. Kıyı turizmi yanında deniz turizmi, yat turizmi ve spor turizmine 
ait faaliyetler geliştirilmelidir.

4. Kıyı turizmi ve adı geçen turizm türlerine çeşitli organizasyonlarla 
üniversite gençliği çekilmelidir

5. Plajlar için Mavi Bayrak ödülü, tesisler için çeşitli kalite belgeleri 
(özellikle eko etiketli) alınmalıdır.

6. Tanıtım için sosyal medyadan, internetten ve blog yazarlarından 
yararlanılmalıdır. 

İnanç Turizmi
1. Beykoz’da günübirlik ziyaretlerle sürdürülen inanç turizmi, 

mevcut ve potansiyel ziyaretçiler için kültür turizmi ve gastronomi 
turizmiyle bütünleştirilerek ortak paket turlarla konaklamalı hale 
getirilmelidir.
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Kırsal Turizm 
ve Ekoturizm 

1. Polonezköy, Riva, Cumhuriyet, Paşamandıra, Ali Bahadır vd. 
köylerdeki kırsal turizm, birbirinden farklı olarak her köye özgü 
hale getirilmelidir. Konaklamalı Beykoz köyleri turunda, köyler 
arası bütünleşik turizme geçilebilir. Avrupa ülkelerinin dağ 
köylerinde sıkça başvurulan bu yöntem, bir köy yerine birçok 
köyün turizme katılmasına ve kalkınmasına katkıda bulunmakta, 
haksız rekabeti önlemektedir. Beykoz’da köylerin birinde 
konaklama, diğerinde yemek, bir başkasında doğa yürüyüşleri 
ve atlı geziler, bir başkasında el sanatları atölyelerine katılma ve 
müze ziyaretleri, tarımsal ürünleri toplama ve alışveriş şeklinde bir 
organizasyona gidilebilir. Beykoz köylerinde ev pansiyonculuğu 
teşvik edilmeli ve bu konuda eğitimler verilmelidir. 

2. Beykoz’da kırsal turizmin çekiciliğini ve rekabet gücünü 
arttırabilmek için yaratıcı tasarımlar, eko mimari, eko işletmecilik, 
eko ulaşım, eko etiket, ekolojik ürün vb. konsepti benimsenmelidir.

3. Beykoz’da köyler arası bütünleşik kırsal turizmin (mekânsal 
tamamlayıcılık ve bütünleşme) uygulanma potansiyeli kadar, 
kırsal turizmle yan yana giden ekoturizm, kamp-karavan turizmi, 
rekreasyonel turizm gibi daha çok doğa odaklı turizm türleriyle 
de işbirliğine gitme (türler arası tamamlayıcılık ve bütünleşme) 
potansiyeli de çok yüksektir. Böylece mevcut durumda köyler, 
günübirlik ziyaret ya da kısa süreli konaklama yeri olmaktan 
çıkacaktır. Orman içi yürüyüşleri, bitkilerin keşfi, macera ve 
eğlence temalı yarışmalar, orman terapisi (banyosu) denilen yeni 
uygulamalar, kuş gözlemleme ve fotoğrafçılık vb. kırsal turizme 
eklenmelidir. Riva Deresi, göçmen kuşların Boğaziçi‘ndeki göç 
yolu üzerinde olduğu için korunması şarttır.

4. Doğaya ve kırsala dayalı turizm türleri kapsamında; dört mevsime 
özgü tematik faaliyetler düzenlenmeli, farklı ilgi grupları ilçeye 
çekilerek talep yaratılmalı, ayrıca yaş gruplarına özel hizmetler 
de verilmelidir. Günümüz turistinin en önemli beklentilerinden 
birinin kişiselleştirilmiş deneyim yaşamak isteği unutulmamalıdır.

5. Beykoz kırsal mutfağı, kırsal mimari, kırsal yıllık kutlamalar 
ve şenlikler, gelenekler, el sanatları ve tarımsal ürünler kırsal 
turizmde hem yerini almalı hem de korunmalıdır. Korumanın en 
önemli yollarından biri “kırsal yaşam müzeleri” ya da “ekomüzeler” 
adındaki deneyimsel ve eğitimsel açık hava müzeleri kurulmalıdır. 

Rekreasyonel 
Turizm,  Spor 
Turizmi

1. Rekreasyonel turizm, ekoturizm ile benzerlik gösterse park, bahçe, 
mesire yeri, kent ormanı gibi yerlerin daha çok kullanılması, onu 
ekoturizmden ayırmaktadır. Ayrıca ekoturizmde deneyim, macera, 
doğayla mücadele gibi ekstrem spor dalları uygulanarak turist aktif 
olmakta, rekreasyonel turizmde ise amaç çoğunlukla dinlenmek 
olduğundan pasif karakterli faaliyetler (piknik, manzara seyretme, 
resim ve fotoğrafçılık, alışveriş, yemek, kampçılık, olta balıkçılığı 
vb) tercih edilmektedir. Bunlara Covid-19 pandemisi nedeniyle 
daha da tercih edilir hale gelen “glamping” (kamp tatilinin 
lüks donanım ve hizmetlerle gerçekleştirilmesi) de eklenebilir. 
Beykoz, rekreasyonel faaliyetler açısından çok geniş bir yelpazede 
çeşitli mekânlara sahiptir. Bu da Beykoz’un güçlü ve ayrıcalıklı 
yönlerinden birisidir. 

2. S. Göney’in Beykoz’da ormanların rekreasyonel turizm ve 
spor turizmi kapsamında dünyadaki yeni gelişmeler eşliğinde 
değerlendirilebileceği, ayrıca Göksu-Küçüksu deltası ile Beykoz 
çayırının bu turizm türlerine hizmet verebileceği görüşü (Göney, 
2019: 31, 34), son derece isabetlidir.

Yukarıdaki tabloda adı geçen turizm türleri, bugün için Beykoz’da yeterli bir per-
formansa sahip olmadıklarından yenilenmeleri gerektiği için bazı öneriler sunul-
muştur. Şüphesiz bu öneriler nihai değil, ön görüşlerdir ve disiplinler arası alan 

araştırmalarıyla desteklenmelidir. İlk saptamalar olarak denilebilir ki, Beykoz’da 
mevcut turizm türlerinin derinlemesine bir araştırma ve planlamayla günümüz ye-
niliklerine kolaylıkla uyum gösterme potansiyelinin son derece yüksek olduğudur. 
Aşağıdaki ikinci tabloda (Tablo 2) potansiyel turizm türleri ve öneriler açıklan-
maktadır. 

Tablo. 3 Beykoz’da Potansiyel Turizm Türleri ve Öneriler

Potansiyel 
Turizm Türleri Öneriler

Kültür Turizmi

1. Beykoz’da hali hazırda başlı başına bir kültür turizminin 
varlığından bahsedilemez. Günübirlik turların ötesine 
geçmeyen ziyaretleri konaklamaya çevirmek mümkün müdür? 
sorusuna, yine bütünleşik ve yaratıcı turizmi devreye sokmakla 
mümkündür, yanıtı verilebilir. Kültür turizmi, inanç turizmi 
ve gastronomi turizmiyle bütünleşik paket turlar halinde 
pazarlanmalı, Beykoz’un kültürel marka değerleri, yaratıcı 
tasarımlarla turistin ilgisine sunulmalıdır.

2. Beykoz için tüm kültür turizmi bileşenlerinin envanteri 
çıkarılmalı, kısmen kullanılan ve potansiyeli olup 
kullanılmayan kültür unsurları çeşitli yaratıcılıklarla turizme 
kazandırılmalıdır.

3. Turizm amaçlı kullanımları zayıf olan kasır, yalı, köşk, kale, 
endüstri mirası gibi tarihsel kaynaklar, kontrollü biçimde 
rezervasyon yapılarak ziyarete açılmalı, yalnızca gezilen yer 
ötesine geçirilerek yemek ve alışveriş hizmetleri, belgesel 
filmler gösterilmelidir. Bir yabancı turist, İstanbul’un gözde 
mekânlarını gezdikten sonra Beykoz’a neden gelmelidir? 
sorusuna tarihsel bir yalıda yemek ve konaklama, Osmanlı’dan 
kalan koruluklarda yürüyüş ve animasyonları izleme vb. 
yanıtını vermesi muhtemeldir.

4. Beykoz’da kültür turizminin Osmanlı tarihi temalı hizmetleri 
yanında, fabrika vb. endüstri mirası yapıların yeniden işlev 
verilerek turizmde kullanılması önerilebilir. Çünkü buraları 
birçok işlevi (müze, animasyon, alışveriş, yemek, atölye 
vb.) barındırdığından her yaştan turiste hitap etmektedir. 
Beykoz Kundura, bu konuda öncü olmalıdır. Günümüzde film 
turizmi ve müzik turizminin başlı başına bir tür haline geldiği 
unutulmamalıdır.

Gastronomi 
Turizmi

1.  Gastronomi turizmi, son yılların en gözde trendlerinden 
biridir. Beykoz turizminde balık lokantalarının yeri önemlidir. 
Lüks balık lokantaları yerine; temiz, hesaplı ve samimi bir 
ortamın yaratıldığı, esnafın işlettiği, otantik küçük balık 
lokantaları hizmet vermelidir. Beykoz’un meşhur ürünleri 
arasında yer alan paça, işkembe, Kanlıca yoğurdu, Çubuklu-
Sırmakeş, Karakulak ve Kaymakdonduran memba suları, ceviz, 
ıhlamur, defne, kestane, üvez, muşmula, kocayemiş, incir vb. 
(Göney, 2019: 34-35) turistik ürüne dönüştürülerek ilçenin 
gastronomi turizminde marka haline getirilmelidir. 

2. Kırsal mutfak kapsamında köy yemekleri kırsal turizmde 
kullanılmalıdır 

3. Beykoz için gastronomi turizmi envanteri çıkarılmalıdır.
4. Gastronomi turizminin Beykoz şehir merkezinde tek başına 

konaklamalı turizm hareketi yaratması beklenemez. O nedenle 
bu turizm türü, kültür turizmi, inanç turizmi, üçüncü ve 
dördüncü yaş turistlerinin bütünleşik turizm konseptiyle 
bir paket tur kapsamında ilçede misafir edilmeleriyle 
gerçekleştirilmelidir.
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Gençlik Turizmi

1. S. Göney’in “Beykoz ve çevresindeki mevcut beş üniversiteyi, 
Beykoz’la bütünleştirecek tedbirlerin planlanması gerekmektedir. 
Böylece Beykoz, bir üniversite şehri haline getirilebilir” (Göney, 
2019: 30) görüşüne turizm penceresinden bakıldığında; ilçenin 
üniversite öğrencilerinden gücünü alacağı “Gençlik Turizmi”ne 
kapılarını açmasının son derece isabetli olacağı ifade edilebilir. 
Üniversite şehri-gençlik turizmi iki kardeş kavram olarak 
düşünülürse; tatillerde düzenlenecek uluslararası kültür, eğitim, 
sanat, spor, macera, keşif, deneyim içerikli kamplar, Beykoz’un 
sosyal ve ekonomik hayatına katacağı olumlu etkiler yanında, 
gençleri kent-köy-doğa üçgeninde bir araya getirecektir. Bu 
organizasyon, iç ve dış turizme, gençliğin kaynaşmasına, 
gönüllü işlerin yapılmasına, okul dışı eğitim faaliyetlerine 
olanak verecektir. Yurtdışında sayısız örneği olan gençlik 
kampları, ister doğa içindeki kamp tesislerinde ister hostel türü 
düşük bütçeli konaklama tesislerinde gerçekleştirilmekte, yakın 
çevre turlarıyla kalış süreleri uzatılmaktadır. Kısacası ilçedeki 
üniversitelerin önderliğinde gençlik turizmini başlatmanın 
uzak bir ihtimal olmadığı söylenebilir. 

Üçüncü ve 
Dördüncü 
Yaş Turizmi, 
Wellness 
Turizmi

1. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş üzerindekiler orta yaşlı, 
80 yaş üzerindekiler yaşlılar grubuna girmektedir. Yaşlanan 
dünyada, özellikle de refah toplumlarındaki yaşlıların turizme 
katılması artmaktadır. Bu her iki gruptaki turistlerin beklentisi 
sağlık, hijyen, güvenlik, kalite üzerinden şekillendiği için özel 
destinasyonlar gelişmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 
95-96). Bu açıdan Beykoz’un potansiyeli çok yüksektir: sağlık 
verici deniz ve orman havası, deniz ürünlerine ait mutfağı, tarih 
ve kültür derinlikli ziyaret yerleri, nitelikli rekreasyon alanları 
ile İstanbul’un içinde ama en sakin köşelerinden biri olarak 
yaşlılara hizmet verebilecek temel özelliklere sahiptir. 

2. Sağlık turizminin kollarından biri olan wellness turizmi; beden 
ve ruh sağlığını geri kazandırma felsefesi taşımaktadır. Sağlığına 
önem veren kişiler, özel ortamlardaki (çoğunlukla dağ, orman, 
göl, termal su) wellness tesislerinde detoks, meditasyon ve 
çeşitli masaj terapileri almaktadırlar. Avrupa’da tamamıyla 
wellness hizmeti veren çiftlikler ve dağ köylerinde butik oteller 
bulunmaktadır. Beykoz, doğal ortamları yüksek gelir düzeyinde 
sağlığına önem veren kişileri ağırlayabilme potansiyeline 
sahiptir.

Tartışma

Tartışma bu çalışmada, Beykoz’da turizmin güçlü-zayıf yönlerinden hareketle, üs-
tünlükleri, eksiklikleri ve sorunlarını bilerek, ilgili literatürde işlenen konular ve 
ulusal, bölgesel ve yerel planlar eşliğinde eleştirel gözle karşılaştırmayı ve değerlen-
dirmeyi içermektedir. 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu’n-
daki hedefler arasında yer alan; (i) kültür turizmi, sağlık turizmi, kış turizmi, golf 
turizmi, deniz turizmi, ekoturizm, kongre ve fuar turizmi, gastronomi turizmi gibi 
turizm türlerinin gelişimini sağlamak; (ii) yenilikçi uygulamaları desteklemek; (iii) 
turizmde küresel eğilimleri sistematik bir biçimde izlemek ve turistik ürünü bu 
eğilimlere göre dinamik bir biçimde tasarlamak maddeleri (T.C. Kalkınma Bakan-
lığı, 2018: 64-65), Beykoz açısından değerlendirildiğinde; birinci maddede sayılan 
turizm türlerinden dördü (kültür turizmi, deniz turizmi, ekoturizm ve gastronomi 
turizmi), ilçede gelişmiş/gelişmekte/potansiyeli olan bir pozisyona sahiptir. Rapor-

daki hedefler arasında adı geçmeyen ancak Beykoz için öngördüğümüz kırsal tu-
rizm, inanç turizmi, gençlik turizmi, üçüncü ve dördüncü yaş turizmi ise planda 
anılan türlerle ilişkili ya da geçmiş yıllarda hedeflenen turizm türleri olması bakı-
mından Beykoz için uygunlukları kesindir. İkinci ve üçüncü hedefler ise Beykoz’da 
yapılması gerekenlere işaret etmektedir. Planda “Turizmde Örgütlenmeye Yönelik 
Düzenlemeler” adı altında; belde, ilçe ve il ölçeğinde temel fonksiyonu destinasyona 
gelen ziyaretçi sayısını artırmak olan “Destinasyon Yönetim Örgütleri”nin oluştu-
rulması öngörülmektedir. Altyapı, tanıtım, koordinasyon vb. tüm faaliyetlerin tek 
elden yönetilmesi ve kilit paydaşların yönetimde yer alması, bu örgütlerin sadece 
turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde kurulması amaçlanmaktadır. Söz konusu 
bu yeni modelle destinasyonun sahip olduğu çekicilikler, erişilebilirlik, pazarlama 
ve fiyatlandırma gibi unsurların yönetimini koordine etmede yenilikçi bir yapı-
ya kavuşacağı, ayrıca yerel, bölgesel ve ulusal stratejiler, eylem planı ve bölgesel 
programların oluşturulması ve hayata geçirilmesini de koordine edeceği ifade 
edilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 75). Bu yeni yaklaşımla Beykoz’da 
Destinasyon Yönetim Örgütü’nün oluşturulması Beykoz için de son derece önem-
lidir ve bu örgütün ilk yapması gereken işlerden biri, ilçenin turizm potansiyelini 
belirlemektir. Planda ayrıca, uygulama stratejileri ve tedbirler kapsamında yapıl-
ması gerekenler adı altında; Yeşil Yıldız, Yeşil Liman, Yeşil Anahtar, Mavi Bayrak gibi 
çevreye duyarlılık çalışmalarının teşvik edilmesi ve kontrolünün yapılması; turizm 
sezonunun yoğun olmadığı dönemlerde üçüncü ve dördüncü yaş, engelli, emekli ve 
gençlere yönelik indirimli tatil kampanyalarının yapılması; tarih, coğrafya, lezzet ve 
yerel kültüre dayalı konaklama konseptinin sunulması; yaşlı ve engelliler için iyi ya-
şam tesislerinin, destekli yaşam ünite alanlarının belirlenmesi; turizm çeşitliliğinde 
öncelikle lokomotif turizm türünün belirlenmesi, kalış süresinin uzatılması için ana 
turizm ürününü besleyecek yereldeki diğer unsurların (sanatsal-kültürel etkinlikler, 
doğa, spor, sağlık, eğlence, yeme-içme) turizme kazandırılması; tematik rotaların 
oluşturulması, farklı yaş gruplarına hitap eden faaliyetlerin düzenlenmesi vb. öne-
rilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 85, 89-90). Bu önerilerin hepsi Beykoz 
için de geçerlidir. Ayrıca, raporda öne sürülen “lokomotif turizm türünün belirlen-
mesi ve ana turizm ürününü besleyecek yereldeki diğer unsurların turizme kazan-
dırılması” ifadesi, bu çalışmanın giriş bölümünde bahsedilen “turizme bütünleşik 
yaklaşım” ile doğrudan ilgilidir ve Beykoz için sayısız fırsatlar vardır. Nitekim Bey-
koz coğrafyasının doğal ve kültürel kaynakları, kıyılardan iç kısımlara, ormanlar-
dan akarsulara, kent kültüründen kırsal kültüre uzanan bir çeşitlilik ve zenginlik 
arz ettiği için ilçede mevcut turizm türlerini iyileştirme ve yenilerini ekleme konu-
sunda hiçbir zorluk görülmemektedir. Dikkat edilmesi gereken şu anahtar kavram-
lar yol gösterici olarak kabul edilmelidir: sürdürülebilirlik, yaratıcılık, örgütlenme, 
bütünleşme, planlama. 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2013 yılında hazırladığı 2014-2023 İstanbul Bölge 
Planı’nda; 2023 İstanbul Vizyonu için 3 temel bileşen  (gelişme eksenleri) belir-
lenmiştir; (i) Küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi 
ve yaratıcı ekonomi; (ii) Adil paylaşan, kapsayıcı ve öğrenen toplum; (iii) Keyifle 
yaşanan, özgün kentsel mekânlar ve sürdürülebilir çevre. Bu eksenlere bağlı 23 ön-
celikli alan, 57 strateji ve 476 hedef içerisinde turizme de yer verilmiştir. Bu durum-
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da, İstanbul’un 2023’te küresel ekonomide stratejik bir aktör olabilmesinde; finans, 
turizm, lojistik, sağlık ve eğitim gibi yüksek katma değerli ve yüksek gelir getiren 
sektörlerin kilit rol oynayacağı, o nedenle hem bölgesel dinamiklerle öne çıkmış 
hem de ulusal politikalarla desteklenmiş bu sektörlerin, ulusal ve yerel ölçekte de-
taylandırılan stratejilerinin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu görüşüne yer 
verilmiştir. Bu tespitlerden Beykoz için çıkarılacak sonuç; yüksek katma değer ve 
yüksek gelir getiren bir sektör olarak ilçede turizmi “lokomotif sektör” kabul etmek, 
bölgesel dinamiklere önem vermek ve yerel ölçekte stratejileri hayata geçirmek-
tir. İstanbul Bölge Planı, 2014-2023 dönemini kapsadığına göre Beykoz’da turizm 
için bir stratejik ve eylem planının bir an önce hazırlanması ve uygulanmasında 
gecikilmemelidir. Bu planlar, sadece Beykoz’da turizmin gelişmesi için değil, İstan-
bul’un da küresel ekonomide yerini alabilmesine destek verecek olmalarından do-
layı büyük bir misyon taşımaktadır. Çünkü Plandaki “turizm alanında yatırımlara 
ağırlık verilmesi ve İstanbul’un küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek 
bir cazibe merkezi ve marka kent olmasının sağlanması” hedefi, turizmin İstanbul 
için ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha kuvvetle çizmektedir. Plan-
da girişimcilikle ilgili “başta kadın girişimciliği, sosyal girişimcilik ve dezavantajlı 
grupların girişimciliği olmak üzere destek mekanizmalarının daha katılımcı, ihtiyaç 
odaklı, şeffaf, hızlı ve etkin hale getirilmesi” hedefi (İstanbul Kalkınma Ajansı, 2014: 
52-53, 107, 175), özellikle kırsal alanlarda geliştirilecek turizm türlerinin hedefle-
riyle aynıdır ve bu açıdan Beykoz için de çok anlamlıdır. Planda İstanbul’un tanıtı-
mıyla ilgili hedefler, aynı zamanda turizm için de geçerlidir. Sözgelimi; (i) internet, 
sosyal medya ve güncel iletişim teknolojilerinin tanıtımda yoğun kullanılması; 
(ii) uluslararası fuarlar ve etkinliklerde tanıtımın artırılması ve iyileştirilmesi; (iii) 
düzenlenen ve ev sahipliği yapılan uluslararası etkinliklerin artırılması; (iv) yerli 
ve yabancı medya ve kanaat önderlerinin tanıtımda aktif kullanılması; (v) hedef 
kitlelere uygun nitelikli, kapsamlı ve güncel tanıtım materyallerinin hazırlanması, 
dağıtımı ve tanıtım faaliyetleri ve tanıtımda kullanılacak veriler için ortak bir en-
vanterin oluşturulması; (vi) İstanbul’un tanıtımına yönelik reklam kampanyaları-
nın düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması; (vii) tanıtım için finansmanın artırılması 
ve çeşitlendirilmesi, kaynakların etkin ve yerinde kullanılması (İstanbul Kalkınma 
Ajansı, 2014: 199) hedefleri, hem İstanbul hem de Beykoz turizminin tanıtımın-
da yapılması gerekenlere işaret etmektedir. İstanbul Bölge Planı’ndan örnek alınan 
bütün bu hedeflerin her biri Beykoz turizmine uygulanabilir. Böylece Beykoz’da 
turizmle ilgili bir planlama söz konusu olduğunda, Bölge Planı’ndaki strateji ve 
hedeflerin Beykoz’a uyarlanması gerekecektir.

Beykoz Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nda Vizyon; “Doğa, kültür, sanat, ta-
rih turizmi ile öne çıkan, nitelikli eğitim ve sporla markalaşan, aidiyet duygusu yük-
sek, mamur ve mutlu şehir Beykoz” olarak tanımlanmıştır. Bu vizyona göre turizmin 
ön plana çıktığı bir Beykoz istenmektedir. Planın stratejik amaçlarından birinde 
“Şehrin kültür, sanat ve turizm alanlarında gelişimine katkı sağlamak ve kültürel 
mirası, çağdaş yaşamla bütünleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak” yine turizmin 
gelişimine vurgu yapıldığını, ilçenin geleceğinde turizme yer veren bir bakış açı-
sının geliştiğini göstermektedir. Planın “Stratejik Hedef Kartları”nda turizmle il-
gili; Riva deresini bir turizm destinasyonuna dönüştürmek, festival ve etkinlikler 

düzenlemek, tarımsal turizmi geliştirmek, doğa turizminde ilçe bilinirliğini arttır-
mak, Beykoz’u tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte ulusal ve uluslararası alanda 
tanıtmak, gençlik kampı düzenlemek (Beykoz Belediyesi, 2019: 78, 85,101, 108-110, 
115, 129) hedefleri de dikkat çekicidir. Ancak hali hazırda ilçede az da olsa turizm 
hareketliliğinde rolü olan kıyı turizmi, inanç turizmi, kırsal turizm, ekoturizm, rek-
reasyonel turizm türlerine değinilmemiştir. Buna karşılık gençlik kampı, tarımsal 
turizm, doğa turizmi adının geçmesi, ilçede yeni turizm türlerini geliştirmeye doğ-
ru bir eğilim olduğunu kanıtlaması açısından önemlidir.

Son söz olarak Beykoz’da turizm; (i) dünyadaki turizm gelişmeleri (özellikle dijital 
teknoloji ve paylaşım ekonomisi) ve değişen turist profiline (sırt çantalı turistler, 
lüks arayan turistler, keşif ve macera turistleri, öğrenme ve deneyim meraklısı tu-
ristler vb.) uygun biçimde “yerli ve milli” değerler ekseninde; (ii) katılımcılık esası 
gözetilerek hazırlanacak turizm stratejik ve eylem planı çerçevesinde ve geliştirile-
cek projeler bağlamında; (iii) disiplinler arası bilimsel araştırmaların önderliğinde 
hak ettiği gelişme sürecine sokulmalıdır. Bu süreçte Beykoz’u turizm pazarında 
ayrıcalıklı kılacak ve rekabet gücünü yüksek tutacak turizm türleri ve aktivitele-
ri, sürdürülebilirlik, yaratıcılık ve bütünleşik yaklaşımla yenilenmeli, ayrıca dünya 
turizm eğilimlerinde gastronomi turizmi, deneyimsel turizm, dönüşümsel turizm, 
lüks turizm, sağlık turizmi, üçüncü ve dördüncü yaş turizmi vb. gençlik turizmi, 
macera turizmi, kamp-karavan turizmi, spor turizmi, gönüllü turizm vb. ilçede ye-
rini almalıdır. 
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Doğa Temelli Alternatif 
Turizm Önerileri 
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Özet

Beykoz şehir turizmi açısından gelişmiş, deniz, tarih, kültür ve inanç turizmi seçe-
nekleri bulunan bir ilçedir. İlçenin şehirsel gelişiminin bir parçası olarak konakla-
ma, yeme içme ve alışveriş hizmetleri de mevcuttur. İlçenin bütüncül gelişiminin 
sağlanması için şehrin hinterlandı ile bütünleşmesi önemlidir. Bu açıdan baktığı-
mızda kalkınmada katma değeri yüksek bir ekonomik faaliyet olan turizmin ilçe 
geneline yaygınlaştırılması ilk akla gelen önerilerden biridir. Turizmin tüm ilçeye 
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yaygınlaştırılabilmesi için doğa temelli turizm etkinliklerinin ve hizmetlerinin ge-
liştirilmesi gerekmektedir. Doğa temelli turizm, kitle turizmine alternatif olarak ge-
lişmiştir. Kapsamına bakıldığında doğada yürütülen her türlü faaliyetin bu turizm 
türü içinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Kırsal turizm, tarım turizmi, çiftlik turizmi, 
dağ turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi gibi çeşitlendirilebilir. Bunun yanı sıra 
macera ve özel ilgi isteyen turistler için doğada yapılan yürüyüş, tırmanış, bisiklete 
binme, su sporları gibi faaliyetlerin yanı sıra foto safari, hayvan ve bitki gözlemci-
liği gibi etkinlikler de söz konusudur. Bu çalışmada Beykoz ilçesinin doğa temelli 
alternatif turizm potansiyeli coğrafi bilgi sistemlerinde çok ölçütlü karar verme 
süreci kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. İlçenin iklim, yükseklik, eğim, bakı, 
bitki örtüsü, su kaynakları, kırsal yerleşmeler, ulaşım gibi temel unsuları alanyazın 
ışığında ağırlıklandırılmış ve doğa temelli turizme uygun alanları tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Alternatif turizm, doğa temelli turizm, ekoturizm, doğa temelli 
spor etkinlikleri, kırsal turizm 

Giriş

Özel ilgi turizmi iki önemli niş pazardan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi doğaya 
dayalı gerçekleştirilen turizm faaliyetleri; doğa turizmi ya da ekoturizm, ikincisi ise 
kültürel ve tarihsel turizmdir (Mackay, 2002). Doğaya dayalı olarak gerçekleştirilen 
turizm faaliyetleri, özel ilgi turizminin hızlı büyüyen önemli alanlarından biridir 
(Hsu 2002 akt. Köroğlu ve Karaman, 2014). Doğaya dayalı turizm, turizm faaliyet-
leri içinde özellikle gelişmekte olan ülkeler için ekonomik önemi nedeniyle giderek 
daha popüler bir uzmanlık alanı oluşturmaktadır (Luzar, 1995: 544). 

Doğa temelli turizm, doğa, yabani bitki örtüsü, yabani hayvanlar ya da mevcut kül-
türel doku ile iç içe olma, bunlara hayran olma ya da bunlarla ilgili olarak çalışma-
lar yapma gibi özel amaçlar ile nispeten bozulmamış ve kirletilmemiş doğal alanla-
ra seyahat etmeyi içeren turizm türü olarak tanımlanmaktadır (Luzar, 1995: 544). 

Orams (1995: 81) yapılan turizm çeşidinin doğaya dayalı turizm olarak adlandırıl-
ması için olması gereken dört önemli unsur bulunduğunu ifade etmektedir. Bun-
lar; el değmemiş doğal alanlarda yapılması, çevre zarara uğramamış ve değerini 
yitirmemiş olması, doğal alanların sürdürülebilir korunmasına ve yönetimine doğ-
rudan katkı sağlaması ve doğal alanların korunmasında yeterli ve uygun yönetim 
biçiminin benimsenmesi ve uygulamasıdır ( akt. Köroğlu ve Karaman, 2014). 

Çevre odaklı turizm söyleminin alternatif turizm kapsamında yaygınlaşması, do-
ğaya dönüş, arınma, yenilenme kavramlarının hayatlarımıza dâhil olması ile ivme 
kazanmıştır. Turizm odaklı kalkınmayı destekleyen ekonomik girişimler günü-
müzde alternatif turizm odağında geliştirilmekte ve bu çerçevede yeni turizm des-
tinasyonları ortaya çıkmaktadır (Arslan, 2019).

Niaraki ve Kim (2009) ise turizm rota planlamaları için ise Coğrafi Bilgi Sistem-
leri (CBS) ve analitik hiyerarşi yöntemini (AHP) entegre bir şekilde kullanmıştır. 
Oluşturulan rotanın mevcut ulaşım sistemleri ile birlikte düşünülmesi tüm nicel 
ve nitel faktörlerin ele alınması için de CBS’nin oldukça uygun bir araç olduğunu 

belirtmiştir. Turizm için kaynak oluşturan değerler ağ analizi yöntemi ile sayısal 
ortama aktarılmış ve en uygun turizm rotaları tespit edilmiştir (Arslan, 2019). 

COVID-19 salgını ile küresel ölçekte turizm hareketliliği zarar görmüştür. Salgın 
başlangıcındaki katı sağlık önlemleri ulusal ekonomik sistemlerin baskısına bağ-
lantılı olarak yaz aylarıyla birlikte karantinalar hafifletilmiş ve seyahatlerin önün-
deki kısıtlamalar azaltılmıştır. Yaz mevsimi itibariyle öncelikle iç turizm hareket-
leri başlamıştır. Salgın sürecindeki hareketlilik, başlangıçtaki öngörülere benzer 
şekilde insanlar fiziksel mesafenin korunduğu parklar ve doğa turizmi, özellikle 
deniz, kum, güneş turizmine yönelmiştir (Hall, Scott, Gössling, 2020). İnsanların 
risk algısındaki değişme nedeniyle kalabalık ortamlar ve şehirler çekiciliğini yitir-
miştir. Turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin COVID-19 öncesi düzeyine ne zaman 
ulaşacağı öngörülememekle birlikte bu salgının daha sürdürülebilir bir turizm için 
fırsat olması umudu taşınmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada iç turizm ve İstanbul 
ve yakın şehir sakinlerinin eğlendinlen etkinlikleri için doğal alanların değerlendi-
rilmesi konusuna öncelik verilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Beykoz ilçesinde 
kültür ve doğa temelli turizm faaliyetleri için en uygun yer seçimini yapabilmek 
ve alternatif rotalar belirlemektir. Amaca yönelik olarak ilçenin tüm turizm çeki-
cilikleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular ile alternatif turizm rotaları oluşturul-
muştur.

Araştırmanın Alanı ve Sınırları

Beykoz, Çatalca-Kocaeli bölümünün Kocaeli Yarımadası batı ucunda yer alan bir 
ilçedir. Beykoz ilçesi, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasının kuzey kesiminde Kü-
çüksu Deresi ile Anadolu Feneri arasında yer almakta olup doğusunda Şile ilçesi, 
batısında İstanbul Boğazı, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Üsküdar, Çekmeköy ve 
Ümraniye ilçeleri, karşı kıyısında Sarıyer ilçesi bulunmaktadır (bkz. Harita 1). Bey-
koz 31273 ha.lık yüzölçümü ile İstanbul’un dördüncü büyük ilçesidir. İlçenin İstan-
bul Boğazı’ndaki kıyı uzunluğu 25.6 km ve Karadeniz kıyısı 15.3 km’dir (İBB, 2005).

Harita 1: Beykoz İlçesinin Lokasyon Haritası
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Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikler

Beykoz ilçesi, Marmara bölgesinde, Kocaeli Yarımadası’nın en batı ucunda yer al-
maktadır. İlçe, Çatalca-Kocaeli bölümünde bir aşınım yüzeyi platosudur. Bu böl-
ge Kocaeli penepleni olarak da tanımlanmaktadır. Jeolojik olarak Beykoz ilçesi ve 
civarında bulunan formasyonlar Silüriyen, Devoniyen, Karbonifer ve Kuaterner 
yaşlıdır. 

İlçenin arazi yapısı oldukça arızalıdır ve deniz seviyesi ile 312m arasında değişen 
birçok tepe vardır. Bunlar, Karlıdağ (312 m), Pilavtepe (310 m), Çakal Tepe (270 m), 
Hünkâr sırtları (95 m), Kaymakdonduran sırtları (153 m), Toygar Tepe (230 m) ve 
Yuşa Tepe (196 m)’leridir (Kodamanoğlu, 1977, s. 32). 

İlçe, genel olarak doğuya doğru yükseliş göstermektedir. Ancak Riva deresi vadisi 
tabanı boyunca arazi deniz seviyesine kadar inmektedir. Vadi tabanı geniş bir alana 
yayılmış olup arazi vadinin her iki yanından en fazla 150 metreye kadar yüksel-
mektedir (İBB, 2005). 

Hidrografyası

Beykoz ilçesinde birçok yer altı ve yer üstü su kaynağı bulunmaktadır. İlçedeki baş-
lıca akarsular, deniz seviyesinden başlayarak 300 metrelere kadar yükselen Bey-
koz’un engebeli arazisini parçalayan Beykoz Deresi, Çubuklu Deresi, Göksu Deresi, 
Küçüksu Deresi ve Riva Deresi’dir. Bu dereler içerisinde en yüksek debiye sahip 
olan Riva Deresine; Dolap, Zerzevatçı, Yeniçiftlik, Ayışarpı Deresi ve Değirmen De-
resi akmaktadır. İlçedeki diğer su kaynakları ise; Halayıkdere, Poyraz, Sivat, Tokat 
Deresi, Çiftlik, Sırmakeş Deresi, Ayı Deresi’dir. Ayrıca ilçede bulunan Elmalı Barajı, 
İstanbul Metropolitan Alanın içme suyunun bir bölümünü temin etmektedir. İki 
bentten oluşan ve 5 m3 x 106 kapasiteye sahip olan baraja; Karanlıkdere, Çengel-
dere, Çonguldere, Dudakdere, Dutdere, Baklacık Deresi ve Arnavutköy Deresi ak-
maktadır (İBB, 2005).

İklim Özellikleri

İlçe ve yakın çevresinde Akdeniz iklimi ile Türkiye›de Karadeniz ikliminin karışı-
mı olan “Geçiş Tipi İklim” etkilidir. Yazlar, Akdeniz kadar sıcak olmamakla birlikte 
Karadeniz kadar yağışlı değildir (İBB, 2020).

Beykoz ilçesinde iklim özellikleri esas olarak, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık, sisli, 
yağışlı ve bazen kar yağışı şeklindedir. Yıllık yağış miktarı 1021 mm civarında olup 
yazın sıcaklık ortalamaları 15.1 ºC civarında gerçekleşir (bkz. Tablo 1). Hâkim rüz-
gârlar poyraz ve lodostur. Beykoz’un Boğaziçi kıyıları başta olmak üzere özellikle 
Karadeniz kıyılarında denizel etki daha fazla hissedilir (Şahin, 2013; s. 320).

Tablo 1: Anadolu Feneri, Beykoz ve Çavuşbaşı İstasyonuna Ait Aylık Yağış, Rüzgâr, Nem ve Sıcaklık 
Miktarının Ortalama Değerleri 

Kaynak: İBB RAPORU, 2020. 

Bitki Örtüsü

Beykoz’da hâkim bitki örtüsü orman formasyonu, orman alanları 26.879 hektar-
dır. İlçede esas orman örtüsü ise Milli Park ilan edilen Polonezköy çevresindedir 
(www.beykoztarim.gov.tr). 

Beykoz ilçe sınırları dahilinde 81 familya ve 259 cinse ait toplam 431 takson yer 
almaktadır (Tarakçı, S., vd. 2012). İlçe meskûn yerlerin dışında bitki örtüsüyle kap-
lıdır. Kestane, meşe, karaçam, ceviz, akasya ve kayın gibi ağaçlar bulunmaktadır. 
Bunlar bölgenin bitki örtüsünün %70’ini teşkil eder. Ayrıca maki cinsinden ka-
tırtırnağı, üvez, defne, lazyemişi ve kocayemiş bulunmakta olup, bitki örtüsünün 
%30’unu teşkil eder. Polonezköy Tabiat Parkı’nda flora olarak esasen yapraklı-ibreli 
karışım ormanlardan olan kestane, meşe, çam türleri bulunmaktadır. Alt flora çalı 
formasyonundan oluşmaktadır (Sekmen, 2019).

Toprak Özellikleri

Kocaeli Yarımadası’nın kuzeybatı kesiminde hâkim olan toprak tipi, kahverengi or-
man topraklarıdır. Beykoz ilçesinde en fazla %72,5 oranında tarıma uygun olma-
yan (VI. sınıf) araziler yer almaktadırlar. Bunu, %19,1 oran ile yine tarıma uygun 
olmayan (VII. sınıf) topraklar izlemektedir. Toplam %92 gibi büyük bir oran ile 
tarım yapılmaya uygun olmayan (VI, VII. ve VIII. sınıf) arazilere sahip Beykoz il-
çesinde çoğunlukla orman bitki örtüsü görülür. İlçe içerisinde tarımsal üretime en 
uygun I. ve II. sınıf arazilerden sadece %4,6’lık bir dilim mevcuttur. İlçenin gene-
linde VI. sınıf araziler çoğunluktadır. Büyüklükte ikinci sıradaki VII. sınıf araziler 
ilçenin kuzeybatısında ve tek büyük bir parça olarak yer almaktadır. II. sınıf ara-
ziler iç kesimlerde ince şeritler halindedir. IV. sınıf araziler ise çoğunlukla ilçenin 
güneybatısında bulunmaktadır (Sekmen,2019).

Beykoz’da 310 hektarlık sazlık ve bataklık alan bulunmaktadır (İstanbul İli Arazi 
Varlığı, 1987). Riva’da Çayağzı Deresi’nin ağzından karaya doğru takriben 2 km 
boyunca deniz kıyısına has sazlıklar uzanır. Genellikle tarımsal değerleri olmayan 
bu sazlık ve bataklık araziler av hayvanları barınağı ve eğlence alanı olarak kulla-
nılabildiği gibi üzerinde yetişen sazlardan da faydalanılabilir. Ancak bu alanların 
tarımsal açıdan hiçbir önemi yoktur. Beykoz ilçesinde erozyon, erozyon-toprak 
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yetersizliği ve drenaj sorunu olan topraklar bulunmaktadır. Erozyon-toprak yeter-
sizliği ilçenin genelinde etkili olup, erozyon sorunu olan topraklar ilçenin kuze-
yinde, drenaj sorunu olan alanlarda ilçenin güney-güney batısında yer almaktadır 
(Sekmen, 2019).

İdari Yapı

1930 yılına kadar Üsküdar’a bağlı olan Beykoz, bu tarihte ayrı bir ilçe olmuştur. 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılan sanayi ağırlıklı çalışmaların etkisiyle 
fabrikaların çoğalması sonucu iç göç ile hızla büyüyen Beykoz, genelde işçi kesi-
min tercih ettiği yerleşim yeri olmasına rağmen, son yıllarda üst gelir seviyesinden 
yoğun talep görmektedir. Günümüzde ilçe “Boğazın incisi” olarak adlandırılmak-
tadır. Beykoz’da günümüzde yerleşimin genelde Boğaz kıyılarında yoğunlaştığı ve 
iç kesimlere doğru gidildikçe köy yerleşmelerinin arttığı göze çarpmaktadır (Kara 
ve Akartepe, 2012). 

Beykoz ilçe merkezine bağlı mahalleler, Anadoluhisarı, Anadolu Kavağı, Beykoz 
(merkez), Çamlıbahçe, Çiğdem, Çubuklu, Göksu, Göztepe, Gümüşsuyu, İncirköy, 
Kanlıca, Kavacık, Ortaçeşme, Paşabahçe, Rüzgarlıbahçe, Soğuksu, Tokatköy, Yalı-
köy ve Yenimahalle’dir.

Köyleri; Merkez Bucağı’na bağlı, Akbaba, Alibahadır, Anadolu Feneri, Çavuşbaşı, 
Çayağzı (Riva), Dereseki, Elmalı, Kaynarca, Mahmutşevketpaşa, Polonez, Poyraz, 
Mahmutşevkatpaşa Bucağı’na bağlı, Ömerli (bucak merkezi), Bozhane, Cumhuri-
yet, Göllü, İshaklı, Kılıçlı, Öğümce, Paşamandıra’dır (https://dostbeykoz.com/bey-
koz-tanitim). 

Nüfus 

1894 verilerine göre bir kaza olan Beykoz’un toplam nüfusu 9,494 kişidir (Bahar, 
1996, akt. Şahin, 2013). 1930’da Üsküdar’dan ayrılarak ilçe hüviyetine kavuşan Bey-
koz’un, 1935 nüfusu 21,308’dir. İlçe nüfusu 1935’ten 2011 yılına kadar sürekli artış 
göstermiştir. Fakat bu tarihten sonra ilçenin nüfusunda yıllara göre artışın yanında 
azalmaların da olduğu görülmüştür (bkz. Tablo 2). Çavuşbaşı Beldesi’nin 2009 yı-
lında Beykoz Belediyesi’ne bağlanması Beykoz’un nüfus artışını etkilemiştir (www.
beykoz.bel.tr). 1989 yılında 2. köprünün, 2016 yılında ise 3. köprünün açılması da 
ilçenin nüfus artışında etkili olmuştur. Fakat 2018 yılında seçimlerden dolayı ilçe 
nüfusunda belirgin bir azalma olduğu görülmüştür. İlçenin 2019 yılı nüfusu ise 
248.260’dır. 

Tablo 2: Yıllara Göre Beykoz İlçesinin Nüfusu

Yıllar Nüfus Yıllar Nüfus
1935 21.308 2010 246.136
1955 48.832 2011 247.284
1960 58.317 2012 246.352
1970 76.385 2013 248.056
1980 114.812 2014 248.071
1985 136.063 2015 249.727
1990 163.786 2016 250.410
2000 216.985 2017 251.087
2007 241.833 2018 246.700
2008 243.454 2019 248.260
2009 244.137

Kaynak: TUİK, 2019.

Beykoz ilçesinin en düşük nüfus artış hızı 2018 yılında yaşanmıştır. Bunun sebebi 
ise 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi muhtarlık vs. seçimleri için memleketlerine 
gidenlerin olmasından kaynaklanmıştır (www.beykozgundem.com) [Erişim: 
23.10.2020]. Yaşanan yerel seçimlerin ardından Beykoz’un 2019 nüfusu 1560 kişi 
artarak 248 bin 260’a çıkmıştır (bkz. Şekil 1). 

Şekil 1: Beykoz İlçesi’nin Yıllara Göre Nüfus Artış Hızı

Kaynak:https://www.nufusu.com/, [Erişim: 23.10.2020].

Beykoz, ülkemizin her bölgesinden göç almış bir ilçedir. Fakat ilçeye yapılan göç-
ler içerisinde ilk beş sırayı Karadeniz bölgesindeki iller almıştır. Bunlar sırası ile 
Giresun, Ordu, Kastamonu, Rize ve Trabzon’dur (Şahin, 2013). 1950–1960 yılları 
arasında daha çok Karadenizlilerin gelip yerleştiği bölgeye, 1960 sonrasında Doğu 
ve Güneydoğulular gelip yerleşmişlerdir. Yörenin bu dönemde nüfus çekmesinin 
önemli bir nedeni Paşabahçe Şişecam, Beykoz Deri ve Kundura ve Tekel Fabrika-
ları gibi büyük işletmelerin ve küçük imalathanelerin varlığıdır. 1989 yılında ikinci 
köprünün açılması ve ulaşım imkânlarının artması da Beykoz’da nüfus artışına yol 
açan etmenlerden olmuştur (Analiz Planlama, 2016).

Beykoz’daki nüfusun hızla artış göstermesinde dışarıdan gelen göçlerin önemli 
etkisi olmuştur. Göçün temel nedenlerine bakıldığında ise kırsal yerleşmelerdeki 
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geçim sıkıntısına karşılık İstanbul’da iş olanaklarının yüksek olması ve sanayide 
çalışma imkânının fazla olmasıdır (Tümertekin, 1979, s.4-11). İlçenin nüfus dağılı-
şını esas olarak yüzey şekilleri büyük oranda etkilemiştir. Özellikle Boğaz kıyıları, 
Karadeniz kıyılarına göre yerleşmeye daha elverişli olduğu için daha sık nüfuslan-
mıştır (Sekmen, 2019).

Yerleşme

İlçenin geniş alana yayılan doğu ve kuzey bölümlerinde orman alanları, askeri 
alanlar, köyler ve tarım alanları bulunmaktadır. Kentsel yerleşme alanı ise İstanbul 
Boğazı’na paralel olarak Paşabahçe ile Anadolu Kavağı arasındaki kesimi kapsa-
maktadır. Bu haliyle ilçe merkezi, Boğaziçi yerleşmeler sisteminin bir parçası olup 
kuzey-güney yönünde lineer bir yapı oluşturmaktadır. Beykoz İlçesi, Boğaziçi ala-
nında kalan diğer ilçeler gibi, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununa tabidir. İlçe sınırları 
içinde kalan alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 
1973 yılında doğal ve tarihi sit olarak belirlenmiştir. 1995’te İstanbul 3 No.lu Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı 
kararı ile doğal sit olarak belirlenmiştir (Analiz Planlama, 2016:1). 

Beykoz’un, İstanbul’daki diğer boğaz yerleşmelerine göre daha kırsal bir yapı gös-
terdiği gözlenmektedir. Eskiden Ortaçeşme, Yalıköy ve Merkez yerleşmeleri birbi-
rine çok yakın ayrı yerleşmeler konumunda iken, bugün bütün yerleşmelerin bir-
birleri ile birleştiği ve gerideki tepelerin de gecekondu mahalleleri haline geldiği 
görülmektedir. Kuzeyde Ortaçeşme ve Tokat Deresi vadisinin çevresindeki ve ar-
kasındaki tepeler ile Servi Burnu’nun üstünde kalan tepelerin yamaçlarında gece-
kondu alanlarının olduğu görülmektedir (Analiz Planlama, 2016: 10). 

Beykoz’un kuzeyinde kalan arazilerin eğimleri %60’ları bulması nedeniyle yerleşi-
me uygun değildir. Bu araziler ayrıca tarıma da elverişli olmadığından Beykoz’un 
en seyrek nüfuslu yerlerini oluşturmaktadır (www.beykoztarim.gov.tr). Bu neden-
le İstanbul ilçeleri içinde önemli rekreasyon alanlarına sahip olan ilçelerden biri 
de Beykoz’dur. Çünkü Beykoz’daki bu rekreasyon alanı fazlalığı üzerinde şüphesiz 
yerleşime kapalı alanların olmasının etkisi vardır (Kara, A., vd. 2012; s: 378- 389).

Beykoz’un kıyı kesimlerinde yer alan Kılıçlı, İshaklı, Öğümce, Cumhuriyet, Paşa-
mandıra, Mahmutşevketpaşa ve Riva mahalleleri daha yoğun olarak nüfusludur 
(Sekmen, 2019). 

Tarım ve Hayvancılık

Kuru tarım alanları, Beykoz’un güneydoğusu, doğusu ve kuzeyinde, Şile-Ağva arası 
bölgenin ise güney kesiminde yer almaktadır. Sulu tarım alanları da Beykoz civa-
rında, Kömürlük-Bıçkıdere yerleşim yerleri arasında, Yeşilvadi çevresi ile Şile’nin 
güneydoğusunda bulunmaktadır. Başka bir arazi örtüsü olan bağ-bahçe alanları ise 
20,83 km² ve % 1,10’luk bir yüz ölçümle Ağva’nın güneyinde ve Beykoz çevresinde 
yayılış göstermektedir (Özşahin, 2013, s:270 akt. Sekmen, 2019). Bölgede tarımsal 
faaliyetlerde; sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Beykoz ilçesi boğaz kenarında olduğundan Anadolu Feneri ve Riva’da balıkçılık 
faaliyetleri yapılmaktadır. Ayrıca ilçede arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık 
da yapılmaktadır (İBB, 2020:24).

Sanayi ve Ticaret

Beykoz’un esasen kent merkezine olan uzaklığı, geniş topraklara sahip olması, 
akarsularının sanayi için gereken su ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olması, 
konum olarak deniz kenarında olması nedeniyle taşımacılığın su yoluyla yapılabil-
mesi, kuzey kesiminde sahip olduğu linyit kömür havzalarının da sanayide kulla-
nılabilecek özellikte olması, bu bölgenin sanayi tesisleri kurulması için son derece 
uygun kılmış ve Beykoz ilçesi adeta bir sanayi bölgesi olmuştur. Fakat sanayi ve 
ticaret gibi diğer ekonomik özellikleri oluşturan bu faktörler esas olarak Beykoz’un 
Boğaziçi kısmı denilen İstanbul Boğaz’ı kıyıları ve gerisindeki alanlarda yoğunluk 
göstermiştir. İlçede tarihsel süreç içerisinde geçmişten günümüze kadar Paşabahçe 
Şişecam Fabrikası, Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası, Kâğıt Fabrikası, Tuğla 
Fabrikası, İspermeçet Mumu Fabrikası, İspirto Fabrikası ve Tekel Fabrikası kurul-
muştur (Kancan, 2009 akt. Sekmen, 2019).

Ulaşım ve Eğitim

Beykoz, coğrafi konumu itibariyle kara ve deniz yolu ulaşımına elverişli olup konu-
mu itibari ile Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhında bulunmaktadır. İlçe, 2016 yı-
lında 3. köprünün de tamamlanması ile ulaşımda önemli bir nokta haline gelmiştir. 
“Şehir içi yolcu taşımacılığı ise hatlı otobüs ve minibüsler ile sağlanmaktadır. İlçeye 
denizden yolcu taşımacılığı deniz otobüsü, vapur seferleri ve teknelerle yapılmak-
tadır” (İBB, 2020). 

Eğitim açısından bakıldığında ilçede, Beykoz Lojistik MYO, Türk - Alman Üni-
versitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı 
Kampüsü olmak üzere dört üniversite yer almaktadır. Ayrıca ilçede bulunan diğer 
eğitim kurumlarının istatistikleri ise Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3: Beykoz İlçesi Eğitim İstatistikleri (2020)

Eğitim İstatistikleri Sayısı

Okul/Kurum 213

Derslik 1872

Öğretmen 2465

Öğrenci 41.091

Kaynak: MEB, 2020.
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İlçenin bitirilen eğitim düzeyine göre sınıflamasına bakıldığında, en çok ilkokul ve 
lise mezununun olduğu belirlenmiştir (bkz. Şekil2). 

Şekil 2: Beykoz İlçesi’nin Bitirilen Eğitim Düzeyine Göre Sınıflandırılması (2019) 

Kaynak: Endeksa, 2020.

Turizm

Beykoz ilçesi, Anadolu Feneri, Riva, Polonezköy Tabiat Parkı, Karadeniz sahil şeridi 
gibi başlıca turizm ve rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirilebileceği birçok turizm 
alanına sahiptir. İlçeye, ormanların ve mesire alanlarının fazla olması ve türbelerin 
bulunması nedeniyle çok sayıda günübirlik turist gelmektedir (İBB, 2020).

Polonezköy’de ise eski Polonyalıların yerleşmesine dayalı kültürel turizm işletme-
ciliği ve faaliyetleri gelişmiştir. Bunun yanı sıra; özellikle Riva Çayı vadisi boyunda 
ikincil yerleşmelerden oluşan bir-iki katlı yazlık-kışlık sayfiye mekânları ve evlerin 
yayılış gösterdiği görülür (Sekmen, 2019: 79). 

Beykoz ilçesinin turizm çekicilikleri aşağıda verilmiştir: 

Konaklama ve Yiyecek-İçecek İşletmeleri

Turizm sektörünün temelini oluşturan turistlerin iki temel ihtiyacından biri ba-
rınma diğeri de yeme-içme ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçlara konaklama işletmeleri ve yi-
yecek-içecek işletmeleri cevap vermeye çalışmaktadır. Her insanın değişik kültür 
yapısı olabileceği gibi konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinden beklentileri de 
farklı olabilmektedir. Bu beklentilere cevap verebilmek için de işletmeler, teknolo-
jik gelişmelere ve rekabet koşullarına bağlı olarak sürekli gelişme göstermişlerdir 
(Akgöz, 2015, s. 3-4). Beykoz’da da farklı ziyaretçi beklentilerine cevap verebilecek 
özelliklere sahip konaklama tesisleri ve yiyecek-içecek işletmeleri mevcuttur. Yıl-
dızlı oteller, pansiyonlar, wellness SPA otelleri, butik oteller, kafeler ve restoranlar 
gibi çok sayıda işletme Beykoz’a gelen misafirlere hizmet sunmaktadır.

Müzeleri

Müze, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından; kâr amacı gütmeyen, sü-
rekli toplumun hizmetinde olan ve toplumun gelişmesini sağlayan, kamuya açık, 
insanlar ve çevre için maddi delil sağlayan, toplayan, koruyan, muhafaza eden, eği-
tim ve eğlence olanağı da sunan kuruluş olarak tanımlanmıştır (Sezgin, Haşıloğlu, 
& İnal, 2011, s. 202). Tarih boyunca insanlar kültürler arası arayış içinde olmuştur 
ve evrenselleşme yönünde çaba göstermiştir. Var olan değişimlerden sürekli etkile-
nen insanoğlu, geçmiş ile geleceği buluşturmak istemiştir. Bunun için de müzeler 
ortaya çıkmıştır. Turizm vasıtasıyla müzelerde saklanan koleksiyonların tanınırlığı 
artarken, müzeler turizm açısından alternatif destinasyonlar oluşturmuş ve turist 
sayısının da artmasını sağlamıştır. Bütün bunların yanında müzeler bulundukla-
rı bölgeye ekonomik anlamda da katkı sağlamaktadır (Kervankıran & Eryılmaz, 
2015, s. 603). Müze ziyareti kültür turizmi içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ara-
sında sayılırken, kültürel amaçlı rekreasyon faaliyeti olarak da kabul edilmektedir 
(Büyükşalvarcı, Balı, & Ay, 2018, s. 115). 

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Türk şair Mehmet Akif Ersoy’un anısını yaşat-
mak ve eserlerini tanıtmak amacıyla Beykoz Belediyesi tarafından 12 Mart 2018 
tarihinde açılmıştır (tr.wikipedia.org, 20.09.2020). Mehmet Akif Odası, Şiir Kü-
tüphanesi, Seminer Odası bölümleriyle tasarlanarak ziyarete açılan müzede, şai-
rin Safahat ve Gölgeler kitabının orijinal ilk baskıları, çıkardığı Sırat-ı Müstakim 
Dergisi’nin 7 ciltlik tam koleksiyonu bulunmaktadır. Müzede Osmanlı Türkçesiyle 
yayınlanmış ve el yazması divanlar, ilk baskı şiir kitapları, şiir dergileri, Türk şiiri 
üzerine binden fazla inceleme kitabı ve 5 bin kitaplık şiir kitaplığı ziyarete açıktır. 
Müzede ayrıca şairin ve Türk şiirine damga vuran şairlerin şiirleri sesli olarak din-
lenebilmektedir (www.trthaber.com, 21.09.2020).

Beykoz’da bulunan diğer müzeler ise şunlardır:

● Beykoz Cam Müzesi

● Beykoz Mecidiye Kasrı Müzesi

● Aydınlatma ve Isıtma Araçları Müzesi

● Deniz ve Su Ürünleri Müzesi

● Arıcılık Müzesi

● Zosia Teyze’nin Anı Evi

Mesire/Piknik Alanları ve Ormanları

İstanbul’da birçok mesire alanı bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında bunla-
rın Boğaziçi’nin iki tarafında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çok şaşırtıcı bir du-
rum değildir. Çünkü Osmanlı döneminde şehir merkezinden uzakta kalan, ufak 
köylerden ve iskelelerden oluşan Boğaziçi, sayfiye yani bugünkü anlamıyla yazlık 
olarak kullanılmaktaydı. Beykoz da Boğaziçi’nin Anadolu kıyısında bulunmaktadır 
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ve birinden güzel mesire alanlarına sahiptir. Anadolu Kavağı, Anadolu Feneri ile 
Beykoz’un meşhur içme suları olan Karakulak ve Sırmakeş sularının bulunduğu 
Dereseki ve Akbaba köyleri eskiden olduğu gibi bugün de İstanbul halkı tarafından 
rağbet görmeye devam etmektedir. Geçmişte Abraham Paşa Korusu, günümüzde 
ise çeşitli sosyal tesislerle birlikte Beykoz Korusu olarak adlandırılan ormanlık alan 
ile Burunbahçe sahilini de bunlara ekleyebiliriz (Çoruk, 2019). Beykoz’da bulunan 
önemli mesire alanları şunlardır:

Göksu-Küçüksu: Göksu, deresiyle ve çayırlarıyla tarih boyunca, eğlence ve mesi-
re alanı olarak anılmıştır. Beykoz’da padişahların en gözde uğrak yerlerinden biri 
Göksu’ydu. Buraya Kasr-ı Hümayun da yaptırılmıştır. Küçüksu iskelesine yakın bir 
konumu vardır. Bu yüzden adına Küçüksu Kasrı da denilmektedir. Osmanlı döne-
minde padişahlar av için Beykoz’a geldiklerinde, dinlenme mekânı olarak bu kasrı 
kullanmışlardır. Boğaziçi’nin en çok rağbet gören bu mesire alanına, sultanların 
dışında halkın da itibar ettiği bilinmektedir. Genellikle cuma günleri gidilip kayık-
larla gezilen Göksu Deresi ve Küçüksu civarındaki çayırlar, halk için de eğlenme ve 
dinlenme imkânı sunmaktaydı (Akpınar, 2013).

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “İstanbul şehri içerisinde madenlerden dokuzun-
cusu Göksu Hisarı denen gezinti ve eğlence yerindeki dağlardan taşlardan çıkan 
kireçtir ki, kardan ve sütten beyaz olup dünya üzerinde benzeri yoktur. Onuncu 
maden ise yine Göksu’da çıkan kırmızı topraktır. Bu topraktan çeşitli bardaklar, ça-
naklar ve çömlekler yapılır.” der. Günümüzde Göksu güzelliğini hala korumaktadır. 
İstanbul’da yaşayanların nefes alabildiği nadide mekânlardan biri konumundadır. 
Küçüksu ve Göksu dereleri arasında kendini kısmen muhafaza eden çayırı, Kü-
çüksu Kasrı, iskelesi, kasırla Göksu Deresi kıyısına sırasıyla dizilmiş restoranları, 
çömlekçileri, mısırı, tarihi halat fabrikasıyla ilgi çekici potansiyele sahiptir (www.
beykoz.bel.tr, 09.10.2020). 

Karlıtepe Mesire Alanı: 2018 yılında Gümüşsuyu semtinde 220 bin m2lik alana 
kurulan ve İstanbul’un en güzel manzaralarından birisine sahip olan mesire alanı-
dır. Mesire alanı içerisinde; 1 adet kır lokantası, 4 adet büfe, 4 adet tuvalet, 1 adet 
mescit, 1 adet soyunma ünitesi, 4 adet yağmur barınağı, 4 adet sekizgen kameriye, 
11 adet çeşme, 3 adet 20 tonluk su deposu, 4 adet amfi tiyatro, 220 adet piknik 
masası, 90 adet seyir terası ( 8 adedi kapalı - 11 adedi oturma banklı), 1 adet mini 
futbol sahası ile 1 adet basketbol/voleybol sahası ve egzersiz alanları, 3 adet çocuk 
oyun alanı, 3500 m yürüyüş yolu ve 580 m bisiklet yolu, 1800 m3 taş kaplamalı araç 
yolu (3.5m genişliğinde), 180 araçlık otopark bulunmaktadır (www.dostbeykoz.
com, 22.09.2020).

Beykoz Çayırı: Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Abdülmecid’e hediye ola-
rak 1845’te yaptırdığı Beykoz Kasrı, Boğaziçi’nde kâgir olarak inşa edilen ilk kasır 
olma özelliği taşımakta. Günümüzde halen ayakta duran kasır, halkın yoğun ola-
rak tercih ettiği bir mekândır. Geçmişte İstanbul’da her yıl terlikçi esnafının kuşak 
bağlama törenlerinin gerçekleştirildiği mesire yeri olma özelliğini de taşımaktadır. 
Ayrıca çayırda iki tarafı ağaçlıklı bir yolun olması, Beykoz Çayırı’nı diğer mesire-
lerden ayıran bir özelliktir (Akpınar, 2013). Günümüze kadar gelen Beykoz Çayırı 

63.760 m² büyüklüğünde alana sahip olup, 2 adet çocuk oyun alanı, 940 m. uzun-
luğunda yürüyüş parkuru, yürüyüş parkuru boyunca yol kenarlarında spor aletleri 
bulunan bir mesire alanıdır (www.anadoluparkbahceler.com, 22.09.2020).

Yuşa Tepesi: Hz. Yuşa Tepesi, Beykoz ilçesinde yer alan Anadolu Kavağı’nda bulun-
maktadır. Boğazın büyük bir bölümünün net olarak görülebildiği tepenin yüksek-
liği denizden 201 metredir (Fikret Tuna, 2014). Tepede Hz. Yuşa Türbesi ve Camii 
bulunmaktadır. Türbede gömülü olan zatın Yuşâ (m. ö. 1082-972) olduğuna ina-
nılmaktadır. Yuşâ Peygamber bir rivayate göre Musa Peygamber ile birlikte Mec-
meul-Bayreyn’e (Boğaziçi) gelmiş ve vefat ederek bu tepeye gömülmüştür. Çeşitli 
tefsirlerde Yuşâ’nın Musa’nın vefatından sonra peygamber olarak görevlendirildi-
ği, Hristiyanların ve Yahudilerin ona Yeşu dedikleri nakledilir. 1990’lardan sonra 
Beykoz Müftülüğü’nün öncülüğünde başlayan ve 2000’lerde de devam eden çalış-
malarla, görevli lojmanları, kültür evi, kütüphane, yemekhane, şadırvan gibi sosyal 
ve kültürel amaçlı müştemilat inşa edilmiş, camii ve çevresi önemli ölçüde restore 
edilerek ihya ve imar edilmiştir (tr.wikipedia.org, 20.09.2020). İstanbul halkının 
Yuşa Tepesi’ne gösterdiği ilgi, ulaşım imkânlarının geliştiği günümüz için de geçer-
liliğini korumaktadır (Çoruk, 2019).

Mihrabat Korusu: Kanlıca Semtinde Mihrabat Ormanı içerisinde yer almaktadır. 
İstanbulluların piknik ve dinlenme amaçlı kullandıkları koru, bitki örtüsü, manza-
ra ve görsel kapasite gibi doğal ve estetik değerler bakımından oldukça zengindir. 
Aynı zamanda yüksek rekreasyon potansiyeline de sahiptir (Uslu & Ayaşlıgil, 2007).

Sultaniye Hasbahçesi: Osmanlı zamanında sultanların en çok rağbet gösterdikle-
ri mekânlardan biri olan Sultaniye, gül bahçeleri ile insanları kendisine çeken bir 
mesire alanıdır (Akpınar, 2013). Boğaziçi’nde Paşabahçe ile Beykoz arasında yer 
almaktadır. Beykoz’da bulunan birkaç bahçenin en büyüğü olan bu bahçe, ismini 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Hançerli Sultan adlı eşinden almaktadır (Yıldız, 2014). 

Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı: Piknik alanları, mavi ve yeşil koylara bakan res-
toranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı ve locaların yer aldığı 5 yıldızlık tesisi ve haftada 
4 gün sadece kadınlara hizmet veren plajı bulunan mesire alanıdır (www.beykoz.
bel.tr, 09.10.2020). 

Bazı diğer mesire/piknik alanları ve ormanları ise şunlardır:

● Kaymakdonduran Mesire Alanı

● Polonezköy Tabiat Parkı

● Fatih Korusu

● Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı

● Beykoz Lions Kulübü Barış Ormanı

● Çavuşbaşı Ormanı
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● 164. Yıl Polis Hatıra Ormanı

● Beykoz - Karakiraz Ayhan Şahenk Sevgi Ormanı

● ÇEKÜL Vakfı 92 Ormanı

Kültür Merkezleri

Ulusal kültürün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla ülke genelinde kültür merkez-
leri kurulmuştur. Bu merkezlerde aynı zamanda sergi, gösteri, yarışma, toplantı gibi 
etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı merkezle-
rin yanı sıra yerel yönetimlerce açılmış ve faaliyetlerini sürdüren kültür merkezleri 
de bulunmaktadır. Beykoz’da da çeşitli kültürel etkinliklere, toplantı ve kurslara ev 
sahipliği yapan kültür merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezler şunlardır;

● Kavacık Kültür ve Sanat Merkezi, 

● Kavacık Hizmet Binası

● Şeyh Ethem Sırrı Efendi Kültür Evi

● Soğuksu Hizmet Binası

● Yeni Mahalle Hizmet Binası

● Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi

● Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi

● Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi

İnanç Turizmi Kaynakları

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlaması açısından Türkiye stratejik bir öneme sahip-
tir ve on bin yıllık tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, üç 
büyük din için önemli olan çekim alanlarını barındırmaktadır. Farklı inançlardan 
olan insanların hoşgörü içerisinde asırlardır iç içe yaşadığı dünyadaki önemli ülke-
lerden biri konumundadır (Okuyucu ve Somuncu, 2013: 628). İstanbul Türkiye’yi 
temsil eden küçük bir model gibidir. Sahip olduğu doğal güzelliklerle ve stratejik 
konumu itibariyle tarih boyunca farklı inanışa sahip birçok uygarlığın gelip geçtiği 
bir kent olmuştur. Bu yüzden üç semavi dine ait dini yapıları İstanbul’da görmek 
mümkündür.

İnanç turizmi çerçevesinde incelendiğinde Müslümanlar için önemli olan tarihi 
cami ve mescitlerin Beykoz’da bulunduğu görülmektedir. Serbostani Mustafa Ağa 
Camii, Muhaşşisinan Camii, Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii, Anadolu Hisarı 
Fatih Sultan Camii, Mihrişah Valide Sultan Camii, Göksü Peksimetçi Salihağa Ca-
mii, Çubuklu Merkez Halil Ağa Camii, İncirköy Sinanağa Camii, Anadolu Hisarı 
Namazgâhı ve Meryemzâde Mescidi Beykoz’da bulunan İslami yapılardır (www.
tarihi.ist, 13.10.2020). Ancak, inanç turizmi denildiğinde Beykoz özelinde yalnızca 

iki çekiciliğin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar;

Hz. Yûşa Türbesi: İstanbul’da birçok türbe bulunmaktadır. Ancak, Boğaz’ın mane-
vi bekçileri olarak bilinen Allah dostu veliler Aziz Mahmud Hüdayî, Yahya Efendi, 
Hz. Yûşa ve Telli Baba’ya ait türbeler en çok ziyaret edilen türbelerdir. Bunlardan 
Hz. Yûşa türbesi Beykoz’da bulunmaktadır (Söyler, 2019: 224). Mûsâ, İsrâiloğulla-
rı’nın kendilerine Tanrı tarafından vaat edilen topraklara girmeleri gerektiği emri-
ni alınca seçtiği on iki kişiyi keşif için önden göndermiş ve bunlardan sadece ikisi 
ilâhî emrin yerine getirilmesini istemiş, diğerleri ise o topraklarda zorbaların yaşa-
dığını ileri sürüp oraya giremeyeceklerini söylemiş ve Tanrı emrine karşı çıkmıştır. 
Tevrat’ta bu iki kişinin Yeşu (Yûşa) ile Kaleb olduğu belirtilir ve İslâmî kaynak-
larda da bu şekilde yer alır. Diğer taraftan Mûsâ ve Hızır kıssasında kendisinden 
Mûsâ’nın genç yardımcısı (fetâ) diye bahsedilen kişinin de Yûşa olduğu ifade edilir 
(İslam Ansiklopedisi, 2013: 43-44).

Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi: 1776’da inşa edilmiştir. Patrik Isdepanos II. 
Ağavni zamanında Canig Amira’nın hayırseverliğinde yeniden inşa edilmiş ve 
1834’te ibadete açılmıştır. Dört sene sonra ise depremden zarar gören kiremitler 
ve tavan yenilenmiştir. Uzun zaman bakımsız kaldıktan sonra köklü bir onarıma 
tabi tutulan kilise 1946’da yeniden açılmıştır. Kilise 1962, 1970, 1982 tarihlerinde 
onarım görmüştür. İstanbul’daki kiliselerin içinde Kutsal Sofrası sedeften olan tek 
kilisedir (www.turkiyeermenileripatrikligi.org, 13.10.2020).

Sağlık Turizmi Olanakları

Sağlık turizmi bir kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan sağlığını korumak, 
daha sağlıklı olmak ya da tedavi olmak amacıyla seyahat etmesi şeklinde tanımla-
nabilir (Günay Aktaş, 2018). Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşayanların yoğun ola-
rak sağlık turizmine katıldıkları bilinmektedir. Bunun en önemli nedeni yaşadık-
ları ülkelerdeki tedavi ücretlerinin yüksek olmasıdır (Ağaoğlu, Karagöz ve Zabun, 
2019: 4). Son yıllarda Türkiye, sağlık hizmetlerinde kaydettiği gelişmelerle dünyada 
dikkat çekmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça ucuz olan medikal 
hizmetleriyle ve termal kaynaklarıyla başka ülkelerdeki sağlık turistleri için cazip 
bir konuma gelmiştir. Özellikle medikal hizmetlerde İstanbul sahip olduğu sağlık 
merkezleriyle ön plana çıkmaktadır. Özellikle diş operasyonları, estetik operasyon-
lar ve saç ektirme operasyonları için birçok turist İstanbul’a gelmektedir. Beykoz’da 
da birçok hastane, estetik merkezi, saç ekim merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb. 
sağlık kuruluşu bulunmaktadır ve bunlar sağlık turizmi açısından çekicilik oluş-
turmaktadır.

Deniz ve Kıyı Turizmi Alanındaki Çekicilikleri

Deniz turizmi, bir kişinin devamlı yaşadığı yerden başka bir yere, odağında ev 
sahibi deniz çevresi olan eğlence ve dinlenme faaliyetleri gerçekleştirmek amaçlı 
yapılan seyahatlerdir. Buradan hareketle, birçok aktivite deniz turizmi kapsamın-
da sayılabilmektedir. Bunlar; tüplü ve şnorkelli dalış, rüzgâr sörfü, balıkçılık, de-
niz canlılarını ve kuşlarını gözlemleme, kruvaziyer turizmi ve feribot endüstrisi, 
yelkencilik, yat turizmi, kutup turizmi, deniz müzeleri, tüm kumsal aktiviteleri ve 
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daha fazlasıdır (Kozan, Özdemir ve Günlü, 2014: 116). Dünyadaki birçok insan için 
tatil, deniz kıyısına gitmeyi ifade ettiği için kıyılar en popüler turistik alanlardır. 
Kıyıyı tercih eden turistin önceliği yüzme ve güneş banyosuna uygun bir kumsal 
bulmaktır (Güçlü, 2010: 797).

Marmara Denizi kıyılarında İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Beykoz, de-
niz ve kıyı turizmi bakımından çekiciliklere sahiptir. Bunlar turizm işletme belgeli 
günübirlik gezi tekneleri, ticari yatlar, yüzer tesisler, limanlar ve plajlardır. Ayrıca 
Deniz ve Su Ürünleri Müzesi de bir çekicilik olarak sayılabilmektedir.

İstanbul’da sekiz marina bulunmaktadır. İstanbul’un dokuzuncu marinası olarak 
2014 yılında Beykoz Belediyesi’nin kamuya duyurduğu Beykoz Marina Projesi ise 
henüz tamamlanmamıştır (www.http://megaprojeleristanbul.com/, 13.10.2020). 
Bu proje tamamlandığı takdirde Beykoz’un deniz ve kıyı turizminde oldukça fazla 
olumlu etki yaratacağı düşünülmektedir.

Evsel ve plastikler atıklar İstanbul Boğazı’nı ciddi ölçüde kirletmek ve Beykoz sa-
hilleri de bu kirlenmeden etkilenmektedir. Kıyılardaki yeşil marula benzeyen yo-
sunlar kirlenme belirtisi olan türlerdir ve hızla artmaktadır. Beykoz’un Karadeniz’e 
bakan kıyılarında bu tür yosunlar sıklıkla görülmektedir. Beykoz’un plajları ve kı-
yıları planlanacak küçük yatırımlarla bile çok daha iyi hale getirilebilir ve kirlen-
menin önüne geçilebilir (Öztürk, 2019: 647). Böylelikle, deniz ve kıyı turizminden 
ilçenin daha çok faydalanması sağlanabilir.

Tarihî Mekânları

İstanbul, coğrafi konumu itibariyle Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gör-
mektedir ve bu nedenle tarih boyunca jeopolitik önemini korumuştur. Doğu ve 
Batı uygarlıklarının kesiştiği ve harmanlandığı bir nokta olarak görülen İstanbul 
birçok tarihi mekâna sahiptir. İstanbul’un Asya kıtasındaki topraklarının ilk kıs-
mında yer alan Beykoz’un da önemli tarihi mekânları bulunmaktadır. Beykoz’daki 
önemli tarihi mekânların bazıları şunlardır:

İshak Ağa Çeşmesi (Onçeşmeler): I. Mahmud devrinde başta gümrük eminliği ol-
mak üzere çeşitli görevlerde bulunan İshak Ağa’nın İstanbul’da beş çeşme yaptırdı-
ğı bilinmektedir. Çeşmelerin dördü Beykoz’da, biri Kireçburnu’nda bulunmaktadır. 
Bunlar arasında en gösterişlisi, Beykoz Camii’nin (Mustafa Ağa Camii) karşısın-
daki ulu çınarın altında bulunan ve “Onçeşmeler” diye anılan meydan çeşmesidir 
(İslam Ansiklopedisi, 2000, s. 521). 500 yıllık tarihi Mimar Sinan’a dayandırılan 
çeşme günümüz mimarisine Gümrük Emini İshak Ağa tarafından H. 1159 (M. 
1746) yılında yapılan restorasyon çalışması ile ulaşmıştır. Yüzyıllar içinde birkaç 
defa büyük restorasyon geçirmiştir. İshak Ağa Çeşmesi, 3 sıra halinde 8 mermer 
sütunla, sivri kemerlerin taşıdığı geniş saçaklı bir çatı altında, 6 metre eninde, 8 
metre boyunda ve 4 metre yüksekliğinde inşa edilmiştir. Çeşmenin ön kısmı yol 
seviyesinden aşağıda olduğundan mermer zemine yine mermer basamaklarla inil-
mektedir. Onçeşmeler’in tunçtan yapılmış on lülesinden 500 yıldan beri gece-gün-
düz kesintisiz su akmaktadır. Bu lülelerden ortadaki ikisi büyük, iki yandaki dörder 
lüleler ise küçüktür (www.beykoz.bel.tr, 09.10.2020).

Beykoz “Mecidiye” Kasrı: Beykoz “Mecidiye” Kasrı, İstanbul’un Beykoz ilçesinde 
yer alan tarihi bir kasırdır. Yalıköy semtinde Hünkâr İskelesi olarak anılan alanın 
güneyinde yer alır. Denizden başlayarak teraslar halinde yükselen bir peyzajın tepe 
noktasında ağaçlar arasında yer alan kasır, Batılılaşma dönemi mimarlığının bir ör-
neğidir. Kasrın yapımı 1845 yılında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa tarafından başla-
tılmış; paşanın ölümü üzerine, 1854’te oğlu tarafından tamamlatılmış ve dönemin 
padişahı Sultan Abdülmecid’e (1839-61) armağan edilmiştir. İki katlı ve simetrik 
yapılı olan binada orta sofalı şema tercih edilmiştir. Yapının bahçesinde iç duvarları 
istiridye kabukları ile bezenmiş “dağ hamamı” olarak anılan küçük bir dinlenme 
köşkü mevcuttur. Osmanlı geleneğinde bulunan serdap köşklerinin 19. yüzyıldaki 
bir uygulaması olarak görülmektedir (www.beykoz.bel.tr, 09.10.2020).

Anadolu Hisarı Namazgâhı: Beykoz Belediyesi sınırları içinde bulunan Anado-
lu Hisarı’ndaki namazgâh, Sultan Yıldırım Beyazıt’ın İstanbul’un fethi için 1396’da 
yaptırdığı Anadoluhisarı Kalesi bitişiğinde yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet 
tarafından fetih hazırlıkları kapsamında güçlendirilip genişletilen kalede topların 
bulunduğu kısım yükseltilirken askerlerin ibadet edebilmesi için yaptırılmış bir 
namazgâhtır (www.beykoz.bel.tr, 09.10.2020).

Abraham Paşa Korusu: Koru adını, Mısır Hıdivi Mehmet Ali Paşa’nın yakın 
adamlarından olan Ermeni kökenli Erem Amira’nın torunu Abraham Paşa’dan 
(1833-1918) almaktadır. İstanbul Boğazı sırtlarında, Beykoz Merkez mahallesi ile 
Paşabahçe mahallesi arasında geniş bir arazi üzerine yayılmıştır. Abraham Paşa’nın 
koru içerisinde yaptırdığı ve Abdülmecid’e hediye ettiği köşk, 1937 yılında yanarak 
yok oldu. Beykoz Fidanlığı içinde yer alan Tarihi Abraham Paşa Çiftliği’nde resto-
rasyon çalışmaları devam etmektedir. Abdülaziz’in ardından Osmanlı tahtına çı-
kan II. Abdülhamit, Abraham Paşa’nın İstanbul’da sahip olduğu geniş topraklardan 
rahatsızlık duymuş, bu araziyi kendisinden satın alarak Paşabahçe Koyu’na bakan 
bölümünü Hürriyet Bahçesi adıyla park olarak düzenleyerek halkın kullanımına 
sunmuştur. Abraham Paşa’nın mülkiyetindeyken, koru Fransız bahçe uzmanla-
rı tarafından düzenlenmiş, içinde köşkler, kuşhaneler ve havuzlar inşa edilmiştir. 
Türkiye ikliminde doğal olarak yetişmeyen, yurtdışından getirilmiş egzotik bitki ve 
ağaçlar dikilmiştir. Koru içinde küçük bir tiyatro yaptırılmışsa da bu tiyatro 1937 
yılında çıkan bir yangında yıkılmıştır. İki büyük yapay mağara, beş havuz, kayalarla 
oluşturulmuş 3 yapay çağlayan bulunmaktadır. Havuzlardan birinin içinde küçük 
bir yapay ada vardır (www.beykoz.bel.tr, 09.10.2020).

Anadolu Hisarı Nişangâhı: 1811 yılında Sultan II. Mahmud’un (1808-1839) adı-
na kırdığı ok atma rekorunu yaşatmak adına dikilen bir çeşit belge ve sanat eseri 
niteliğindeki hatıra taşı olan nişangâhlardan birisi Anadolu Hisarı semtinde Nişan-
gâh ile Dikilitaş sokağın kesiştiği noktada yer almaktadır. Sultan II. Mahmud’un 
808,5m., 810,48m. ve 804,54m. mesafelerinde ok attığı kayıt altına alınmıştır (www.
ozhanozturk.com, 09.10.2020).

Hıdiv Kasrı: Hıdivlik makamı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Mısır valilerine ver-
diği unvandır. Hıdiv Kasrı, İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Çubuklu sırtlarına 1907 
yılında Mısır’ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan Mimar Delfo Semi-
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nati’ye yaptırılmıştır. Dönemin mimari modasına uygun olarak art nouveau tarzın-
dadır (www.beykoz.gov.tr, 09.10.2020).

Anadolu Hisarı: İstanbul’u fethetme amacında olan Yıldırım Bayezid (1389-1402) 
tarafından, İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde ve artık Osmanlı Beyliği’nin kont-
rolü altında olan Anadolu tarafında bir “köprübaşı” olarak, Boğaz geçişini kontrol 
etmek ve Göksu Vadisi’ne girişi önlemek amacıyla yaptırılmıştır. Anadoluhisarı, 
Osmanlı devri Türk askerî mimarisinin önemli eserlerinden biri olması yanında, 
İstanbul’un fethinden önce Karadeniz boğazında Türklüğün ilk ve en eski izi olarak 
da özel bir değere sahiptir (İslam Ansiklopedisi, 1991, s.147-148).

Yoros Kalesi: Anadolu yakasında bulunan ve Boğaz’ın Karadeniz girişinin doğu 
tarafında bulunan kale, Rumeli Kavağı üzerinde bulunan İmros Kalesi’yle bir-
likte boğazın girişini kontrol etmek amacıyla kurulmuştur (www.beykoz.bel.tr, 
09.10.2020).

Mihrişah Sultan Çeşmesi: Çeşme Küçüksu’da, Küçüksu Caddesi üzerinde yer al-
maktadır. Küçüksu Kasrı içinde yer alan çeşme, 1806’da Sultan III. Selim Han tara-
fından annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılmıştır. Yapı, günümüze özgün olarak 
gelebilmeyi başarmış ender eserlerdendir (www.beykoz.bel.tr, 09.10.2020).

Beykoz’daki Mevcut Yürüyüş Rotaları

Yürüyüş (trekking), belirli zorluklar ve özellikler gösteren doğa koşullarında yaş 
gruplarına uygun ve zaman sınırlı olarak düzenlenen yürüyüşler olarak tanımlan-
maktadır (Açıksöz, Topay ve Aydın, 2006: 81). Yürüyüş, özellikle kırsal alanlarda, 
sağlıklı yaşam kaynağına başarılı bir şekilde entegre edilebilen bir rekreasyon faa-
liyeti olarak ön plana çıkmaktadır. Doğa yürüyüşlerinin amacına ulaşabilmesi için 
güzergâhlarının doğru planlanması ve oluşturulması gerekmektedir (Selim, 2019: 
618).

Doğa yürüyüşü potansiyeli olarak Beykoz, zengin bir coğrafyaya sahiptir. Özellikle 
şehrin keşmekeşinden kısa süreliğine de olsa uzaklaşmak isteyen birçok İstanbullu, 
doğa yürüyüşü için Beykoz ormanlarını tercih etmektedir. Beykoz ilçesindeki bazı 
yürüyüş rotaları şunlardır:

• Çavuşbaşı-Elmalı barajı

• Tokatköy-Kaynarca Köyü-Beykoz Ormanı

• Polonezköy-Cumhuriyet Köyü 

• Polonezköy Tabiat Parkı rotası

• Polonezköy Tabiat Parkı-Sessizlik Zonu 

• Polonezköy-Reşadiye 

• Polonezköy-Cumhuriyet Köyü-Kılıçlı-Karakiraz Köyü (Şile)

• Mahmut Şevket Paşa Köyü-Alibahadır Köyü

• Çifteçınarlar-Poyrazköy

• Alibahadır-Riva

• Göllü-İncir Boğazı Koyu

Yapılan çalışmada Beykoz ilçesinin mevcut turistik alanları belirlenmiş ve kendi 
içinde tarihi mekânlar, mesire alanları, kültür merkezleri, müzeler, inanç turizmi 
kaynakları, deniz ve kıyı turizmi alanları olmak üzere sınıflandırılmıştır (bkz. Ha-
rita 2)

Harita 2: Beykoz İlçesinin Turizm Kaynakları

YÖNTEM 

Bu çalışmanın başlıca materyalini, araştırma alanı olan İstanbul’un Beykoz ilçesi 
oluşturmaktadır. Beykoz ilçesinin doğal çevre özelliklerinin nispeten daha iyi ko-
runmuş olması, tabiat parkı, doğal sit alanı, çeşitli turizm çeşitliliklerinin bulunma-
sı ve COVID-19 nedeniyle turizm ve eğlendinlen etkinliklerinin değişen öncelik-
leri dikkate alınması alan seçiminde etkili olmuştur. 

Bireylerin, örgütlerin çeşitli amaç ve/veya hedefleri; bunlara ulaşmalarını sağla-
yacak farklı alternatifleri mevcuttur. Bunlar arasından seçim yapılması, en basit 
ifadeyle, karar olarak tanımlanmaktadır. Karmaşık olaylarda karar verebilmek için 
pek çok istatistiki yöntem kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada çok kriterli ka-
rar verme (ÇKKV) yöntemi olan Analytic Hierarchy Process (AHP) tekniğinden 
yararlanılmıştır.
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AHP, 1970’li yıllarda karmaşık olan ÇKKV problemlerinin çözümü için Thomas L. 
Saaty tarafından geliştirilmiştir (Yıldırım ve Önder, 2014). AHP tekniğinin aşama-
ları sırasıyla; problemin tanımlanması, ana ve alt karar kriterlerinin belirlenmesi ve 
tanımlanması, alternatiflerin belirlenmesi, hiyerarşik yapının oluşturulması ve nis-
pi önem ölçeğinin belirlenmesi şeklindedir (Uludağ ve Doğan, 2016). AHP, karar 
alternatiflerinin sayısal bir ölçekle sıralanmasını sağlayacak şekilde ölçülebilmesini 
sağlayan ve seçenekleri önem derecelerine göre sıralayan, nitel ve nicel değişkenleri 
eş zamanlı değerlendirebilen matematiksel bir yöntemdir (Gümüş vd., 2019).

Yer seçim kararlarının oluşturulmasında Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) me-
totları analizlerin etkin ve hızlı bir şekilde uygulanması için geliştirilmiştir. TOP-
SIS, Electre, Promethe, Analitik Ağ Süreci (AAS), AHP; uzmanların seçimlerini 
kolaylaştırabilmek için çoklu karar verme metotlarına örnek olarak gösterilebilir 
(Gümüş vd., 2019: 135).

AHP’nin üç temel aşaması vardır. Bunlar; hiyerarşik yapının oluşturulması, ikili 
karşılaştırmaların yapılması ve ağırlıkların hesaplanması olarak özetlenebilir. Hi-
yerarşik olarak sıralanan öznel ölçütler arasında ikili karşılaştırmalar yapılırken 
“A ölçütü B ölçütüne göre ne kadar önemlidir?” sorusunun cevabının aranması 
yöntemin temelini oluşturmaktadır (Gümüş vd., 2019:137). 

Tablo 4: AHP Değerlendirme Ölçeği

Önem Yoğunluğu Tanım

1 Eşit Önem Durumu

2 Zayıf veya Biraz Daha Önemli

3 Orta Derecede Daha Önemli

4 Orta Dereceden Fazla Önemli

5 Güçlü Derecede Önemli

6 Güçlü Dereceden Daha Fazla Önemli

7 Çok Kuvvetli veya Kanıtlanmış Derecede Önemli

8 Çok Çok Güçlü Derecede Önemli

9 Aşırı Önem Durumu

Kaynak: Saaty, 1980.

Bir karar verme probleminin AHP Yöntemi ile çözümlenebilmesi için gerekli adım-
lar aşağıda verilmiştir. Her bir adımda, formülasyon ile birlikte ilgili açıklamalar 
yapılmıştır (Ankara Üniversitesi, Açık Ders Malzemeleri, Erişim: 25.10.2020);

1. Adım: İkili karşılaştırmalar matrisi aşağıdaki formül ile oluşturulur. 1 ile 9 ara-
sında değerler alan bir önem derecesi ölçeği kullanılarak, önce temel ölçütler, varsa 
alt ölçütler ve son olarak tüm ölçütlerin dikkate alınarak ölçütlere göre karar seçe-
neklerinin karşılaştırıldığı matrisler oluşturulur. Karşılaştırma matrisleri köşegen 

elemanları 1 olan bir kare matristir.

2. Adım: İkili karşılaştırma matrisleri normalize edilir. Matristeki her eleman 
kendi sütun toplamına bölünerek, normalize edilir. Normalize edilmiş matrisin her 
bir sütun toplamı 1 olur.

3. Adım: Öncelik vektörü hesaplanır. Normalize edilmiş matrisin her bir satır 
toplamı, matrisin boyutuna bölünerek ortalaması alınır. Bulunan bu değerler her 
bir ölçüt için hesaplanan önem ağırlıklarıdır. Bu ağırlıklar, öncelik vektörünü oluş-
turur. 

4. Adım: Tutarlılık oranı hesaplanır. İkili karşılaştırmaların yapılması ve önce-
liklerinin belirlenmesinin ardından karşılaştırma matrislerinin tutarlılığının he-
saplanır. İkili karşılaştırma yargısı sonucu oluşan bir A matrisinin tutarlı olup ol-
madığını belirleyebilmek için birçok yöntemden bir tanesi olan “Tutarlılık İndeksi 
(Consistency Index-CI)” adı verilen katsayının hesaplanması gerekir. CI katsayısı;

5. Adım: Tutarlılığı değerlendirebilmek için “Rassal Indeks (Random Index-RI)” 
değerinin bilinmesi gerekir. n boyutlu karşılaştırma matrisleri için tanımlanan RI 
değerleri belirlenir.
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6. Adım: CI ve RI değerleri belirlendikten sonra “Tutarlılık Oranı (Consistency 
Ratio-CR)” hesaplanır. CI=CR/RI 

Eşitlik (9) ile tanımlı CR’nin 0.10’dan küçük çıkması durumunda karşılaştırma 
matrisinin tutarlı olduğuna karar verilir. Ölçütler için ikili karşılaştırma matrisi 
oluşturularak, karar seçeneklerinin öncelik vektörü hesaplanır. Bu öncelik vektörü, 
ölçütler için ağırlık vektörü olarak da tanımlanabilir. 

7. Adım: Karar seçenekleri sıralanır. Ölçütler için elde edilen öncelik vektörleri 
birleştirilerek, tüm öncelikler matrisi elde edilir. Tüm öncelikler matrisi ile karar 
seçeneklerinin öncelik vektörü çarpılıp toplanarak sonuç vektörü elde edilir. Bu 
vektörde en yüksek ağırlığa sahip olan karar seçeneği problemin çözümü için ter-
cih edilmesi gereken karar seçeneği olarak belirlenir.

8. Adım: Değerlendirme ölçütlerine ilişkin ağırlıklar, w1=0,20 w2= 0,15 w3= 0,40 
w4:0,25 biçiminde verilir. Buna göre, karar seçeneklerinin önem seviyeleri sırasıyla 
%40, %25 ve %20, %15’tir. Böylece w3>w4>w1>w2 şeklinde önceliklerine göre ka-
rar seçenekleri tercih edilir.

AHP Tekniği İle Ölçütlerin Belirlenmesi

Araştırmada söz konusu tekniğin kullanım amacı; uzmanların vermiş olduğu pu-
anlar ile Beykoz ilçesinde doğaya dayalı turistik faaliyetler için en uygun alanları 
belirlemek ve mevcut çekiciliklerden yola çıkarak alternatif rotalar belirlemektir. 
Beykoz ilçesinde en uygun alan seçimine ilişkin karar vermede etkili olacak toplam 
7 ölçüt belirlenmiştir. Ölçüt olarak yükselti, arazi kullanımı, eğim, şehre uzaklık, 
yola uzaklık, turistik çekiciliklere uzaklık ve su kaynaklarına yakınlık seçilmiştir. 
Alternatifler olarak ise bu ölçütlerin özellikleri verilmiştir. Dolayısıyla karar prob-
leminde 38 alternatif bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında karar probleminin hiye-
rarşik modeli oluşturulmuştur. Probleme ilişkin model yukarıdan aşağıya olacak 
şekilde oklarla gösterilmiştir (bkz. Şekil 3). Şekil 3. AHP Modeli Şeması

Çalışmada, Saaty (1980) tarafından önerilen (1-9) puanlı karar ölçeğinden yarar-
lanılmıştır. Puanlama ölçeği turizm amaçlı yapılan araştırmalarda (Özşahin ve 
Kaymaz, 2014) bildirilen en uygun alanlar (9-6), uygun alanlar (6-3) ve uygunsuz 
alanlar (3-1) sonuç sınıfı kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada literatür 
ışığında doğa turizmine uygun alanlara yönelik derecelendirme yapılmıştır.

Beykoz İlçesi İçin Alternatif  Yürüyüş / Bisiklet Rotaları

Bu çalışmada Covid-19 nedeniyle insanların sosyal mesafeyi koruyabilecekleri ve 
doğal ortamları tercih edebilecekleri tercihler de göz önünde bulundurularak do-
ğada vakit geçirmeyi artıracak rotalar belirlenmesi öncelik taşımıştır. Beykoz ilçe-
sinde alternatif turizm faaliyetleri için en uygun yer seçimi AHP yöntemi ile ger-
çekleştirilmiştir. Bu kapsamda kullanılan 7 ölçüt ve 38 alternatif değerlendirilmiş 
ve karar verme işlemi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre karar vericiler için yer 
seçiminde en önemli ölçütün %40,57 ile arazi kullanımı (orman) olduğu belirlen-
miştir. En önemsiz ölçüt ise %2, 29 ile yükseklik (1000 ->) olmuştur (bkz Tablo 5).
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Tablo 5: AHP Yönteminden Elde Edilen Kriterlerin Ağırlıkları

Parametreler Ağırlık Yüzdelik
Yükseklik
(1000->) 0,0229 %2,29

Arazi Kullanımı
(Orman) 0,4057 %40,57

Eğim
(Dağlık Arazi)(%40->) 0,2642 %26,42

Şehre Uzaklık
(0-100m) 0,0272 %2,72

Yola Uzaklık
(1000m->) 0,0885 %8,85

Turist Çekiciliklerine Uzak-
lık
(5000m->)

0,0886 %8,86

Su Kaynağına Yakınlık
(0-100m )

0,1029
 %10,29

Toplam 1 100

Beykoz ilçesinin, doğa alternatif turizm potansiyelinde etkili olan yukarıda açık-
lanan faktörlerin ağırlık değerleri ölçüsünde gerçekleştirilen ağırlıklı çakıştırma 
analizi sonucunda elde edilen veriler ile CBS ortamında bir uygun alanlar haritası 
yapılmıştır. Alternatif turizm faaliyetleri bakımından ilçenin kuzey ve doğu kısım-
larının uygun alan olduğu belirlenmiştir. Uygunsuz alanların ise daha çok ilçenin 
güneybatı kısmında olduğu tespit edilmiştir (bkz. Harita 3).

Harita 3: Beykoz İlçesinin Uygunluk Sınıflarına Göre Alternatif Turizm Potansiyel Alanları

Beykoz ilçesinde alternatif turizm faaliyetleri için, hem alanyazın hem de belirle-
nen uygun alanlar göz önünde bulundurularak şehirden kıra, kırdan şehre olmak 
üzere 3 rota oluşturulmuştur (bkz. Tablo 6). Bu rotalar ArcGis 10.3 ortamında Cos 
Path analizi ile belirlenmiştir. Belirlenen rotalar farklı turistik faaliyetlere olanak 
sağlamaktadır. 6, 30 ve 45 km’lik 3 ayrı yürüyüş/bisiklet rotası oluşturularak zorluk 
derecelerine göre çeşitlendirilmiştir. Rotalar şu şekildedir;

1. Rota (6 km): Kaymakdonduran Mesire Alanı, Akbaba Köyü, Dereseki Köyü, 
Karlıtepe Mesire Alanı.

2. Rota (30 km): Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı, Karakiraz Ayhan Şahenk 
Sevgi Ormanı.

3. Rota (45 km):Yuşa Türbesi, Yoros Kalesi, Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı, Ta-
rihi Beykoz Dalyanı.

Buna göre yürüyüş / bisiklet rotalarının, Beykoz ilçesinde alternatif turizm faali-
yetleri için belirlenen uygun alanlara paralel olarak harita üzerinde gösterimi sağ-
lanmıştır (bkz. Harita 4).

Harita 4. Beykoz İlçesi Yürüyüş Rotaları

Beykoz ilçesinde şehir içinde yürünebilecek / ulaşım aracı kullanılarak gezilebile-
cek güzergâhlar da mevcuttur. Mavi Rota; deniz ve kıyı turizmi, Beykoz Osmanlı 
Tarihi Yürüyüş Rotası; tarihi ve kültürel turizm ve Beykoz İnanç rotası; inanç turiz-
mi kapsamında yapılacak etkinliklere uygunluk sağlamaktadır. Şehir içi temalı gezi 
rotaları Tablo 6’da verilmiştir. 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 427426

Tablo 6: Beykoz İlçesi Alternatif Turizm Rotaları

Rota Güzergâh

1.Beykoz Mavi Rota *Beykoz Korusu, 
*Burunbahçe Sahili.

2.Beykoz Osmanlı Tarihi Yürüyüş 
Rotası

*Beykoz Mecidiye Kasrı.
*İshak Ağa Çeşmesi, 
*Abraham Paşa Korusu,
*Sultaniye Has Bahçesi,
*Hidiv Kasrı,
*Anadolu Hisarı,
*Anadolu Hisarı Namazgâhı, 
*Mihrişah Sultan Çeşmesi, 
*Anadolu Hisarı Nişangâhı.

3.Beykoz İnanç Rotası

*Hz. Yüşa Türbesi
*Meryemzade Mescidi,
*Serbostani Mustafa Ağa Camii, 
*Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi,
*İncirköy Sinanağa Camii,
*Çubuklu Merkez Halil Ağa Camii,
*Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii,
*Muhaşşisinan Camii, 
*Anadolu Hisarı Namazgâhı,
*Anadolu Hisarı Fatih Sultan Camii,
*Göksü Peksimetçi Salihağa Camii, 
*Mihrişah Valide Sultan Camii.

Rotalar belirlenirken gerçekleştirilebilecek alternatif turizm faaliyetlerinden yü-
rüyüş (trekking), kültür ve inanç turizmi etkinlikleri Beykoz ilçesi için uygun 
görülmüştür. Doğa yürüyüşleri, doğa turları ve yürüyüş turları doğaya bağımlı 
etkinliklerin en fazla tercih edilebilir olanlarıdır (Özşahin, 2015). Aynı zamanda 
oluşturulan rotalarda hem ilçedeki en uygun alanlar hem de destinasyon bölgeleri 
birlikte düşünülmüştür. 

Sonuç Ve Öneriler

Beykoz tarihi, kültürel ve inanç turizmi açısından çekiciliklere sahip bir şehir yer-
leşmesidir. Şehirsel doku hem sakinlerine hem de ziyaretçilere çok çeşitli etkin-
likler ve hizmetler sunmaktadır. Beykoz’da ulaşım, konaklama, yiyecek içecek iş-
letmelerinin yanı sıra eğlence ve etkinlik seçenekleri de mevcuttur. Türkiye’nin en 
büyük nüfusa sahip ilinde bulunmasına rağmen şehirsel koşulların yanı sıra doğal 

alanlara, ormanlara ve kırsal yerleşmelere de sahiptir. Bütünsel olarak değerlendi-
rildiğinde şehirsel alt yapının avantajları, kırsal/doğal ortamların çekiciliği, tarihi, 
dini ve kültürel unsurların varlığı ilçeye güçlü bir çekicilik katmaktadır. Deniz kıyı-
sında olması da coğrafi görünüm açısından ilçenin turistik değerini artırmaktadır. 
İlçede şehir ve doğal, kırsal alanların turizm hizmetleri açısından bütünleştirilme-
sinin sağlanması ve tüm güçlü yönleri öne çıkaracak stratejilerin geliştirilmesi ve 
eylemler tasarlanması uygun olacaktır.  

Öncelikle COVID-19 nedeniyle eve kapanan, karantinalarla bunalan ve sosyal me-
safeyi koruyabilecekleri doğal ortamlar arayan kişiler için sağlıklı yöresel gıdalara 
ulaşabilecekleri, doğada etkinlik yapabilecekleri şehir ile kırı birbirine bağlayan 
yürüyüş rotalarının çeşitlendirilmesi ve düzenlenmesi ile başlanabilir. Bu çalışma-
da farklı zorluklara ve özelliklere sahip 3 yürüyüş/bisiklet rotası tespit edilmiştir. 
Bu rotalar üzerinde çalışılmalı, güzergâhta iyileştirmeler yapılmalı ve tanıtılmalı-
dır. Farklı turist özelliklerine hitap edebilmesi için rotalar zaman zaman yollarla 
kesiştirilmiştir. Yola yakınlık bir çekicilik olarak geliştirilmesine dikkat edilebilir. 

Ziyaretçilere Beykoz içinde şehirsel hizmetlere ulaşabilecekleri, şehirde de tari-
hi ve kültürel açıdan kendilerini besleyebilecekleri olanaklar söz konusu olduğu 
vurgulanması önemlidir. Turistlere doğa ile kesişim vurgusunun yanı sıra şehirde 
de farklı etkinliklere yer verebilecekleri seçenekler oluşturulmalıdır. Bu çalışmada 
Osmanlı, Beykoz inanç turizmi ve mavi rota olarak tanımlanan yürüyerek ve/veya 
ulaşım aracı ile gezebilecekleri güzergâhlar önerilmiştir.  

Yeme içme turizmin vazgeçilmez ve önemli çekiciliğe sahip bir bileşenidir. Tüm 
önerilen rotalar için gastronomik çekiciliklerin geliştirilmesi bu rotaların cazibesi-
ni artırabilir. Gastronomik ürünler için sahadaki çalışmalarla köylere özgün reçe-
telerin ya da orman/deniz ürünlerinin tespiti yapılmalıdır. Tespit edilen gıdaların 
ya da yemeklerin turistik ürüne dönüştürülmesi, paketlenmesi, sunulması ve satıl-
ması ile ilgili eylemler yürütülebilir. 

Bütün öneriler hayata geçirilirken günümüz sorunlarının temelinde sürdürülebi-
lirliğin göz ardı edilmesinin yattığı unutulmamalı, tüm eylemler sürdürülebilirlik 
önceliğinde geliştirilmelidir. 
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Beykoz Ormanlarının  
Ekolojik Özellikleri ve 
Ekosistem Hizmetleri

Hüseyin Barış TECİMEN1

Özet

Bu çalışma ile Beykoz ilçesi çevresinde bulunan ormanların genel ekolojik özellik-
lerinin bir değerlendirilmesi yapılmış ve ormanların sunduğu ekosistem hizmetleri 
bakımından, ormanların sürekliliği incelenmiştir. Beykoz ve çevresinde yer alan 
orman alanları 28273 ha’dan oluşmaktadır. Beykoz, tarihi yapısı, doğal güzellikleri, 
İstanbul Boğazı’na yakın olan coğrafi konumuyla İstanbul’un gözde yaşam alanları 
içinde yer almaktadır. Ekonomik ve doğal güzellikleri bakımından cazip bir yaşam 
sunan Beykoz ormanları da aynı şekilde piknik alanları, yürüyüş alanları ve doğa 
kâşifleri gibi kısa zamanlı doğada zaman geçirme taleplerinin yanı sıra şehrin gü-
rültüsünden uzak kalmayı tercih eden toplumun yüksek gelirli kesimleri için de 
orman alanlarına yakın yerlere yapılan villa yaşamı sürmek isteyenlere de cevap 
verebilmektedir. Toplumun bu talepleri ise orman alanları üzerinde baskı yarat-
maktadır. 2B kanunu ile orman dışına çıkarılarak iskâna dönüşen alan ve doğal 

1  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy 
İstanbul, hbarist@gmail.com btecimen@istanbul.edu.tr 
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alanlar içinde kurulan etkinlik bahçeleri, Beykoz ormanlarının, koruma-kullanma 
dengesini bozabilmektedir. Bu çalışma ile Beykoz ormanlarının ekolojik özellikle-
rinin ve ekosistem hizmetlerinin irdelenmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ekosistem hizmetleri, kent ormanları, orman ekolojisi.

Giriş

Kent ormanları ve kentler çevresinde yer alan ormanların, insan baskısı altında 
sürekli bir değişim süreci içinde olması kaçınılmazdır. İstanbul, dünyanın finans 
merkezi olan kentleri arasında olma yarışında çok ileride olmasa dahi (64/75) (Yıl-
maz 2011), dünyanın önde gelen ekonomik hareketliliği yüksek kentleri arasında-
dır. Kentin nüfusu her yıl artmakta ve kentleşmenin genişlemesinden dolayı konut-
laşma genellikle şehrin dışına doğru yönelmektedir. Bu da İstanbul’un çevresinde 
bulunan kent ormanları üzerinde baskıyı arttırmaktadır. Nitekim çeşitli çalışma-
larda, Beykoz’un orman alanlarında daralma meydana geldiği ve bunun plansız 
yapılaşma ile gerçekleştiği tespit edilmiştir (Sevgi 1988; Köktürk ve Köktürk 2004; 
Musaoğlu ve ark. 2005; Kara ve Karatepe 2012).  Beykoz ilçesi de İstanbul’un gözde 
yeni nesil yaşam alanları sunan beldeleri arasında yer almış ve pek çok markalaş-
mış gayrimenkul sitelerinin yatırım sahası hedefine girmiştir (Bişkin 2013). Bunun 
yanı sıra nüfusu her geçen gün artan İstanbul’un, sakinlerine sunabildiği yeşil alan-
lar arasında da Beykoz ormanları ve koruları özel bir yer tutmaktadır (Perouse ve 
Danış 2005). 

Orman ekosistemleri de diğer doğal ekosistemler gibi bir taşıma kapasitesine sa-
hip olup, bunun sürdürülebilir olarak ideal bir seviyede tutulabilmesi, söz konusu 
doğal sistemlerin yönetilmesi sırasında gözetilecek kullanım ve koruma rejiminin 
aynı anda yürütülebilmesi ile mümkündür. Kent ormanları, hassas ekosistemler 
arasında yer almakta ve bakir ormanlar veya insan baskısından uzak olup, orman 
fonksiyonlarının yerine getirilmesi daha uygun olan işletme ormanlarından farklı 
olarak, kent ormanlarında, kullanma-koruma dengesi açısından, korumanın daha 
öncelikli olduğu ormanlar olarak ele alınmaktadır. Kent ekosistemlerinin sağlığı, 
kent ekosistemindeki ekosistem hizmetlerinin yerine getirilmesi, aynı doğal eko-
sistemlerde olduğu gibi, büyük oranda kentlerde bulunan ağaçların işlevlerini 
yerine getirmesine bağlıdır (Dobbs ve ark. 2011). İnsan nüfusunun fazlalaşması 
ve doğal ortamların ve bilhassa şehirlerin güzelliğini en çok gösteren ormanların 
kullanımlarında meydana gelen değişimler, ağaçların ve ormanların zorlu koşul-
larla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır (Nowak ve ark. 2004). Kentlerde 
yer alan orman ekosistemleri ve genel olarak ağaç toplulukları, kentin ekosistemini 
hava kalitesini iyileştirme (Baro ve ark. 2014), su üretimi (Livesley ve ark. 2016), ses 
yalıtımı (De Carvalho ve ark. 2019), estetik ve rekreasyonel işlevler gibi etkilerle 
iyileştirmektedir. Kent ekosistemlerine yaptıkları olumlu etkilerden dolayı pek çok 
yerleşim biriminde ormanların ve doğal alanların korunması ve sürdürebilir kul-
lanımı için araştırmalar yapılmış ve koruma yöntemleri belirlenmeye çalışılmıştır 
(Pincetl 2010; Ordonez ve Duinker 2013). 

Şehir ve kent yaşamı insanlara pek çok cazip yaşama imkânları sunmakta ve dola-

yısıyla insanların pek çoğu kırsal yaşamını terk edip, kent yaşamında ve kentlerde 
kendine yaşama olanakları arama girişimi içine girmektedir. 1965 yılında Davis 
tarafından yapılan bir yayında, dünya insanlık nüfusunun %50’den fazlasının 1990 
yılından itibaren dünya üzerinde olan 100 binin üzerindeki şehirlerde yaşayacağı-
na dönük bir tahminde bulunmuştur. İnsanlık yaşamının git gide şehirleştiği çağı-
mızda, 2030 yılına doğru, toplam dünya nüfusunun %60’ının kentlerde yaşayacağı 
tahmin edilmektedir (Birleşmiş Milletler Demografi Departmanı 2020). İnsanlar, 
yaşamsal alanlar olarak kentleri seçmektedir: bununla birlikte doğa tarafından 
sağlanan girdi ve çıktı sistemlerinin düzenleyiciliğine ihtiyacı, şehirlerde kullanı-
lan alanın çok daha fazlasıdır (Folke ve ark. 1997). Kentlerin bittiği yerlerde baş-
layan doğal alanlar, şehir ile doğal ekosistemler arasında tampon bir bölge görevi 
görmekte ve kent ekosistemlerinin yarattığı olumsuz etkilerden en fazla etkilenen 
alanlar olmaktadır (Bolund ve Hunhammar 1999). Bu itibarla kent ormanları, şe-
hirlerin çok yakınında bulunan kent ormanları ve kentlere yakın yerlerdeki orman 
ve doğal alanların işlevi, bir yandan şehir ekosistemlerinin ihtiyaç duyduğu düzen-
leyici hizmetleri sunmak iken, diğer taraftan da doğal kaynaklarını hızla kaybetme 
ve tahrip olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Günümüz ormancılık yönetimi yöntemleri arasında, fonksiyonel ormancılık an-
layışı daha fazla benimsenmekte ve T.C. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yü-
rütülmektedir. Fonksiyonel orman yönetiminde üretim (odun ve odun dışı orman 
ürünleri), doğayı koruma (erozyonu önleme, iklim koruma), hidrolojik, toplum 
sağlığı, estetik, eko-turizm ve rekreasyon, ulusal savunma ve bilimsel fonksiyon-
ların yerine getirilmesi gözetilmektedir (OGM 299 No.lu Tebliğ-OGM 2017). Or-
manların sağlığı ve buna bağlı olarak da verimlilikleri, yetişme ortamı koşullarının 
sağladığı koşullar ile artabilmektedir. Bunun yanı sıra mevcut verimliliğin korun-
ması ise ormanın yönetimi (orman amenajmanı) uygulamaları, silvikültürel mü-
dahaleler, orman koruma ve bakım tedbirlerinin uygulanması ile sağlanabilmek-
tedir. Kent ormanlarında yoğun olarak rastlanan ekosistem parçalanması, orman 
alanlarının azaltılması, yoğun insan kullanımı ve kirlilik gibi stres faktörleri ise 
ormanların verimlilik işlevlerinin yetersiz olarak yerine getirilmesine veya gitgide 
işlevlerini yerine getiremez hâle dönüştürmektedir. 

Beykoz ormanlarının ekolojik özelliklerini ortaya koyabilmek üzere, Kanlıca Or-
man İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kanlıca, Beykoz ve Riva Orman İşletme Şefliği 
idaresinde bulunan ormanlar ele alınmış, bu ormanların genel ekolojik özellikleri 
ortaya konulmuş ve ormanın ekolojik özellikleri ile ekosistem hizmetlerinin ger-
çekleşebilmesi ilgili değerlendirme yapılmıştır. 

Çalışma alanı

Çalışma alanı İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Beykoz ilçesine ait orman 
alanlarından oluşmaktadır. 

Toprak ve Jeolojik Özellikleri

Paleozoik ve Mesozoik kayaçları ile Paleosen-Eosen’in tortulları, sahanın temel ka-
yaçlarını oluşturur. Pliosen ise bu temel kayaçların üzerine gelen örtü depolarını 
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oluşturur. Kuaterner ise alüvyon, deniz kumu, fosil kumullarla temsil edilir ve kıyı 
jeomorfolojisinin değişim ve gelişiminde esas materyalleri sağlar. Yeryüzü şekille-
rini oluşturan Beykoz’da bulunan belli başlı tepeler batıdan doğuya doğru, Çam 
T. (139 m), İncir T. (152 m), Orta T. (107 m), Kale T. (84 m), Kocaıhlamur T. (154 
m), Çınarlık T. (102 m), Baltalık T. (157 m), Kargacık T. (177 m), Kızılyar T. (203 
m), Çeşmebaşı T. (113 m), Ören T. (112 m), Acıelma T. (168 m), İntepe (198 m), 
Gürgencik T. (224 m), Meşelik T. (213 m), Derebaşı T. (210,1 m), Kara T. (138 m), 
Hisar T. (250.4 m), Mahmut T. (211 m), Taşlık T. (193 m), Yılancı T. (233 m), Kızlar 
T. (209.9 m) ve İsa T. (161 m)’dir (Sekmen 2019). Ormanların yayılış gösterdiği 
alanların orman idari planlarında verilen dökümlerine göre, toprakların genellikle 
derin, az taşlı, killi balçık tekstürde olduğu, bununla birlikte toprak özelliklerinin 
anakaya, yeryüzü şekli ve yükselti bazında çeşitlilik göstermesi söz konusu olup, 
genel özellikleri itibariyle, İstanbul’un kuzeyini ve Kocaeli yarımadasının kuzeyini 
kapsayan bu alanların derin ve ağır topraklardan oluşan yapıya sahip olduğu görül-
müştür. Beykoz İşletme Şefliği Gençleştirme alanları eğim açısından makineli ça-
lışma yapmaya uygundur. Toprak killi balçık, yer yer de kumlu balçık olduğundan 
paletli traktör (Dozer)+ ikili veya üçlü riper kullanılarak en az 60 cm. derinliğinde 
tesviye eğrilerine paralel alt toprak işlemesi yapılabilmektedir (2012 Silvikültür 
Planı). 

İklim Özellikleri

Tablo 1. Beykoz ilçesine ait ortalama aylık sıcaklıklar ve yağış değerleri (URL 2). 
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Ort, Sıcaklık 
(° C) 5,7 6 7,4 11,6 15,9 20,3 22,6 22,9 20,1 16 11,9 8,3

Min, Sıcaklık 
(° C) 3,1 3,2 4,1 7,6 11,8 16 18,8 19,3 16,2 12,5 8,7 5,6

Maks, Sıcaklık 
(° C) 8,4 8,9 10,8 15,7 20,1 24,7 26,5 26,6 24 19,5 15,2 11

Yağış / Yağış 
(mm) 119 76 74 48 36 30 27 40 51 88 102 136

Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 109 mm Yıl boyunca orta-
lama sıcaklık 17.2 °C dolaylarında değişim göstermektedir. 

Şekil 1. Beykoz ilçesine ait yağış ve sıcaklık grafiği (URL 2). 

Thornthwaite’a Göre Şile Meteoroloji gözlem istasyonunun 1981-2010 iklim peri-
yodu verilerine dayanarak belirlenen iklim B1, B’2, s, b’4; olarak; nemli, 2. derece 
mezotermal, su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan ve yaz buharlaşma 
oranı %51.2 olan bir iklim hüküm sürmektedir. 

Yöntem

Bu çalışma için İstanbul Anadolu yakası Beykoz ormanlarını kapsayacak şekilde, 
Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kanlıca, Beykoz ve Riva Orman İş-
letme şefliklerine ait orman alanlarının 2003-2022 yılları için yapılmış olan or-
man amenajmanı verilerine dayanarak, Beykoz ormanlarından beklenen orman 
ekosistem hizmetleri için ayrılan orman tipleri ve işletme sınıfları ele alınmış ve 
Beykoz ormanlarının mevcut işletme biçiminin, ormanların sağlığı ve gelişimi için 
yeterliliği ele alınmıştır. 

Bulgular

Beykoz Ormanlarının Kuruluş Özellikleri

Beykoz ormanlarının geneline bakarak, kuruluş ve yapı bakımından orman tipi 
(normal, bozuk veya ormansız alan), ağaç türlerinin alansal dağılımı bakımından 
yoğunluğu, meşcere kuruluşu bakımından en yüksek alanlara sahip meşcere tiple-
rinin özellikleri bu başlık altında sunulmuştur. 

Beykoz ormanlarını temsilen ele alınan Kanlıca, Beykoz ve Riva Orman İşletme 
Şefliklerinin orman alanı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 2: Beykoz ilçesinde yer alan orman işletmelerine ait alanların çeşitli orman kuruluşu özellikleri. 

Şeflik Adı Normal 
Orman

Bozuk 
Orman

Toplam 
Orman (Ha)

Ormansız 
Alan Genel Alan

Kanlıca Şefliği 3006,8 223,8 3230,6 5643,4 8874
Beykoz Şefliği 6584,4 255,1 6839,5 2738,7 9578,2
Riva Şefliği 7936,1 46,7 7982,8 1838,7 9821,5
Toplam 17527,3 525,6 18052,9 10220,8 28273,7

İstanbul’un kuzeyinde yer alan Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kan-
lıca Orman İşletme Şefliği orman alanları Greenwich’e göre 41 0  08’  25 ” - 41 0  01’  
25” Kuzey enlemleri ile 29 0 02’19 ”-  29 0 12’44” Doğu boylamları arasında, Beykoz 
Orman İşletme Şefliği orman alanları 41° 06’ 53” -  41° 13’ 34” kuzey enlemleriyle,  
29° 04’ 10” -  29° 13’ 55”  doğu boylamları arasında, Riva Orman İşletme Şefliği 
orman alanları ise 41° 09’ 47”-41° 13’ 36”  Kuzey enlemleri ile 29° 13’ 03” - 29° 16’ 
23” doğu boylamları arasında yer almaktadır (OGM 2003-2022 Yıllarına ait Ame-
najman Planları). 

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere orman alanları bakımından en fazla normal kuruluş-
ta orman alanı 7936.1 ha ile Riva Orman İşletme Şefliğinde, en fazla toplam orman 
alanı 7982.8 ha ile Riva Orman İşletme Şefliğinde, en fazla bozuk orman alanı ve 
ormansız alan ise 223.8 ha ve 5643.4 ha olmak üzere Kanlıca Orman İşletme Şefliği 
orman alanlarında bulunmaktadır (URL 1). 

Ağaç türleri itibariyle Kanlıca Orman İşletme Şefliğinde sahil çamı (602.7 ha), 
karaçam (451.8 ha) ve kızılçam (344.7 ha); Beykoz Orman İşletme Şefliğinde en 
yüksek 1189 ha alan olarak kestane türü; daha sonra 460 ha sahil çamı ormanları 
ve 273 ha meşe türlerine ait ormanların yer aldığı tespit edilmiştir.  Bunlar dışında 
kızılçam (37.9 ha), karaçam (11 ha), göknar (9 ha, fıstık çamı (78 ha), gürgen 4 ha, 
dişbudak (9.9 ha), ıhlamur (2 ha) ve salkım ağacı (29 ha) türleri de bulunmakta; 
Riva Orman İşletme Şefliğinde ise sahil çamı (805.8 ha), meşe türleri (575.5 ha) ve 
fıstık çamı (139.5 ha) türlerinin en fazla olarak bulunduğu kaydedilmiştir (OGM 
2003-2022 Yıllarına ait Amenajman Planları).  

Kanlıca Orman İşletme Şefliği alanlarındaki orman kuruluşlarına ve meşcere tiple-
rine bakıldığında IhGnMbc3 (274.9 ha), Çkc2 (237.5 ha) ve Çmc3 (233.5 ha) meş-
cere tiplerinde Beykoz orman kuruluşlarına ve meşcere tiplerine bakıldığında ge-
nellikle Çmc3 (279 ha), Ksab3 (671 ha), KsGnDyab3 (380 ha), KsIhDyab3 (302 ha) 
meşcere tiplerinde, Riva Orman İşletme şefliği alanlarındaki orman kuruluşlarına 
ve meşcere tiplerine bakıldığında ise MKsGna3 (1460.6 ha), KsMGnab3 (1286.1 
ha), KsMGna3 (1005.4 ha) büyüklüğünde saf ve karışık meşcerelerin bulunduğu 
görülmektedir (OGM 2003-2022 Yıllarına ait Amenajman Planları).  

Beykoz Ormanlarının İşlevsel Yönetim Birimlerine Göre Dağılımı 

Beykoz ormanlarının genel özelliklerini ve işlevsel orman yönetim bölümlerini an-
lamak için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Amenajmanı Planlarından 
alınan verilere dayanarak, Beykoz ilçesi içindeki Kanlıca, Beykoz ve Riva Orman 

İşletme Müdürlüğü idaresindeki orman alanlarına ait veriler burada sunulmuştur. 
Beykoz ormanlarında, işlevsel dağılımları bakımından ayrılan işletme sınıfları iti-
bariyle, bu ormanlarda ekonomik işlevleri yerine getirmek üzere odun üretimi ve 
odun dışı ürün üretimi işletme sınıfı ormanları; ekolojik işlevleri yerine getirmek 
üzere doğayı koruma; erozyonu önleme; iklim koruma sınıfı ormanları ve sosyo-
kültürel fonksiyonları yerine getirmek üzere hidrolojik; toplum sağlığı; estetik; 
ekoturizm ve rekreasyon; ulusal savunma ve bilimsel orman işletme sınıfı birimleri 
belirlenmiştir. 

Kanlıca Orman İşletme şefliğinde ekonomik fonksiyonu yerine getirmek üzere 
A-karaçam dönüştürme işletme sınıfı için 565.8 ha, B-sahil çamı işletme sınıfı için 
344.2 ha, sosyal ve kültürel fonksiyonu yerine getirmek üzere hidrolojik fonksiyon 
için C-ıhlamur-gürgen-meşe işletme sınıfı için 2599.8 ha, toplum sağlığı fonksi-
yonunu yerine getirmek üzere kent ormanı olarak D-kızılçam-fıstık çamı-kara-
çam-meşe işletme sınıfı için 925.4 ha, estetik fonksiyonu yerine getirmek üzere 
estetik görünüm için E-sahil çamı işletme sınıfı için 4317.5 ha, ekoturizm ve rek-
reasyon fonksiyonunu yerine getirmek üzere rekreasyon alanları olarak F-sahil ça-
mı-fıstık çamı işletme sınıfı için 80.4 ha ve ulusal savunma fonksiyonunu yerine 
getirmek üzere askeri tesis ve tatbikat alanı olarak kullanılmak üzere G-fıstık ça-
mı-kızılçam işletme sınıfı için 40.9 ha alan ayrılmıştır. 

Beykoz Orman İşletme Şefliğinde en yüksek miktarda endüstriyel odun üretimi 
amacı ile ekonomik fonksiyonu yerine getirmek üzere 40.8 ha büyüklüğünde A–
Sahil çamı işletme sınıfı; 334.6 ha B-meşe + kestane işletme sınıfı; 1225.7 ha C-me-
şe + gürgen + kestane (Koruya Tahvil) işletme sınıfı; Odun dışı orman ürünleri 
üretimi işletme amacı ile 65.4 ha D- fıstıkçamı işletme sınıfı; ekolojik fonksiyonu 
yerine getirmek üzere 46.9 ha E - Tabiatı Koruma Alanları işletme Amacı; göknar 
işletme sınıfı; 743 ha F–Sosyal baskıdan koruma işletme amacı ile kestane işletme 
sınıfı; 147.1 ha G–Toprak koruma işletme amacı ile kestane + meşe işletme sınıfı; 
sosyal ve kültürel fonksiyonları yerine getirmek üzere; 186.6 ha H–Su kaynaklarını 
koruma işletme amacı ile meşe + kestane işletme sınıfı; 2031.3 ha estetik görünüm 
işletme amacı için I-sahil çamı işletme sınıfı (244,7 ha) ve J – meşe + kestane + gür-
gen işletme sınıfı (1786.6 ha); rekreasyon işletme amacı ile 21.6 ha K-Sahil çamı iş-
letme sınıfı ve 61.7 ha L-Kestane-meşe işletme sınıfı; askeri tesis ve tatbikat alanları 
işletme amacı için 504.5 ha M-Sahil çamı işletme sınıfı ve 896.7 ha N –meşe + ko-
cayemiş + kestane işletme sınıfı; O – Araştırma işletme amacı için 533.6 ha kestane 
işletme sınıfı ayrılmıştır. Riva Orman İşletme Şefliğinde ise ekonomik fonksiyonu 
yerine getirmek üzere; dikim kökenli A-Fıstık çamı işletme sınıfı, endüstriyel üre-
tim amaçlı dikim kökenli B-Sahil çamı işletme sınıfı; C-Kayın işletme sınıfı, D-Me-
şe işletme sınıfı, E-Kestane işletme sınıfı; ekolojik fonksiyonu yerine getirmek üze-
re, F-Meşe-defne işletme sınıfı, sosyo-kültürel fonksiyonları yerine getirmek üzere; 
G-Meşe-kestane işletme sınıfı, H-Sahil çamı işletme sınıfı, I-Meşe-kestane işletme 
sınıfı, J-Sahil çamı-meşe işletme sınıfı ve dikim kökenli K-Sahil çamı işletme sınıfı 
orman işletme birimleri ayrılmıştır (OGM Amenajman Planları 2012). 
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Beykoz Ormanlarının Ekosistem Hizmetlerinin Korunması ve Geliştirilmesi 

Kent ormanlarının genel olarak karşı karşıya kaldığı ve Beykoz ormanları için de 
söz konusu olan tehditler, ekosistem hizmetlerinin doğal ekosistemler olan Bey-
koz ormanları tarafından tam olarak yerine getirilmesine engel olmaktadır. Beykoz 
ormanlarının karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri, doğrudan orman 
alanlarının azalması ve 2B alanları ile orman alanlarının, orman alanı dışına çıka-
rılması ve böylece orman alanlarının azalmasıdır. Orman alanlarının azalması, bir 
yandan plansız veya kaçak yerleşimlerin neden olduğu orman alanlarının yok edil-
mesi iken, diğer yandan, resmi yollar ile orman alanlarının çeşitli sektörlere tahsis 
edilmesi de orman alanlarının azalmasına neden olmaktadır (Avcı 2014). İstanbul 
Çevre Düzeni Raporuna göre, Anadolu yakasında (Beykoz) 589 ha orman alanında 
(Beykoz ilçesine ait konut alanlarının %23’ü) konut yerleşimi söz konusudur (İs-
tanbul Çevre Düzeni Planı Raporu, 2009). 

Orman alanlarına bakış açısının ormanın odun üretimi sahası olması yönünün 
ağırlıkta olması, kent ormanları ve kentlere yakın ormanların yönetilmesinde, or-
manların korunmasını zorlaştıran bir bakış açısı oluşturmaktadır. Tyrväinen ve 
ark. (2005) tarafından yapılan çalışmada, kent ormanlarının odun üretiminden 
çok kentlerde yaşayan insanlar estetik duygular kazandıran, doğa ile ilişki içinde 
olabilme tecrübesi sunan, özellikle büyük ağaçların bulunduğu ormanlardaki bu 
büyük ağaçların insanların stresini azaltmak, güzel hatıralarını canlandırmak ve 
güvende hissetmek gibi psikolojik destek niteliği taşıyan hizmetler sunduğu, do-
layısıyla odun üretimi işlevinin daha geri planda tutulması gerektiği belirtilmiştir. 

Canlı çeşitliliğinin korunması, madde döngülerinin düzenli bir şekilde gerçekleş-
mesi, ağaçların büyüme ve gelişimleri, rekabet ve dayanışma ilişkileri gibi birçok 
faktör, ormanların sağlığının göstergesi olarak kullanılmaktadır. Canlı çeşitliliği-
nin, orman ekosistemlerindeki ekosistem hizmetlerinin tam olarak yerine geti-
rilmesinde çok önemli bir rol oynadığına dair kurulan hipotez, pek çok çalışma 
tarafından doğrulanmıştır. Brockerhoff (2017) tarafından yapılan çalışmada; canlı 
kütle artımı/odun üretimi, yetişme ortamı verimliliği, polen yayımı, tohumların 
yayılması, rüzgâr fırtınalarına karşı dayanıklılık, yangın düzenleme ve yangın ris-
kini azaltma, yerli ve istilacı böcek toplumlarının düzenlenmesi, karbon tutulması 
ve kültürel ekosistem hizmetlerinin ormanların kuruluş özellikleri; yapısı ve canlı 
çeşitliliğine bağlı olduğuna dair varsayımı irdelemiş ve ormanlardaki canlı çeşitli-
liğinin azlığı ile ormanların gerçekleştirdiği ekosistem hizmetlerindeki kayıpları 
ortaya koyan çalışmalar konusunda eksiklikler bulunduğunu ve ormanlardaki be-
sin maddesi, enerji ve kültürel işlevlerin genellikle karışık orman tiplerinde ger-
çekleştiğinin vurgusunun yeterince yapılmadığı ortaya koyulmuştur. Ormanların 
kuruluş özelliklerine bağlı olarak, ağaçlandırma alanlarında tek tür ile yapılan veya 
birden çok türün kullanıldığı ağaçlandırmalar arasında yapılan karşılaştırmalı 
araştırma çalışması sonucunda, canlı çeşitliliğinin, karışık tür kullanılarak yapılan 
ağaçlandırmalarda arttığı, işletme süresi, ölü ağaçların ve uzun ömürlü ağaçların 
ormanda bırakılması ve aralama uygulamalarındaki farklılıkların, birden çok tü-
rün kullanıldığı ağaçlandırmalarla kurulan ormanlarda daha iyi sonuçlar verdiği 
tespit edilmiştir (Felton ve ark. 2010). Bilhassa tıraşlama ile işletilen orman alanla-

rında, bazı grupların kesilmeden bırakılması şeklinde uygulanan kuruluş çeşitlili-
ğinin de bitki türlerinde olduğu gibi omurgasız hayvanlar ve faydalı böcek çeşitlili-
ği bakımından, kenar etkisinin belirleyiciliği göz önüne alınmak kaydıyla, uzun ve 
kısa vadede farklı olumlu sonuçlar doğurduğu belirlenmiştir (Baker ve ark. 2015). 

İklim değişikliği etkisi ile bütün ekosistemlerde olduğu gibi gözlemlenecek fizyo-
lojik, ekolojik ve edafik değişimlerin, ormanların dayanıklılığı ve sağlığı üzerine 
etkilerinin gözlemlenmesi gerekmektedir. Özellikle, enerji ve madde döngüler bağ-
lamında, bu etkilerin incelenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Zira iklim değişikliği ile meydana gelecek olan iklimsel parametrelerdeki deği-
şimler (ortalama sıcaklıkların değişimi, mevsim normallerinin değişimi, mevsim 
sürelerindeki değişimler ve bunlara bağlı olarak ağaçların fizyolojik değişimleri) 
ve bunların neden olduğu ekolojik ve ekofizyolojik değişimlerin yeni dönem ger-
çeklik olup olmadığının anlaşılması, bu değişimlerin farkında olunmasına bağlıdır. 
İklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkisinin doğrudan olumlu veya olumsuz 
olacağını söylemek kolay ve doğru değildir. Nitekim pek çok canlı ve cansız bile-
şenin bir etkileşim içinde varlığını sürdürdüğü orman ekosistemlerinde, herhangi 
bir faktördeki değişimin, bütün sistem üzerinde, doğrudan, dolaylı, kısa ve uzun 
vadeli etkileri olduğu için iklim değişiminin ormanlar üzerindeki etkisinin olumlu 
veya olumsuz olacağını tam olarak söyleyebilmek, pek çok ölçüm, gözlem ve de-
ğerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. İklim değişikliğinin bilinen gerçekliği 
olan, karbon salımının artması ve atmosferdeki konsantrasyonunun artmasının 
neden olacağı havadan alınan karbon miktarının artması ile odun ve canlı kütle 
üretiminde artış meydana geleceği çeşitli senaryolarda bildirilmiştir (Kirilenko ve 
Sedjo 2007). 

Bu gibi kent ekosistemleri üzerine stres kaynağı yaratan etkilerin, ormanların 
sağlığı üzerinde etkilerinin gözlemlenmesi gerekmektedir. Orman ve ağaç sağlığı 
izleme çalışmaları kapsamında pek çok ölçüm ve gözlem yapılabilmektedir. Ağaç 
sağlığı, orman sağlığı ve orman ekosistemi sağlığı kavramları birbirine çok yakın 
ve benzer olmakla birlikte farklı sağlık parametrelerine atfedilmektedirler (Ferretti 
1997). Bir ağacın sağlığı için fonksiyonları olan fotosentez, büyüme, su, madde ve 
enerji alışverişini, içinde bulunduğu biyolojik evre itibariyle yeterli büyüklükte ger-
çekleştirmesinin gözlemlenmesi olabilirken, orman sağlığının daha karmaşık ola-
rak süreklilik + dayanıklılık + çeşitlilik + esneklik + orman zararlarına karşı direnci 
gibi göstergelerini, canlı toplumlarının kolektif olarak yerine getirebilme kapasite-
lerinin gözlemlenmesi iken; orman ekosistemi sağlığının ise bunların da ötesinde; 
orman ekosistem hizmetlerinin yeterli düzeyde yerine getirebilmesi, toprak – su – 
atmosfer havuzları arasındaki madde ve enerji alışverişlerinin / akışlarının düzenli 
bir grafikle devam edebilmesi, bunun yanı sıra bu kaynakları iyileştirebilmesi ve 
canlı çeşitliliği ile iç ve dış düzenleme işlevlerini tatmin edici düzeylerde yerine 
getirebilmesi gibi olguların nitel ve nicel olarak belirlenmesi anlamları tartışılabilir. 
Sağlık izleme düzeyi gözetmeksizin, bütüncül yaklaşım ile orman ekosistemi iş-
levlerinin yerine getirilmesinin sağlanmasının yanı sıra ormanın iç hizmet düzen-
leyici işlevlerinin de aynı kalitede gerçekleştiğinin gözlemlenmesi gerekmektedir. 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 445444

Ağaçların büyüme ve gelişimleri, anakaya ve ölü örtüde gerçekleşen ayrışma hızı 
ve böylece sisteme giren ve çıkan madde miktarı ile madde ve enerji akışlarının 
düzenliliği; genetik, strüktürel ve fizyolojik gelişimini sürdürebilen bir toprak eko-
sisteminin varlığı ve bunun derinliğinin stabilitesi; ağaçların yaprak sayısında azal-
ma / yaprakların sararması / tepe seyrelmesi; sekonder (ikincil) zararlıların ağaçlar 
üzerinde fazlaca görülmesi; Girdi – çıktı çevrelerindeki madde ve enerji dengesi 
(Su, besin maddesi, enerji girişi/canlı kütle üretimi) gibi gözlemler ile orman sağlı-
ğının aktüel durumu hakkında yargıya varılması mümkündür. 

Sonuç ve Öneriler

Beykoz ormanlarının fonksiyonel orman işletme sınıflarına ayrılması ve bu yön-
temle işletilmesi, ormanlardan beklenen bazı hizmetlerin gözlemlenmesi gereğini 
doğurarak böylece ormanların sağlığı ve işlevlerinin ne düzeyde gerçekleştiğini 
ölçme ve değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Beykoz ormanlarının kuruluş özellik-
leri itibariyle, genellikle tür bakımından karışım arz eden meşcere tiplerinin varlığı 
ise ormanların dayanıklılık – yangına dirençlilik – canlı çeşitliliği indekslerinin 
yüksek olabilmesi – rekabet/dayanışma ilişkilerinin güçlü olabilmesi gibi pek çok 
olumlu özellikleri doğal olarak yapısında bulundurabilmesi, bu ormanları, olası or-
man zararlarına karşı dirençli kılabilecektir. 

Bunların yanı sıra ormanlar üzerindeki insan baskısı ve küresel / yerel ekosistem 
sorunlarının çözümü için yapılabilecek uygulamalar aşağıda sunulmuştur: 

• Yasal düzenlemeler (sosyal baskının düzenlenmesi, orman alanlarına kurula-
cak olan ekonomik işletme tesislerine sınırlama getirilmesi, devletçi yaklaşım)

• Yapılaşma ve plansız yerleşimleri öngörecek şehir planlarının yapılması ve or-
man tahribatının azaltılması

• Bilimsel çalışmalar ile ormanların geçmişteki ve aktüel durumunu izleyerek 
geleceğe dönük koruyucu önerilerde bulunulması (ekosistem yaklaşımı / bü-
tüncül yaklaşım) 

• Madde akışları, hava, su ve toprak kalitesi, canlı çeşitliliği ve genetik çeşitliliğin 
korunması

• Ormanlar üzerindeki ekonomik baskının azaltılması (geri dönüşüm ürünleri-
nin kullanımının artırılması)

• İklim değişikliği: Tüm biyomlarda olduğu gibi ormanların da maruz kalaca-
ğı hassasiyet ve kırılganlığın artması (Linares ve Tiscar 2010; Benito ve ark. 
2011). Yangın rejiminde yaşanacak değişiklikler, planlamalarda yangına daya-
nıklı türlere ağırlık verilmesi.

• Canlı çeşitliliğinin azalması: Canlı çeşitliliğine bağlı olarak ormanlarda top-
raktaki besin maddesinin alınmasında rakip veya katkı sağlayan türlerin deği-
şiminin yol açacağı sorunlar (Kaya ve Raynal 2001, Dai ve ark. 2020)

• Kuraklıklar (Camarero ve ark. 2013; Martin-Benito ve ark. 2013) Kuraklığa 
bağlı olarak besin maddesi alımında yaşanabilecek sorunlar ve ağaç gelişimi 
sorunları

• Uzun dönemli, sabit noktalı ve irsî yapının göz önüne alındığı örnekleme/de-
neme noktalarının kurularak ekosistem analizi yaklaşımlı izleme çalışmaları-
nın yapılması. 
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Beykoz Ormanlarındaki 
Zamansal ve Konumsal 
Değişimler ile Beykoz 
Ormanlarının Fonksiyonları, 
Yararlanma Olanakları ve 
Sürekliliğini Tehdit Eden 
Faktörler

Abbas ŞAHİN1

Özet

Bu araştırmada, İstanbul ilinin Beykoz ilçesi sınırları içerisindeki arazi kullanım 
tipleri ve özellikle de orman alanlarında meydana gelen değişimler incelenmeye 
çalışılmıştır. Arazi kullanım tiplerinde ve orman alanlarında meydana gelen zama-

1  Dr., Orman Yüksek Mühendisi – Kamu Yönetimi Uzmanı, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 
Maslak – İstanbul, abbassahin@ogm.gov.tr
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na bağlı değişimlerin nasıl gerçekleştiği, arazi kullanım tiplerindeki değişikliklerin 
hangileri arasında olduğu, alan ve oransal olarak ne kadar bir değişimin gerçek-
leştiği elde edilen bulgularla açıklanmıştır. Arazi kullanım tiplerinde ve orman 
alanlarında meydana gelen değişimler, Orman Amenajman Planlarının 1971 yılı 
meşcere haritaları ile 2012 yılı sayısal meşcere haritaları verilerinden yararlanarak 
gerçekleştirilmiştir.

Arazi ve ormanlardan bilimsel ve teknik yöntemlerle belirlenen amaçlar doğrul-
tusunda yararlanmak optimum yarar sağlarken, bunun rastgele kullanımı verimli 
tarım arazilerinin kaybına, bitki örtüsünün ve ormanların yok olmasına, su kay-
naklarının kirlenmesine ve yerleşim alanlarının plansız bir şekilde genişlemesine 
neden olabilmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara göre 1971 ile 2012 
yılları arasındaki yaklaşık kırk yıllık süre içerisinde; tarım alanlarında %60,08, or-
man alanlarında ise %10,86 oranında azalma tespit edilmiştir. Aynı dönemde il-
çenin toplam nüfusunda %222,5 oranında artış yaşanırken, yerleşim alanlarında 
meydana gelen alan artış ise %649,5 oranında gerçekleşmiştir. 

Beykoz ilçesinin sınırlarında yer alan arazilerin aktüel kullanım biçimleri, orman-
ların amenajman planları ile belirlenmiş olan amaç kuruluşları ve orman fonksi-
yonları ortaya konulduktan sonra bu ormanların gelecekteki amaç kuruluşlarının 
neler olması gerektiği de çalışmada irdelenmiştir. İki dönem arasında, arazi kulla-
nım tiplerinde ve orman alanlarında meydana gelen değişimlerin nedenleri ile bu 
değişimleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörler de çalışmada ayrıca 
tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanım tipleri, Beykoz ormanları, orman fonksiyon-
ları,  meşcere haritası.

Çağdaşlaşma süreci içerisinde olan ülkelerde en önemli gelişmelerden birisi de 
kentleşmedir. Kentleşme dünyada son iki yüzyılın en önemli olgularından birisidir. 
Endüstri devrimiyle birlikte gelişim gösteren teknoloji, sanayi ve ulaşım sistemleri 
ile bunların sağladığı kolaylıklar, büyük miktarlarda nüfusun kırsaldan kent mer-
kezlerine göç etmesine yol açmıştır (Şahin, 2020).

Kırsal alandan kent merkezlerine doğru yaşanan yoğun nüfus hareketleri çarpık 
kentleşmeye neden olurken, kent merkezi ve çevresindeki arazilerin kullanımı 
üzerinde de olumsuz etkiler yapmaktadır. Araziler, çok çeşitli amaçlar için kulla-
nıldığından her amaca uygun özellikteki arazilerin sınıflandırılmaları olanaklıdır. 
Ancak rastgele arazi kullanımı, ileride düzeltilmesi mümkün olmayan güçlükler de 
ortaya çıkarabilmektedir.  

İstanbul ve kent merkezi çevresindeki araziler üzerinde 1970’li yıllardan sonra aşı-
rı nüfus artışına bağlı olarak baskılar artmış ve bunun sonucunda arazi kullanım 
tiplerinde hızlı ve kontrolsüz bir değişim meydana gelmiştir. Kent merkezlerine ve 
uygun yerleşim alanlarına yerleştirilemeyen insanlar, kendi sorunlarını kendileri 
çözme çabaları içerisine girerek, bilimsel ve hukuki olarak yerleşime açılmaması 
gereken işlenen arazileri, orman alanlarını ve su toplama havzalarını yerleşim alanı 
olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu durumun en yoğun olarak yaşandığı ilçeler-

den birisi de Beykoz’dur. Beykoz ilçesi sınırlarındaki rastgele yerleşimlerin geçmiş 
dönemlerdeki seyri hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri gibi görsel malzemeler-
den kolaylıkla görülebilmektedir. Yerleşim alanlarındaki değişim, aynı zamanda o 
ortamda yaşayan insanlar tarafından da rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Ancak 
zamana bağlı olarak değişen bu durumun arazi kullanımı ve ormanlarla olan iliş-
kisi, şimdiye kadar bilimsel çalışmalarla ortaya konulmamıştır. Bu boşluğun dol-
durulması için böyle bir çalışmanın yapılmasına gerek duyulduğundan, Beykoz 
ilçesi sınırlarındaki arazi kullanım biçimlerinin ve özellikle de ormanların zamana 
bağlı olarak konumsal durumlarının nasıl değiştiğini belirlemek için bu araştırma 
konusu seçilmiştir.  

Bu araştırmanın amacı, Beykoz ilçesi sınırlarındaki arazi kullanım tiplerinde ve 
özellikle de ormanlarda 1971 ile 2012 yılları arasında, zamana bağlı olarak mey-
dana gelen değişimleri konumsal olarak ortaya koymaktır. Bunun dışında, ayrıca 
arazi kullanım tiplerindeki değişimin üzerinde etkili olan faktörlerle, mekânsal 
verileri ilişkilendirerek analiz etmek de bu araştırmanın amaçları arasında yer al-
maktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için; Beykoz ilçesinin sınırlarında yer alan 
arazilerin fiili kullanım biçimleri, alanlarının büyüklükleri ile orman alanlarındaki 
ağaç türlerinin yayılışları ve meşcerelerin kompozisyonu ile ilgili verilerden yarar-
lanılmıştır. Elde edilen verilerden yararlanarak gerekli analizler yapılmış, bunların 
sonucunda bulgular elde edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. 

Yöntem

Araştırma alanını, Beykoz ilçesinin idari sınırları oluşturmaktadır. İstanbul Boğa-
zı’nın kuzeydoğusunda yer alan Beykoz ilçesinin doğusunda Şile, güneydoğusunda 
Çekmeköy, güneyinde Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri yer almaktadır. İlçenin kuzeyi 
Karadeniz, batısı ise İstanbul Boğazı tarafından sularla çevrilmektedir (Şekil 1). 

Araştırmanın materyalini orman amenajman planları ile bu planların konumsal 
veri kaynağını oluşturan meşcere haritaları oluşturmaktadır. Günümüz ormancılık 
idari yapısında Beykoz ilçesinin sınırları, Beykoz Orman İşletme Şefliğinin tama-
mını, Kanlıca ve Riva Orman İşletme Şefliklerinin ise bir kısmını kapsamaktadır. 
Arazi kullanım tiplerinde ve orman alanlarında meydana gelen değişimler; orman 
amenajman planlarının, 1971 yılı meşcere haritaları ile 2012 yılı sayısal meşcere 
haritaları verilerinden yararlanarak gerçekleştirilmiştir. Her iki döneme ait meş-
cere haritalarının yapımında da yersel ve uzaktan algılama verileri kombine ola-
rak kullanılıştır. Bu çalışmada kullanılan 2012 yılına ait meşcere haritaları sayısal 
olarak üretilmiş vektör verilerden oluşurken, 1971 yılına ait meşcere haritalarının 
grafik verileri daha sonra vektör veriye dönüştürülmüştür.  

Orman amenajman planları, ağaç türlerine bağlı olarak ülkemizde genel olarak 10 
ya da 20 yıl süreyle yenilenmektedir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün de son 
50 yıllık süre içerisinde orman amenajman planları, plan ünitelerine bağlı olarak 3 
- 4 kez yenilenmiştir. Beykoz ilçesi sınırlarının da yer aldığı Kanlıca Orman İşletme 
Müdürlüğü’ne bağlı Orman İşletme Şefliklerinin orman amenajman planlama ça-
lışmaları 2011 yılında gerçekleştirilmiş ve planlar 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. 
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Planlama çalışmalarında, Orman Amenajman Başmühendisliklerince, Orman İş-
letme Şefliği bazında üretilen Beykoz, Kanlıca, Riva Orman İşletme Şeflikleri ile 
Polonezköy Tabiat Parkı Orman Amenajman Planı sayısal haritalarından yararla-
nılarak “Beykoz İlçesi Arazi Kullanım Tipleri ve Orman Haritası” oluşturulmuştur. 
Beykoz İlçesi sınırlarıyla örtüştürülecek şekilde bir araya getirilen, 1971 ve 2012 
yıllarına ait meşcere haritalarının öz nitelik tablosunda yer alan verilerden yararla-
narak, arazi kullanım ve meşcere tiplerine ait sorgulamalar ve çıktılar elde edilmiş-
tir. Sayısal haritaların oluşturulması ile harita sorgulaması ve çıktılarının oluşturul-
ması işlemleri ArcGIS 10 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 1. Araştırma alanı olarak belirlenmiş Beykoz ilçesinin coğrafi konumu (Kaynak:www.google.
com).

Beykoz’un nüfus bilgileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun veri kaynaklarından, or-
man vasfını kaybetmiş 2B alanları Orman Genel Müdürlüğü’nün envanter kayıtla-
rından, tarım ile ilgili bilgiler ise Tarım İl Müdürlüğü’nün veri kaynaklarından elde 
edilmiştir. Ayrıca Beykoz Orman İşletme Şefliğinin yürürlükte olan Orman Ame-
najman Planı, başmühendis olarak görev yaptığım Orman Amenajman Başmü-
hendisliği tarafından gerçekleştirildiğinden, Beykoz’un özellikle kırsal yerleşimleri 
ile ormanları hakkında planlama çalışmaları için toplanan bilgilerden de yararla-
nılmıştır.  Bunun yanı sıra 2012 yılı sonrasında gerçekleştirilen otoyol ve bölünmüş 
karayollarının, meşcere haritaları üzerine ayrı bir tabaka olarak aktarılmasında da 
uydu görüntülerinden yararlanılmıştır.

Bulgular

Arazi Kullanım Tipleri ve Ormanların Konumsal Dağılımı

Beykoz, 1930 yılında Üsküdar’dan ayrılarak ilçe yapılmıştır. İlçenin mülki sınırları 
daha sonraki dönemlerde değişikliklere uğramıştır. Bunun dışında ilçenin kıyıla-
rında denizin doldurulması ya da deniz dalgalarının kıyıları aşındırması sonucun-
da da ilçe sınırının büyüklüğünde zamana bağlı olarak artış ya da azalış yönünde 
değişimler olmaktadır. Bu çalışmada elde edilen verilere göre Beykoz ilçesinin yü-
zölçümü 31129,2 hektardır.  

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kadastro verilerine göre Beykoz ilçesi sınırları 
içerisinde 2019 yılı sonu itibariyle 20881,0 ha devlete ait orman alanı bulunmak-
tadır. Buna göre ilçe yüzölçümünün % 67,8 hektarı devlete ait orman alanlarından 
oluşmaktadır. OGM’nin 2019 yılı verilerine göre 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 
2. maddesinin birinci fıkrasının B bendine göre 3381,0 ha orman alanı da orman 
vasfını kaybettiği için orman sınırları dışına çıkartılmıştır. 

Beykoz ilçesi sınırlarında devlet ormanları dışında çok sayıda özel orman da bu-
lunmaktadır. Yürürlükteki orman amenajman planlarında; Acarlar, Bayraktar, Bey-
likmandıra, Beypınarı, Kirazlı (1-2-3 parça), Kestanepınarı, Köşkdere, Serdaroğlu, 
Sırmakeş, Şifasuyu, Tınaz Özel Ormanları da yer almaktadır. Bu özel ormanların 
toplam alanları 2807,2 ha’dır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Beykoz 
Abraham Paşa Korusu’nun alanı da 27,9 hektar olarak tespit edilmiştir. Bunun dı-
şında orman amenajman plan verilerine göre kent içerisinde koru özelliklerine sa-
hip 80,2 ha yeşil alan bulunmaktadır. Devlet ormanlarının dışındaki, tüm bu özel 
ve tüzel kişiliğe sahip orman, koru ve yeşil alanların miktarı ise 2915,3 ha’dır.

Beykoz ilçesi sınırlarında, mevcut durumda orman kadastro verilerine göre yasal 
olarak 20881,0 ha devlete ait orman ile 2915,3 ha özel ve tüzel kişiliğe ait olmak 
üzere toplamda 23796,3 ha ağaçla kaplı orman ve koru alanı bulunmaktadır. Bu 
alanın toplamı ise ilçe yüzölçümünün % 76,4’üne karşılık gelmektedir. Orman vas-
fını kaybetmiş alanlar şayet orman olarak korunabilseydi bu oran ilçe yüzölçümü-
nün % 87,3’üne denk düşüyor olacaktı.

Tarım İl Müdürlüğü 2019 kayıtlarına göre ilçe sınırlarında 1726,5 ha tarım alanı 
görülmektedir. Bunun dışında yürürlükteki orman amenajman planlarına göre;  
4475,1 ha yerleşim alanı, 156,1 ha yüzeysel su alanı ve 89,4 ha ise deniz kıyısı kum 
alanı bulunmaktadır. Ayrıca başta orman arazilerinde olmak üzere tahsis edilmiş 
olan enerji ve su nakil hatları, taş-maden ocakları, otoyollar, mezarlıklar gibi arazi 
kullanım tipleri de ilçe sınırları içerisinde oldukça geniş alanlar kaplamaktadır. 

Beykoz ilçesi sınırlarındaki arazi kullanım tiplerinin, orman işletme şekillerinin, 
ormanların ağaç tür ve kompozisyonundaki değişimlerin, 1971 yılından günümü-
ze hem zamansal hem de konumsal olarak nasıl değiştiği aşağıda verilmiştir.
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Arazi Kullanım Tiplerinin ve Ormanların 1971 Yılı Meşcere Haritalarına Göre 
Dağılımı

Beykoz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Orman İşletme Şefliklerine ait serilerin, 
meşcere tipleri haritalarının grafik veriden vektör veriye dönüştürülmesi sonucun-
da elde edilen arazi kullanım sınıflarına ilişkin konumsal veriler incelendiğinde; 
1971 yılında Beykoz ilçesinin %71,10’unun devlete ait ağaçla kaplı orman alanla-
rından oluştuğu görülmektedir. Bu alanın sadece 21,1 ha’lık kısmı (%0,07) koru 
ormanı olarak işletilmiştir. 2165,3 ha orman toprağı (OT) ya da bozuk orman alanı 
1968-1970 yılları arasında iğne yapraklı ağaç türleri kullanılarak ağaçlandırmaya 
konu edilmiştir. Ormanlık alanın; %48’11’i iyi (%71-100 kapalı), %3,41’i orta (%41-
70 kapalı) ve %11,88’i ise zayıf (%11-40 kapalı) nitelikli baltalık olarak belirlenmiş 
ve 20 yıllık idare süresiyle tıraşlama baltalığı olarak işletilmiştir. Toplam alanın 
%10,22’si bozuk nitelikli (%1-10 kapalı) baltalık ormanlarından ve %8,78’i ise 
maki alanlarından oluşmaktadır. Maki elemanlarının yayılış yaptığı alanlar ile bo-
zuk baltalık orman alanları ileriki yıllar için potansiyel ağaçlandırma alanları ola-
rak değerlendirilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Beykoz ilçesinin 1971 yılındaki arazi kullanım tipleri ve ormanların dağılımı.

Cumhuriyet tarihinde, 3116 sayılı ilk orman kanunu 1937 yılında yürürlüğe gir-
miştir. Bu kanuna göre makilik alanlar orman niteliğinde sayılmıştır. 1950 yılında 
yürürlüğe giren 5653 sayılı orman kanununun 1. maddesine göre “Maki cinsinden 
her türlü ağaççıklarla örtülü yerler orman sayılmaz” hükmü getirilmiştir. 1974 ta-
rihli ve 14981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Kadastro Yönetmeliği” 

yürürlüğe girinceye kadar “makilik sahaların tespitine dair talimatname” de çeşitli 
değişiklikler yapılarak maki alanlarının orman sayılmayacağı hükmü ormancılık 
mevzuatında yerini korumuştur. Ancak orman kadastro yönetmeliğinin yürürlüğe 
girmesi ile talimatname yürürlükten kaldırılmıştır (Şahin, 2014). 1971 yılındaki 
orman amenajman planlarında yürürlükte bulunan “makilik sahaların tespitine 
dair talimatname” gereği maki bitki türleri arasında sayılan türler, MA rumuzu ile 
sembollendirilerek planlarda gösterilmiştir. Maki alanlarının büyük bir kısmı daha 
sonraki yıllarda ağaçlandırmaya konu edilmiştir (Şekil 2 ve Tablo 1). 

1971 yılı amenajman planlarının meşcere haritalarından elde edilen “Beykoz İlçesi 
Arazi Kullanım Tipleri ve Orman Haritası”nın arazi kullanım sınıflarına ilişkin ko-
numsal verileri incelendiğinde; ilçe genel alanının 3217,4 ha’lık kısmının (%10,34) 
özel orman ve 28,8 ha’lık kısmının ise kent korusundan oluştuğu görülmektedir. 

Devlete ait orman alanları, özel - tüzel kişilere ait ormanlar ile kent korusunun top-
lam alanının 25412,4 ha olduğu, bu alanın ilçe yüzölçümüne oranının ise %81,63 
olduğu görülmektedir.  

Açıklık alanlar arazi kullanımı bakımından değerlendirildiğinde; fidanlık 33,7 ha, 
orman toprağı 1,2 ha, su yüzeyleri 93,9 ha (%0,30), bataklık-sazlık alanları ise 40,0 
ha (%0,13) olarak belirlenmiştir. Ormancılık dışı ya da açıklık alanlar içerisinde; 
15,9 ha alanın askeri tesis, 4968,7 ha (%15,96) alanın tarım ve 597,1 ha (%1,92) 
alanın ise yerleşim amacıyla kullanıldığı saptanmıştır.  

Tablo 1. Beykoz ilçesinin arazi kullanım tiplerinin ve ormanlarının 1971 yılındaki alansal dağılımı.

Orman ve Arazi Kullanım Tipleri Alan (Ha) Oran (%)

Ormanlık Alanlar

Verimli Koru Ormanı 21.1 0.07
Ağaçlandırma 2165.3 6.96

İyi Baltalık 10647.6 34.20

Orta Baltalık 754.2 2.42
Zayıf Baltalık 2629.1 8.45
Bozuk Baltalık 3181.6 10.22
Maki 2733.5 8.78
Toplam 22132.5 71.10

Özel Ormanlar, 
Korular, Ağaçsız 
Orman Alanları 
ve Ormancılık 
Dışı Alanlar

Özel Orman 3217.4 10.34
Fidanlık 33.7 0.11
Kent Korusu 28.8 0.09
Askeri Tesis 15.9 0.05
Bataklık-Sazlık 40.0 0.13
Orman Toprağı 1.2 0.00
Su 93.9 0.30
Tarım Alanı 4968.7 15.96
Yerleşim Alanı 597.1 1.92
Toplam 8996.7 28.90

Genel Toplam 31129.2 100.00
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Arazi Kullanım Tiplerinin ve Ormanların 2012 Yılı Meşcere Haritalarına Göre 
Dağılımı

2012 yılı amenajman planları meşcere haritalarından oluşturulan sayısal orman 
haritası verilerine göre Beykoz ilçesinin toplam alanı 31129,2 hektardır. Bu alanın 
20450,8 hektarı (%65,7), mülkiyeti devlete ait ağaç örtüsüyle kaplı ormanlardan 
oluşmaktadır (Şekil 3). Devlet ormanlarının dışında, 2407,2 hektar (%9,0) özel or-
man ve 108,1 hektar ise özel - tüzel kişilere ait kent koruları ile kent içi yeşil alanlar 
yer almaktadır. Devlet orman alanları, özel-tüzel kişilere ait ormanlar ile kent ko-
rularının toplam alanının 23366,1 ha olduğu, bu alanın ilçe yüzölçümüne oranının 
ise %75,1 olduğu belirlenmiştir.      

Şekil 3. Beykoz ilçesinin 1971 yılındaki arazi kullanım tipleri ve ormanların dağılımı.

Açıklık alanlar arazi kullanımı bakımından değerlendirildiğinde; orman toprağı-
nın 567,0 ha, fidanlığın 15,9 ha, su yüzeylerinin 156,1 ha ve deniz kıyısı kum alan-
larının ise 89,4 ha alan kapladığı saptanmıştır. Açıklık alanlar içerisinde 476,3 ha 
alanda, izin ve irtifak yoluyla verilmiş olan yüzeysel su alanları, enerji nakil hatları, 
kamu ve askeri tesisler, mezarlıklar, otoyol, taş ve maden ocağı gibi izinli alanları 
kapsamaktadır. Ormancılık dışı alanlar içerisinde yer alan arazi kullanım tiplerin-
den, tarım alanları 1983,4 ha (%6,4) ve yerleşim alanları ise 4475,1 ha (%14,4) alanı 
kaplamaktadır. 

Tablo 2. Beykoz ilçesinin arazi kullanım tiplerinin ve ormanlarının 2012 yılındaki alansal dağılımı.

Orman ve Arazi Kullanım Tipleri Alan 
(Ha) Oran (%)

Ormanlık 
Alanlar

Verimli Orman 19961.5 64.1

Boşluklu Kapalı Orman 489.2 1.6

Toplam 20450.8 65.7

Özel Ormanlar, 
Korular, 
Ağaçsız Orman 
Alanları ve 
Ormancılık 
Dışı Alanlar

Özel Orman 2807.2 9.0

Kent İçi Yeşil Alanlar 108.1 0.3

Fidanlık 15.9 0.1

Orman Toprağı 567.0 1.8

İzin İrtifak Alanları (NH, Mzl, OY, Ocak vb.) 476.3 1.5

Kum 89.4 0.3

Su 156.1 0.5

Tarım Alanı 1983.4 6.4

Yerleşim Alanı 4475.1 14.4

Toplam 10678.4 34.3

Genel Toplam 31129.2 100.0

Ağaç Türlerinin Yayılışı ve Meşcere Kompozisyonu

Ormancılık çalışmalarında konumsal alana ait grafik ve grafik olmayan bilgilerin 
sayısal olarak üretilmesi, depolanması, bu bilgi ve verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri 
araçları kullanılarak analiz edilmesi ve çıktı halinde raporlanması etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır. Ormancılıktaki zamansal ve konumsal karşılaştırmalarda alan 
verisi kadar alandaki meşcere yapısı ve kompozisyonunda meydana gelen deği-
şimlerin de ortaya konulması oldukça önem arz etmektedir. Zamana bağlı olarak 
meşcere kompozisyonunda yapay ya da doğal yollardan meydana gelen aktüel 
meşcere kuruluşunu ortaya koymak ve bu meşcerelerin optimal amaç kuruluşla-
rını belirlemek açısından da ağaç türlerinin yayılışının ve konumsal dağılımının 
bilinmesi bu tür çalışmalara olumlu katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Beykoz ilçesi 
ormanlarındaki meşcere kompozisyonunda meydana gelen değişimler de ayrı baş-
lıklar halinde incelenmiştir.  

Beykoz Ormanlarındaki Ağaç Türlerinin 1971 Yılı Meşcere Haritalarına Göre 
Dağılımı

1971 yılında Beykoz ilçesinin 22132,5 ha’lık kısmı (toplam alanın %71,10’u) ağaçla 
kaplı devlete ait orman alanlarından oluşmaktadır. Bu alanın 2,6 ha’lık kısmını saf 
fıstıkçamı meşcereleri oluşturmaktadır. 2165,3 ha alan ise meşcere haritasında Ag 
sembolüyle gösterilmiş ağaçlandırma alanları olup, 1971 yılı öncesi özellikle kara-
çam, sahil çamı ve radiata çam türleriyle ağaçlandırılmıştır. İlçe sınırları içerisinde-
ki ormanların çok büyük bir kısmı (11919,3 ha), meşe, kestane, gürgen türleri ile az 
miktarda kayın ve dişbudak türlerinin karışımından meydana gelmiştir. Ağaçla 
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kaplı devlet ormanlarının %17,0’sini saf meşe meşcereleri, %6,86’sını ise saf kesta-
ne meşcereleri oluşturmaktadır. İlçe sınırlarında, o dönemki meşcere haritalarına 
göre 21,4 ha saf gürgen meşceresi ile 6,6 ha’da kayın meşceresi belirlenmiştir. Ağaç 
tür ve tür karışımları gruplandırılmış olarak Şekil 4’te konumsal olarak gösterilmiş 
ve Tablo 3’te ise alansal dağılımları verilmiştir. Ayrıca ilçe genel alanının 3217,4 
ha’lık kısmı (%10,34) özel orman ve 28,8 ha’lık kısmı ise kent korusundan oluş-
maktadır.

Şekil 4. Ağaç türleri ile tür karışım gruplarının 1971 yılındaki meşcere haritalarına göre 
 konumsal dağılımı.

Tablo 3. Ağaç türleri ile tür karışım gruplarının 1971 yılındaki meşcere haritalarına göre 
 alansal dağılımı.

Ağaç Tür Grupları Ağaç Türü Alan (Ha) Oran (%)

İbreli Tür Fıstıkçamı 2.6 0.01

İbreli tür 
ağaçlandırması Ağaçlandırma 2165.3 9.78

Saf geniş yapraklı 
ve geniş yapraklı 
türler arası karışım

Kayın 6.6 0.03

Meşe 3764.9 17.01

Gürgen 21.4 0.10

Kestane 1518.8 6.86

Geniş Yapraklı Türler Arası Karışım 11919.3 53.85

Toplam 17231.1 77.85

Maki Maki 2733.5 12.35

Genel toplam 22132.5 100.00

Beykoz Ormanlarındaki Ağaç Türlerinin 2012 Yılı Meşcere Haritalarına Göre 
Dağılımı

Meşcere haritalarının 2012 yılı verilerine göre, Beykoz ilçesinin 20450,8 ha’lık kıs-
mı (toplam alanın %65,7’si) ağaçla kaplı devlete ait orman alanlarından oluşmak-
tadır. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde 2807,2 ha özel orman ve 108,1 ha ise İBB kent 
korusu ile özel ve tüzel kişilere ait kent içi korular yer almaktadır (Şekil 5). 

Ağaçla kaplı devlet ormanlarının %17,04’ü saf iğne yapraklı türlerden oluşmakta-
dır. Tümü ağaçlandırma yoluyla elde edilmiş bu türlerden ilk beşinin kapladığı 
alanlar, alan büyüklüğüne göre sırasıyla şu şekildedir. Sahilçamı 1944,1 ha, kara-
çam 561,2 ha, fıstıkçamı 3739 ha, kızılçam 350,6 ha, radiata çamı 230,1 ha’dır. Sarı-
çam, göknar ve servi türleri de alanda bulunmaktadır. Ayrıca 85,9 ha alanda da iğne 
yapraklı farklı türlerin karışımından oluşan meşcereler dağılım göstermektedir 
(Tablo 4). 

Şekil 5. Ağaç türleri ile tür karışım gruplarının 2012 yılındaki meşcere haritalarına göre konumsal 
dağılımı.

Beykoz ilçesi ormanlarının %77,53’ü saf geniş yapraklı türler ile bu türlerin birbir-
leriyle oluşturduğu karışık meşcerelerden oluşmaktadır. Geniş yapraklı türler içe-
risinde saf halde en geniş yayılışı kestane ve meşe meşcereleri yapmaktadır. Bunları 
gürgen, ıhlamur ve dişbudak izlemektedir (Tablo 4). İğne yapraklı türler gibi yapay 
yolla alana getirilen tek geniş yapraklı tür yalancı akasya olup, toplam 30,2 ha alanı 
kaplamaktadır. Geniş yapraklı türlerin kendi aralarındaki karışım yaptığı meşce-
relerin alanı 13486,5 ha olup, bu meşcerelerin asli ağaç türlerini genellikle meşe 
türleri ve Anadolu kestanesi oluşturmaktadır. Geniş yapraklı türlerin doğal yayılış 
alanında, iğne yapraklı türlerle yapılan ağaçlandırmaların sonucunda ibreli + geniş 
yapraklı tür karışımlarından oluşan meşcereler de kurulmuştur. Bu meşcerelerin 
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toplamı 1024,3 ha olup, ormanlık alanın % 5,01’ini oluşturmaktadır. Ağaç tür ve tür 
karışımlarının alansal dağılımları Tablo 4’te verilmiştir.   

Tablo 4. Ağaç türleri ile tür karışım gruplarının 2012 yılındaki meşcere haritalarına göre alansal 
dağılımı.

Ağaç Tür 
Grupları Ağaç Türü Alan 

(Ha) Oran (%)

Saf ibreli ve 
ibreli türler arası 
karışım

Kızılçam 350.6 1.71

Karaçam 561.2 2.74

Sarıçam 15.3 0.07

Göknar 9.0 0.04

Fıstıkçamı 373.9 1.83

Servi 0.3 0.00

Sahilçamı 1944.1 9.51

Radiataçamı 230.1 1.13

İbreli Türler Arası Karışım 85.9 0.42

Toplam 3570.6 17.46

İbreli + Geniş 
yapraklı türler 
arası karışım

İbreli + Geniş Yapraklı Türlerin Karışımı 1024.3 5.01

Toplam 1024.3 5.01

Saf geniş yapraklı 
ve geniş yapraklı 
türler arası 
karışım

Meşe 975.1 4.77

Gürgen 45.9 0.22

Kestane 1286.9 6.29

Dişbudak 9.9 0.05

Ihlamur 21.4 0.10

Yalancı Akasya 30.2 0.15

Geniş Yapraklı Türler Arası Karışım 13486.5 65.95

Toplam 15855.9 77.53

Genel toplam 20450.8 100.00

Gelişim çağları ve meşcerelerin kökenleri bakımından Beykoz ormanları incelen-
diğinde, iğne yapraklı ormanların tümünün meşcere ilk kuruluşlarının, yapay yolla 
elde edildiği ve meşcere çağ sınıflarının a, ab, b, bc ve c gelişim çağlarına sahip 
olduğu, yaş olarak da 1-50 yaş arasında bulundukları belirlenmiştir. Yapay yolla 
elde edilmiş olan “Göknarlık Tabiatı Koruma Alanı”  meşceresinin ise yaklaşık 85 
yaşında olduğu belirlenmiştir. 1971 yılı orman amenajman planlama çalışmaların-
dan önce dikimi yapılmış olan Çavuşbaşı’ndaki fıstıkçamı alanı ile Elmalı Baraj 
Gölü’nün kenarında yer alan fıstıkçamı meşceresi ise “d” çağında olup, yaş olarak 
çok daha ileri yaşlardadır. Bu iki meşcere de yapay olarak ağaçlandırma sonucunda 
elde edilmiştir.

Geniş yapraklı meşcereler ise 2020 yılı itibariyle genel olarak 15-35 yaş aralığında 
bulunmaktadır. Çok az miktarda geniş yapraklı ağaç türlerinden oluşan meşcereler, 
daha büyük yaşlara sahiptir. Bunun temel nedeni ise 1971 yılında yapılan bütün 
planlarda bu alanların baltalık olarak işletilmesinden kaynaklanmaktadır. İlçe or-
manlarının meşcere gelişim çağlarını da genel olarak ab, b ve bc çağındaki meşce-
reler oluşturmaktadır. İlçe merkezindeki kent korusunda ve kent içi yeşil alanlarda 
çınar, akçaağaç, atkestanesi, çitlembik, kavak gibi geniş yapraklı türlerle, sedir başta 
olmak üzere başka ibreli türlere de sıkça rastlanmaktadır. 

Beykoz Ormanlarının Aktüel Kuruluş Yapısı ve Orman Fonksiyonları

Orman fonksiyonu; orman ekosistemlerinin kendine özgü doğal ortamları içeri-
sindeki, canlı mikro ve makro organizmaların, cansız elamanlar ve yaşadıkları çev-
re ile aralarındaki karşılıklı ilişki ve etkileşim süreci sonucunda, zaman içerisinde 
kendiliğinden ortaya çıkan mal ve hizmetlerin tamamıdır. Ormanların ürettiği mal 
ve hizmetler toplumun ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan hem orman ekosis-
teminin hem de başka ekosistemlerin doğal döngüsünün sürekliliğine katkı sağla-
maktadır. 

Sürdürülebilir orman yönetimi; “ormanların ve orman alanlarının yerel, ulusal ve 
küresel düzeylerde, biyolojik çeşitliliğini, verimliliğini, kendini yenileme (gençleş-
me) yeteneğini ve yaşama enerjisini, şimdi ve gelecekte, ekolojik, ekonomik ve sos-
yal fonksiyonlarını yerine getirebilme potansiyelini koruyacak ve diğer ekosistem-
lere zarar vermeyecek bir şekilde kullanılması ve düzenlenmesi” gerektiğini 
belirtmektedir. Bu tanıma göre ormanların üç temel fonksiyonunun olduğu kabul 
edilerek; Beykoz ilçe sınırındaki ormanlar; Beykoz, Kanlıca, Riva ve Polonezköy 
orman amenajman planlarına göre ekolojik, sosyokültürel ve ekonomik ana fonk-
siyonları dikkate alınarak alt fonksiyonlara göre planlanmıştır (Şekil 6). 

Şekil 6. Beykoz ilçesinin yürürlükteki orman amenajman planlarına (2012) göre orman fonksiyonları.
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Orman fonksiyon haritaları, plan ünitesindeki ormanlık alanlarda hangi orman 
fonksiyonu ya da fonksiyon gruplarının nerelerde daha fazla önem kazandığını 
gösteren teknik haritalardır. Bu haritalar düzenlenirken her bir fonksiyon, diğerin-
den bağımsız olarak ele alınır. İlgili fonksiyonun öne çıktığı alanların harita üzerin-
deki sınırları fonksiyon özelliğine göre değişen teknik ve bilimsel bazı göstergeler 
yardımıyla doğal hatlar ve meşcere sınırları esas alınarak geçirilmiştir.

Orman planlama pratiği açısından fonksiyonel alanların bir başka önemi de uy-
gulanacak silvikültürel işlemlerin ilgili fonksiyonun gerektirdiği yapısal kuruluşu-
na göre değişmesidir. Her farklı fonksiyonu en iyi biçimde yerine getiren yapısal 
kuruluş (ağaçlık alanlardaki katlılık, kapalılık ve tür zenginliği) birbirinden farklı 
olduğu için, silvikültürel açıdan en uygun yapısal özelliğin ortaya çıkarılıp sür-
dürülmesi için gereken teknik işlemler birbirinden farklı olacaktır (Asan, 2013). 
Bundan dolayı meşcerelerde uygulanacak silvikültürel ve diğer teknik işlemler, 
fonksiyonun amacının gerektirdiği yapı ve kuruluşa dönük olacağından, ayrılacak 
fonksiyonel alanların her birisi, silvikültürel açıdan ayrı birer teknik işlem ünitesi 
olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşımlar esas alınarak oluşturulan orman fonksi-
yonları haritasının konumsal dağılımı Şekil 6’da gösterilirken, orman fonksiyonla-
rının alansal dağılımı ve bunların toplam ormanlık alana oransal dağılımı ise Tablo 
5’te verilmiştir.

Tablo 5. Beykoz ilçesindeki ormanların -yürürlükteki 2012 yılı amenajman planla-
rına göre- genel orman fonksiyonlarının alansal ve oransal olarak dağılımı.

Genel Orman Fonksiyonları Alan (Ha) Oran (%)

O
rm

an
lık

 A
la

nl
ar

Ekolojik

Doğayı Koruma (Sosyal Baskıdan) 743.1 3.63

Doğayı Koruma (Tabiat Parkı) 2666.5 13.04

Doğayı Koruma (Tabiatı Koruma 
Alanı) 46.9 0.23

Erozyonu Önleme 147.0 0.72

Toplam 3603.5 17.62

Sosyokültürel

Hidrolojik Fonksiyon 2035.4 9.95

Ekoturizm ve Rekreasyon 271.5 1.33

Estetik Fonksiyon 3171.8 15.51

Toplum Sağlığı Fonksiyonu 766.7 3.75

Ulusal Savunma Fonksiyonu 1477.3 7.22

Bilimsel Fonksiyon 533.7 2.61

Toplam 8256.4 40.37

Ekonomik

Odun Üretimi 8525.4 41.69

Odun Dışı Orman Ürün 
Üretimi(Fıstıkçamı) 65.4 0.32

Toplam 8590.8 42.01

Genel Toplam 20450.8 100.00

“Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine 
Ait Usul ve Esaslar (Tebliğ No: 299)” adlı tebliğ hükümlerine göre, orman alanlarını 
değişik fonksiyonlara ayırırken kullanılabilecek kriter ve göstergeler beş açıdan de-
ğerlendirilmektedir (OGM, 2014). Bunlar; kanuni, teknik-bilimsel, sosyoekonomik 
ölçüt ve göstergeler, katılımcı kurum ve kuruluşların görüşleri ile ormanın mevcut 
durumu ve fiilî kullanım durumudur. Bu kapsamda, Beykoz ilçesi sınırları içeri-
sindeki ormanlar üç ana fonksiyona göre değerlendirildiğinde, ağaçla kaplı devlete 
ait ormanların %17,62’sinin ekolojik, %40,37’sinin sosyokültürel ve %42,01’inin 
ise ekonomik fonksiyonlu olarak planlandığı görülmektedir. Ekolojik fonksiyonlu 
ormanlardan Tabiat Parkı ve Tabiat Koruma alanları (%13,27) yasal statülü alan-
lardan oluşurken, bir kısmı ise teknik-bilimsel, sosyoekonomik ölçüt ve göstergeler 
dikkate alınarak doğayı koruma ve erozyonu önleme fonksiyonları olarak ayrıl-
mıştır. Sosyal baskıdan koruma alanları geçici bir fonksiyon olarak belirlenmiş 
olup, ormanların üzerindeki baskı ortadan kaldırıldıktan sonra bu alanların yerine 
getirdiği asli orman fonksiyonları, yeniden belirlenecek alanlardan oluşmaktadır. 

Sosyokültürel fonksiyonlu ormanlar içerisinde yer alan hidrolojik fonksiyonlu or-
manların oranı, toplam orman alanının %9,95’ine karşılık gelmektedir. Bu alan-
ların önemli bir kısmı Elmalı Baraj Gölü ve diğer barajların havzasındaki orman 
alanlarından oluşmaktadır. Elmalı Baraj Havzasındaki alanlar aynı zamanda yasal 
statü ile “Muhafaza Ormanı” olarak belirlenmiş alanlardır. Diğer baraj havzalarının 
ya da su kaynaklarının etrafında bulunan orman alanları ise teknik-bilimsel ölçüt 
ve göstergeler dikkate alınarak belirlenmiştir. Çeşitli protokoller kapsamında, as-
keri kurum ve kuruluşlara tesis yapma ve savunma fonksiyonunu yerine getirme 
amacıyla ormanların %7,22’si ulusal savunma fonksiyonu olarak ayrılmıştır. Eko-
turizm ve rekreasyon fonksiyonu altında planlanan 271,5 ha (%1,33) ormanlar ise 
mesire yerleri ile kent ormanlarından oluşan statüsü belli olan orman alanlarıdır. 
Bilimsel fonksiyon adı altında planlanan 533,7 ha kestane meşcerelerinden oluşan 
orman alanı, kestane dal kanseri ve mürekkep hastalığının araştırılması ve bilimsel 
çalışmaların yapılması için teknik-bilimsel ölçüt ve kriterlere göre orman amenaj-
man başmühendisliğince bilimsel fonksiyon için ayrılmış alanlardır. Beykoz’daki 
yerleşim yerlerinin ve ana yol kenarlarının çevresindeki ormanların %15,51’i este-
tik, %3,75’i ise toplum sağlığı fonksiyonu altında planlamıştır. 

2006 yılı öncesi Beykoz’daki geniş yapraklı ormanların neredeyse tümüne yakını 
baltalık olarak işletilmiştir. Bu işletme şeklinden dolayı, ilçedeki orman köylerinin 
birincil geçim kaynağını baltalık işletmeciliğinden elde edilen gelirler oluşturmuş-
tur. Doğalgazın yaygınlaşması ve alternatif enerji kaynaklarının devreye girmesiyle 
birlikte ormanların işletme şekli değişmiş ve bunun sonucu olarakta ormancılık 
iş kolundan doğrudan geçimini sağlayan hanelerin sayısında da önemli azalmalar 
meydana gelmiştir (Akgün ve diğ., 2019). Tüm bu değişimler dikkate alınarak ön-
ceden çok büyük bir kısmı odun üretimine konu olan ormanların alanı daraltılarak 
%41,69’a kadar düşürülmüştür. Yürürlükteki orman amenajman planlarına göre, 
odun üretimi yapılan orman alanlarını ise daha çok iğne yapraklı türlerle ağaçlan-
dırılan alanlar ile daha önce baltalık işletme sınıfında olup da bugün koruya tahvil 
ya da koru formunda işletilen ormanlar oluşturmaktadır. Ayrıca 65,4 ha fıstıkçamı 
ormanında ise odun dışı orman ürünü elde etmek amacıyla çam fıstığı planlama 
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yapılmıştır. Fıstıkçamı dışında ilçe ormanlarında az da olsa defneyaprağı üretimi 
de gerçekleştirilmektedir.

Devlete ait ormanların dışında yer alan özel ve tüzel kişiliklere ait özel ormanların 
da orman amenajman planlarında orman fonksiyonları ayrıca belirlenmiştir. Bu 
planlarda daha çok ön plana çıkarılan orman fonksiyonları ekoturizm ve rekreas-
yon, estetik vb. sosyokültürel fonksiyonlardır. Kent korusu ve kent içi yeşil alanlar 
ise daha çok toplum sağlığı, estetik, ekoturizm, doğayı koruma gibi orman fonksi-
yonlarını yerine getiren orman alanları olarak planlanmaktadır. Orman içerisinde-
ki küçük açıklık alanlar ile orman toprağı alanları da içerisinde bulunduğu genel 
orman fonksiyonu ile birlikte değerlendirildiği gibi bunun dışında biyoçeşitliliği 
koruma ve o alanın kendine özgü yapısına uygun ayrı bir işlev tanımlaması da 
yapılabilmektedir. İlçe sınırında yer alan orman içi ve kenarındaki açıklıkların hu-
kuki durumu net olmadığından, planlarda bu alanlar için fonksiyon tanımlamaları 
yapılmamıştır.     

Beykoz İlçesindeki Orman Alanlarının Azalmasında 2B Alanlarının Etkisi

Devlet ormanlarının sınırlanması işine 3116 sayılı Orman Yasasındaki hükümlere 
dayanarak ilk defa 1937 yılında İstanbul ve Ankara’da kurulan iki tahdit komisyo-
nu ile başlanmıştır. 1940 yılında bir iş yönetmeliği düzenlenerek sınırlama ve tescil 
işinin yürütülmesi sağlanmıştır. Beykoz ve çevresindeki orman tahdit haritaları 
1938-1940 yılları arasında tamamlanmıştır. 1956 yılında kabul edilen 6831 sayılı 
Orman Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının B bendine göre orman sınır-
ları dışına çıkartılacak yerlerin tespit ve tayininin yapılmasına karar verilmiştir. Bu 
kararın uygulanması için orman tespit tutanaklarının ve orman tahdit sınırlarının 
büyük ölçekli olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. Beykoz bölgesinde 1/5.000 
ölçekli orman haritalarının yapımına 1976 yılında başlanmış ve 1991 yılında so-
nuçlanmıştır.

Ülkemizdeki orman kadastro çalışmasının ilk başlatıldığı yerlerden birisi Beykoz 
ilçesi ve yakın çevresindeki orman alanlarıdır. Ancak yapılan kadastro çalışmaları-
nın tescil işlemi gerçekleştirilmediğinden bu çalışmalar tam olarak sonuçlanmadığı 
gibi çok sayıda kanun ve yönetmelik değişikliği ile bu bölgedeki orman kadastro-
sunun tam bir sorun haline dönüşmesine neden olmuştur. OGM (2019) kayıtlarına 
göre Beykoz ve köylerinde; 3116, 1744, 2896, 3302 ve 5831 sayılı yasaların uygu-
laması gerçekleştirilmiştir. Her mevzuat değişikliğinde farklı uygulamaların yapıl-
ması, orman kadastrosunun tamamlanması ve orman-halk ilişkisinin bozulması 
yönündeki en önemli neden olarak görülmektedir. Beykoz ilçesi sınırlarında genel 
olarak 2B uygulama çalışmaları tamamlanmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle orman 
kadastro ve 2B uygulama sonuçlarına göre Beykoz ilçesi ve köylerindeki devlete 
ait orman alanlarının ve 2B ile orman dışına çıkarılan alanların dökümü, yerleşim 
birimlerine göre Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Beykoz ilçesindeki yerleşimler ait orman ve 2B alanları (OGM, 2019).

Yerleşim Birimi Orman Alanı (Ha) 2B Alanı (Ha)

Beykoz (Merkez) 1279 643

Akbaba 378 23

Alibahadır 746 52

Anadolu Feneri 1387 61

Bozhane 1312 8

Cumhuriyet 761 51

Çavuşbaşı 2566 1426

Çayağzı (Riva) 460 161

Dereseki 545 52

Elmalı 467 330

Göllü 1336 5

İshaklı 948 58

Kaynarca 314 78

Kılıçlı 1519 46

Mahmutşevketpaşa 1267 151

Öğümce 884 21

Paşamandıra 971 103

Polonezköy 2778 45

Poyraz 708 1

Zerzevatçı 255 66

Toplam 20881 3381

Tablo 6 incelendiğinde, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı sonu kayıtlarına 
ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının B bendine göre, 
toplam 3381, 0 hektar orman vasfını yitirmiş alan 2b kapsamında orman alanı dışı-
na çıkarılmıştır. Orman vasfını kaybetmeden önce toplam 24262,0 ha olarak tespit 
edilmiş olan orman alanı, % 13,93 oranında azalarak 20881,0 hektara düşmüştür. 
İlçe sınırlarında, 2B kapsamında orman alanı dışına çıkarılan alanın, ilçenin genel 
yüzölçümüne oranı ise %10,86’dır. Beykoz ilçesi sınırlarında orman dışına çıkarıl-
mış olan alanların konumsal dağılımı Şekil 7’de gösterilmiştir.  
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Şekil 7. Beykoz ilçesi sınırlarında 2b kapsamında orman alanı dışına çıkarılan alanların konumsal 
dağılımı.

Beykoz ve çevresindeki ormanların daralmasını engellemenin tek çaresi, mahkeme 
süreci de devam eden tüm ormanlarla ilgili tahdit işlerinin en kısa sürede bitiril-
mesi ve ormanların mülkiyetinin tapuya tescil edilmesidir. Bu tescil işlemleri ger-
çekleşmediği sürece, geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında orman alanların-
da azalmanın olması kaçınılmaz gözükmektedir. 

Beykoz İlçesindeki Tarımsal Faaliyetler ve Ormanlarla İlişkisi

Beykoz ilçesi kırsalında yaşayan köy halkının, geçmiş dönemlerde birincil geçim 
kaynağını, tıraşlama baltalıklarından elde ettiği gelirler oluşturmuştur. Bu durum 
1990’lı yılların sonuna doğru alternatif enerji kaynaklarının ısınma ve ısıtmada 
kullanılmasıyla birlikte azalış göstermiş ve 2006 yılından sonra baltalık işletme-
ciliğinin kaldırılmasıyla tamamen değişmiştir. 1971 yılında ilçe yüzölçümünün 
%71,10’u (22132,5 ha) devlet ormanı ve %15,96’sı (4968,7 ha) ise tarım alanı olmak 
üzere toplam %87,06’sı tarım ve ormancılık faaliyetleri kapsamında kullanılmıştır. 
Bu oranın %45,07’sini ise 20 yıllık idare süresiyle işletilen ve köylünün temel geçi-
mini sağlayan tıraşlama baltalık alanları oluşturmaktadır. Bunun dışında Karade-
niz sahilinde olan sınır köyler denizcilik faaliyeti ile uğraşırken, tarım alanları daha 
fazla olan Zerzevatçı, Alibahadır, Paşamandıra gibi köylerde ise tarımsal ürünler 
üretilmiştir. Bunun yanı sıra özellikle otlakların daha bol olduğu başta orman köy-

lerinde olmak üzere hayvancılık faaliyetleri de sürdürülmüştür. Tarım İl Müdürlü-
ğü’nün 2018 yılı sonu kayıtlarına göre ilçe sınırlarında toplam 1726,5 ha tarım alanı 
yer almaktadır. Bunların; 21,0 ha’ı dikili, 1085,2 ha’ı kuru, 2,1 ha’ı özel ürün, 2,9 ha’ı 
sera ve 615,3 ha’ı ise sulu tarım alanlarından oluşmaktadır (Şekil 8). 

Şekil 8. Beykoz ilçesindeki tarım ve yerleşim alanlarının konumsal dağılımı.

Beykoz İlçesindeki Nüfus Artışı ve Kentleşmenin Ormanlar Üzerindeki Etkisi

Kentleşme, dünyada son iki yüzyılın en önemli olgularından birisidir. Endüstri 
devrimiyle birlikte gelişim gösteren teknoloji, sanayi ve ulaşım sistemleri ile bun-
ların sağladığı kolaylıklar, büyük miktarlarda nüfusun kırsaldan kent merkezlerine 
göç etmesine neden olmuştur. Ülkemizde de 1950’li yıllarda ivme kazanan kırsal 
alandan kente göç, özellikle 1980’li yıllardan sonra çok daha fazla yoğunluk kazan-
mıştır. Ülke içerisindeki nüfus hareketleri ve göç olgusu İstanbul’da da kısa sürede 
nüfus artışına yol açmıştır (Şahin, 1997). 

Beykoz ilçesindeki nüfus artışı, bağlı olduğu İstanbul ilindeki nüfus artışına ben-
zer bir artış göstermektedir. 1935 nüfus sayımına göre ilçede toplam 21.308 kişi 
yaşamaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre Beykoz’un nüfusu; 
1940’ta 41.492, 1955’de 48.832, 1960’da 58.317 ve 1965’te 67.758 kişi olarak belir-
lenmiştir. İlçede, özellikle 1970 yılından 2007 yılına kadar oldukça hızlı bir nüfus 
artışı yaşanmıştır. Nüfus artış hızı, 2007 ile 2015 yılları arasında düşük seviyede 
seyrederken, bu tarihten sonra kısmi bir azalma trendine girmiştir. İlçe nüfusunun 
yıllara göre değişimi Tablo 7’de verilmiştir.   
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Tablo 7. Beykoz ilçesindeki nüfusun yıllara göre dağılımı (Kaynak: DİE ve TÜİK İstatistikleri).

Yıl Kent Nüfusu Köy Nüfusu Toplam Nüfus

1970 61.206 15.179 76.385

1975 76.804 15.963 92.767

1980 94.101 20.711 114.812

1985 118.697 17.366 136.063

1990 142.075 21.711 163.786

1997 161.544 31.523 193.067

2000 172.291 44.694 216.985

2007 200.572 41.261 241.833

2009 220.008 24.129 244.137

2012 220.364 25.988 246.352

2015 249.727

2018     246.700

Beykoz Türkiye’nin her tarafından göç almış olup, ancak bunlar içerisinde ilk beş 
sırayı Karadeniz Bölgesinin illeri oluşturmaktadır. Bunlar sırası ile Giresun, Ordu, 
Kastamonu, Rize ve Trabzon’dur (TÜİK, 2020). Bu illerden göç eden halkın yer-
leşecekleri alanları seçerken, göç ettikleri coğrafyanın özelliklerine benzer yerleri 
tercih etmeleri de yerleşim seçiminde etkili olmuştur. 

1970 yılından sonra hızlı bir şekilde gerçekleşen kırsal alanlardan kente göç, hızlı 
nüfus artışına hazır olmayan kent yerleşimlerinin üzerinde hem sosyokültürel hem 
de ekolojik açıdan birçok olumsuzluklara neden olmuştur. Bunlardan başta tarım 
ve hazine arazileri olmak üzere orman alanları ve su toplama havzaları da açma-
cılık ve işgal nedenleriyle olumsuz etkilenmiştir. Yerleşim alanları ve çevresindeki 
ormanlar ile her türlü biyolojik varlıklar, özellikle yoğun kentleşmenin etkisiyle 
günümüzde dahi büyük tehdit altında, var olma mücadelesini sürdürmeye devam 
etmektedirler (Şahin, 2014). 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin birinci 
fıkrasının B bendine göre, orman alanı dışına çıkarılan 3381, 0 hektar orman vasfı-
nı yitirmiş 2B alanı da bu durumun bir sonucudur. 

Tartışma

Beykoz ilçe sınırları içerisinde yer alan Orman İşletme Şefliklerinin orman ame-
najman planlarından ve bu planların meşcere haritalarından yararlanarak 1971 
yılı ve 2012 yılları dönemleri için ayrı ayrı “Beykoz İlçesi Arazi Kullanım Tipleri ve 
Orman Haritası” elde edilmiştir. Bu meşcere haritalarının konumsal veri tabanı-
na ait öz nitelik bilgilerinden yararlanarak, arazi kullanım tiplerinde, ağaç türü ve 
meşcere kompozisyonunda, orman işletme şekillerinde meydana gelen değişiklik-
ler 1971 ve 2012 yılları için zamansal ve konumsal olarak “Bulgular” bölümünde 
ortaya konulmuştur. Üretilmiş olan Beykoz İlçesi Arazi Kullanım Tipleri ve Orman 
Haritası verilerine göre ilçenin genel yüzölçümü 31129,2 hektardır. İlçe sınırlarının 

ve yüzölçümünün sabitlendiği değerlere göre 1971 ve 2012 yıllarına ait arazi kulla-
nım tipleri ve ormanların meşcere kompozisyonundaki değişimler karşılaştırılmış 
ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Üretilmiş olan sayısal orman haritaları, geçmiş dönem hava fotoğrafları ve uydu 
fotoğrafları, güncel uydu görüntüleriyle çakıştırıldığında, ilçe sınırlarında çok az 
da olsa Karadeniz ve Boğaz kıyılarında değişimlerin olduğu görülmektedir. Bunun 
en temel nedeni İstanbul ili kıyı sınırlarında yapay ve doğal yollarla meydana gelen 
değişimlerdir. Dalgaların aşındırdığı doğal sınır değişiklikleri olağan kabul edil-
mekle birlikte, yapay yollardan kıyının doldurulmasıyla meydana gelen yapay de-
ğişimlerden kaçınılmalıdır. Bu sınır değişiklikleri sonucunda karasal yüzölçümle-
rin farklılaşması, karşılaştırmalı çalışmalarda alansal farklara da neden olmaktadır. 

Arazi kullanım sınıflarına ilişkin konumsal veriler karşılaştırıldığında; 1971 yı-
lında Beykoz ilçesinin %71,10’unun devlete ait orman alanlarından oluştuğu gö-
rülmektedir. Bu alanın sadece 21,1 ha’lık kısmı (%0,07) verimli koru ormanı, geri 
kalan ormanlık alanın %45,07 ha’ı ise verimli baltalık olarak işletilmiştir. 2165,3 ha 
orman toprağı (OT) ya da bozuk orman alanı 1968-1970 yılları arasında iğne yap-
raklı ağaç türleri kullanılarak ağaçlandırmaya konu edilmiş ve bu alanlar verimli 
koru ormanına dönüştürülmüştür. Ormanlık alanın; 3181,6 ha’ı (%10,22) bozuk 
baltalık ve 2733,5 ha’ı(%8,78) ise maki elemanlarından meydana gelmiştir. 2012 yı-
lında ise Beykoz ilçesinin %65,7’sinin devlet ormanlarından oluştuğu ve bu orman 
alanlarının 19961,5 hektarının (%64,1) verimli koru, 489,2 hektarının (%1,6) ise 
boşluklu kapalı (bozuk) orman alanlarından oluştuğu belirlenmiştir. 2006 yılından 
sonra baltalık işletmesi kaldırıldığından, ilçe sınırlarında baltalık olarak işletme 
şekli bulunmamaktadır. 

1971 yılında ağaçlandırma yapılmış alanlarla birlikte, toplam alan içinde ormanla-
rın %52,10’u verimli iken, bu oran 2012 yılında %64,1’e yükselmiştir. Geçmiş dö-
nemde maki ve bozuk baltalık olarak planlanmış meşcereler ağaçlandırma yoluyla 
verimli koru ormanlarına dönüştürülmüştür. Yaklaşık kırk yıl içerisinde ormanlar 
verimlilik açısından toplam alana oranla %12’0, ormanlık alana oranla ise %18,76 
oranında iyileşme göstermiştir. 

Özel ormanlar, ağaçsız orman alanları, korular ve ormancılık dışı alanlar; arazi kul-
lanım sınıfları bakımından konumsal olarak karşılaştırılmıştır. 1971 yılında 3217,4 
ha (%10,34) özel orman, 33,7 ha fidanlık ve 28,8 ha kent korusu belirlenmişken, 
2012 yılında ise özel orman alanları 2807,2 ha (%9,0), kent içi yeşil alanlar 108,1 
ha ve fidanlık 15,9 ha olarak belirlenmiştir. 2012 yılında kent içi yeşil alan olarak 
belirlenmiş alanlar 1971 yılı planlarında yerleşim alanları içerisinde gösterilmiştir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Abraham Paşa Korusu ise 2012 yılı orman 
amenajman planlarında özel ormanlar ile birlikte aynı kategoride değerlendiril-
miştir. İki dönem arasında özel ormanlar, kent içi yeşil alanlar ve fidanlık alan top-
lamlarında 348,8 ha’lık bir azalma meydana gelmiştir.  

Ormancılık dışı arazi kullanım tipleri içerisinde yer alan, bataklık-sazlık alanlar 
40,0 ha ve yüzeysel su alanları ise 93,9 ha olarak 1971 yılı haritalarında yer al-
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mışken, 2012 yılındaki haritalarda yüzeysel su alanları 156,1 ha yer almış ancak 
sazlık-bataklık alanlar, yüzeysel su alanlarıyla birlikte ele alınmıştır. Ayrıca 89,4 
ha deniz kenarındaki kum alanları da kum alanı olarak planlarda ve haritalarda 
konumsal olarak gösterilmiştir. Bu kategoride değerlendirilen arazi kullanım tiple-
rinde, iki dönem arasında 111,5 ha’lık artış meydana gelmiştir. Bunun nedeni yeni 
baraj ve göletlerin yapılması ile kum alanlarının 1971 planlarında genellikle bozuk 
baltalık ve maki elemanlarıyla birlikte gösterilmesinden kaynaklanmaktadır.        

Orman toprağı (OT), açıklık alanlar içerisinde ormancılık faaliyetlerinin yapıla-
bileceği potansiyel alanlardandır. Bu alanlar potansiyel ağaçlandırma alanının 
yanı sıra aynı zamanda biyoçeşitlilik açısından da oldukça büyük öneme sahiptir. 
OT alanları 1971 yılında genel olarak maki ve bozuk baltalık ormanları ile tarım 
alanları içerisinde gösterilmiştir. Orman toprağı olarak OT rumuzu ile gösterilen 
toplam alan 1971 yılı planlarında 1,2 ha’dır. 2012 yılında OT, OT-T, OT-İs ve OT-Z 
rumuzlarıyla gösterilen alanların toplamı 567,0 ha’dır. Bu alanların 85,3 ha’ı işgal 
edilerek yerleşime açılmış OT-İs alanlarından oluşurken, 13,5 ha ise tarım yapmak 
amacıyla kullanılan OT-Z alanlarından oluşmaktadır. 427,1 ha orman toprağı (OT) 
ile 41,1 ha taşlık-kayalık alanlardan oluşan OT-T alanları ise ormancılık çalışma-
larının kullanımında olan alanlardır. 1971 yılına göre OT ve türev alanlarda 565,8 
ha’lık olumsuz yönde bir artış meydana gelmiştir.

Arazi kullanım sınıflarına ilişkin konumsal veriler karşılaştırıldığında en önemli 
değişikliklerin tarım ve yerleşim alanlarında olduğu belirlenmiştir. 1971 yılında 
4968,7 ha (%15,96) tarım alanı varken, 2012 yılında tarım alanı miktarı 1983,4 
ha’a (%6,4) kadar düşmüştür. İki dönem arasında tarım alanları miktarında %60,08 
oranında azalma meydana gelmiştir. 1971 yılında, ilçe yüzölçümü içerisinde, yerle-
şim alanları 597,1 ha (%1,92) alan kaplarken, 2012 yılında yerleşimlerin kapladığı 
alan 4475,1 ha’a (%14,4) yükselmiştir. Yaklaşık kırk yıl içerisinde yerleşim alanları 
%649,5 oranında artış göstermiştir. Arazi kullanım tipleri arasında en önemli deği-
şikliklerin tarım alanlarında azalma yönünde, yerleşim alanlarında da artış yönün-
de olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir.

Nüfus ve yerleşimlerin doğal kaynaklara etkisi açısından bakıldığında; 1970 yılın-
da 61206 kişi kentte, 15179 kişi ise köylerde olmak üzere toplam 76385 kişi Beykoz 
ilçesi sınırlarında yaşarken, 2012 yılında 220008 kişi kentte ve 25988 kişi ise köy-
lerde olmak üzere toplam 246352 kişi yaşamaktadır. 1970 yılına göre ilçenin top-
lam nüfusu, kırk iki yıl içerisinde  %222,5 oranında artmıştır. Köy nüfusu ise 2000 
yılına kadar artış gösterirken, 2007 yılından sonra azalmaya başlamıştır. /Akgün 
ve diğ. 2019) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki orman köylerinde, 
köy nüfusunun azalmasına etki eden en önemli faktörlerden birisinin, tıraşlama 
baltalık işletmeciliğinin kaldırılması olduğunu belirtmişlerdir. 

Beykoz ilçesinin 2012 yılındaki ormanları, 1971 yılına göre verimlilik bakımın-
dan olumlu yönde iyileşme gösterirken, alan bakımından da olumsuz yönde azal-
ma göstermektedir. 1971 yılında devlete ait ağaçla kaplı 22132,5 ha ormanlık alan 
mevcut iken, 2012 yılında bu alanın büyüklüğü 20450,8 ha olarak belirlenmiştir. 
İki dönem arasında fiili orman durumuna göre, ormanlık alan miktarında %7,6 

oranında azalma meydana gelmiştir. Yasal açıdan tam olarak sonuçlanmamış olsa 
dahi, orman kadastro sonuçlarına göre Beykoz ilçesinin devlete ait (ağaçla kap-
lı, orman toprağı ve izinli alanlar dâhil) orman alanı miktarı 20881,0 ha’dır. Bu 
alanın 20450,8 ha’lık kısmının amenajman planlarına göre ağaçla kaplı alanlardan 
oluştuğu bilinmektedir. Geriye kalan 430,2 ha alan ise orman toprağı ile izin ve 
irtifaka konu alanlardan oluşmaktadır. Orman kadastro verilerine dayanılarak bir 
çıkarım yapıldığında, orman vasfını kaybetmeden önce toplam 24262,0 ha olarak 
tespit edilmiş olan toplam orman alanı, %13,93 oranında azalarak 20881,0 hektara 
düşmüştür. İki plan dönemi arasındaki alansal değişim, ağaçla kaplı ormanlık alan 
üzerinden hesaplandığında, orman alanı %7,6 oranında azalırken, orman kadast-
ro verisine göre ise azalmanın %13,93 oranında olduğu saptanmıştır. Beykoz ilçe 
sınırlarında, 2B kapsamında orman alanı dışına çıkarılan alanın, ilçenin genel yü-
zölçümüne oranı %10,86’dır.

Beykoz ilçesi sınırlarındaki ormanlarda; 1960’lı yıllardan itibaren ormanların nite-
liğinin ve ağaçlı orman alanlarının arttırılmasına yönelik önemli başarılar da elde 
edilmiştir. Beykoz ve çevresi Karadeniz iklim kuşağında yer aldığından, ilçe orman-
larının yetişme ortamı; meşe, kayın, kestane, gürgen gibi geniş yapraklı ormanların 
yayılış alanını oluşturmaktadır. 1971 ve 2012 yılları arasında, meşcerelerin yapısın-
da ve kompozisyonunda da oldukça önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 1971 
yılında ilçe sınırlarında, ormanların sadece 2,6 ha’lık saf fıstıkçamı meşceresi iğne 
yapraklı türlerden oluşurken, geri kalan ormanlık alanın %77,85’inin meşe, kes-
tane, gürgen, kayın saf ya da karışık meşcerelerinden oluştuğu plan verilerinden 
görülmektedir. 1960’lı yılların sonuna doğru ilçe sınırlarındaki bozuk ormanlar ile 
maki alanlarında başlatılan ağaçlandırmalar sonucunda, 2012 yılına kadar 4625,1 
ha saf ve karışık olmak üzere sahilçamı, karaçam, fıstıkçamı, kızılçam, radiata çamı, 
sarıçam, göknar, servi ve yalancı akasya ağaçlandırılması yapılmıştır. Bu durum, 
bozuk ve tahrip görmüş ormanların verimli ormana dönüştürülmesi açısından, 
ormancılık teknik çalışmaları bakımından çok önemli bir başarıdır. Bu çalışmalar 
ormanların korunmasında önemli katkı sağlamıştır.

2012 yılı meşcere haritalarına göre; ağaçla kaplı devlet ormanlarının %17,04’ü saf 
iğne yapraklı türlerden oluşmaktadır. Tümü ağaçlandırma yoluyla elde edilmiş bu 
türlerden ilk beşinin kapladığı alanlar, alan büyüklüğüne göre sırasıyla; sahilçamı 
1944,1 ha, karaçam 561,2 ha, fıstıkçamı 3739 ha, kızılçam 350,6 ha, radiata çamı 
230,1 ha’dır. Sarıçam, göknar ve servi türleri de alanda bulunmaktadır. Ayrıca 85,9 
ha alanda da iğne yapraklı farklı türlerin karışımından oluşan meşcereler yer al-
maktadır. Ormanlık alanın %77,53’ü meşe, kestane, gürgen, ıhlamur, dişbudak ve 
yalancı akasya saf ya da karışık meşcerelerinden oluşmakta olup alanın 1024,3 
ha’lık (%5,01) kısmında ise iğne yapraklı türlerle ağaçlandırma yapılmış ve daha 
sonra yetişme ortamının asli türlerinin alana gelmesiyle birlikte ibreli + geniş yap-
raklı karışık meşcereleri elde edilmiştir. 

1971 yılında geniş yapraklı türlerden oluşan saf ya da karışık meşcerelerin alanları-
nın, ormanlık alana oranı %77,85 iken, aynı türler ve tür karışım grupları için 2012 
yılındaki oran da %77,53 olarak neredeyse bire bir aynı olacak şekilde saptanmıştır. 
Buradan ağaçlandırma yoluyla verimli ormana dönüştürülen alanların maki alan-



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 473472

larından yapıldığı anlaşılmaktadır. İki dönem arasındaki ağaç tür yayılış haritasına 
ve meşcere kompozisyonuna bakıldığında, tür değişimlerinin alanda hangi türler 
arasında olduğu konumsal olarakta açıkça görülmektedir. Ayrıca ormanlar kapalı-
lık açısından değerlendirildiğinde, 1 ve 2 kapalı meşcerelerin azaldığı, buna karşın 
3 kapalı meşcerelerde de belirgin bir artışın olduğu saptanmıştır. 

İstanbul halkının ısıtma ve ısınma taleplerini karşılamak üzere Beykoz ormanla-
rının çok büyük bir kısmı baltalık olarak işletilmiştir. Orman köylüsü de baltalık 
işletmeciliğinde Köylü Pazar Satışı (KPS) aracılığıyla önemli miktarda gelir elde 
ettiği için baltalık olarak işletilen orman alanlarını çok iyi bir şekilde korumuşlar-
dır. Baltalık işletmeciliğinin oldukça başarılı bir şekilde yürütülmesi hem bu or-
manların korunmasını sağlamış hem de orman köylüsüne büyük ekonomik destek 
sağlamıştır. 

Beykoz’daki devlet ormanlarının korunmasında, orman idaresi dışında en büyük 
katkısı olan kuruluş Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. İstanbul Boğazı’nda askeri yasak 
ve hassas bölgelerde ormanların korunmasına önemli katkı sağlamışlardır. Ayrıca 
orman idaresinin yaptığı ağaçlandırma çalışmalarına ihtilaflı durumlarda kolluk 
kuvveti göndererek ve bizzat ağaçlandırma çalışmalarına katılarak katkı yapmışlar-
dır. İlçe sınırında yer alan ve ulusal savunma fonksiyonu olarak ayrılmış alanlarda 
da önemli miktarda ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirmişlerdir.

Özel ormanlarda mülkiyet şahıslara ait olduğu için (tarım alanlarındaki kullanıma 
benzer bir yapı) sıkı yasal mevzuata rağmen, yoğun tahribat ve yerleşim özel or-
manlarda da gözlenmektedir. Özel ormanlarda, yasal mevzuatla belirlenmiş yapı-
laşma oranı %6 olmasına rağmen fiili olarak bazı özel orman alanlarında bu oranın 
çok üzerinde yapılaşma ilgili kurumlarca tespit edilmiştir. Bu durum diğer özel 
ormanlara da örnek teşkil etmektedir.  İstanbul’daki özel ormanlar arsa ve konut 
alanına nasıl dönüştürülüp ve yüksek rant elde edilir mantığı ve yaklaşımı ile işle-
tilmekte ve yönetilmektedir. Bütüncül bir orman ekosistemi yaklaşımı söz konusu 
değildir. 

Sonuç olarak, yaklaşık kırk yıllık süre içerisinde tarım alanlarında %60,08 oranın-
da ve orman alanlarında %10,86 oranında azalma olurken, yerleşim alanlarında 
%649,5 oranında artış meydana gelmiştir. İlçenin toplam nüfusunda ise kırk iki 
yıl içerisinde  %222,5 oranında artışın olduğu saptanmıştır. Bu durumun artarak 
devam etmemesi için rasyonel, sistemli ve sığ politikalardan arınmış yaklaşımlarla 
sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir. İstanbul için yaşamsal öneme sahip 
olan mevcut orman ve tarım alanları ile su havzalarının korunması, İstanbul hal-
kının ruh ve beden sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Bu amaçla Beykoz’un 
doğal ve ekolojik-biyolojik varlıklarının korunması ancak verilen öneriler doğrul-
tusunda sağlıklı politikaların oluşturulması ve bunların uygulanması ile mümkün 
olacaktır. Bunlar; Deniz kenarı kum alanları, bataklık-sazlık alanlar ve taşlık-ka-
yalık alanlar doğal yollarla kolaylıkla arttırılıp ya da azaltılacak alanlardan oluş-
mamaktadır. Bu doğal yapının sürekliliğinin sağlanması için ilçenin batı ve kuzey 
sınırlarını oluşturan deniz kıyılarının yapay yollardan doldurulmasına engel olun-
malıdır. Dalgaların aşındırmasıyla oluşan doğal sınır değişiklikleri dışındakilere 
fırsat verilmemelidir.

Yerleşim alanlarının çok fazla miktarda artmasının temel nedenini hızlı nüfus artı-
şı oluşturmaktadır. Nüfusun artmasına bağlı olarak özellikle tarım, orman ve diğer 
açıklık alanlar büyük tehdit altında olacaktır. Bu alanlardan, yerleşim alanlarının 
kullanımına alan tahsisi yapılması zorunlu hale gelecektir. Son dönemde ilçe nüfu-
sunda artış söz konusu olmayıp aynı trendin devam ettirilmesi biyolojik varlıkların 
sürdürülebilirliğine olumlu etki edeceğinden, ülke nüfusunun tüm ülke geneline 
dengeli dağılımını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir. 

Arazi kullanım tipleri, 1971 ve 2012 yılları verilerine göre genel olarak değerlendi-
rildiğinde; tarım, orman ve orman toprağı alanlarının azaldığı, yerleşim alanları ile 
yol, tesis, ocak vb. kullanım tiplerinin yer aldığı diğer açıklık alanların ise önemli 
oranda artış gösterdiği görülmektedir. Orman alanlarının ormancılık dışı kulla-
nımı, hemen hemen tümüyle yerleşim alanlarına dönüşme şeklinde ya da izin ve 
irtifaka konu olacak şekilde gerçekleşmektedir. Bu durum, orman ekosisteminin 
parçalanmasına (habitatların parçalanması) ve orman alanlarının daralmasına ne-
den olmaktadır. Bugün olduğu gibi orman alanlarının daraltılması üzerindeki en 
önemli faktör, orman alanlarının kamu yararı altında birçok konuda izin ve irtifa-
ka konu edilmesidir. Ormanlardan tahsis edilen alanlar; şehrin gereksinimlerini 
karşılamak adı altında, her türlü katı atık bertaraf tesisleri, ocak, mezarlıklar, ishale 
hatları, enerji hatları, yol ve su gibi konularda hemen hemen tüm taleplerin orman 
alanlarından karşılanması istenilmektedir. Bu, gelecekte ormanlar için en büyük 
olumsuzluklardan birisini oluşturmaktadır. Bu grup altında yer alan ocak alanları, 
enerji, gaz ya da su nakil hatları, yol alanları, orman içerisine yapılan çeşitli tesis-
lerin miktarı her plan döneminde katlanarak artmaktadır. Ağaçlı ya da ağaçsız or-
man alanlarındaki azalmaların en önemli nedenlerinden birini, bu amaçla yapılan 
arazi tahsisleri oluşturmaktadır. Beykoz’daki devlet ormanları üzerinde, gelecekte-
ki en önemli tehlikenin bu durum olacağı düşünülmektedir. Beykoz’un kentleşme 
bakımından devam eden büyüme ve genişleme süreci, arazi kullanım biçimlerine 
birinci derecede etki etmektedir. Tüm bu olumsuz faktörler dikkate alınarak, ge-
leceğe yönelik yerleşim sınırları değiştirilmeyecek şekilde belirlenmeli, ormanlar, 
tarım alanları ve diğer arazi tipleri amaç kuruluşları doğrultusunda işletilmelidir.

Orman alanlarının en kısa sürede kadastro çalışmaları (mahkeme süreçleri de 
dâhil olmak üzere) tamamlanmalı, tescil işlemleri gerçekleştirilmelidir. Böylelik-
le orman sınırları kesinlik kazanmış olacaktır. Hiçbir şekilde orman alanlarının 
daraltılmasına neden olacak geriye dönük yasal düzenlemeler yapılmamalıdır. Or-
manlarda meydana gelen işgal ve açmacılığın temel nedenini yasal değişiklikler 
oluşturmaktadır. Orman sınırlarının yasal olarak belirlenmesiyle birlikte orman-
ların işgal ve açmacılığa karşı korunması daha kolay olacaktır. Yasalarda sıkça ya-
pılan değişiklikler orman kadastro çalışmalarının zamanında bitirilmemesine de 
neden olmaktadır.  

Beykoz ilçe sınırlarındaki arazi tipleri arasında, amacı dışında kullanılan alanların 
başında tarım alanları gelmektedir. Tarım alanları özel mülkiyete konu alanlar ol-
duğundan ve yakın zamana kadar sıkı bir koruma statüsüne sahip olmadığından 
çok kolay bir şekilde yasal ya da gayri yasal durumlarla yerleşim alanlarına dö-
nüştürülmüştür. İstanbul’daki nüfus artış hızı benzer trendlerle devam ettiği süre-
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ce, ilçe sınırlarında kalan tarım alanları gelecekte de özellikle yerleşim alanlarının 
lehine daralmaya devam edecektir. Nüfus artışı ve kentleşmenin yoğun etkisinde 
kalan ilçedeki tarım alanlarının sürekliliğinin korunması için acilen yasal ve teknik 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

İstanbul’un nüfusu arttıkça insanların içme ve kullanma suyuna olan ihtiyacı da 
artmaktadır. 1971 yılında 93,9 ha olan su yüzeyi alanları, 2012 yılına kadar yeni 
baraj, göl ve göletlerin yapılması ya da oluşmasıyla birlikte 156,1 ha yüzeysel su ala-
nına ulaşmıştır. İstanbul’daki su rezervuar alanları ile planlanmış olan barajların su 
rezervuar alanlarının çok büyük bir kısmını orman alanları oluşturmaktadır. İçme 
ve kullanma suyunun depolanacağı alanlar da orman alanlarının daraltılmasına 
etki edeceğinden var olan baraj ve göletler ile havzaların korunması için daha yo-
ğun bir çaba gösterilmelidir. Nüfus artışı devam ettiği sürece su yüzeyi alanlarında 
da artışın olması kaçınılmazdır. Su yüzeyindeki artış, orman ve tarım alanlarında 
azalmanın meydana geleceği anlamına da gelmektedir. 

Yer altı ve yüzeysel kaynak sularının kâr amaçlı özel girişimciler tarafından sı-
nırsızca kullanımı, topraktaki nemin azalmasına, dolayısıyla bitki örtüsünün ve 
özelde de ormanların olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bunun dışında 
var olan dereciklerin kaybolması ile göçmen kuşlar ve yaban hayvanlarının susuz 
kalmasına, havadaki nispi rutubetin azalmasına da neden olmaktadır. Orman eko-
sistemlerinin varlığı özellikle toprak içindeki taban sularının varlığına, içme suyu 
kaynaklarının kalite ve miktar yönünden sürdürülebilirliği de orman ekosistemle-
rinin varlığına bağlıdır. Bunlardan birisini azaltmak ya da yok etmek, sürecin hı-
zına bağlı olarak orta ve uzun vadede diğerini de ortadan kaldırmak demektir. Bu 
nedenle, yaban hayatıyla birlikte orman varlığının geleceği için de ciddi bir tehlike 
oluşturulacak olan yer altı sularının (özellikle taban suyunun) aşırı kullanımının 
önüne geçilmesi sağlanmalı, hassas orman ekosistemlerinin bulunduğu alanlarda 
yer altı suyu kullanım hakkı verilmemelidir. 

İlçe sınırları içerisinde yer alan ve yasal statüyle belirlenmiş olan muhafaza ormanı, 
tabiatı koruma alanı, tabiat parkları ve IUCN kriterlerine göre belirlenen alanlar 
sıkı bir şekilde korunmalıdır. Kent içerisinde yeterli aktif ve pasif yeşil alan oluştu-
rulamaması nedeniyle, kentin rekreasyon ihtiyacını önemli oranda orman içi rek-
reasyon alanları karşılamaktadır. Beykoz’daki rekreasyon alanlarının, ilçe dışından 
gelen ziyaretçiler tarafından da yoğun bir şekilde kullanımı, orman ekosistemine 
zarar verebilmektedir. Aşırı kullanımdan dolayı sürekliliği tehdit altında olan rek-
reasyon alanları belirlenerek rotasyona ve rehabilitasyona tabi tutulmalıdır. Beykoz 
ve yakın çevresindeki ormanların bir kısmının koruma statüsü arttırılarak özellikle 
izin ve mevzuat boşluklarına karşı daha korumacı bir hukuki yapıya kavuşturul-
malıdır.

Özel orman alanları ve kent korularında alansal artış söz konusu değildir. Özel 
ormanlarda fiili alan kullanımı yakından incelendiğinde ağaçlı orman alanı kısım-
larında önemli oranda azalmaların olduğu ve ormanın niteliğinde bozulmaların 
olduğu görülmektedir. Özel ormanlarda yapılaşmaya olanak sağlayan yasal mev-
zuat, orman ekosisteminin korunmasını garanti altına alacak şekilde yeniden dü-

zenlenmelidir. Özel orman alanları için yapılaşma koşulları, orman bütünlüğü ve 
doğal peyzaj nitelikleri korunacak şekilde ele alınmalıdır.

Beykoz ilçesindeki arazi ve ormanlar bir bütün olarak düşünüldüğünde; mülkiyeti 
şahıslara ait olan tarım alanları ile özel ormanların yerleşim alanlarına, mülkiyeti 
devlete ait olan ormanların ise kamu yararı adı altında çok çeşitli konuda izine 
konu edilme olasılığı her zaman mümkün görülmektedir. Bu durum, geçmiş dö-
nem uygulamaları da dikkate alındığında, ormanların ve tarım alanlarının üzerin-
deki geleceğe yönelik en büyük tehdit olarak öngörülmektedir.

Doğa ve ormancılık konusundaki bilincin artmasının etkisiyle doğal varlıkların 
toplum tarafından korunması için gerekli çabalara destek verilmeli ve her türlü 
mevzuat düzenlenmesi ile doğal varlıkların korunması sağlanmalı, işlenebilir ara-
zilerin ve orman alanlarının ise daraltılmasına engel olunmalıdır.
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Beykoz’daki Tarihî 
Koruların Fonksiyonel 
Değerlerinin Hesaplanması ve 
Sürdürülebilir Çoklu Çevresel 
Faydalanma Anlayışına Uygun 
Olarak Planlanması

Ünal ASAN1

Özet

Bu bildiride, Beykoz ilçesi sınırları içinde yer alan ve özelde ilçe halkının, genelde 
tüm İstanbul halkının sosyal, kültürel ve doğal bir çevre içindeki sağlıklı yaşamına 
çok önemli katkılar yapan iki tarihi korunun (Abraham Paşa ve Çubuklu-Hıdiv), 
fiziksel ve görsel özelliklerine işaret edilmiştir. Bu amaçla, bildiride önce her iki 
korunun tarihsel geçmişinden kısaca söz edilerek gerekli birkaç terimin açıklama-
sı yapılmış, sonra da koruların toplum yararına gerçekleştirdiği oksijen üretme, 

1  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, unalasan46@gmail.com
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karbon bağlama, toz tutma, gürültü önleme ve su üretme gibi fonksiyonel değerler 
ile toplumun ruh ve beden sağlığına yaptığı katkılar sözel ve sayısal olarak tanı-
tılmıştır. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan koruların toplum 
kullanımına sunduğu fayda ve fonksiyonların konumsal dağılımları haritalanarak 
bir taraftan doğal çevrenin sürdürülebilirliği gözetilip, diğer taraftan çoklu çevresel 
faydalanma anlayışına uygun olarak, bu iki korunun yönetim planlarının hangi 
ilkelere göre nasıl şekillendirildiği -her birisi için ayrı ayrı- açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orman fonksiyonları, Fonksiyonel değer, Sürdürülebilir arazi 
kullanımı, Çoklu çevresel planlama   

Giriş

İstanbul Boğazı’nın kuzeydoğusunda yer alan Beykoz ilçesinin sınırları içindeki 
Abraham Paşa ve Çubuklu-Hıdiv koruları özelde Beykoz halkının, genelde ise tüm 
İstanbul halkının sosyal, kültürel ve sağlıklı yaşamına çok önemli katkılar yapmak-
tadır. Orman zenginliği yönümden Beykoz ilçesi Çatalca’dan sonra ikinci sırada yer 
almaktadır. Ülke özel ormanlarının önemli bir bölümü de bu ilçe sınırları içinde-
dir. Bildirimize konu olan iki tarihi koru da bu ilçede bulunmaktadır. 

Beykoz İlçesi ormanları Bizans döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de 
İstanbul halkının ilgisini çekmiştir. Başlangıçta devlet yöneticilerinin avlanma ala-
nı olduğu anlaşılan bu ormanlar, daha sonra sivil halkın da kullanımına açılmış-
tır. Örneğin ilçe merkezine çok yakın konumda bulunan Tokatköy’e bu isim Fatih 
Sultan Mehmet tarafından verilmiştir. Öyküye göre, Padişah Beykoz ormanlarında 
avlanır iken Tokat’ın Osmanlı Devleti’ne katıldığına dair müjdeli haber, padişaha 
tam da bugün Tokatköy olarak anılan yerde ulaşır. Zaferden çok mutlu olan Fatih, 
haberi aldığı yere derhal bir av köşkü yapılmasını emreder. Evliya Çelebi bu anı 
şöyle açıklamıştır: “Tez şurada bir bahçe yapılsın, ismine de Tokat bahçesi denilsin. 
Tokat surlarına benzeyen bir set çekilsin.” Başlangıçta padişahın av seferlerine katı-
lan görevlilerin ikameti için yapılan köşk ve binalar, daha sonra çoğalarak bugünkü 
halini alır. Tokat Köşkü’nü en çok kullanan padişahların IV. Murat ile unvanı “Avcı” 
olan ve en kısa avı 3 ay sürdüğü bilinen IV. Mehmet’tir.

Üç bin yıllık tarihe sahip olan Beykoz, aslında Osmanlı’nın Bizans’tan koparıp al-
dığı ilk yer olma özelliğine sahiptir. Bu yöreye yapılan ilk tesis de Sultan Yıldırım 
Bayezid’in yaptırdığı Anadolu Hisarı’dır. İlçe sınırları içindeki diğer köşk ve kasır-
lar, av partilerine meraklı devlet erkânı tarafından değişik dönemlerde yapılmış-
tır. Osmanlı padişahlarının avlanmaya olan düşkünlükleri minyatür sanatına da 
yansımış ve padişahların av sahneleri pek çok nakkaşın çalışma konusu olmuştur 
(ÇELİKBAĞ ve GEÇEN 2019 s. 255-269). Avlanma ve av partileri düzenleme, Türk 
yöneticilerinin Orta Asya’dan getirdikleri eğlence ve sportif aktivitelerden birisi ol-
duğu için bu aktivitelere çok uygun olan Beykoz ormanları Osmanlı yönetici sını-
fının avlanma yeri olarak tayin edilmiş ve sivil halkın bu bölgelerde avlanması ya-
saklanmıştır. Ancak, sivil halkın yöre ormanlarından çıkan içme suyu kaynaklarını 
kullanmasına ses çıkartılmamış ve gerek devlet erkânı gerekse sivil varlıklı kesim 
tarafından pek çok çeşme yaptırılarak su ihtiyacının karşılanmasına çalışılmıştır.

Beykoz ilçesi, Osmanlı döneminde özellikle varlıklı kesimin mesire alanı olarak 
en fazla rağbet ettiği yerlerden birisidir. Sâdâbat ve Kâğıthane’deki mesire alanları 
İstanbul kent merkezine çok yakın olması ve her kesimden insanın kolayca ulaşa-
bilmesi nedeniyle aşırı kalabalık olduğundan, sessizliğe ve mahremiyete önem ve-
ren varlıklı kesimin tercih ettiği yerler değildi. Gelir düzeyi yüksek olan bu kesim, 
Boğaz’ı sandallarla geçerek Göksu, Küçüksu, Çubuklu ve Beykoz Çayırı gibi mesire 
alanlarını tercih ediyordu. Beykoz ormanları ve orman içindeki çayırlık alanların 
popülaritesi, Beykoz ve çevresinin Tanzimat sonrası devlet eliyle başlatılan sanayi-
leşme çabalarıyla daha sonra kaybolmuştur. 

Bu bildiride, Beykoz ilçesinin iki tarihi korusunun (Abraham Paşa ve Çubuklu-Hı-
div), fiziksel ve görsel özellikleri tanıtılmıştır. Bu amaçla önce her iki korunun ta-
rihsel geçmişinden kısaca söz edilmiş, sonra da koruların toplum yararına gerçek-
leştirdiği oksijen üretme, karbon bağlama, toz tutma, gürültü önleme ve su üretme 
gibi fonksiyonel değerler ile toplumun ruh ve beden sağlığına yaptığı katkılar sözel 
ve sayısal olarak tanıtılmıştır. Birer canlı organizma olan bu koruların hem kendi 
biyolojik varlıklarını sürdürebilmeleri hem de halkın bu korulardan beklentilerini 
sürekli ve kesintisiz biçimde karşılayabilmeleri için yönetim planlarının hangi ilke-
lere göre nasıl şekillendirildiği açıklanmıştır. 

1.2- Tarihsel Süreç

Beykoz ilçesi sınırları içinde yer alan iki tarihi korunun geçmişlerine ilişkin bilgiler 
aşağıda arz edilmiştir:

Abraham Paşa Korusu, Boğaz kenarından başlayarak Beykoz ile Paşabahçe arasın-
daki sırtlar üzerinde bulunan geniş bir alana yayılmıştır. Koruya adını veren Abra-
ham Paşa’nın bu geniş araziyi padişahla tavla oynarken kazandığı söylenir. Koru, 
1887’de askerî önemi nedeniyle kamulaştırılarak hazineye devredilmiş. II. Meşru-
tiyet’in ilanından (1908) sonra bir bölümü “Hürriyet Bahçesi” adı altında halkın 
ziyaretine açılmıştır. Korunun Boğaziçi’ne bakan yamaçlarındaki parkı, Abraham 
Paşa Fransız bahçe mimarlarına düzenletmiş, bu bölüme köşkler, kuşhaneler, ha-
vuzlar yaptırmış; o zamana kadar Türkiye’de yetiştirilmeyen bitkiler, ağaçlar diktir-
miştir. Abraham Paşa Korusu’nun içinde bulunan küçük tiyatro, 1937’de yanmıştır.

Abraham Paşa Korusu içinde iki büyük mağara, beş havuz, üç grot (kayalık), bir 
saray kalıntısı vardır. Havuzlardan birinin içindeki küçük adacık ilgi çekicidir. 
Koruda iki kır kahvesi, bir restoran, iki tuvalet, iki sera, iki otopark, bir açık spor 
alanı, çocuk bahçesi, oturma terasları ve piknik alanları, aydınlatma ve su tesisatı 
bulunmaktadır. Beykoz Korusu ve civarı; taşıdığı bu tarihsel önemden ötürü 2863 
sayılı yasa kapsamında bir yer olması nedeniyle bir bütün halinde korunması ge-
rekçesiyle İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile “Doğal Sit Alanı” olarak tespit ve ilan edil-
miştir.  

Tapu kayıtlarında verilen bilgilere göre Abraham Paşa Korusu’nun ilk maliki; İs-
tanbul Emlak ve Eytam Bankası’dır. Tapu sicili zabıt defterinde Abraham Paşa Ko-
rusu’nun cinsi ve evsafı; “Kâgir gazino ve tiyatro mahalli ve dinamo mahalli ile beş 
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haneyi ve iki masura mailezizi müştemil park ve koru” olarak gösterilmiştir. 

Dört tarafı taş duvar ve yollar ile çevrili olan ve içinde çeşitli tür ve sayıda park 
görünümünde ağaçlar ile birlikte harap halde bina kalıntıları da bulunan koru, ze-
minde mevcut yollar ve taş duvarlar esas alınarak 1939 yılında 3116 sayılı Orman 
Kanunu hükümlerine göre Devlet ormanı olarak tahdit edilmiştir. Yapılan orman 
tahdidinin sonuçları 05/05/1939 tarihinde kesinleşmiştir. Resmi Gazete’de yer alan 
bilgilerde, korudaki mevcut ağaç türlerinin kestane, çam türleri, meşe, akasya, diş-
budak ve mazı olduğu ve koru ormanı niteliği taşıdığı belirtilerek bu özellikleri 
ile korunun 1341 tarih ve 1809 sayılı Heyeti Vekile Kararnamesine göre Orman 
İdaresi’ne devri icap eden ormanlardan olduğu, bu nedenle de tahdidinin Maliye 
Hazinesi adına yapıldığı vurgulanmıştır.

292689 m2 büyüklüğündeki Abraham Paşa Korusu’nun mülkiyeti, Bakanlar Kuru-
lu’nun 5/11/1951 tarih ve 3/13832 saylı kararı ile İstanbul Belediyesi’ne verilmiştir. 
Koru, 1954 yılında Beykoz ilçesinde yapılan ve 10.1.1955 tarihinde kesinleşen ta-
pulama çalışmaları sırasında 354 ada 44 parsel ve 377 ada 31 parsel olarak iki parça 
halinde İstanbul Belediyesi adına tespit ve tescil edilmiştir.

Çubuklu Hıdiv Korusu, Boğaz’ın Anadolu yakasında, Kanlıca’nın yaklaşık 1,5 km 
kuzeyinden başlayarak Dalgıç Okulu, Seyir ve Hidrografi Dairesi ile itfaiye bina-
sının üstündeki dik yamaçları ve sırtın büyük bir bölümünü kapladıktan sonra 
Çubuklu Vapur İskelesi’ne yakın bir yerde nihayet bulan korudur. Adını, Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa’nın torunu ilk Mısır Hıdivi İsmail Paşa’dan almıştır. Halk arasında 
“Çubuklu Korusu” olarak da anılmış olan Hıdiv İsmail Paşa Korusu, kesif bir ağaç 
topluluğuna sahiptir. Başta Kızılcık olmak üzere değişik ağaç türleri ve bostanları 
ile şöhret bulan bu yerdeki ilk yerleşme Bizans dönemine kadar inmektedir. Koru 
içinde yer yer sarnıç ve suyollarına rastlanmaktadır. Çubuklu Korusu, Osmanlı pa-
dişahları tarafından ilk zamanlar av mahalli olarak kullanılmıştır. 

Korunun bir bölümü, özellikle Hıdiv Kasrı’nın çevresi park olarak düzenlenmiş; 
İsviçre ve Fransa’dan bu park için ağaçlar getirtilmiştir. Çubuklu’dan parkın ana 
giriş kapısına yaklaşık 400m uzunluğunda dar bir asfalt yolla ulaşılmaktadır. Ana 
giriş kapısından kasra üç sıra halinde gümüşi ıhlamur (Tilia argentea) ve atkesta-
nesi (Aesculus hippocastanum) ağaçları dikilmiştir. Binanın çevresinde yaşlı fıstık 
çamları (Pinus pinea) ve porsuk (Taxus baccata) ağaçları mevcuttur

Koru içindeki kasır, 1904-1907 yıllarında son Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tara-
fından yaptırıldı. 2 Seyir Kulesi, 35 oda, 4 salon, 2 hole sahip kasır, 450 kişi kapa-
siteli restoran, kafeterya ve toplantı salonu ile hizmet vermektedir. Ayrıca toplantı, 
kokteyl ve toplu yemek gibi her türlü sosyal etkinliklere de hazırdır. Her biri kün-
yeli ve soy kütüğüne sahip ağaçlarla kaplı geniş bir koruluğun ortasındaki Hıdiv 
Kasrı, tam anlamıyla bir saray görünümündedir. İstanbul’un en büyük gül bah-
çesine sahip olan kasır, harika bir Boğaz manzarasına da sahiptir. 1000 metrekare 
alan üzerine yaptırılan, Boğaz tepelerinden iki kıtayı birleştiren binanın kulesi de 
İstanbul’un zamanında buharla çalışan ilk asansörlerinden birine sahiptir. Osman-
lı’nın son Mısır Valisi olan Abbas Hilmi Paşa, Mısır’da Nil Nehri kıyısında da Hıdiv 
Kasrı’nın bir ikizini yaptırmıştır.

İstanbul›un imparatorluk merkezi olduğunu hatırlatan nadide yapılardan biri olan 
Hıdiv Kasrı›nın ilginç bir hikâyesi vardır. Geçen asrın sonunda genç yaşta Mısır 
Valisi olan Abbas Hilmi Paşa, Mısır›daki Anglo-Sakson nüfuzuna karşı Osman-
lı-German desteği arar. Bu desteği alabilmek için Osmanlı payitahtında kalması 
gereken genç Paşa, 1903 yılında Çubuklu›da 2 ahşap yalı satın alır. Zamanla ya-
lılarının arkasındaki yamaçları ve üst düzlüğü kapsayan 270 dönümlük bahçeyi 
de alan Paşa, 1907 senesinde İtalyan mimar Delfo Seminati’ye o devrin mimari 
modasına uygun olarak “art nouveau” tarzındaki muhteşem kasrı yaptırır. Kasrın 
binası şato biçimindedir. Kapısının üzerinde ay yıldızlı Hıdiv Tacı Bayrağı arma 
haline getirilip yerleştirilmiştir. Dış kapı girişi tamamen altın yaldız çiçek figür-
leriyle işlenmiştir. Yuvarlak mermer sütunlar, teraslar, hıdivin yatak odası; kulesi, 
mermer, ahşap ve kristal salonları önemli özellikler taşır. Neo-Klasik, Neo-İslam, 
Neo-Osmanlı olarak değerlendirilebilecek öğelerle bezenmiştir. Avrupa mimari-
sindeki gelişmeler, çiçek meyve ve av hayvanlarının resimleri, duvarlara, tavanlara, 
sütun başlıklarına işlenerek yapılmıştır.

1930’lu yıllara kadar Hıdiv ailesi tarafından kullanılan kasır ve geniş koruluğu, 
1937’de İstanbul Belediyesi’ne geçmiştir. Ancak uzun yıllar koruluğa pek bakılma-
mıştır.

2. Tarihi Korularda Arazi Kullanımı ve Faydalanmanın Düzenlenmesi 

Beykoz ilçesindeki iki tarihi korunun halk tarafından sürdürülebilir kullanımının 
planlanması için ilk çalışmalar 2000’li yılların ilk yarısında başlamıştır. Mülkün 
sahibi İBB, 2001 yılında İ.Ü. Orman Fakültesi’ne başvurarak korulardaki yaşlı 
ağaçların periyodik olarak bakım, budama ve yenilenmeleri konusunda ayrıntılı 
bir planlama yapılmasını talep etmiştir. Korularda yapılacak her türlü teknik işlem 
yasal açıdan “Amenajman ve Silvikültür” planları ile mümkün olduğu için İBB ile 
Fakülte arasında bu bağlamda bir protokol imzalanmış ve aralarında Beykoz’daki 
tarihi koruların da bulunduğu 12 koru için çalışmalara başlanmıştır. 10 yıllık süre 
için hazırlanan bu planlar, 2013 yılında tekrar yenilenmiştir. Koruların Orman Ka-
nunu karşısındaki durumu “Hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesi ormanı” statü-
sünde olduğu için planlama çalışmaları devlet ormanlarındakine paralel biçimde 
yürütülmüştür. Ancak koruların kent ormanı niteliklerinin ağır basması ve alansal 
büyüklüklerinin devlet ormanlarındaki plan ünitesi büyüklükleri yanında çok kü-
çük kalması nedeniyle, envanterden planlamaya tüm aşamalarda orman amenaj-
manı temel disiplininin bazı teknik kavramlarını ve planlama stratejilerini yeniden 
değerlendirilmek zorunlu görülmüştür. Bu bağlamda öngörülen yeni yaklaşımlar, 
tarihi koruların planlama stratejileri ve ilkelerinden başlanarak aşağıda açıklan-
mıştır.  

2.1- Tarihi Koruların Planlama Stratejileri ve İlkeleri

Tarihi koruların hem kendilerinden beklenen çevresel fonksiyonları kesintisiz bi-
çimde sürdürebilmesi ve hem de biyolojik açıdan bizatihi kendi varlıklarını bir bü-
tün halinde geleceğe taşıyabilmeleri için bu alanlardaki “Koruma-Kullanım” den-
gesinin belirli ilkelere göre çok dikkatle kurulması gerekmektedir. Normal işletme 
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ormanlarına göre alansal büyüklük yönünden çok küçük olsalar da sonuçta birer 
orman ekosistemi özelliği taşımaları ve İstanbul halkı ile iç içe olmaları nedeniyle, 
tarihi korulardaki koruma ve kullanım düzeninin planlanması teknik prosedür ve 
ilkeler itibariyle ormanlardakine benzer biçimde; “Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel 
Planlama (ETFOP)” yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Ancak parasal gelir sağlama 
amacıyla ormanlardaki odun ve odun dışı orman ürünleri üretimi, İstanbul Boğa-
zı’nın ön görünümü içinde yer alan ve aynı zamanda SİT alanı özelliği de bulunan 
bu tarihi korular için söz konusu edilemeyeceği açıktır. Bu nedenle, koruların plan-
lama stratejisi tamamen ekolojik ve sosyal fonksiyonların ağırlıkta olduğu koruma 
eksenine oturtulmuştur. Odun üretimine ise sadece korulardaki karbon tutumu ve 
oksijen üretiminin sürekliliğini kontrolde en önemli parametre olan biyokütle ile 
ilişkisi nedeniyle dikkat edilmiştir. 

Orman kaynaklarının planlanması ile ilgili olan “Orman Amenajmanı” disiplini, 
ETFOP kavramını şöyle açıklamaktadır: “ETFOP; orman ekosistemlerinde kendi-
liğinden oluşan ürün ve hizmetleri, bu sistemleri oluşturan canlı ve cansız eleman-
ların varlığını yok etmeden ve aralarındaki doğal süreçleri zedelemeden, Orman 
Amenajmanı Disiplini’nin temel ilkelerini ve plan ünitelerinde öne çıkan konumsal 
fonksiyonları gözeterek sürekli ve kesintisiz biçimde alabilmek için plan ünitelerinde 
öngörülen teknik, biyolojik, sosyal ve ekonomik etkinlikleri uzun ve orta vadeli stra-
tejik öngörüler çerçevesinde yer ve zamana bağlı olarak düzenleyen bir planlama sis-
temidir.” (ASAN, 2017, s.36). Sistem, SOİ kavramının ekolojik, ekonomik ve sosyal 
biçiminde sıralanan temel boyutlarını, klasik Orman Amenajmanındaki planlama 
ilkelerinin içeriğini özellikle “Süreklilik ve Koruma” bağlamlarında çağdaş anlayışa 
uygun olarak yeniden yorumlayıp zenginleştirmek ve bunlara planlama sürecinde 
“Ortak Akıl”ı temsil eden “Katılımlı Planlama” anlayışını ekleyerek oluşturduğu 
a) süreklilik ya da sürdürülebilirlik, b) çok amaçlılık, c) verimlilik, d) iktisadi-
lik, e) koruma, f) saydamlık ve g) katılımcılık biçiminde sıraladığı yedi ana ilke 
ile gerçekleştirir (ASAN, 2017, s.37-44). Bu ilkelerin genel açıklaması ve Beykoz’da-
ki iki korunun koruma ve kullanım planı yapılırken ne şekilde değerlendirildikleri 
aşağıda açıklanmıştır:

2.1.1- Süreklilik ya da Sürdürülebilirlik İlkesi 

Ormanların topluma sağladığı çeşitli fayda ve fonksiyonların kesintisizliğini ifade 
eden bu ilke, her plan ünitesinden ekolojik koşulların elverdiği en yüksek miktar 
ve nitelikteki çeşitli toplumsal hizmetleri sürekli, rasyonel ve güvenli bir biçimde 
sağlama amacını güden bir ilkedir. Doğal kaynaklardan sürdürülebilir bir yarar-
lanmanın düzenlenmesi için planlanmanın birincil ilkesi olan bu yaklaşım, tarihsel 
korularda beklenen fonksiyonları en iyi gerçekleştiren yapısal kuruluşların ağaç 
türü, karışım oranı ve biçimi, katlılık ve kapalılık itibariyle bozulmadan sürdürül-
mesi anlamına gelen teknik bir terim olarak düşünülmüştür. 

Ancak bu sürekliliğin sağlanabilmesi için ayrıca hem plan ünitesini oluşturan ağaç, 
ağaççık ve çalı gruplarının sağlıklı olmaları hem de uygulanan teknik işlemler sı-
rasında yetişme ortamının doğal verim gücünün korunması gerekir. ETFOP siste-
mindeki süreklilik ilkesi ve buna bağlı süreçlerin koru alanlarında nasıl işletildiği 
aşağıda açıklanmıştır:

1. Alansal süreklilik: Beykoz ve Hıdiv korularının alansal sürekliliği, dört taraftan 
taş duvarlar ile çevrili olan tapu alanlarının bütünlüğünün korunarak sağlanması 
öngörülmüştür.  

2. Yetişme ortamlarındaki doğal verim gücünün sürekliliği; Koru alanlarındaki ko-
ruma ve kullanım dengesini gözeterek kapasite üzeri kullanımları önlemek sure-
tiyle gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.

3. Ekosistemi oluşturan biyolojik çeşitliliğin sürekliliği ya da koru içindeki habi-
tat kompleksleri arasındaki ilişki ve etkileşimlerin sürekliliği; korularda toprak, ağaç, 
ağaççık, çalı ve otsu bitki örtüsü ile yaban hayatını oluşturan böcek, mantar, kuşlar 
ve küçük memeliler gibi canlı türlerinin çeşit ve sayıları arasındaki süreçleri koru-
yarak gerçekleştirilmiştir.

4. Toplam ağaç serveti ve biyokütle varlığının sürekliliği; Korudaki ağaçlara uygu-
lanan bakım, budama ve yenileme çalışmaları sırasında, kesilerek koru dışına çı-
kartılacak toplam hacim ile kalan ağaçların yaptığı yıllık hacim artımları arasında 
denge kurmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

5. Sosyo-ekonomik durum sürekliliği; Koru alanlarının yönetimi ve öngörülen 
yatırımların yapılabilmesi için gereken mali kaynaklar ile işletme gelirlerine da-
yanılarak hazırlanan yıllık ve orta vadeli bütçeler yardımıyla gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür. Ancak koru planlarında bu bağlamda tarafımızdan herhangi bir 
hesaplama yapılmamış ve bu konu mülk sahibi İBB’nin tercihine bırakılmıştır.  

6. Çoklu çevresel faydalanmaya konu olan fonksiyonel değerlerin sürekliliği; Bu 
maddenin açıklanmasına geçmeden önce orman fonksiyonları konusunda temel 
bilgilerin verilmesi ve yönetim amacı ile fonksiyon arasındaki organik bağın açık-
lanması gerekmektedir. Bu bağlamdaki bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

2.1.1.1- Orman Fonksiyonları Konusunda Genel Bilgiler 

Orman ekosistemlerinin kendi doğal ortamları içinde, kendilerini oluşturan canlı 
ve cansız, mikro ve makro elamanlar arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşim süreci 
esnasında, zaman içinde kendiliğinden ortaya çıkan ve bir bölümü toplum yararına 
kullanılan mal ve hizmetlerin tamamıdır. Doğal rekabet ortamında şekillenen bu 
mal ve hizmetlerin miktar ve etkinlik düzeyleri ekosistem elamanlarının iç ilişki-
lerinin yön, biçim ve şiddetine göre değiştiği için, bunlardan birisinin miktar ve 
etkinliğinin yükselmesi diğerlerininkini olumsuz etkilemektedir. Örneğin, ekosis-
temin canlı elamanlarından birisi olan ağaçların hacmen çoğalması, alt katmanda 
yer alan çalı ve otsu bitkilerin miktarını azaltır. Keza ağaç miktarındaki bu çoğal-
ma, erozyonu azaltmak suretiyle ekosistemin toprak koruma etkinliğini yükseltir-
ken, aksine su üretim miktarını düşürür. Benzer şekilde, ekosistem içinde etçil hay-
vanların çoğalması otçulların azalmasına, otçulların azalması ise tıbbi ve aromatik 
bitkilerin çoğalmasına neden olur.

Sonuç olarak, orman fonksiyonu terimi ile orman içinde kendiliğinden oluşan mal 
ve hizmetlerin tamamı ifade edilmektedir. Orman ekosistemindeki bu çelişik ve 
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karmaşık ilişkiler, bu kaynaklardan faydalanmanın entegre bir bütün halinde sis-
tem yaklaşımı ile ele alınmasını gerektirir. Bu bağlamda atılacak ilk adım; orman 
fonksiyonlarının teknik ve bilimsel tanımları yapılarak bunların ayırımında kriter 
olacak yöntem ve göstergelerin seçilmesidir.

Ormanların insan sağlığı ve yaşam standardı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak ya-
pılan bilimsel araştırmaların bugün geldiği noktaya göre, orman ekosistemlerinde 
kendiliğinden ortaya çıkan fayda ve fonksiyonları aşağıda olduğu gibi özetlemek 
mümkündür (ASAN 2013 s. 37-38):

1.    Endüstri çevrelerinde değişik alanlarda gereksinim duyulan ana ve yan orman 
ürünleri üretmek,
2. Çığ oluşumlarını, kaya ve taş yuvarlanmalarını önlemek,
3. Su rejimini düzenlemek, sel ve taşkınları frenlemek,
4. Toprak kayması ve erozyona mani olmak,
5. Gürültüyü kesmek,
6. Bol oksijen üretmek, havada asılı diğer materyali süzerek hava kalitesini yükselt-
mek,
7. Rüzgar hızını azaltmak, bağıl hava nemini yükseltmek ve ekstrem sıcaklıkların 
olumsuz etkilerini yumuşatmak suretiyle iklim koşullarını iyileştirmek,
8. Sürekli değişen renkli ve canlı güzelliği ve sırtlarda sergilediği siluetler ile doğal 
peyzajın estetik etkisini arttırmak,
9.    Yarattığı fevkalade ortam koşulları ile av ve yabanıl hayatın doğup gelişmesine 
yardımcı olmak,
10. Değişik doğa bilimlerinin eğitim, öğretim ve geliştirilmesine katkı için yapılacak 
araştırmalarda laboratuvar işlevi görmek,
11. Ülke sınırlarında ve askeri tesislerin yer aldığı orman bölgelerinde ulusal güven-
liğe katkı sağlamak,
12. İçinde bulunan doğal (ilginç jeolojik oluşumlar) ve kültürel, (tarihsel ören yerleri) 
mirası doğanın yıkıcı etkilerine karşı korumak,
13. Halkın gezme, eğlenme ve spor yapma ihtiyacına ortam yaratmak,
14. Havadan emerek bağladığı CO2 ile atmosfer içindeki sera etkisini azaltmak ve 
böylece küresel iklim değişimini geciktirmek,
15. Sağladığı istihdam ve ekoturizm olanakları ile yöre halkının sosyal, kültürel ve 
ekonomik yaşam düzeyini yükseltmek.

Yukarıda 15 madde halinde sıralanan bu fonksiyonlar, çok farklı şekillerde sınıflan-
dırılmakta ve fonksiyonların sınıflar içindeki yerleri her sınıflandırmada farklı ola-
bilmektedir. Diğer taraftan, bu fonksiyonlardan yuvarlak odun üretimi gibi bazıları 
orman ekosistemlerinin her yerinde gerçekleştiği halde, erozyon kontrolü ve toprak 
koruma fonksiyonu sadece topoğrafyanın sarp ve eğimli olduğu belirli yerlerde söz 
konusu olabilmektedir. Keza, ormanların karbon tutumu ve oksijen üretimi; üzerinde 
bitki taşıyan ve fotosentez yapan her noktasında olabilmesine rağmen, tıbbi ve aroma-
tik bitkilerin üretimi sadece ekolojik koşulların elverdiği sınırlı yerlerde mümkündür. 
Bu nedenle, planlama tekniği açısından ortaya çıkabilmesi için özel koşullar gerekti-
ren fonksiyonlara “Konumsal Fonksiyonlar”, her yerde gerçekleşenlere ise “Konuma 
Bağlı Olmayan Genel Fonksiyonlar” diyoruz. 2008 yılında yayınlanan en son yönet-

meliğe göre bu sınıflar a) Ekonomik Fonksiyonlar, b) Ekolojik Fonksiyonlar ve c) Sos-
yal Fonksiyonlar biçiminde ayrılmaktadır (ASAN 2016 s. 37-58).

ETFOP sisteminde orman kaynakları planlanırken, planlamaya esas olan yönetim 
amaçları konumsal orman fonksiyonuna bağlı olarak kararlaştırılmaktadır. Bir başka 
anlatımla, bulunulan konumda ormanın hangi fonksiyonları öne çıkıyorsa onlar se-
çilip öncelik sırasına konulmakta ve ilk sıradaki fonksiyon “ana”, diğerleri “yan” kabul 
edilip yönetim amacı olarak işlem görmektedir. Yani ormanın hangi fonksiyonların-
dan yararlanılmak istenirse o fonksiyonlar yönetim amacı haline gelmektedir. Örne-
ğin her baraj havzasında hidrolojik fonksiyon ve su üretimi prensip olarak ön planda-
dır. Dolayısıyla ana fonksiyondur. Yuvarlak odun üretimi, yabanıl hayatın korunması, 
toprak taşınması vb. gibi diğer fonksiyonlar ise yan fonksiyonlardır. Ancak durulan 
noktadaki arazi eğimi çok fazla ve toprak taşınma, kaya ve taş yuvarlanma riskleri çok 
yüksek ise baraj havzasında dahi ön plana erozyon kontrolü ve toprak koruma ana 
fonksiyon ve yönetim amacı olarak öne geçmekte, hidrolojik fonksiyon ve su verimi 
ise yan fonksiyon ve yönetim amacı haline gelmektedir (ASAN 2016 s. 57). 

Sonuç olarak mülkiyeti ve tasarruf hakkı kime ait olursa olsun yukarıda belirtilen 
orman fonksiyonları ekosistem elamanları arasındaki karşılıklı ilişkilerin doğal bir 
sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkar ve hangisine talep var ise o fonksiyon 
yönetim amacı haline gelir. Yönetim amaçları ile orman fonksiyonları arasındaki 
bu organik bağ nedeniyledir ki; orman kaynaklarının planlanmasında ilk aşama, 
plan ünitesi ormanlarında işletme amaçlarına dönük fonksiyonların saptanması-
dır. Planlama çalışmalarında bu aşama, fonksiyon haritaları ile ortaya konur. Buna 
göre; fonksiyon haritaları bir anlamda toplumun ormanlardan beklediği faydaların 
plan ünitesinin neresinde karşılanacağını, ya da daha genel bir anlatımla hangi top-
lum kesimlerine hangi orman alanlarının tahsis edileceğini gösterirler. 

Orman Amenajmanı pratiğinde fonksiyonel alanların belirlenmesinde değişik kri-
ter ve göstergelerden, bilgi ve teknolojik kaynaklardan yararlanılır. Bu amaçla plan 
ünitesi arazisinin fiili kullanımı esas alınabileceği gibi başka kriter ve göstergeler ile 
bilgi kaynakları da kullanılabilir. Bu kriter ve göstergeler arazide yapılan ölçme ve 
gözlemlere dayanabileceği gibi topoğrafik haritalara ya da sayısal arazi modellerine 
de oturtulabilir (ASAN, 2016, s. 58).

2.1.1.2- Beykoz’daki Korularda Arazi Kullanımı ve Yönetim Amaçlarının Belir-
lenmesi

Beykoz’daki tarihi koruların fiili arazi kullanımları öne çıkan konumsal orman fonk-
siyonlarına dayanılarak belirlenmiştir. Yönetim amaçları, bir anlamda faydalanmak 
istenen orman fonksiyonu olduğu için standart planlama çalışmalarında önce plan-
lanması istenen ünitede öne çıkan orman fonksiyonları belirlenir, sonra da bunlardan 
ana fonksiyon olanların yönetim amacı olacağı kabul edilir. 
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2.1.1.2.1-Beykoz Korularında Öne Çıkan Orman Fonksiyonları ve Yönetim 
Amaçları

2001 yılında yapılan ve 2012 yılında yenilenen amenajman ve silvikültür planlarına 
göre Beykoz Abraham Paşa ve Çubuklu-Hıdiv korularının da aralarında bulunduğu 
kent ormanlarında öne çıkan orman fonksiyonları aşağıda olduğu gibi sıralanmıştır 
(ASAN 2016, s. 103-104):

1. Sırtlarda oluşturduğu ilginç siluetler ve yamaçlarda sergilediği renkli mozaikler-
den kaynaklanan sürekli değişim halindeki canlı güzellikleri ile doğal peyzajı oluştur-
mak ve onun estetik etkisini arttırmak,
2. Sahip olduğu görkemli tablolar ile resim, müzik ve edebiyat ile uğraşan sanatçılara 
ilham vermek ve böylece sanat ve kültürün gelişip yaygınlaşmasına vesile olmak,
3. Çeşitli sportif aktivitelere ve rekreatif kullanımlara olanak vermek ve keza kent 
gürültüsünü azaltmak suretiyle toplumun ruh ve beden sağlığına katkıda bulunmak, 
4. Yağmur sularının yüzeysel akışını geciktirmek suretiyle çevresindeki yerleşim 
alanlarını sel ve taşkınlardan korumak, yeraltı su kaynaklarını beslemek suretiyle hal-
kın içme suyu ihtiyacına cevap vermek.
5. Arazi eğiminin dik ve sarp olduğu kesimlerde toprak kaymasına ve erozyona 
mâni olmak, 
6. Bol oksijen üretmek, havada asılı diğer materyali süzerek hava kalitesini yükselt-
mek,
7. Atmosfer içindeki karbondioksiti emerek sera etkisini geciktirmek ve böylece kü-
resel ısınmaya olumlu katkıda bulunmak,
8. Rüzgâr hızını kesmek, bağıl hava nemini yükseltmek ve böylece ekstrem sıcaklık-
ların olumsuz etkilerini yumuşatmak suretiyle iklim koşullarını iyileştirmek,
9. Sahip oldukları yüzlerce bitki türü ile toplumda doğa bilinci ve sevgisinin oluşup 
gelişmesine vesile olmak,
10. İstanbul yöresinde doğal olarak bulunmayan ancak 200 yıla ulaşan, zaman içinde 
çevre koşullarına adapte olan çok sayıda egzotik (Yabancı) ağaç türünün doğa bilim-
lerini yönünden yapılacak araştırmaları için laboratuvar işlevi görmek,
11. İçlerinde bulunan tarihsel ve kültürel anıtları doğanın yıpratıcı etkilerine karşı 
korumak, 
12. Göçmen kuşların konaklamasına ve mevcut yabanıl hayatın korunup gelişmesine 
olanak vermek üzere değişik yaşam ortamları (Habitatlar) oluşturmak,
13. Doğal afetler sırasında, toplanma ve belirli bir süre barınma olanakları yaratmak.

Her iki koruda öne çıkan konumsal fonksiyonlar, arazinin topoğrafik yapısı ve üze-
rindeki bitki örtüsü ile şimdiki ve orta vadede beklenen fiili arazi kullanımı dik-
kate alınarak hazırlanan haritalar yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla önce 
her iki korunun sayısal arazi modeli çıkartılarak planlama heyetimiz tarafından 
düzenlenen bitkisel konum haritası (ağaç ve ağaççık gruplarından oluşan bitkisel 
mozaiklerin konumsal dağılımını gösteren bitki toplulukları haritası) bu modeller 
üzerine giydirilmiştir. Koruların yarattığı siluet ve mozaik etkiler, Boğaz’da seyahat 
eden teknelerin görüş alanları simule edilerek; toprak koruma fonksiyonu, arazi 
eğim grupları haritası kullanılarak; rekreasyon ve toplum sağlığının söz konusu 
edileceği alanlar ise mevcut yol ve patikalar ile fiili arazi kullanımlarına dayanıla-

rak belirlenmiştir. Siluet ve mozaik etkileri ortaya çıkarmaya yönelik teknik sürecin 
Hıdiv Korusu için örneği Şekil 1’de,  her iki korunun nihai fonksiyon haritaları 
Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Hıdiv Korusu’nda siluet ve mozaik etki alanlarının sayısal arazi modeli üzerine giydirilmiş 
bitki toplulukları haritası yardımıyla belirlenmesi (a: tepeden görünüş, b, c ve d: farklı görüş eksenleri) 

(ASAN ve ÖZDEMİR 2003, s. 472)

Şekil 2: Beykoz ve Hıdiv korularının nihai fonksiyon haritaları 
(ANONİM 2013/a ve b)

Korulardaki fonksiyon haritalarının elde edilme yöntemini açıkladığımız teknik 
süreç, 2000 yılı başlarındaki teknolojik olanaklara göre uygulanan bir süreçtir. Gü-
nümüzde dronlara monte edilen kameralar yardımıyla elde edilen çözünürlüğü 
yüksek hava fotoğraflarını sayısal arazi modelleri ile birlikte kombine eden yazı-
lımlar mevcuttur. Bu yazılımlar ile hem fonksiyon haritalarını hem de diğer tema-
tik haritaları çok daha kolay elde etmek elbette mümkündür. Bu konuda bir örnek 
Şekil 3 de verilmiştir.
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 Şekil 3: Sayısal arazi modeli ve üzerine giydirilen bitki örtüsü

2013 yılında düzenlenen Amenajman-Silvikültür planlarına göre Beykoz’daki ko-
rularda öne çıkan ana fonksiyonlar ve bunlara göre planlamaya esas olan işletme 
yönetim amaçlarının korular içindeki dağılımları aşağıda olduğu gibidir. Verilen 
sayısal değerler korulardaki bitki örtüsü ile kaplı olan alanları kapsamaktadır. Yol-
lar ve sert zemin alanlar bu miktarların dışındadır (ANONİM 2013/a, s. 227; ANO-
NİM 2013/b, s.184):

Tablo1: Beykoz’daki korularda öne çıkan konumsal fonksiyonların alansal dağılımları 
(ANONİM 2013/a, s. 227; ANONİM 2013/b, s.184)

2.1.2- Çok Amaçlı Yararlanma İlkesi (Çoklu Çevresel Faydalanma)

Doğal bir kaynak olan ormandan ve bulunduğu alandan en rasyonel biçimde ya-
rarlanmak üzere, amaçlar arasındaki sıralamayı belli bir uyum içinde gerçekleşti-
rerek onun kendisine özgü yapısına ve dengesine zarar vermeden orman kayna-
ğından yararlanmayı optimal (en uygun) düzeyde sağlamaktır. Ancak orman-çevre 
ilişkilerinin toplumun tüm kesimleri tarafından daha iyi anlaşılması üzerine son 
zamanlarda bu ilkenin içeriği oldukça genişlemiştir. Şöyle ki; içilebilir temizlikte 

su, solunabilir nitelikte hava, gürültü ve stresten uzak huzur dolu bir ortam; ya-
şanabilir çevrenin üç temel bileşenidir. Su rejimini düzenleme, toprak koruma, 
karbon bağlama, biyolojik çeşitlilik için habitat ve niş oluşturma, oksijen üretme 
ve toz tutma gibi bazı orman fonksiyonları yaşanabilir çevrenin olmazsa olmaz 
ögeleri sayılan bu bileşenlerin ana kaynağı olup, bunların oluşup ortaya çıkabilmesi 
için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı bir doğal çevrenin dengeli biçimde sürdürü-
lebilmesi için ormanların ekolojik ve sosyal fonksiyonları arasında gösterilen bu 
fonksiyonların, orman kaynaklarını planlama sırasında entegre bir bütün halinde 
ele alınmaları gerektiği açıktır. İşte açıkladığımız bu gerekçelerden ötürüdür ki or-
manların çok amaçlı kullanımı olarak tanımladığımız bu kavramın son zamanlar-
da gerçekleşen uluslararası platformlarda -ki en son örnek 2013 yılında İstanbul da 
düzenlenen UNFF10 toplantısıdır- “Çoklu Çevresel Faydalanma (ÇÇF) (Multi 
Environmental Benefit)” biçiminde ifade edilmiştir. Bir ülkedeki biyolojik çeşitli-
liğin korunması doğal çevre açısından tüm ülkelerin ortak sorunu olduğu ve keza 
o ülkedeki karbon tutumu diğer ülkelerdeki iklim değişimini etkilediği içindir ki, 
ilke içeriğinin bu platformlarda “Çoklu Küresel Çevresel Faydalanma (ÇKÇF) 
“(Multi Global Environmental Benefit)” biçiminde genişletildiği gözlenmektedir. 
Buna göre ETFOP açısından ÇÇF kavramını kısaca; ormanların kendilerinden 
beklenen ekolojik ve çevresel fonksiyonlardan en az iki veya daha fazlasını aynı 
alan üzerinde bütünleşik yaklaşımla birbirine entegre ederek bu fonksiyonlardan 
aynı anda ve birlikte yararlanmak biçiminde anlamak gerekmektedir (ASAN 2017 
s.38). 

Hiç kuşku yok ki ÇÇF’nın sürekliğini sağlayabilmek için hem orman fonksiyonla-
rının içeriğini belirten kriterlere ait sözel açıklamalarının çok iyi biçimde tanımlan-
ması hem de bu kriterlerin durumlarında zaman içinde ortaya çıkan değişimlerin 
sayısal göstergeler ile somut olarak ölçülebilmesi gerekmektedir. Örneğin, iklim de-
ğişiminin kriteri sera gazlarındaki ve özellikle CO2 miktarındaki değişim olarak 
açıklanmış ise bunun göstergesi orman ekosistemindeki karbon stok miktarında 
ölçülen değişim miktarının sayısal değeridir. Benzer biçimde, solunabilir temiz-
likteki havanın kriterleri içindeki oksijen ve toz zerrecikleri olarak belirlenmiş ise 
bunların göstergeleri de birim alanda fotosentez esnasında ortaya çıkan oksijen ve 
tutulan toz miktarı olacaktır. Keza içilebilir kalitedeki suyun kriteri orman tabanın-
dan süzülerek emilen yağış miktarı olarak tanımlanırsa, göstergesinin plan ünitesi 
içinde sadece orman örtüsü ile kaplı olan alanlarda hesaplanan su verimi olacağı 
açıktır. Beykoz koruları ÇÇF yaklaşımıyla planlanırken bu göstergelerin her birisi 
“Fonksiyonel Değer” olarak kabul görüp tanımlanmıştır.

Tarihi korularda bu ilke, bir alanı aynı anda iki ya da daha fazla amaç için kullanma 
olarak düşünülmüştür.

2.1.3- Verimlilik İlkesi

Belirli bir orman alanından ve belirli bir süre içinde en fazla ürün ve hizmet elde 
etmek amacını güden bir ilkedir. Tarihi korularda odun ve odun dışı orman ürün-
lerinin üretimi söz konusu olmadığından bu ilke sadece hizmet fonksiyonları için 
düşünülmüştür.
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2.1.4- İktisadilik İlkesi 

Belirli bir amaca en az para ve emek harcanmak suretiyle ulaşma ilkesidir. Ancak 
bu ilkenin koru alanlarında uygulanışı sırasında teknik başarının ve süreklilik ilke-
sinin zedelenmemesi gerektiği açıktır. Bu nedenle, koru alanlarının özellikle estetik 
ve görselliğin ön plana çıktığı bölümlerinde iktisadilik ilkesi yorumlanırken salt 
ekonomik fizibilite değil, teknik fizibilite ön planda tutulmuştur.  

2.15- Koruma İlkesi 

Canlı bir organizma olan orman, varlığını kendisini meydana getiren ögeler ara-
sındaki dengeli ilişkilere dayanarak sürdürür. Kendi içinde dinamik bir yapı gös-
teren ekosistem elamanları arasındaki doğal süreç ve dengenin bozulması halinde, 
önce bu ekosistemler içindeki canlı türlerin çeşit ve sayıları azalır, sonra da bir 
bütün halindeki varlıkları tehlikeye girer. Koruma ilkesi, orman kaynaklarından 
faydalanmanın düzenlenmesi sırasında hem biyolojik çeşitlilik ve zenginliği azal-
tacak ve hem de bu zenginliğin sürmesine olanak veren doğal süreç ve koşulları 
zorlayarak ekosistemin varlığını tehlikeye sokabilecek şiddetteki müdahalelerden 
kaçınma ilkesidir. Canlı birer ekosistem olan tarihi koruların kullanımında bu ilke 
planlamanın en önemli kısıtlayıcı faktörü olarak değerlendirilmiştir.

Süreklilik ya da sürdürülebilirlik ilkesi açıklanırken de belirttiğimiz gibi, ÇÇF’nin 
sürekliğini sağlayabilmenin ve zaman içindeki değişimleri görebilmenin temel ko-
şulu; orman fonksiyonlarına ilişkin sözel açıklamaların ayrıntılı biçimde tanım-
lanması ve bu kriterlerin ölçülebilen sayısal göstergelerinin somut olarak belir-
tilmesi gerekmektedir. ETFOP sisteminin kriter ve göstergeleri ÇÇF bağlamında 
Beykoz’daki iki koru için aşağıda olduğu gibi değerlendirilmiştir:

1. Sırtlarda oluşan siluetler ile yamaçlarda sergilenen renkli mozaiklerin birlikte 
yarattığı doğal peyzajın görsel kalitesini koruyup geliştirmek biçiminde tanımlayabi-
leceğimiz estetik fonksiyon kriterinin süreklilik göstergeleri; zeminde mevcut ağaç 
ve ağaççık gruplarının tür sayısı ile tepelerin oluşturduğu katman sayısı,  çap grubu 
sayısı, ağaç boy grubu sayısı ve gövde formlarının çeşitlilik sayısıdır. Görsel kalitenin 
yüksekliği ağaç türü ve grup sayısı ile dağılım biçimlerine bağlı olarak yükselmekte-
dir. Beykoz korularında bu göstergeler tür sayısı, dağılım biçimi,  katlılık ve çap grup-
ları olarak kabul edilmiştir.   
2. Toprak ve su kaynaklarını koruyup geliştirmek biçiminde tanımlayabileceğimiz 
hidrolojik ve erozyon kontrolü fonksiyonlarına ait kriterler; arazi bozulumuna bağlı 
çölleşme süreç aşamaları ile erozyon risk gruplarının alansal büyüklükleri ve konum-
sal dağılımlarıdır. Beykoz korularında erozyon risk grupları esas alınmıştır. Hidro-
lojik fonksiyon kriteri hidrolojik döngünün düzenlenmesi biçiminde tanımlanarak 
su verimini etkileyen ağaç türü (İbreli ve yapraklı), kapalılık sınıfı ve orman formu 
(koru, baltalık, korulu baltalık) gösterge olarak kabul edilmiştir. Beykoz’daki iki koru-
nun yıllık su üretim miktarları bu göstergelere göre hesaplanmıştır. 
3. Klimatik fonksiyon geniş anlamda rüzgâr hızını etkileyerek bağıl nemi ve sıcaklık 
faktörünü etkilemek ve böylece iklim koşullarını iyileştirmek biçiminde açıklansa da 
günümüzde bu fonksiyonun temel özelliğini küresel iklim değişimini geciktirmek ve 

önlemek biçiminde anlamamız gerekmektedir. Fonksiyon böyle açıklandığında iklim 
değişikliğine ilişkin temel kriterin de ekosistem içindeki karbon havuzlarında halen 
mevcut stok miktarını korumak ve zaman içinde arttırmak biçiminde tanımlamamız 
gerekmektedir. Bu durumda klimatik fonksiyon kriterinin göstergeleri, koru içindeki 
beş karbon havuzunun toplam miktarı ile bu miktarların zaman içindeki değişimleri 
olacaktır. Beykoz korularında bu kriter esas alınmış ve korularda mevcut toplam kar-
bon stoku ile yıllık değişim miktarı her iki koru için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
4. ÇÇF’nin bir başka kriteri, orman ekosistemlerinin ürettiği oksijen ve tuttuğu toz 
ile hava kalitesini yükseltme olarak tanımlanmışsa bu kritere ilişkin göstergelerin de 
üretilen oksijen ve filtre edilen tozların yıllık miktarları olması gerekecektir. Bu iki 
fonksiyonel değer her iki koru için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  
5. Toplum ruh ve beden sağlığına katkı ile rekreasyon fonksiyonların kriterleri, çe-
şitli sportif aktivitelere ve rekreatif kullanımlara olanak vermek biçiminde tanımlan-
mış ise bu fonksiyonların göstergeleri yürüyüş yollarının uzunluğu ile spor yapılan 
sahaların ve piknik alanlarının büyüklüğüdür. Bu tesislerin konumsal dağılımları 
fonksiyon haritalarında gösterilmiştir.  
6. Beykoz’daki koruların gördüğü bir başka fonksiyon da hem sahip oldukları 
yüzlerce bitki türü ile toplumda doğa bilinci ve sevgisinin oluşup gelişmesine vesile 
olmak hem de İstanbul il sınırları içinde doğal olarak bulunmayan ancak 200 yıla 
ulaşan zaman içinde çevre koşullarına adapte olarak doğanın bir parçası haline ge-
len çok sayıda egzotik (yabancı) ağaç türü için doğa bilimleri yönünden yapılacak 
araştırmalara konu olabilecek bilimsel fonksiyondur. Bu fonksiyonun kriteri biyolojik 
çeşitliliği koruyup geliştirmek biçiminde tanımlanırsa; göstergelerinin sayı ve popü-
lasyon itibariyle tür çeşitliliği, genetik çeşitlilik, habitat ve nişler ile süreç çeşitliliği 
olması gerekecektir. Ancak bu konu fauna ve flora konusunda ayrıntılı bilgi gerektiren 
uzmanlık konusu olduğu için heyetimizce bu bağlamdaki çalışmalar tür sayıları ile 
sınırlı tutulmuştur.   

2.1.6- Saydamlık İlkesi 

Planlamaya esas olan verilerin sağlanmasında kullanılan envanterden başlanarak 
sonuç raporu tamamlanıp uygulanabilir bir plan haline gelene kadar, planlama sü-
recinin bütün aşamalarında izlenen yöntemlerin ve elde edilen sonuçların ölçüle-
bilir, raporlanabilir ve denetlenebilir biçimde olmasını ve plan çıktılarının bütün 
kullanıcılar için ulaşılabilir durumda bulunmasını sağlama ilkesidir.

2.1.7- Katılımcılık İlkesi 

Korular içindeki ağaçların bakım, budama, kesim ve yenilenmesi sırasında uygu-
lanan teknik işlemler bulunduğu yerdeki çevre koşullarını ve görselliği doğrudan 
etkiler. Örneğin büyük bir ağacın kesilerek yerine boylu da olsa bir fidan dikilmesi, 
hem koru bütününde hem oksijen üretimi, toz filtrelemesi ve karbon tutumunu 
azaltır hem de ortaya çıkan boşluk nedeniyle siluet etkisi ve görsel kalite düşer. 
Diğer taraftan, korular içinde kendiliğinden oluşan çevresel hizmetlerin toplumun 
değişik kesimlerinin çoğu kez birbiri ile çelişen beklentilerine cevap verecek bi-
çimde sunulması gerekir. Özellikle yaşanabilir çevrenin doğal kaynağı konumunda 
bulunması nedeniyle, doğal çevrenin sürdürülebilirliği ancak katılımcı, planlı ve 
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denetimli bir düzenleme ile mümkündür. Katılımcı yaklaşımın benimsenmesiyle-
dir ki; bir taraftan birbiri ile çelişen toplum isteklerini bağdaştırmak, bir taraftan da 
doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini çok amaçlı, rasyonel ve optimal kullanım 
ilkeleri doğrultusunda sağlamak mümkün olur. Beykoz’daki iki koruda katılımcılık 
ilkesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları başta olmak üzere resmî ku-
rumlardan yazılı görüş alma yolu ile işletilmiştir. 

2.2- Tarihi Korularda Yürütülen Envanter Çalışmaları

Tarihi korularda uygulanan envanter çalışmalarında üç farklı konuda ölçme, göz-
lem ve tespit yapılmıştır ki bunlar a)Alan envanteri, b)Ağaç serveti ve bitkisel küt-
le envanteri, c)Arazi kullanımının tespitine dönük envanterdir. Üçüncü konudaki 
envanterin ayrıntıları 2.1.1.2 başlığı altında açıklanmıştır. İlk iki konuda yapılan 
çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

2.2.1- Alan Envanteri

Tarihi korularda alan envanteri bilgisayar ortamında oluşturulan “Bitkisel Konum 
Haritaları” yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu haritalar oluşturulurken plan ünite-
leri önce dere ve sırt gibi doğal hatlar ile zeminde mevcut yol ve patikalar yar-
dımıyla daha küçük bölmelere ayrılmış, sonra da ayrılan bölme sınırları İBB’nin 
1996 yılında hazırladığı 1/5000 ölçekli orto-foto haritaları üzerine transfer edil-
miştir. Bilgisayar ortamında üç boyutlu hale getirilen haritada açık ve ağaçla örtülü 
alanlar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmıştır. Açık alanlar; bina, havuz, gölet, çim, 
çiçek tarhı vb. gibi özellikleri itibariyle gruplandırılmıştır. Ağaç, ağaççık ve çalı-
lar ile örtülü alanlar ise; tür, karışım biçimi, ortalama göğüs çapı, ortalama boyu, 
ağaç sayısı ve alansal büyüklük dikkate alınarak homojen katmanlara ayrılmıştır. 
Katmanların alansal büyüklükleri, hava fotoğrafları üzerinde tepe izdüşüm alanlar 
toplamı halinde belirlenmiştir.

Her bölme içindeki ağaçlık alanlarda dendrolojk farklılıklar ve alansal büyüklükler 
itibariyle beş farklı katman (alt ünite) oluşturulmuştur. Standart amenajman plan-
larında en küçük envanter ünitesinin alansal büyüklüğü 0,5 ha (5000 m 2 ) olduğu 
ve tek ağaç, öbek ve küme gibi ünitelerin dikkate alınmadığı düşünülürse, korular-
daki envanter yoğunluğunun ne kadar fazla olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Aynı 
zamanda ölçme ve envanter ünitesi de olan bu katmanlar harita üzerinde farklı 
simge ve renkler ile gösterilmiştir. Bitkisel konum haritasında bu amaçla kullanılan 
ünite adları, alansal büyüklükler ve simgeler Tablo 2 de gösterilmiştir: 

Tablo 2: Tarihsel korularda uygulanan envanter ünite büyüklükleri

Ünite Adı
Alansal Büyüklüğü

(m²)
Simgesi

Tek ağaç  20 – 150 a1, a2, .......an

Öbek 50 - 300 ö1, ö2, ......ön

Küme 301 – 1000 k1, k2, ......kn

Grup 1001 – 10 000 g1, g2, ......gn

Meşcere 10 0001 + m1, m2, ....mn

Ünitelere ait simgelerin yanında 1, 2, ...n biçiminde indis olarak görünen sayılar, bir 
bölme içinde o üniteden kaç tane olduğunu belirtmektedir. Örneğin a1, ilgili bölme 
içindeki birinci tek ağacı, k2 o bölme içindeki ikinci kümeyi, mn ise yine o bölme 
içindeki n. inci meşcereyi göstermektedir. Açıklanan hususlara somut bir örnek, 
Abraham Paşa Korusu’nun Bitkisel Konum ve Silvikültürel İşlem Haritasının ku-
zeydoğu köşesinden çıkartılarak Şekil 4’te gösterilmiştir. Anılan haritada yollar ve 
otopark alanları beyaz olarak belirtilmiştir. 

Şekil 4: Tarihi korularda envanter ünitelerinin ayrılması ve simgelenmesi

Plan ünitesinde bir ağacın tek ağaç olarak ayrılabilmesi için göğüs (1,3 m.deki) ça-
pının 70 cm ve daha fazla olması gerekmektedir. Ancak bu çapın altında büyüklüğe 
sahip olmasına rağmen relikt ve endemik türler de tek ağaç olarak değerlendiril-
miştir. Keza, öbek ve kümelerin ayrılmasında da bazı kriterlere dikkat edilmiştir. 
Funda ve dikenlikler ile ayrı bir ünite olarak tefrikinde fayda görülmeyen doğal ça-
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lılıklar öbek ve küme olarak ayrılmamıştır. Bitki türleri farklı olsa dahi büyüklüğü 
1000 m²nin altında olan çalılık ve fundalıklar kendilerine bitişik olan diğer küme 
ve gruba dâhil edilmiştir. Çalıların öbek ve küme olarak değerlendirilebilmesi için 
ya emekle yetiştirilmiş süs bitkisi ya da relikt ve endemik türlerden oluşması gerek-
miştir. Alan ölçümleri harita üzerinde gerçekleştirilerek “Alan Döküm Tablosu”na 
geçirilmiştir. 

Tablo sonuçlarına göre Abraham Paşa Korusu’nda 21 adet bölme içinde 315 adet 
bölmecik ayrılmıştır. Bölmeciklerin 194 adedi tek ağaçtır. 27,9292 ha olan toplam 
alanın 23,0163 ha’ı bitki örtüsü, 4, 9129 ha’ı ise sert zemin ve açık alandır. Ağaçlarla 
kaplı alanın 3,7756 ha’ı ibreli,  20,2407 ha’ı yapraklı ağaçlarla örtülüdür. Plan üni-
tesi içindeki alanların bir bölümü ibreli ve yapraklı karışık durumda olduğu için 
ağaçla örtülü toplam alanın tür gruplarına dağılımı, hacimsel oranlar yardımıy-
la hesaplanmıştır. Çubuklu-Hıdiv Korusu’nda ayrılan bölme adedi 10, bölmecik 
adedi 120’dir. Bölmeciklerin 50 adedi tek ağaçtır. Toplamı 18, 8651 ha olan koru 
alanının 16,0771 ha’ı ağaçlarla kaplı, 2,7880 ha’ı açık alandır. Ağaçlarla kaplı alanın 
3,9227 ha’ı ibreli, 12,1494 ha’ı yapraklı ağaçlarla örtülüdür (ANONİM 2013 /a, s. 
134; ANONİM 2013 /b,  s. 118). 

2.2.2- Ağaç Serveti ve Bitkisel Kütle Envanteri

Ağaç serveti ve bitkisel kütle envanteri, bölmeler içinde oluşturulan tek ağaç, öbek, 
küme, grup ve meşcerelerin her birisi zeminde bulunarak üzerlerinde şu işler ya-
pılmıştır: 

1-Bitki türü ve karışım oranları,

2-Orta çap, orta boy, birey sayısı vb. gibi dendrolojik ölçüm ve sayımlar,

3-Sağlık durumu ve tehdit faktörlerine yönelik gözlem ve incelemeler,

4-Arazi ve toprak özelliklerine ilişkin gözlem ve incelemeler,

5-Silvikültürel gereksinimlere yönelik gözlem ve kararlar.

Yapılan ölçme, gözlem ve incelemeler, orman envanterinde uygulanan teknik ve bi-
limsel yöntemler ile değerlendirilerek sonuçlar ayrı tablolar halinde gösterilmiştir.

2.2.2.1-Bitki Örtüsünü Oluşturan Ağaç, Ağaççık ve Çalı Türleri

Beykoz Korusunda mevcut bitki türleri ; Abies bornmuelleriana, Acer negundo, Acer 
pseudoplatanus, , Aesculus hippocastanum, Aucuba japonica , Berberis thunbergii 
‘Atropurpurea’, Biota orientalis ‘Aurea Nana’, Buddleia davidii, Calocedrus decur-
rens, Chamaecyparis lausoniana, Cotoneaster salicifolius, Crytomeria japonica, Cup-
ressus arizonica, Euonymus , aponicus, Euonymus japonicus ‘Ocatus Aureus’, Fatsia 
japonica, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Hebe speciosa, Hibiscus syriacus, 
Hyrdrangea macrophylla, Juglans regia, Lagerstroemia indica, Laurocerasus , fficina-
lis, Ligustrum vulgare, Lonicera nitida, Magnolia grandiflora, Mahonia aquifolium, 
Nerium oleander, Philadelphus coronarius, Pittosporum tobira ‘Nana’, Platanus x 

acerifolia, Prunus avium, Pseudotsuga , enziesii, Pyracantha coccinea, Salix babylo-
nica, Sophora japonica, Spiraea x vanhouttei, Symhoricarpos albus, Syringa vulgaris, 
Taxus baccata, Thuja plicata, Tilia rubra, Viburnum tinus, Acer negundo, Acer plata-
noides, Acer pseudoplatanus, Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’, Aesculus , ippo-
castanum, Ailanthus altissima, Albizzia julibrissin, Berberiz julianae, Berberis thun-
bergii ‘Atropurpurea’, Betula pendula, Biota orientalis, Carpinus betulus, Castanea 
sativa, Cedrus deodara, Cercis siliquastrum, Chaenomeles japonica, Chamaecyparis 
lawsoniana, Cotoneaster horizontalis, Cotoneaster salicifolius, Crataegus monogyna, 
Eriobotrya japonica, Euonymus japonicus, Ficus carica, Fraxinus ornus, Hydrangea 
macrophylla, Ilex , quifolium, Jasminum nudiflorum, Juglans regia, Lagerstroemia 
indica, Laurocerasus officinalis, Laurus nobilis, Liquidambar tyraciflua, Liriodend-
ron tulipifera, Lonicera nitida, Mahonia aquifolium, Nerium oleander, Philadelphus 
coronarius, Pinus brutia, Pinus nigra, Pinus pinea, Pittosporum tobira ‘Nana’, Plata-
nus x acerifolia, Populus nigra, Pseudotsuga menziesii, Pyracantha coccinea, Quer-
cus coccifera, Quercus frainett, Quercus ilex, Quercus robur, Quercus suber, Robinia 
pseudoacacia, Ruscus aculeatus, Sequoia sempervirens, Sophora japonica, Spiraea 
japonica, Spiraea x vanhouttei, Taxus baccata, Tilia argentea, Ulmus x bollandica, 
Wisteria sinensis tir (ANONİM 2013/a, s.11  ). 

Eski bir kasır olan Çubuklu-Hıdiv Korusu’nda mevcut ağaç, ağaççık ve çalı türleri 
şunlardır: Abies bornmuelleriana, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aesculus 
x carnea, Aesculus hippocastanum, Ailanthus altissima, Atriplex halimus, Baccbaris 
balimifolia, Buxus sempervirens, Buxus sempervirens, Handsworthensis, ’Buxus sem-
pervirens ‘Myrtifolia’, Carpinus betulus, Castanea sativa, Cedrus atlantica ‘Glauca’, 
Cedrus deodara, Cedrus libani, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Chaenomeles 
speciosa, Colutea arborescens, Crataegus monogyna, Cupressus arizonica, Cupressus 
macrocarpa ‘Goldcrest’, Cupressus sempervirens, Cydonia oblonga, Diospyros lotus, 
Euonymus japonicus, Ficus carica, Graxinus angustifolia, Fraxinus ornus, Gleditsia 
triacanthos, Hydrangea macrophylla, Juglans regia, Koelreuteria paniculata, La-
burnum anagyroides, Laurocerasus officinalis, Laurus nobilis, Ligustrum lucidum, 
Magnolia grandiflora, Malus communis, Mespilus germanica, Morus rubra, Nerium 
oleander, Philadelphus coronarius, Phillyrea latifolia, Picea abies, Pinus brutia, Pinus 
nigra, Pinus pinea, Pistacia atlantica, Platanus x acerifolia, Populus alba, Prunus ce-
racifera ‘Pissardii’, Prunus persica, Pyrus communis, Quercus coccifera, Quercus fra-
inetto, Quercus ilex, Quercus infectoria, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Rosa 
sp., Ruscus aculeatus, Sophora japonica, Sorbus torminalis, Spiraea x vanhouttei, Sy-
mhoricarpos albus, Syringa vulgaris, Taxus baccata, Tılia argentea, Tilia platyphyl-
los, Ulmus minor, Viburnum opulus, Viburnum tinus, Vitex agnus-castus ve Wisteria 
sinensis (ANONİM 2013/b, s.12  ).  

2.2.2.2-Ağaç Serveti Hacmi, Hacim Artımı ve Bitkisel Kütle

Korulardaki ağaç serveti hacmi ve hacim artımları hesaplanırken göğüs çapı 4 
cm.in altında kalan ağaççık ve çalılar ile 8 cm.in altında kalan ağaçlar hesaba ka-
tılmamıştır. Hacim hesapları, her bir ünite içindeki bireylerin sayılarını ortalama 
çaplarına karşı gelen tek ağaç hacimleri ile çarparak belirlenmiştir. Farklı ağaç tür-
lerinin tek ağaç hacim ve artımları, Beykoz Orman İşletme Şefliğine ait amenajman 
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planından alınmıştır. Bitkisel kütle ağırlıkları ise bu konudaki teknik prosedüre 
uygun olarak önce dikili gövde hacmini toprak üstü bitkisel kütleye dönüştürmek, 
sonra da buna dayanarak toprakaltı bitkisel kütleyi (köklerin ağırlığı) hesaplamak 
biçiminde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan hesaplamalara göre Abraham Paşa Korusu’nda toplam dikili gövde hacmi 
6463,449 m3tür. Bu hacmin 5684, 008 m3ü yapraklı, kalan 779,441 m3ü ibreli ağaç-
lardan oluşmaktadır. Dikili gövde hacminin yıllık cari artımı 81,807 m3 olup bunun 
72,313 m3ü yapraklı, 9,494 m3ü ibreli ağaçlara aittir. Çubuklu- Hıdiv Korusu’nda 
toplam dikili gövde hacmi 4044,870 m3tür. Bu hacmin 3056, 701 m3ü yapraklı, ka-
lan 988,170 m3ü ibreli ağaçlardan oluşmaktadır. Dikili gövde hacminin yıllık cari 
artımı 74,031 m3 olup bunun 59,669 m3ü yapraklı, 14,362 m3ü ibreli ağaçlara aittir.  
(ANONİM 2013 /a, s. 134; ANONİM 2013 /b,  s. 118).

2.2.2.3- Tarihi Korulardaki Bitki Örtüsünün Yarattığı Fonksiyonel Değerler 

Sağlıklı yaşam ve ÇÇF bağlamında Beykoz korularının ağaç ve bitkiler ile örtülü 
alanlarında tutulan karbon, üretilen oksijen ve filtre edilen toz miktarları ile yıllık 
yağışlardan yeraltı kaynak sularına yapılan katkı miktarları aşağıda hesaplanmıştır. 
Hesaplamalarda yukarıda verilen toplam dikili gövde hacimleri ve hacim artımları 
ile Amenajman planında verilen meteorolojik değerler tablosunun değerleri kulla-
nılmıştır. Koruları amenajman planlarında bu bağlamda yapılan hesaplamalarda 
bitkisel kütle ve karbon dönüşüm katsayıları eski değerler olduğu için güncel he-
saplamalar Prof. Dr. Ünal ASAN’ın 2017 yılında yayınlanan Orman Amenajmanı 
(Planlana Sistemleri) adlı eserinin 171 – 194 numaralı sayfalara arasında açıkladığı 
yöntemlere göre yeniden hesaplanmıştır. Ayrıca, eski kaynaklarda oksijen üretimi 
için CO2 tüketiminden yola çıkılarak verilen 1,2 katsayısı da  bu defa CO2 yerine 
bitkisel kütle içindeki net karbon miktarıyla ilişkilendirilerek yeniden belirlenmiş 
ve 2,67 olarak bulunan bu katsayı oksijen üretimine ilişkin hesaplamalarda 1,2 ye-
rine kullanılmıştır.

2.2.2.3.1- Tarihi Korularda Karbon Tutumlarının Hesaplanması

 Plan ünitelerinde ormanda mevcut toplam karbon stoku ile karbon stokunda orta-
ya çıkacak yıllık değişimler FRA-2010 kılavuzunda öngörülen teknik prosedür iz-
lenerek belirlenmiştir. Anılan kılavuzda karbon hesapları için LULUCF kılavuzuna 
atıf yapılarak önce yerüstü ve yer altı canlı bitkisel kütlenin hesaplanması, sonrada 
bu bitkisel kütlelerin karbona çevrilmesi öngörülmektedir. Uluslararası bildirim-
lerde kullanılan bu kılavuzlara göre canlı bitkisel kütle içindeki karbon yukarıda 
açıklanan biçimde hesaplandıktan sonra sırasıyla ölü odun, ölü örtü ve organik 
toprak içindeki karbon miktarlarının da hesaplanarak, canlı kütle üzerine eklen-
mesi istenmektedir. Anılan kılavuzlara göre ormanlarda biriken karbon miktarı ve 
bunun yıllık değişimleri üç ana beş alt havuz; 1) Yer üstü canlı, 2)  Yer altı canlı, 3)  
Ölü odun, 4) Ölü örtü ve 5) Organik toprak itibariyle hesaplanmaktadır (ASAN 
2017, s. 171 – 182). 

Şekil 5: Orman ekosistemlerinde karbon havuzları (ASAN 2017, s. 172)

Buna göre, herhangi bir plan ünitesinde mevcut karbon miktarının havuzlar itiba-
riyle hesaplanması, beş aşamada gerçekleştirilmektedir ki bunlar:

1. Aşama: Toprak üstü ve altındaki canlı bitkisel kütlenin hesaplanması;

2. Aşama: Canlı bitkisel kütle içindeki karbon miktarının hesaplanması;

3. Aşama: Ölü odun içindeki karbon miktarının hesaplanması;

4. Aşama: Ölü örtü içindeki karbon miktarının hesaplanması;

5. Aşama: Organik orman toprağı içindeki karbon miktarının hesaplanmasıdır.

Kılavuzlarda karbon hesapları için yerüstü ve yer altı canlı bitkisel kütlenin hesap-
lanması amacıyla aşağıdaki eşitlik önerilmektedir.

TÜB= AS x FKA x BÇF       

TAB = TÜB × R  

ΣKAR = (TÜB + TAB) x SKO     

Denklemde 

TÜB = Toprak Üstü Bitkisel Kütle (ton)

TAB = Toprak Altı Bitkisel Kütle (ton)

AS    = Ağaç türleri itibariyle plan ünitesinde mevcut toplam dikili ağaç serveti 
hacmi  

            (Kabuklu hacim, m3)

FKA = Ağaç türleri itibariyle Fırın Kurusu Ağırlık (İbreliler için 0,496, yapraklılar 
için 0,638 ton/m3)

BÇF = Ağaç türleri itibariyle Bitkisel Kütle Çevirme Faktörü (İbreliler için 1,22, 
yapraklılar için 1,24) 
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     R = Ağaç türleri itibariyle Kök/Sak oranı (TAB / TÜB) İbreliler için 0,29, yap-
raklılar için 0,24)

 SKO = Ağaç türleri itibariyle fırın kurusu bitkisel kütle içindeki Saf Karbon Ora-
nıdır (İbreliler için 

             0,51; yapraklılar için 0,48’dir).

Plan ünitesi içindeki toplam karbon stoku ile birlikte yıllık değişimin de bilinmesi 
isteniyorsa yapılacak iş, ilk üç denklemde ağaç serveti hacmi yerine yıllık cari ha-
cim artımını koymak ve hesaplamayı yeniden yapmaktır.

Toprak altı ve üstündeki canlı bitkisel kütle içindeki karbon miktarları açıklanan 
biçimde hesaplandıktan sonra ölü odun (3. Karbon havuzu) içindeki karbonun he-
saplanmasına geçilir. Ölü odun (Dikili kuru ve devrik) orman envanteri sırasında 
belirlenmiş ise hesaplamalar gerçek veriler ile yapılır. Orman envanteri sırasında 
herhangi bir ölçüm yapılmamış ise karbon miktarları, ibreli ve yapraklı ormanlar-
daki toprak üstü canlı bitkisel kütle karbonunun %1 i olarak tahmin edilmelidir. 
Buna göre, plan ünitesi içindeki toplam ölü oduna ait karbon miktarı (ÖOK); 

ΣÖOK = (TÜBibreli + TÜByapraklı ) x 0,01 ton olacaktır.

Plan ünitesi içindeki 4. karbon havuzu Ölü Örtü’dür. Eğer ormanda özel bir envan-
ter yapılmamış ise ölü örtü içindeki karbon miktarı,  FRA-2010 kılavuzu ekinde ve-
rilen 5.9 No.lu Ek tablodaki değerler yardımıyla hesaplanır.  Bu tabloda Türkiye’nin 
içinde bulunduğu coğrafi iklim zonu için ormanlardaki ölü örtü içinde bulunacak 
karbon miktarları sırasıyla; ibreli ormanlar için 22 Ton / ha, yapraklı ormanlar için 
13 Ton/ha’dır. Buna göre Beykoz korularında bu amaçla yapılacak işlem ibreli ve 
yapraklılarla kaplı alanları sırasıyla 22 ve 13 ton sayıları ile çarpıp toplamını al-
maktır. 

Σ ÖÖK = [(Aibreli x 22) + (Ayapraklı x 13)] ton olacaktır.

Karbon hesaplarında 5. havuz organik toprak içindeki karbonun belirlenmesidir. 
Eğer ormanda özel bir envanter yapılmamış ise organik toprak içindeki karbon 
miktarı,  FRA-2010 kılavuzu ekinde verilen 5.10 No.lu Ek tablodaki değerler yardı-
mıyla hesaplanır. Bu tabloda Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi iklim zonu için 
ormanlardaki organik topraklar içinde ortalama 34 ton/ha karbon bulunmaktadır. 
Buna göre Beykoz korularında bu amaçla yapılacak işlem ibreli ve yapraklı ayrımı 
yapmadan korulardaki ağaçla kaplı alanların toplamını 34 ile çarpmaktır. 

Σ OOTK = Σ[(Aibreli ) + (Ayapraklı )] x 34 ton olacaktır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar, verilen katsayılar ve korularda yapılan envanter so-
nuçları esas alınarak yapılan hesaplamalar sonunda he bir korunun beş karbon 
havuzundaki toplam karbon stokları Tablo 3 de verilmiştir.

Tablo 3: Beykoz korularında mevcut karbon stoklarının havuzlara dağılımı

Tabloda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere Abraham Paşa Korusu’nda tutu-
lan karbon miktarı 4140,35 ton, Hıdiv Korusu’nda tutulan karbon stoku 2638,65 
tondur. İki koruda mevcut toplam karbon stoku 6779 ton, bu miktara eşdeğer CO2 
miktarı ise 6779 x 3,66 = 24 811 tondur.

2.2.2.3.1.1-Karbon Stoklarındaki Yıllık Değişimlerin Belirlenmesi 

Fotosentez olayına katılmadıkları için ölü odun, ölü örtü ve organik toprak için-
deki karbon miktarı sabit olup her yıl değişmemektedir. Bu durumda bitkisel kütle 
üretimi sadece canlı bitkiler tarafından gerçekleştirildiği için karbon stoklarındaki 
değişim sadece toprak altı ve üstündeki canlı bitkisel kütledeki yıllık artımlar ile 
gerçekleştirilmektedir. Beykoz korularındaki karbon stokunun yıllık değişimleri 
toprak altı ve üstündeki bitkisel kütle artımlarına dayanılarak Tablo 4’te gösteril-
miştir. Hem karbon hesaplamalarında izlenen teknik prosedürü daha ayrıntılı gös-
termek hem de yıllık değişimleri ağaç türleri itibariyle ortaya koymak amacıyla, 
tablo hesaplamaları ibreli ve yapraklı türler için ayrı ayrı yapılmıştır.

Tablo 4: Beykoz korularındaki karbon stokunun yıllık değişimleri

Tabloda verilen bilgilere göre Abraham Paşa Korusu’nda tutulan karbon stokunun 
yıllık değişimi 37,830 ton, Hıdiv Korusu’ndaki karbon stokunun yıllık değişimi 33, 
814 tondur. Her iki korunun yıllık karbon tutumu toplam 71,644 ton, buna eşdeğer 
olarak atmosferden emilen CO2 miktarı 262,217 tondur.

2.2.2.3.2- Tarihi Korularda Oksijen Üretiminin Hesaplanması

Bütün yeşil bitkiler fotosentez esnasında havadaki CO2 ve topraktaki suyu alarak 
bitkisel kütle üretmektedir. 675 Kcal, ışık ve klorofilin katalizör etkisi ile 6 molekül 
CO2 ve 6 molekül H2O’yu sentezleyerek 1 molekül glikoz ve 6 molekül oksijen üret-
mektedir. Sürecin orman ekosistemlerindeki görsel anlatımı Şekil 6’da verilmiştir. 
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  Şekil 6: Orman ekosisteminde fotosentez olayının kimyasal analizi

Karbon, hidrojen ve oksijenin atom ağılıkları ile yapılan hesaplamalar, fotosentez 
olayı sırasında havadan alınan 264 gram CO2 ve topraktan alınan 108 gram su ile 
180 gram glikoz ve 192 gram oksijen üretildiğini ortaya koymaktadır. Bu sayısal 
bilgileri daha basite indirger isek; fotosentez olayı sırasında her 180 gramlık gli-
koza karşılık 192 gram oksijen üretildiği anlaşılmaktadır. 180 gram glikozun 72 
gramı karbon, 12 gramı hidrojen 96 gramı oksijendir. Buna göre glikoz içindeki 
karbon oranı 72 / 180 = 0,40’tır. Ancak fotosentez sonunda ortaya çıkan ilk organik 
madde glikoz; daha sonra değişik reaksiyonlar ile selüloz ve ligninden oluşan odun, 
yaprak, tohum, meyve, çeşitli eterik yağlar ile aromatik maddelere dönüştüğü için 
sera gazları envanterinde bitkisel kütle içindeki karbon oranı kullanılmaktadır. Bu 
oran uluslararası kabullerde tür ayrımı yapılmaksızın bütün ağaç türleri için önce 
0,45; 2005 yılında 0,50 ve 2010 yılından sonra yapılan karbon hesaplarında yap-
raklı türler için 0,48; ibreli türler için 0,51 olarak işleme sokulmuştur. Keza, yine 
atom ağırlıkları ile yapılan hesaplamalara göre molekül ağırlığı 44 gram olan CO 
2 içindeki karbon oranı (44/12 = 3,67)’dir. Buna göre 1 gram karbon, 3,67 gram 
CO2ye eşdeğerdir. 

CO2 tüketimine endeksli oksijen üretimi hesaplamalarında 1 ünite (gr, kg veya ton) 
fırın kurusu bitkisel organik madde (odun, yaprak, kök, kabuk) içinde 0,45 ünite 
karbon bulunduğu, bu miktar karbon birikimi için de 3,66 kat CO2 e gerek olduğu 
kabul edilip 100 gr. fırın kurusu organik madde üretmek için (100 x 0,45) x 3,66 = 
165 gr. CO2 e gerek bulunduğu varsayılmakta idi. Daha sonra fotosentez esnasında 
tüketilen 264 gram CO2 ile 192 gram oksijen açığa çıkarsa 165 gram CO2 ile açığa 
çıkan oksijen arasında basit bir orantı kurulmuş ve 100 gram fırın kurusu organik 
madde üretirken açığa çıkardığı (aynı anda ürettiği) oksijen miktarını yüzde olarak 
1,20 hesaplanmıştır (ASAN ve Ark. 2002, s.194-202; ASAN ve Ark. 2003, s.417-428 
). Mantık böyle kurulunca orman ekosisteminde üretilen oksijen miktarı bağlanan 
karbona göre değil, yıllık fırın kurusu organik madde üretiminin 1,2 katı olarak 

tahmin edilmiştir. CO2 tüketimine endeksli bu hesaplamanın karbon endeksli ok-
sijen üretimine dönüşmesi için, 1,2 oranının ayrıca 0,45 (fırın kurusu bitkisel kütle 
içindeki eski karbon oranı) ile bölünmesi gerekmektedir. Hem hesaplama yönte-
minin dolaylı oluşu hem de bitkisel kütle içindeki saf karbon oranının ibreli ve 
yapraklı türler için 0,51 ve 0,48 kabul edilmesi nedeniyle, bu çalışmada 1,2 oranı 
kullanılmamış ve hesaplamaların atom ağırlıkları üzerinden yürütülmesi uygun 
bulunmuştur.

Atom ağırlıkları üzerinden yapılan hesaplamalara göre fotosentez sonrası 1 adet 
glikoz, 6 adet oksijen molekülü meydana gelmektedir. 1 glikoz molekülü içindeki 
karbon miktarı 6 x 12= 72 gramdır. Atmosfere dönen oksijen molekülü diatomik 
(iki atomlu) olduğu için 6 oksijen molekülünün atom ağırlıkları toplamı 6 x (2 x 
16) = 192 gramdır. Buna göre fotosentez esnasında bağlanan her 72 gram karbon 
için 192 gram oksijen açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan oksijenin bağlanan karbona 
oranı 192/72 = 2,67’dir. Bir başka ifade ile fotosentez sırasında 72 gram karbon 
bağlanırken açığa çıkan oksijen, bağlanan karbonun 2,67 katıdır.   

Buna göre bir orman ekosisteminde üretilen oksijen miktarını, yıllık fırın kurusu 
bitkisel kütle içindeki saf karbon miktarının 2,67 katı olarak tahmin etmek müm-
kündür. O halde bir plan ünitesinde yıllık oksijen üretimini hesaplayabilmek için 
öncelikle karbon birikimi hesabında olduğu gibi o plan ünitesinde toprak altı ve 
toprak üstündeki yıllık canlı bitkisel kütle artımının her ağaç türü veya yapraklı-iğ-
ne yapraklı biçiminde iki ayrı tür grubu için fırın kurusu ağırlık cinsinden ayrı ayrı 
ortaya konması, sonra da bu miktarların içindeki saf karbonun 2,67 ile çarpılması 
gerekmektedir. Beykoz korularındaki karbon stokunun yıllık değişimlerini Tablo 
xx in ilgili sütunlarından almak mümkündür. 

Beykoz korularında üretilen toplam oksijen üretimleri bu tablonun ilgili sütunla-
rından alınıp 2,67 ile çarpılarak Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5: Beykoz korularındaki yıllık oksijen üretimi

Tabloda verilen bilgilere göre Abraham Paşa Korusu’nun yıllık oksijen üretimi 
101,006 ton/yıl; Hıdiv Korusu’nun yıllık oksijen üretimi 90,284 ton/yıl’dır. Her iki 
korunun yıllık oksijen üretimine karşı gelen CO eşdeğeri ise toplam olarak ( 37,830 
+ 33,814) *3,66 = 262,217 ton/yıl’dır.

Bu miktar oksijenin kaç kişinin ihtiyacına cevap verdiği sorusuna gelince; Prof. 
Dr. Fatih SATİL’in literatüre dayanarak verdiği bilgilere göre normal ve sağlıklı bir 
insan saatte yaklaşık olarak 720 defa soluk alıp vermekte ve her seferinde 0,350 litre 
( 0,00035 m3 ) hava solumaktadır. Bu durumda 1 saat içinde solunan hava miktarı 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 503502

720 x 0,00035=0,252 m3 olmaktadır. Atmosferdeki oksijen oranı %21 olarak kabul 
edilirse normal insanın 1 saat içinde 0,252 x 0,21 = 0,05292, yani yaklaşık 0,053 m3 
oksijen tükettiği anlaşılmaktadır (SATİL, 2018). Gazların m3 hacimlerinin ağırlık-
lara dönüştürülmesinde kullanılan tabloya göre 1 m3 saf oksijenin ağırlığı 1,355 
kg’dır. Buna göre 0,053 m3 oksijenin ağırlığı; 1,355 x 0,053 = 0,0718 kg; 24 saatte 
tüketilen oksijen ise 24 x 0,0718 = 1,723 kg’dır. Bir insanın bir yıllık oksijen ihtiyacı 
ise 365 x 1,723= 0,629 ton/yıl’dır. Beykoz korularının toplam oksijen üretimi 190, 
290 tondur. O halde iki korunun ürettiği oksijen; 190,290 / 0,629 = 303 kişinin bir 
yıllık oksijen ihtiyacına cevap verdiği anlaşılmaktadır.

2.2.2.3.3- Tarihi Korularda Filtrelenen Toz Miktarlarının Hesaplanması

Ormanların toz tutma kapasiteleri belirlenirken plan ünitelerindeki ormanları 
önce ibreli / yapraklı / karışık olmak üzere üç gruba, sonra da genç (Gelişim çağı 
a ve ab olanlar) ve yaşlı (Gelişim çağı b, c ve d) olmak üzere iki, kapalılık bakımın-
dan seyrek (Tepe kapalılığı 0,40 a kadar olan meşcereler) ve sık (Tepe kapalılığı 
0,41 den yukarı) olmak üzere iki ve nihayet katlılık bakımından tek /çok olmak 
üzere iki biçiminde toplam 3 x 2 x 2 x 2 = 24 alt gruba ayrılmakta ve her grubun 
plan ünitesi içindeki toplam alanları kendileri için kabul edilen ortalama değerler 
ile çarpılmaktadır. Yukarıda verilen sınıflar için ortalama toz tutma kapasitelerini 
orta yaşlı, tek katlı ve normal kapalı ibreli ormanlar için 32,50 Ton/ha/yıl, yaprak-
lı ormanlar için = 55,00 Ton/ha/yıl, ibreli ve yapraklı karışık ormanlar için 43,75 
Ton/ha/yıl olacağı ve bu miktarların seyrek meşçerelerde %75, genç meşcerelerde 
%75 oranında azalacağı, değişik yaşlı ve çok katlı meşcerelerde ise %15 oranında 
artacağı kabul edilmektedir. 

Buna göre; tek katlı, genç ve seyrek bir ibreli meşcerede birim alanda tutulan toz 
miktarı:

 32,5 x 0,25 x 0,25 = 2,031 Ton/Ha/Yıl iken

Gevşek kapalılıkta, yaşlı, çok katlı ve karışık bir meşcerenin toz tutma kapasitesi:

 43,75 x 0,25 x 1,15 = 12,578 Ton/Ha/Yıl olacaktır. 

Aynı meşcerenin normal kapalı olması halinde tutulacak toz miktarı ise,

 43,75 x 1,15 = 50,312 Ton/Ha/Yıl olacaktır.

Bu durumda, 24 değişik kuruluş için birim alanda tutulan toz miktarları Tablo 
6’daki gibi olacaktır (ASAN 2017 s, 187).

Tablo 6: Değişik kuruluştaki meşcerelerin birim alanda toz tutma kapasiteleri  
(ASAN 2017 s.187)

Beykoz korularının toz tutma kapasiteleri Abraham Paşa Korusu için 1381,50 ton/
yıl, Hıdiv Korusu için 852 ton/yıl olarak hesaplanmıştır.

2.2.2.3.4- Tarihi Korularda Su Verimlerinin Hesaplanması

Hidrolojik açıdan su verimi, ormanlık bir alanın veya orman alanı içeren bir hav-
zanın belli bir sürede (genellikle yıllık bazda) düşen yağışın ne kadarının akışa 
dönüştürdüğünü veya taban suyuna dâhil olduğunu belirten bir kavram olup, belli 
sürede yer altı ve yer üstünde gerçekleşen su akışın o süre zarfında düşen yağışa 
oranı ile ifade edilen “akış katsayısı” ile ölçülür. Bir havzanın su verimi, havza ala-
nının tamamına yağış yolu ile düşen su miktarından; intersepsiyon, transpirasyon 
vevevaporasyon yolu ile kaybolan su miktarının çıkarılmasıyla hesaplanır (ASAN 
2017 s. 191). Hidrolojik araştırmalar, ormanlık alanlardaki su kaybının yıllık ya-
ğışların ortalama 0,45 i; su veriminin,  %55 i kadar olduğunu, su veriminin ibreli 
korularda 0,294; yapraklı korularda 0,588 olduğunu ortaya koymuştur (Şekil 7).

Şekil 7: Ormanlık alanlarda hidrolojik çevrim ve su verimi
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Alan envanteri başlığı altında verilen bilgilere göre 23,0163 ha’ı bitki örtüsü ile 
kaplı Abraham Paşa Korusu’nun, 3,7756 ha’ı ibreli, 20,2407 ha’ı yapraklı ağaçlar-
la örtülüdür. Çubuklu-Hıdiv Korusu’nun 16,0771 ha’ı ağaçlarla kaplı olup bunun 
3,9227 ha’ı ibreli, 12,1494 ha’ı yapraklıdır. Amenajman planında verilen meteoro-
lojik değerler tablosuna göre koruların bulunduğu yerde yıllık yağış miktarı m2 de 
632,8 kg/m2dır.

Tablo 7: Beykoz korularının su verim kapasiteleri 

Tablo verilerine göre Abraham Paşa Korusu’nun su verimi 82337 ton/yıl, Hıdiv Ko-
rusu’nun su verimi 52504 ton/yıl’dır. İki korunun toplam su üretimi 134831 ton/yıl 
olup, günde 1,5 litre hesabıyla yaklaşık 90 bin kişinin günlük içme suyu ihtiyacına 
cevap vermektedir. 

2.3- Tarihi Korularda Uygulanacak Teknik İşlemlerin Planlanması

Abraham Paşa ve Çubuklu-Hıdiv koruları, diğer İstanbul koruları gibi 6831 sayılı 
“Orman Kanunu” yanında hem 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu” ve hem de 2960 sayılı “Boğaziçi Kanunu” hükümlerine göre işlem görecek 
alanlar statüsündedir. Boğaziçi Kanunu’nun 4. maddesi; bu kanuna tabi orman-
lık alanların, Boğaziçi alanının doğal yapısına uygun olarak hazırlanacak proje ve 
programa göre ağaçlandırılmasını, bakılmasını, işletilmesini ve muhafazasını, 5. 
maddesi ise bitkisel varlıkların geliştirilmesini amir bulunmaktadır.  Halen yürür-
lükte olan Ormancılık Mevzuatı, 3 hektardan büyük ağaçlık alanlarda her türlü ağaç 
kesim, bakım, onarım ve ağaçlandırma işlerinin amenajman planlarına göre yapıl-
masını amirdir. Açıklanan nedenlerden ötürü, Beykoz korularının hem biyolojik 
açıdan sürdürülebilirliğini garanti altına almak hem de tarihi koruların kendile-
rinden beklenen çevresel fonksiyonları kesintisiz biçimde yerine getirebilmelerini 
sağlamak için faydalanmanın planlanması, orman kaynaklarının planlanmasında 
uygulanan teknik prosedüre göre gerçekleştirilmiştir. Buna göre; tarihi korularda 
da ormanlık alanlar için önce fonksiyonel amaç kuruluşları belirlenmiş, sonra da 
yapı ve kuruluşları farklı envanter ünitelerini bu kuruluşlara ulaştırmak için uygu-
lanması gereken teknik işlemlerin şekli ve şiddeti kararlaştırılmıştır. Amenajman 
planlarında standart süre 10 yıl olduğu için daha sonra ilk 10 yılda yapılacak işler 
“Zaman-Mekân” planına bağlanmıştır.

2.3.1- Tarihi Korulardaki Fonksiyonel Amaç Kuruluşları

Beykoz korularında öne çıkan konumsal fonksiyonlar sırtlarda, yamaçlarda, mesi-
re alanlarında ve yürüyüş yolları kenarlarında estetik fonksiyon, erozyon riskinin 
yüksek olduğu alanlarda toprak koruma fonksiyonudur. Bu fonksiyonları en iyi 
şekilde yerine getiren amaç kuruluşlarının teorik tasarımları ile piknik alanları ve 
yürüyüş yolları kenarlarında bulunması arzulanan ağaçların tepe ve gövde formu 
tasarımları Şekil 8 ile Şekil 12 arasında gösterilmiştir.  

Şekil 8: Sırtlardaki siluet etkiye uygun amaç kuruluşunun teorik tasarımı

Şekil 9: Yamaçlardaki mozaik etkiye uygun amaç kuruluşunun teorik tasarımı

Şekil 10: Rekreasyon alanlarında amaç kuruluşuna uygun ağaç kümelerinin teorik tasarımı
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Sırt ve yamaçlardaki fonksiyonel kuruluş şekillerine göre siluet ve mozaik etki 
alanlarındaki tek ağaç, öbek ve küme gruplarının hem dar ve sivri hem de geniş 
tepeli farklı türdeki ağaçların bir arada oluşturduğu değişik yaşlı ve çok katlı kuru-
luşlar olması gerektiğini ortaya koymaktadır (Şekil xx ve xx). 

Rekreasyon alanlarındaki ağaç gruplarının geniş tepeli, seyrek, yaşlı ve tek katlı 
olması gerekmekte, eğimi yüksek ve erozyon riskinin fazla olduğu toprak koru-
ma fonksiyonlu alanlarda ise yine mozaik etki alanlardakine benzer biçimde ve 
fakat tepe kapalılığı sık ağaç ve çalı öbeklerinden oluşması öngörülmektedir (Şekil 
11). Yürüyüş patikaları, yol kenarları ve piknik alanı sınırlarındaki ağaçlarda ayrıca 
düzgün ve muntazam gövde formundan ziyade, şerit halindeki alanlar üzerinde 
eğri ve ilginç gövdelerin bulunması istenmektedir (Şekil 12).  

Şekil 11: Erozyon alanlarında amaç kuruluşuna uygun ağaç kümelerinin teorik tasarımı

Şekil 12: Piknik alanları ve yol kenarlarında yer alması gereken ağaçların gövde ve tepe tasarımları 

2.3.2- Tarihi Korularda Uygulanacak Teknik İşlemlerin Zaman-Mekân Planı

Beykoz korularında uygulanacak budama, seyreltme ve yenileme gibi teknik iş-
lemlerin temel amaçları, bir taraftan tek ağaç, öbek, küme, grup ve meşcerelerin 
ömürlerini olabildiğince uzatırken, diğer taraftan her bir ünitenin mevcut yapısını 
bulunduğu konumdaki fonksiyonel amaç kuruluşlarına ulaştırmaktır. Hiç kuşku 
yok ki; gerek tek ağaçlar, gerekse çok sayıda bireyden oluşan diğer üniteler can-
lı birer organizma olarak hem sınırlı bir ömre sahiptirler hem de çevreden gelen 
olumsu faktörlerin yıkıcı tahribatlarının etkisi altındadırlar. Bu durum, envanter 
ünitelerinin belirli aralıklarla sürekli gözlenmelerini ve olumsuz bir durum orta-
ya çıktığında en kısa sürede bakım ve koruma önlemleri ile bertaraf edilmelerini 
gerektirmektedir. Ancak, korulardan beklenen fonksiyonlar arazinin sürekli ağaç-
larla kaplı olmasını zorunlu kılması nedeniyle, özellikle ölü ağaçların çıkarılması 
veya fonksiyonel amaç kuruluşuna ulaşma amaçlarıyla tür değişimine dönük ağaç 
kesimleri, bakım ve yenileme çalışmalarının, mutlaka koruların içine gömülü bi-
çimde dağıtılan küçük alanlarda yapılmasını gerektirmektedir. 

Açıklanan nedenlerden ötürü Beykoz korularındaki teknik işlemler; bakım ve bu-
dama çalışmalarının gereksinimleri, dönüş süreleri ve iş gücü kapasiteleri de düşü-
nülerek ayırılan üç işlem blokuna ayrılmıştır. “Silvikültürel İşlem Blokları” olarak 
anılan bu blokların zemindeki sınırları Bitkisel Konum Haritaları üzerine işaret-
lenmiştir (Şekil 13 ve 14). Her yıl hangi blokta işlem yapılacağı, ne kadar ağaç kesi-
leceği, koruma ve bakımlarda ne kadar hacim çıkartılacağı, özel olarak oluşturulan 
“Plan Ünitesinde Uygulanacak Teknik (Silvikültürel) İşlemlerin Yer ve Zaman Pla-
nı Tablosu”nda gösterilmiştir.     

Şekil 13: Abraham Paşa Korusu Bitkisel Konum ve Silvikültürel İşlem Blokları Haritası
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Şekil 14: Çubuklu –Hıdiv Korusu Bitkisel Konum ve Silvikültürel İşlem Blokları Haritası

2.3.3- Tarihi Korularda Ağaç Serveti Devamlılığının Kontrol edilmesi 

Beykoz korularında mevcut ağaç varlığının sürekliliği, mevcut ağaç serveti ile ke-
silen ağaçların toplam hacimleri karşılaştırılarak kontrol edilmiştir. Ağaç serveti 
envanter sonuçlarına göre Abraham Paşa Korusu’nun toplam ağaç serveti 6463,449 
m3, 10 yıllık periyodik cari artım 818,070 m3tür. 10 yıl içinde kesilecek ağaçların 
toplam hacmi ise 303,056 m3tür. Kesilecek ağaçların toplam servete oranı 303,056 
/ 6463,449 = 0,4688, yaklaşık %5 civarındadır. 

Ağaç serveti envanter sonuçlarına göre Hıdiv Korusu’nun toplam ağaç serveti 
4044,870 m3, 10 yıllık periyodik cari artım 740,310 m3tür. 10 yıl içinde kesilecek 
ağaçların toplam hacmi ise 395,381 m3tür. Kesilecek ağaçların toplam servete oranı 
395,381 / 4044,870 = 0,9775 yaklaşık %10 civarındadır. 

Bu sonuçlar, her iki koruda da yapılan teknik işlemlerin koruların ağaç servetlerin-
de bir azalma olmayacağını, aksine Abraham Paşa Korusu’nda 10 yıl sonraki ağaç 
servetinin 818,070 – 303,056 = 211,958 m3 artacağını göstermektedir. Çubuklu-Hı-
div Korusu’ndaki artış ise 740,310- 395,381 = 344,729 m3 olacaktır.

3- Sonuç ve Öneriler

Beykoz ilçesinde iki tarihi koru olan Abraham Paşa ve Çubuklu-Hıdiv, yerelde Bey-
koz, genelde İstanbul halkının sosyokültürel yaşamında önemli bir yere sahiptir. 
Sağlıklı yaşam için temel gereksinimlere yaptığı katkılar yanında Boğaziçi’nin gör-
sel kalitesini de yükselten bu iki koru, bu yönü ile İstanbul’daki diğer kent ormanla-
rının tamamında mevcut olmayan fonksiyonel değerlere sahiptir. İki koruda mev-
cut canlı bitkisel kütle toplamda 4819,479 ton karbon stokuna sahiptir. Bu karbon 

stoku 17687, 488 ton CO2nin canlı bitkisel kütlede stoklanmış olarak tutulduğunu 
göstermektedir. Ayrıca iki korunun ölü odun havuzunda toplam 39,922 ton, ölü 
örtü havuzunda 590,434 ton, mineral toprak havuzunda 546,621 ton olmak üzere; 
5 havuzun toplamında 5996,457 ton karbonun stok olarak tutulmaktadır. Bunlara 
eşdeğer CO2nin ise yaklaşık 22007 ton olduğu görülmektedir. Karbon stokunun 
yıllık değişimi 71,644 ton, buna karşı gelen CO2 miktarı ise 262,934 ton dur. Buna 
göre Beykoz’daki iki tarihi koru bünyesinde tuttuğu 22007 ton karbon ile küresel 
iklim değişimine olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda her yıl ayrıca yakla-
şık 263 ton CO2 i atmosferden emmeye devam etmektedir. 

Diğer fonksiyonel değerlere gelince; oksijen üretimi 191,290 ton/yıl’dır. Bu üretim 
ile her yıl 303 kişinin oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Kaynak sularına yaptığı 
su verimi katkısı 134841 ton/yıl olup günde ortalama 1,5 litre hesabıyla yaklaşık 
90 bin kişinin günlük su ihtiyacını karşılamaktadır. Toz filtreleme kapasiteleri ise 
1381,50 ton/yıl’dır.

Beykoz korularının toplam ağaçlık alanı 40,088 ha’dır. Sadece bu iki korunun bile 
sağlıklı yaşamı destekleme ve çoklu çevresel faydalanma yönündeki katkıları dik-
kate alındığında, ormanları ve yeşil alanları korumanın yaşanabilir bir dünya için 
ne kadar önemli ve kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Elbette mevcut kay-
naklardan olabildiğince yararlanmak vazgeçilmez insanoğlunun hakkıdır. Ancak 
bu kaynaklardan gelecek nesillerin de yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu du-
rum, sürdürülebilir arazi ve kaynak kullanımını, bu da kullanımda planlı ve dengeli 
olmayı zorunlu kılmaktadır.  
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Anıt Ağaçlarda Risk Analizleri: 
Beykoz Korusu Örneği
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Tufan DEMİREL3

İnci ÇAĞLAYAN4

Özet

Anıt ağaçlar, uzun ömürleri nedeniyle geçmişin mirasını bugüne taşıyan ve devasa 
yapıları ile bulundukları mekâna değer katan, dünyamızın ayrıcalıklı varlıklarıdır. 
Hem yaşamımıza olan etkileri hem de ulaştıkları boyutlar ve yaşları itibariyle özel 
ilgi isteyen kültür miraslarıdır. Bu çalışmada anıt ağaçların sağlığını tehdit eden 
faktörler ve bunları gidermek için uygulanması gereken teknik işlemler hakkın-
da bilgiler sunulmuştur. Günümüzde kentleşmenin bir sonucu olarak ağaç ile iç 
içe yaşar hale gelen toplumlarda önemli sıkıntılardan biri de sağlıklı gibi görünen 
devasa ağaçların görünmeyen içsel çürüklükler ve ulaştıkları fiziksel boyutları ne-
deniyle devrilerek can ve mal kayıplarına neden olmalarıdır. Çalışmada ağaçların 
1  Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı ABD.
2  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı ABD.
3  Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı ABD. 
4  Araştırma Gör., İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı ABD.
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sağlık sorunlarının tespitinde kullanılan yöntemler ve devrilme risk hesapları hak-
kında bilgiler verilmiştir. Beykoz Korusunda Akustik Tomografi Yöntemi ile içsel 
çürüklüğün belirlenmesi ve ağaçların devrilme risklerinin hesaplanması konusun-
da yapılan çalışmalar sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Anıt ağaç, Devrilme riski, Akustik Tomografi, Beykoz

1. Giriş

Kentler, doğal ve fiziksel çevrenin bir bileşeni olarak günümüzde sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapının bir arada olduğu yoğun yaşam alanlarıdır. Bu yaşam alanlarında 
doğal çevre azalmaya başladığında sağlıklı bir yapıdan bahsetmek çok zordur (Po-
lat ve Önder 2012). Azalan yeşil alanların topluma sunduğu birçok çevresel fayda 
da (temiz hava, estetik, rekreasyon vb.) beraberinde azalacaktır. Bu nedenledir ki, 
kentlerde bulunan her türlü yeşil alan, toplumun başlıca yaşam alanlarını oluştu-
rur. Bu yeşil alanlar içinde en kıymetli olanlar ise anıt ve korunmaya değer nitelik-
teki ağaçlardır. Bu ağaçlar estetik, rekreasyon, gürültüyü önleme ve hava kalitesini 
sağlamak başta olmak üzere kentlerde yaşayan toplumlara sayısız faydalar sunarlar. 
Bu faydaların yanında, uzun yaşamları nedeniyle sosyal ve kültürel açıdan geçmişi 
günümüze bağlayan önemli tabiat varlıklarıdır. Bu yapıtların varlıklarını sürdür-
meleri kentler için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle anıt ve korunmaya değer 
ağaçların bakımı, sağladıkları faydaların devamı için oldukça önemlidir.

İster anıt ister korunmaya değer nitelikte ağaç olsun, ulaştıkları boyutlar ve yaşları 
nedeniyle özel bakım isteyen ağaçlardır. Bunun temel nedeni kentte insanlarla iç 
içe yaşayan bu varlıklar aynı zamanda yaşlı ve alışılmışın çok üstünde bir fiziksel 
yapıya sahip olmaları nedeniyle oluşturdukları tehditlerdir. Bunlar genellikle rüz-
gârlı havalarda devrilme ya da dal kırılması şeklinde olur ve birçok örnekte görül-
düğü üzere can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle bakım çalışma-
ları, ağaçlar sürekli gözlem altında tutularak devam etmelidir. Burada sözü geçen 
sıkıntıları yaşamamak için ağacın sadece gözle görülebilen kısımları değil, gövde 
içinde görünmeyen kısımlarının da kontrolü gereklidir. Özellikle dışarıdan fark 
edilmeyen içsel çürüklüğün tespiti ağaca yapılacak müdahalelerin ölçüsü hakkında 
önemli bilgiler verirken devrilme risklerini de en aza indirmeyi sağlar.

Bu çalışmada, öncelikli olarak anıt ve korunmaya değer ağaç kavramı üstünde du-
rulurken, bu tür ağaçlarda oluşan sağlık sorunları ve çözüm yolları konusu işlene-
cek, ardından ise ağaçların içsel çürüklüğünü onlara zarar vermeden anlamak için 
kullanılan modern yöntemler hakkında bilgiler verilecektir. Beykoz özelinde ise 
içsel çürüklük belirleme yöntemi olarak kullanılan Akustik Tomografi yöntemi ile 
yapılan çalışma tanıtılmıştır.

2. Genel Kısımlar

2.1 Anıt ve Korunmaya Değer Ağaç Kavramı

Anıt ağaç; yaş, çap ve boy gibi fiziksel ölçütler itibariyle kendi türünün bilinen bo-
yutlarının çok üzerinde özelliklere sahip, nesilleri birbirine bağlayacak uzunlukta 

bir yaşa ulaşmış ve yöresel kültür, tarih ile folklor açısından toplumda önemli bir 
yere sahip ağaçlar olarak bilinirler (Asan 2012). Tanımdan da anlaşılacağa üzere 
bir ağacı anıt yapan en önemli iki özellik; fiziksel olarak türünün çok üstünde bir 
boyuta ulaşması ve asırları birbirine bağlayan bir yaşa sahip olmasıdır. Ağaçları 
anıtlaştıran özellikler iki temel başlık altında toplanmaktadır (Asan 2014). Bunlar;

1- Fiziksel Boyut ve Görsel Özellikler

2- Sosyal ve Kültürel Özellikler (Mistik, Tarihsel, Mitoloji ve Destanlar, Folklorik, 
Sanata katkı, Bilimsel araştırmalara katkı, Eko-turizme katkı)

Fiziksel olarak her ne kadar ilgi çekici, hayranlık uyandırıcı ölçülere ulaşsalar da 
uzun bir yaşama sahip olmadıkları için kavak, söğüt ve kızılağaç gibi türler hiçbir 
zaman anıt ağaç olarak kabul edilmezler. Diğer açıdan bakıldığında da 100 yılın 
üstünde bir yaşama sahip olup, fiziksel olarak ilgi çekici boyutlara gelemeyip bodur 
kalan ağaç türleri (Kermes meşesi, sandal vb.) de anıt ağaç olarak kabul görmezler 
(Asan 2007). 

Yukarıda sayılan özellikleri nedeniyle anıt ağaç olarak kabul görmeyen ama fiziksel 
ya da yaş itibariyle diğer ağaçlardan farklılık gösteren ağaçlar için ise “Korunmaya 
Değer” nitelikteki ağaç kavramı ortaya çıkmıştır. Koruma ilkeleri açısından “anıt 
ağaçlar” ile aralarındaki en büyük fark, anıt ağaçların mutlak korunması beklenir-
ken korunmaya değer ağaç niteliği taşıyanlar, korunması önerilen ağaçlar olarak 
nitelendirilir. 

2.2- Anıt Ağaçlarda Bulunan Kusurlar ve Sağlığını Tehdit Eden Faktörler

Çok uzun yıllar yaşamaları nedeniyle yaşlı bedenleri muhtemelen birçok kez mü-
dahaleye maruz kalmış bu tür ağaçlar, biyotik ve abiyotik zararlılara açık haldedir. 
Anıt ve korunmaya değer ağaçların sağlığını tehdit eden temel faktörler ve alınma-
sı gereken önlemler aşağıda maddeler halinde verilmiştir(Çalışkan 2012).

a-  Budama Kusurları

b- Ağacın Abiyotik Zararlara Karşı Dayanıksız olması

c- Ağaç Sağlığını Tehdit Eden Faktörler

1-Komşu Ağaç Baskısı:    

2- Böcek ve Mantar Zararları:

3-Gövdenin Su Sürgünleri ile Kaplı Olması:  

4- Ağaçta Bulunan Yara ve Kovuklar

d- Kök Yayılış Alanı ile İlgili Kusurlar



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 515514

1- Kök Yayılış Alanın Çeşitli Sebeplerle Doldurulması: 

2- Kök yayılış Alanının Beton ve Diğer Kaplama Materyalleri ile Kaplı Olması:  

3- Ağaç Köklerinin Açığa Çıkması: 

4- Kök Sahasının Aşırı Çiğnenmesi:

5- Kök –Sak Dengesinin Bozulması:

6- Dip Kısmının Kök Sürgünleri İle Kaplı Olması:  

2.3- Anıt Ağaçlarda Olumsuzlukları Gidermek Amacıyla Uygulanacak Teknik 
İşlemler 

Anıt ağaçların sağlığını tehdit eden etkenlerin ve kusurların ortadan kaldırılması 
için yapılacak teknik işlemler aşağıda özetlenmiştir (Çalışkan, 2012).

I-  Budama

Budama, ağaç gövdeleri üzerindeki kuru, kısmen de yaşayan alt dalların belli esas-
lara uyulmak şartı ile kesilerek uzaklaştırılmasıdır. Aşağıda belirtilen hallerde bu-
dama yapılır. 

a- Görünüşünü (formunu) ve sağlığını iyileştirmek,

b- Çiçek verimini arttırmak,

c- Herhangi bir tahribat sonucu zarar görmeleri durumunda iyileşmelerine yar-
dımcı olmak,

d- Herhangi bir nedenle köklerin zarar görmesi sonucu bozulan kök-sak dengesi-
nin tekrar kurulmasını sağlamak,

e- Kendisi ve çevresi için tehlike yarattığında emniyeti sağlamak veya tehlikeyi 
azaltmak,

f- Çok fazla gölge yapıyorlarsa yoğunluğu azaltmak,

g- Hastalıklı kısımlarını uzaklaştırmak,

h- Abiyotik faktörlere karşı dayanıklılığını arttırmak,

i- Tepe tacındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla budama yapılır.

Yaşlı ağaçlarda (anıt ve korunmaya değer) yapılabilecek budama çeşitleri aşağıda 
verilmiştir;

1-Ferahlandırma Budamaları,

2-Yenileme Budamaları,

3-Temizleme Budamaları,

4-Taç azaltma Budamaları,

5-Yeniden yapılandırma Budamaları.

a) Budama Zamanı

Budama zamanı konusunda, budanacak türün biyolojisi göz önüne alınarak uygun 
mevsim seçilmelidir. Budamanın zamanı da önemlidir. Yeşil budamalar vejetasyon 
süresi içinde kuru budamalarda mevsime bağlı kalmadan her zaman yapılabilir. 
İstanbul ve çevresi için en uygun budama zamanı şubat ve mart aylarıdır (Çalışkan 
2012). 

b) Budama Tekniği

Ağaç türünün biyolojisine uygun bir budama tekniği uygulanmalıdır. Sağlıklı bir 
gelişmeyi amaçlayan budamalarda, ağacın mantar vb. zararlılara maruz kalmama-
ları için önce kırılmış, ölü ve hastalıklı dallar uzaklaştırılır. Yaya yolları ve araç tra-
fiğinin olduğu yollarda, tehlike oluşturan kuru ve alçak dalların da uzaklaştırılması 
esas olmalıdır. 

II-  Ağacın Sağlığını Tehdit Eden Faktörlerin Kaldırılması

Ağacın sağlığını tehdit eden etkenlerin kaldırılması aşağıda maddeler halinde iş-
lenmiştir.

1- Komşu Ağaç Baskısının Kaldırılması:  

2- Böcek ve Mantar Zararına Karşı Önlemler: 

3- Su Sürgünleri İle Mücadele: 

4-  Kök Yayılış alanını Islah Etme: 

III- Restorasyon

Yaşamlarının büyük ölçüde tehlikeye girmeleri veya yerine konmaları uzun yılla-
rı gerektiren kıymetli ağaçların onarımına, yaşamlarını tehlikeye sokan etkenlerin 
ortadan kaldırılmasına restorasyon denir. Restorasyon ile ilgili yapılacak işlemler 
alt başlıklar halinde aşağıda verilmiştir.

1. Ağaç Yaralarının Tedavisi: 

2. Ağaçların Bağlanması ve Desteklenmesi: 

3. Ağaç Kovuklarının Tabi Olacağı İşlemler: 

 a- Gövde yarılmalarına karşı vidalı çubukla kuşaklama yapılabilir.

 b- Yalancı dolguda yapılan bir kuşaklama.

 c- Gövdesi dağılmak üzere olan bir ağacı tutabilmek için farklı seviyelerde 
vidalı çubuklarla yapılan bağlantılar.
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3- Anıt Ağaçlarda Devrilme Risk Analizleri

Kentteki ağaçlar halkla iç içe oldukları için devrilmeleri halinde can ve mal kayıp-
larına neden olabilirler. Bu nedenle devrilme riskleri göz önünde bulundurularak, 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler alınırken birçok kez ağacın dıştan görü-
nen durumu değerlendirilerek karar verilir. Fakat birçok kez dıştan görünmeyen 
içsel çürüme yüzünden dolayı ağaç devrilmeleri meydana gelmiştir. Dikili ağaç-
larda dıştan fark edilmeyen içsel çürüklüklerin belirlenmesi için birçok çalışma 
yapılmış ve bu çalışmalar sonunda da birçok ekipman geliştirilmiştir. Bu bölümde 
bu amaçla geliştirilmiş bazı ekipmanlar tanıtılacaktır.

3.1 Dikili Ağaçlarda İçsel Çürüklüğün Tespitinde Kullanılan Ekipmanlar ve 
Değerlendirilmesi

Dikili haldeki ağaçların çürüklüğünü tespit etmekte kullanılan yöntemler ve ci-
hazların önemli bir bölümü bu kısımda tanıtılmıştır. Dikili ağaçlardaki çürümeler, 
maruz kaldıkları tehlikelerle doğrudan ilgilidir. Bununla birlikte çürümenin tespiti, 
bir ağacın sırf bu yüzden tehlikeli olduğu anlamına gelmez. Yapılan çalışmalarda, 
çürüme tespit edilip devrilme tehlikesi düşük olan ve çürümenin az ya da hiç ol-
madığı halde devrilme riskleri yüksek çıkan ağaç örnekleri mevcuttur. Tanımlanan 
cihazlar, hangi bozulmanın (çürüme miktarı) ne miktarda mevcut olduğunu belir-
lemek için kullanılabilir. Gövde üzerindeki herhangi bir noktada çürümüş kısmın 
sağlam kısma oranı belli bir seviyeyi aşarsa, ağacın oluşturduğu tehlikeyi en aza 
indirmek için önlem alınması gerekebilir (Lawday ve Hodges, 2000). Bir ağacın 
gerçekten bir tehlike oluşturup oluşturmadığına karar vermek için başkaca verilere 
ve profesyonel deneyime olan ihtiyaç hala devam etmektedir. Tüm bilgi ve deneyim 
göz önünde tutularak, elde edilen sonuçlar değerlendirilip gerekli önlemler alın-
malıdır. Bu araştırma için daha önce yapılmış bazı çalışmalar gözden geçirilerek 
aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Bu liste mevcut tüm ekipmanı kapsamamakla bera-
ber, benzer mantıkla çalışan diğer yöntemleri temsil edebilecek niteliktedir. Rönt-
gen, gama ışını tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme ve termal görüntüle-
me gibi daha karmaşık cihazlar, alan kullanımının maliyeti ve pratik kullanımda 
sınırlıdır. (Monk, 2020)

Çürüme tespiti yapan ekipmanları yedi temel tip altında toplamak mümkündür 
(Monk, 2020). Bunlar; Ultrasonik, Gerilim dalgası zamanlayıcısı, Mikro delme, 
Elektrik direnci, Mekanik, Görsel ve Manuel tespitlerden oluşur. Tablo 1, gruplan-
mış ekipmanları göstermektedir.

Tablo 1: Ağaç çürüklük tespit ekipmanları

Tip Ekipman adı

Ultrasonik

Arborsonic Decay Detector

James V Meter

Sylvatest

FAKOPP Ultrasonic Timer

Picus Sonic Tomograph

Ses Dalgaları Ölçenler

Metriguard Model 239A

FAKOPP Microsecond Timer

FAKOPP 3D Microsecond Timer

IML Impulse Hammer

Micro delme
SIBTEC Digital Microprobe

IML Resistograph

Elektrik Direnci Shigometer

Mekanik
Fractometer I and II

Portable Compression Meter

Görsel Muayene Increment Borer

Elle Muayene Plastic Mallet

Ultrasonik Cihazlar

Bu cihazlar, bir verici tarafından ağaçtan 
bir alıcıya gönderilen bir ses dalgasını 
kullanır. Sinyalin alıcıya ulaşma süresi 
ölçülür ve görüntülenir, ardından bu bil-
gi, gövdenin türü ve çapı için ideal geçiş 
süresi ile karşılaştırılır. Boşlukların oldu-
ğu yerlerde, ses dalgası ağacın içinden 
doğrudan olmayan bir yoldan geçer. Bu 
sinyal daha uzun sürer. Sağlıklı ağaçların 
ses dalgası iletim süresi türe bağlıdır. Ge-
nel olarak ağaçlar, yumuşak ve sert ağaç 
olarak gruplandırırlar (Wang ve diğerle-
ri, 2004). Bu cihaz ile yalnızca bir okuma 
kullanılırsa sınırlı bir görüş sağlar. Bu ultrasonik cihazların bazılarının yalnızca 
bir alıcısı vardır (Arborsonic Decay Detector gibi), bu nedenle birkaç ayrı okuma 
gerektirir. Picus Sonic Tomograph da benzer ölçüm tekniğini kullanır. 

Bu ultrasonik cihazlar, doğru okumalar için odunla temas gerektirir. Kabuğun bir 
kısmını çıkarmak veya bir çivi veya vida ile kabuğa nüfuz etmek gerekir. Bu yön-
tem de dikkat edilmesi gereken nokta ise yüksek frekanslar, bu cihazların yaklaşık 
bir metre çapındaki ağaçlara kullanımını sınırlayarak mesafe üzerinden dağılır 
(Dolwin ve diğerleri, 1999). (Nicolotti ve diğ. 2003), üç tomografik tekniğin (elekt-
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rik, ultrasonik ve jeoradar) karşılaştırmasında, ultrasonik tomografinin iç çürü-
menin tespiti için çok etkili bir araç olduğunu, anomalilerin konumunu doğru bir 
şekilde belirlediğini ve boyutlarını, şekillerini tahmin ettiğini belirtmişlerdir.

Ses (gerilim) Dalgası Zamanlayıcısı

Bu cihazlar, sesin gövdeden geçmesi için geçen süreyi ölçmeleri bakımından ult-
rasonik cihazlara benzerler. Ses, sensörlerden birine dokunmak ve ağaçta bir ses 
dalgası başlatmak için kullanılan özel bir çekiç tarafından üretilen düşük frekanslı 
bir dürtüdür. Çekiçlerin ve sensörlerin yapısının varyasyonları vardır. FAKOPP 3D 
Mikrosaniye zamanlayıcı birkaç alıcıya sahiptir ve gövdenin üç boyutlu bir “resmi-
ni” oluşturmak için yorumlanabilen tomografik veriler üretebilir. Bu cihazlar aynı 
zamanda ağaç gövdesi ile temas etmeyi ve ağaç kabuğunun içinden kısa bir mesa-
fede oduna sokulan vidaları kullanmayı gerektirir. Bu cihazların kullandığı daha 
düşük frekanslar ultrasonikler kadar hızlı dağılmaz ve böylece daha büyük çaplı 
ağaçlarda bize izin verir (Dolwin ve diğerleri, 1999).

Mikro Delme

Bu tür cihazlar, yaklaşık 2 ila 3 mm çapında çok küçük bir proba (ölçüm ucu) 
sahip bir matkap kullanır ve bir metreye kadar delebilir. Çeşitli uzunlukta probları 
olan cihazın, sabit bir kuvvet uygulamasıyla ölçüm gerçekleştirilir. Sonda oduna 
nüfuz ederken, daha sert ve daha yumuşak odun arasındaki fark ölçülür. Bu bilgi, 
sahada bir kâğıt grafikte sunulur veya veri depolama ve sunum için bir bilgisayara 
indirilebilir. Mikro matkaplar kullanılarak elde edilen bilgiler, probun girdiği alan 
ile sınırlıdır. Gövdenin iç kısmının daha iyi bir görüntüsünü alabilmek için birkaç 
delik gerekmektedir. 

Şekil 1: Resistograf cihazı ile ölçüm

Elektrik direnci

Shigometer (Vitalometre, Fransa’da üretilen benzer bir üründür), ucunda iki tel 
bulunan bir prob kullanılarak elektrik direncini ölçer. Sonda, portatif bir matkapla 
ağaca açılan 2,38 mm çapında bir deliğe yerleştirilir. Bu yöntem, odun örneklerinin 
görsel muayenesi sırasında belirgin olmayan çürümenin erken aşamalarını tespit 
edebilir. Çürüme sırasında metal iyonları hasarlı hücreler tarafından salınır. Bu, 
çürüyen odunun direncinin çürümeyen oduna kıyasla azalmasına neden olur. Yön-
tem, çürümenin varlığına dair bir gösterge sağlar, ancak gövde içindeki konumu 

göstermez (Larsson, Bengtsson ve Gustafsson, 2004). Ayrıca direnç ölçümleri neme 
ve sıcaklığa bağlıdır, bu nedenle yılın zamanı ve ortamın özellikleri (ıslak veya 
kuru) bireysel ağaç okumalarını etkileyebilir. Bu nedenle, bireysel bir okumadan 
zayıflamayı belirlemek zor olacaktır. Tek bir ağaç için okumaların, benzer koşullar 
altında alınan diğer okumalarla karşılaştırılması gerekir. Çürüme, odun direncini 
azaltır. Benzer koşullar altında büyük bir ağaç örneğini ölçmek hangi ağaçların çü-
rüyebileceğine dair bir fikir verebilir. Bu yöntem, bireysel ağaç değerlendirmesi için 
çok yararlı olmayacaktır, ancak meşcere incelemeleri sırasında, görünür olmayan 
önemli ağaç çürümelerine sahip olabilecek bir meşcere nasıl muamele edileceğini 
belirlemeye çalışırken yararlı olabilir. Shigometer / Vitalometer, köklerin ve gövde-
lerin iç durumunun daha doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için Resis-
tograph ile birlikte kullanılabilir (Moore, 1999). 

Mekanik

Fractometer ve taşınabilir kompresyon ölçer, bozulmanın varlığını değerlendir-
me şekillerinde farklı olan iki cihazdır. Fractometer iki tiptedir. Ağaçtan bir artım 
çekirdeği alınır (çekirdeğin keskin bir artımlı delici ile alınması çok önemlidir). 
Fractometer I, numune çekirdeğinin sertliği ve kırılma mukavemeti ölçeğinde bir 
okuma verir. Fracometer II ayrıca basınç dayanımı için bir ölçüm sağlar. Bu değer-
ler, birçok tür hakkında bilgi sağlayan Fractometer tablosu ile karşılaştırılır. 

Portatif kompresyon ölçer, ağaca açılan bir deliğe yerleştirilen, biraz büyütülmüş 
bir uca sahip uzun, ince bir çelik probdur. Prob itilir ve kendinden ateşlemeli, yaylı 
bir zımba ile etkinleştirilir. Açılan deliğin çapı, bu cihazın çalışması için kritik öne-
me sahiptir. Bu araçların her ikisiyle de elde edilen bilgiler sadece sondaj yapılan 
alanın hemen yanındaki alanla ilgilidir. Mikro matkaplarda olduğu gibi, ağacın iç 
kısmının bir temsilini elde etmek için birkaç delik gerekebilir. Bu aletler, mikro 
delgiden daha büyük bir delik açtığından, hasar potansiyeli daha yüksektir. Frac-
tometer, çeşitli mantar türleri için odun mukavemetinin ölçülmesi için hassas bir 
teknik olduğunu kanıtlamıştır (Schwartze ve diğ., 1995). 

Görsel ve Elle Muayene

Oldukça basit aletler olsalar da artımlı delici ve tokmaklar da çürüklüğü tespitler-
de kullanılabilirler. Çekiçle (sert plastik önerilir) bir ağaca vurup sesini dinlemek, 
bazen bir boşluk veya ölü odun olup olmadığını gösterebilir. Bir artımlı delici ile 
alınan çekirdeğin incelenmesi, çürüyen odun olup olmadığını belirlemeye yardım-
cı olabilir. Bu, renk değişikliği veya daha yumuşak odun ile gösterilebilir. Bunlar 
basit tekniklerdir, ancak bazen istenen bilgi düzeyine göre yeterli gelebilirler. Uzun 
ve ince bir uca sahip portatif bir matkap, bir uzman tarafından çürümenin olup 
olmadığını hızlı bir şekilde belirlemek için kullanılabilir. Bu aletler ile ölçüm hızlı 
ve taşıması kolaydır.

3.2 Köklerde Oluşan Problemlerin Tespit Edilmesinde Kullanılan Yöntemler

Ağaç devrilmelerindeki diğer önemli faktör ise kök yapısıdır. Genel olarak üç ana 
kök sistemi bulunmaktadır. Bunlar; yayvan kök, yürek kök ve kazık kök olarak ad-
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landırılırlar. Ağaç türlerinin genetik yapılarına özgü olan bu kök sistemi oluşturma 
özelliği, dış faktörlerin etkisi altında gerçekleşmektedir. Kök sistemlerinin oluşu-
munda hem çevresel hem de genetik yapı önemlidir. Örneğin; kızılağaçlar uygun 
yetişme ortamlarında meşeler gibi derine giden kazık kök yapabilirler. Kök yapısı-
nın oluşmasında toprağın tipi, derinliği, topraktaki su miktarı başlıca faktörlerdir 
(Akkemik, 2010). Kökler devasa ağaçların toprağa tutunmasındaki hayati önem 
taşıyan sistemlerdir. Bu nedenle ağaç köklerinin yayılışı, oluşturduğu kök sistemi 
ve çevresel koşullar oldukça önemlidir. 

Toprak altındaki varlığı gözle görülemediği için toprak altındaki yayılış durumu, 
canlılığını bilmek, tehlikelerin önüne geçmek açısından oldukça önemlidir. Bu 
amaçla geliştirilmiş bazı ekipmanlar mevcuttur. Birçok amaç için geliştirilmiş yer 
radar sistemleri (Şekil 2) ya da ağaç devrilme riskine karşı kökün direncini ortaya 
koyan DynaRoot (Root Evaluation System) sistemi üretilen ekipmanlardan bazı-
larıdır. Yer radar sistemleri ağaçların kök yayılışını anlamak için oldukça başarılı 
sonuçlar veren bir sistemdir. Ağaç köklerinin olası yayılış alanları taranarak radar 
sistemi ile taranarak bir kök yayılış alanı çıkartılır 

Şekil 2: Yeraltı Radar Sistemi ile kök yayılış alanının belirlenmesi

Fakopp tarafından üretilen ve kök yayılışını ses dalgaları yöntemi ile ortaya koyan 
“Kök Detektörü” oldukça kolay kullanımı olan bir cihazdır. Büyük kökleri kolayca 
tespit eder ve görsel olarak bir harita sunar (Şekil 3). 

Şekil 3: Ses dalgaları kullanarak, kök yayılış alanın bulunması

Fakopp tarafından geliştirilen DynaRoot Sistemi (Şekil 4) ise birkaç ölçüm cihazı-
nın beraber kullanımı ile ağaç köklerinin rüzgârlı havalardaki direncini ölçen bir 
ekipmandır. Sistemde rüzgâr hızı kayıt altına alınırken, aynı anda hem ağacın çift 
yönlü eğimi hem de rüzgârdaki uzaması (eğilmesi) ölçülür, verilerin hepsi bilgisa-
yara aktarılarak ağacın direnci ortaya konur.

Şekil 4: DynaRoot ekipmanın çalışma sistemi

4. Beykoz Korusu Anıt Ağaçlarında Yapılan Çalışma 

Beykoz ilçesi yeşil alanları, İstanbul ortalamasının çok üstünde olan bir ilçesidir. 
Bunun yanı sıra tarihi anıt ağaçları ile öne çıkan Beykoz ilçesinde başta Beykoz Ko-
rusu olmak üzere ilçenin birçok yerleşim yerinde anıt ve korunmaya değer nitelikte 
devasa ağaçlar bulmak hiç de zor değildir. En son yapılan çalışma da (2014 yılı) 873 
adet anıt ve korunmaya değer ağaç tespit edilmiştir. Bu tespitlerin yanında akustik 
tomografi yöntemiyle içsel çürüklükleri belirlenen bu ağaçların, devrilme riskleri 
de bu çalışma da tespit edilerek alınacak önlemler ve bakım tedbirleri raporlanmış-
tır. Çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, 
Orman Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

4.1 Akustik Tomografi: Ses Dalgaları Yöntemi

Bu yöntem; dikili bir ağacı kesmeden, ses dalgalarının ağaç gövdesinin sağlam ve 
çürük kısımlarındaki yayılma hızı farklılığına dayanarak, gövde içindeki kovuk ve 
çürüklüklerin belirlenmesi işlemidir. Ses yayılma hızı, gövde çapının iki ucu ara-
sındaki odunun sağlam kısımlarında hızlı, çürük ve kovuk kısımlarında daha yavaş 
ilerler (Şekil 5). 

Şekil 5: Ağaç gövdesi içindeki sesin iletim biçimi

Ağaç gövdesinin belirli noktalarında alınan ölçümler sonucu oluşturulan 3 boyutlu 
modeller ile gövde iç kısmının sağlık durumu ortaya konmaktadır.
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Şekil 6: Arborsonic 3D cihazının çalışma prensibi

Devrilme Riskinin Belirlenmesi:

Grafikler, dıştan sağlam görünen bir gövdenin iç kısmındaki olası çürüklük ve ko-
vuklukların kolayca tespit edildiğini göstermektedir. Bu çalışmadaki ana amaçlar-
dan bir ise ağaçların devrilme risklerinin hesaplanmasıdır. Bu amaçla tomografi 
bilgilerine ek olarak ağacın türü, tepe şekli ve büyüklüğü, gövde eğikliği ile ağacın 
bulunduğu konumda maruz kaldığı rüzgâr hızı vb. bilgilerin toplanıp modelde 
değerlendirilmesi ile devrilme riski hesaplanmaktadır. Devrilme riskini belirleye-
bilmek amacıyla kullanılan program (Arborsonic 3D) için gerekli bilgilerin top-
lanması iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama ağaç ile ilgili bilgilerin (tür, çap, 
boy, tepe yüzey alanı, sağlık durumu, görsel özellikleri vb.) tespit edildiği dönemdir. 
İkinci aşama ise akustik tomografi yöntemi ile ağacın zeminden itibaren en az iki 
yerinden alınan tomografi sonuçlarıdır. Ağaçların devrilme risk sınıfı, her iki arazi 
çalışmasında da elde edilen bilgilerin programa girilmesi sonucu belirlenmektedir.

Ağaçların devrilmesini etkileyen faktörler

1- Ağaç türü

2- Ağaç gövdesinin sağlık durumu (çürük, kovuk, çatlak vb.)

3- Ağaçtaki sağlık sorunları (böcek, mantar, yara vb.)

4- Ağacın fiziksel özellikleri (Boy, çap, tepe yüzey alam, ağırlık merkezi,  eğiklik 
oranı)

5- Lokal şartlar (Arazi eğimi, maksimum rüzgâr hızı ve yönü ile diğer fiziksel ne-
denler)

Çalışmada, ağaç devrilme riski yukarıda belirtilen tüm toprak üstü faktörler dik-
kate alınarak modellenmiştir. Ağaçların sadece akustik tomografi sonucu elde edi-
len görüntüleri ve değerleri (çürük oranı vb.) devrilme riskinin tespiti için yeterli 
değildir. Kullanılan yöntemde (Arborsonic 3D), devrilme riski, yukarıda belirtilen 
faktörlerin tamamının girildiği özel bir model ile hesaplanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1: Arborsonic 3D cihazı ile ağacın farklı yüksekliklerinden alınan 2 ve 3 boyutlu görüntüler

Ağaç 
No Tür

1.30 Çapı

(cm)

Boy

(m)

Tepe 
Yüzey 
Alanı 
(m2)

Ağırlığı

(kg)

Çürük

Oranı 
(%)

Risk 
Sınıfı

222 Çınar 140 20 109.7 14043 15 ORTA

ALT KESİT (30 cm’den) ÜST KESİT (130 cm’den)

Beykoz Korusu içinde birçok anıt ve korunmaya değer ağacın tomografi görüntüsü 
alınmış ve diğer veriler toplanarak ağaç devrilme riskleri belirlenmiştir. Son olarak 
devrilme riski araştırılan ağaçların korudaki yayılışını devrilme risk ihtimallerini 
gösteren haritalar üretilmiştir (Şekil 7). 
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Şekil 7: Beykoz Korusu Ağaç Devrilme Risk Haritası

5. Sonuç ve Öneriler

Kentlerin önemli bileşenlerinden biri olan ağaçlar, bulunduğu ortama estetik gü-
zellik katmanın yanında havayı filtre ederek temizlemesi, oksijen üretmesi, rek-
reasyonel aktivitelere imkân tanıması vb. birçok fayda sağlamaktadır. Diğer bir 
ifadeyle sağlıklı ve estetik kentlerin vazgeçilmez elemanlarından olan ağaçların 
sayısı arttıkça adı geçen faydalar da katlanarak artacaktır. Tüm bu faydaların ya-
nında, ilerleyen yaşlarda ulaştıkları fiziksel boyutlar ve toplumla iç içe yaşamaları 
nedeniyle de bazı riskler (devrilme vb.) içermektedirler. Bu risklerin bilinmesi ve 
bunlara uygun bakım ve koruma tedbirlerinin alınması hayati önem taşımaktadır. 
Özellikle gözle görülemeyen çürüklükler ve bu çürüklüklerin ağaçların sağlığında 
oluşturduğu tehditlerin geliştirilen yeni yöntemlerle ve ekipmanla takibi toplumun 
ve bulundukları çevrenin güvenliği için oldukça önemlidir. Bu amaçla geliştirilmiş 
birçok ekipman ve yöntemlerle ilgili yapılan araştırma sonucunda, amaca ve şart-
lara göre değişen birçok ekipmanın geliştirildiğini ve kullanılacak ekipman seçi-
lirken zaman, maddi olanaklar ve bilinmek istenen ayrıntının ekipman seçiminde 
belirleyici olacağı açıktır. Anıt ve korunmaya değer ağaçların en çok bulunduğu 
ilçelerin başında gelen Beykoz ilçesinde, bu amaçla Akustik Tomografi yöntemi 
kullanılarak kıymetli ağaçların sağlık durumları ortaya konmuş ve uygulanacak 
bakım tedbirleri belirlenmiştir. Bu çalışma, diğer kentlerde uygulanabilecek başa-
rılı bir çalışmadır. 

Günümüzde kentlerde ağaç-insan ilişkisinin sağlıklı bir biçimde devamı için bu 
kentlerin başta belediyeleri olmak üzere diğer kamu ve özel kurumları tarafından 
bir Ağaç Risk Yönetimi Programının tasarlanması, benimsenmesi ve uygulanma-
sı gerekmektedir. 
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Beykoz ve Çevresinde  
Ziraat Özellikleri

Erol KAPLUHAN1

Özet

İstanbul’un bir ilçesi olan Beykoz; Çatalca-Kocaeli bölümünün Kocaeli Yarımadası 
batısında yer almakta olup batıdan İstanbul Boğazı, doğudan Şile ilçesi, kuzeyden 
Karadeniz ve güneyden de Çekmeköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri ile çevrelen-
miştir. Beykoz ilçesi, İstanbul Boğazı’nın doğu yakasında ve boğazın Karadeniz’e 
açılan bölümünde yer almaktadır. 41o 2’- 41o 14’ Kuzey ve 29o 3’-29o 21’ Doğu pa-
ralel ve meridyenleri arasında yer almaktadır. Beykoz, İstanbul Boğazı’nın Ana-
dolu Yakası’nın kuzey kesiminde Küçüksu Deresi ile Anadolu Feneri arasında yer 
almakta olup 31273 hektarlık yüzölçümü ile İstanbul’un dördüncü büyük ilçesi-
dir. İlçenin İstanbul Boğazı’ndaki kıyı uzunluğu 25.6 km ve Karadeniz kıyısı 15.3 
km’dir.

Beykoz, sahip olduğu bu konum ve doğal ortam potansiyeli nedeniyle oldukça 
uzun bir yerleşim tarihine sahiptir. 1930 yılına kadar Üsküdar’a bağlı olan Beykoz 
bu tarihte ayrı ilçe olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılan sanayi 
ağırlıklı çalışmaların etkisiyle fabrikaların çoğalması sonucu, iç göç ile hızla bü-
1  Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, ekapluhan@mehmetakif.edu.
tr
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yüyen Beykoz, genelde işçi kesimin tercih ettiği yerleşim yeri olmasına rağmen, 
son yıllarda üst gelir seviyesinden yoğun talep görmektedir. Günümüzde ilçe “Bo-
ğazın İncisi” olarak adlandırılmaktadır. Beykoz’da günümüzde yerleşimin genelde 
Boğaz kıyılarında yoğunlaştığı ve iç kesimlere doğru gidildikçe köy yerleşmeleri-
nin arttığı göze çarpmaktadır. İlçe kurulduğu dönemden günümüze kadar nüfusu 
artarak büyümüştür. Deniz seviyesinden başlayarak 270 metreye kadar yükselen 
Beykoz’un engebeli arazisini Riva, Küçüksu ve Göksu Dereleri parçalamıştır. İlçe 
ve yakın çevresinde Akdeniz iklimi ile Karadeniz ikliminin karışımı olan “Geçiş 
Tipi İklim” etkilidir. Yazlar Akdeniz kadar sıcak olmamakla birlikte Karadeniz ka-
dar yağışlı değildir. Beykoz ve çevresi başta kestane, meşe, gürgen, ıhlamur, kayın, 
kızılağaç ve fındık ağaçlarından oluşan doğal orman örtüsüyle kaplıdır.

19. yüzyılın başlarına kadar güzellikleri, sessizliği ve yeşillikleriyle anlatılarda 
önemli bir mesire yeri olarak yer alan Beykoz ve çevresi, Tanzimat sonrası devlet 
eliyle başlatılan sanayileşme çabalarının görünürlük kazandığı ilk mekânlardan bi-
risi olmuştur. Kâğıt, deri, çuha, mum, cam gibi o dönem öncelikle ihtiyaç duyulan 
pek çok maddenin imal edildiği fabrikalar bu bölgede art arda kurulmuştur. Ço-
ğunluğu devlet tarafından kurulan bu “Fabrika-i Hümayunlar” sayesinde Beykoz 
ve çevresi Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk sanayi havzasından birisi haline gelmiş-
tir. İlçenin geniş alana yayılan doğu ve kuzey bölümlerinde orman alanları, askeri 
alanlar, köyler ve tarım alanları bulunmaktadır. Kentsel yerleşime alanı ise İstanbul 
Boğazı’na paralel olarak, Paşabahçe ile Anadolu Kavağı arasındaki kesimi kapsa-
maktadır. Bu haliyle ilçe merkezi, Boğaziçi yerleşmeler sisteminin bir parçası olup, 
kuzey-güney yönünde lineer bir yapı oluşturmaktadır.

2019 TÜİK verilerine göre ilçede 248.260 kişi yaşamaktadır. İlçede en çok Giresun, 
Ordu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Ardahan, Sivas, Samsun ve Sinoplu vatandaşlar 
bulunur. İlçe, 45 mahalleden oluşmaktadır. Büyükşehir yasası ile köyden mahalle-
ye dönüştürülen yerleşimlerin nüfusları düşüktür. Elmalı Mahallesi orman içine 
sonradan yerleşilerek oluşmuş köy niteliğinde olup, Karadeniz köyleri özelliğini 
taşır. İlçe nüfusunun büyük bölümünü Beykoz’a bölge dışından iç göçle gelen va-
tandaşlar oluşturmuştur. Yaşanan aşırı iç göç sonucunda birçok yerde doğal bitki 
örtüsünün yok edilmesi ile yerleşim alanları meydana gelmiştir Yer şekillerinin de 
engebeli olması plansız yapılaşmanın sebeplerinden biridir. Arazi mülkiyeti genel-
likle orman ve hazineye ait olup, şahıs mülkiyetindeki arazilerin sınırlı olması ve 
büyük parseller içermesi yüzünden işgallerle konut alanı haline dönüştürülmüştür. 
Eski yerleşim alanı olarak Merkez, Yalıköy, Paşabahçe, Anadolu Hisarı, Kanlıca’nın 
bir kısmı müstakil ve eski tip konut tarzını koruyabilen mahalleler arasındadır.

Anadolu Yakası’nda Şile ve Beykoz ilçelerine ait yerleşmelerden; Bahadır, Bıçkı-
dere, Bozhane, Cumhuriyet, Dereseki, Elmalı, Emirli, Esenceli, Göçbeyli, Göllü, 
Hüseyinli, İshaklı, Kervansaray, Kılıçlı, Koçulu, Kurtdoğmuş, Kurnaköy, Kömürlük, 
Mahmut Şevket Paşa, Oruçoğlu, Öğümce, Örnekköy, Paşamandıra, Polonezköy, 
Sırapınar, Ulupelit, Üvezli, Yeşilvadi kırsal yerleşim alanlarındaki tarım toprakları 
ekolojik üretim alanları açısından planlamaları yapılacak birinci derecede ekolojik 
tarım potansiyeli olan alanlar olarak belirlenmiştir.

Bölgenin toprağı ziraat açısından ele alınacak olursa genelde ormanın dışındaki 
toprakların tamamı ziraat yapmaya uygundur. Toprağın büyük çoğunluğu 2. sınıf 
ve 4. sınıf topraklardır. Ömerli Mahallesi civarı 1. sınıf, Cumhuriyet Mahallesi ve 
civarı 4. sınıf toprak, Polonezköy civarı 2. sınıf toprak, M. Şevketpaşa Mahallesi 
ve civarı 4. sınıf topraktır. Yukarıda belirtildiği gibi bu toprakların hemen hepsin-
de ziraat yapılmaktadır veya yapılmaya müsaittir. Bölgenin en önemli vadisi Riva 
Akarsuyunun aktığı vadidir. Riva Çayı, bölgenin en önemli akarsuyudur ayrıca 100 
km’lik uzunluğu ile İstanbul’un en uzun akarsuyudur. Bölgede bulunan yaklaşık 
950 hektarlık tarım alanının dağılımı: 461 hektar sulu mutlak tarım, 320 hektar 
kuru mutlak tarım, 162 hektar kuru marjinal tarım, 3.78 hektar dikili tarım arazisi 
şeklindedir.  Fakat bu alanların tamamı tarım amaçlı kullanılamamaktadır. %76 
oranında tarım amaçlı kullanılan bu alanlar içinde %4 ü lüks konut alanı olmak 
üzere %10 oranında yerleşik alan bulunmaktadır (Bu alanlara köy yerleşik alanları 
dâhil değildir).

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Boğazı’nın doğu yakasında yer alan Beykoz ilçesin-
de ve çevresindeki sahalarda ziraat faaliyetleri ve özelliklerini ortaya koymaktır. 
Ayrıca bu çalışmayla Beykoz ve çevresinde ziraat faaliyetleri; ana eğilimleri ve de-
ğişimleriyle, ilçenin dününe ve bugününe ışık tutacak ve geleceğinin planlamasına 
katkı sağlayacak çerçevede ele alınmıştır. Çalışmada başta Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) verileri, geçmiş dönemde yapılmış çalışmalar olmak üzere çok çeşitli 
kaynaklardan faydalanılmış ayrıca çalışma sahasında yapılan arazi çalışmaları ile 
ziraat sahaları ve özellikleri yerinde tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Beykoz, Ekonomik Faaliyetler, Ziraat Faaliyetleri, 
Tarım Alanları.

Giriş

Beykoz’un en eski adının, Trak Kralı Amikos isminden geldiği söylenir. Ancak Os-
manlıların burayı fethinden sonra Farsça “koz” (köy) Türkçe “bey” kelimelerinin 
birleşmesi ile “Beylerin Köyü” anlamında kullanılarak geldiği de belirtilir. Beykoz, 
İranlılar ve Abbasilerin eline geçtikten sonra 1402 yılında 1. Beyazıt tarafından Os-
manlı topraklarına katılmıştır (Gürel, 2010: 141).

Stratejik konumu ve zengin bir doğal ortam potansiyelinin varlığı nedeniyle Bey-
koz’da yerleşim tarihi oldukça eskidir. Beykoz’da bugünkü Tokat Köyü’nün bulun-
duğu yer Fatih’in avlanma ve dinlenme amacıyla gittiği ağaçlık bir yer durumunda 
iken bir av esnasında Tokat Kalesi’nin alındığını öğrenince bunun anısına bahçeli 
bir köşk yapılması emrini vermiştir (Kahraman, 2005: 15). Tokat Bahçesi denilen 
yere 1. Süleyman havuzlar yaptırmıştır. Buraya 4. Murat ok talimleri anısına iki 
sütun diktirmiştir. Çubuklu’da üç büyük bina dışında yerleşme olmayıp vaktiyle 
Osmanlı padişahlarına ait av sahası niteliğinde küçük bir orman vardı (Hovhan-
nesyan, 1997: 64-67).

Beykoz ilçe sınırları içinde yer alan Yuşa mevkiindeki cami 1745’te yapılmış olup 
burada Müslüman yerleşmelerin var olduğunu göstermektedir (Vada, 2004: 26). 
Ayrıca Beykoz çayırında 4. Murat’ın cirit oynadığı ve 3.Selim’in ok attığı, tarihi 
kayıtlarda vardır (Bayrak, 1996: 148).
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16 yy. başından itibaren Beykoz ve Çubuklu’da,  has bahçeler, kasır ve saraylar inşa 
edilmiş, Kanlıca’da yeni Türk köyleri gelişim göstermiştir (Kutlu, vd. 2011). Çubuk-
lu, 18. yüzyılda halkın mesire yeri olarak kullanışmış olup Damat İbrahim Paşa 
tarafından yerleşim teşvik görmüştür (Gürel, 2010, s.209). Buraya 1722’de bir ha-
vuz ve çeşme yapılmıştır. Yine Kanlıca’da yerleşimler artmış, Türklerin yerleşimine 
ait büyük bir köy olmuştur. Buradaki cami, mektep, medrese ve hamamın tarihi 1. 
Süleyman zamanına kadar gitmektedir (Hovhannesyan, 1997: 64-67). Ancak 1694 
tarihli en eski yalı olan Amcazade Yalısı ve sonraki yıllarda yapılan çeşitli yalıların 
var olması buranın yerleşim bakımından tercih edildiğini göstermektedir (Belge, 
2003: 296). Her ne kadar Kanlıca’nın büyük bir kısmının kıyı şeridi dar olsa bile 
tarih içince buradaki yalılar gelişmesini devam ettirmiştir.

İstanbul Boğazı’nın kuzeydoğusunu kaplamış olan Beykoz, doğuda Şile ve Çekme-
köy, güneyde Ümraniye ve Üsküdar ile sınırlanmış olup ilçenin kuzeyinde Karade-
niz yer almaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Beykoz İlçesi Lokasyon Haritası

Beykoz’da iklim, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık,  yağışlı ve bazen kar yağışlıdır. 
Yıllık yağış miktarı 700 mm civarındadır. Yazın sıcaklık ortalamaları 22 C0 civarın-
da gerçekleşir. Hâkim rüzgârlar poyraz ve lodostur. İlçenin Boğaziçi kıyıları başta 
olmak üzere Karadeniz kıyılarında denizel etki daha fazla hissedilir. Genel olarak 
değerlendirildiğinde ilçede Karadeniz iklimi ile Akdeniz ikliminin geçiş özelliği 
vardır. İlçede hâkim bitki örtüsü orman olup, orman alanları 26. 879 hektardır. 
Hakiki orman örtüsü ise Milli Park ilan edilen Polonez Köy çevresindedir (www.
beykoztarim.gov.tr, 2020). Beykoz ilçe sınırları dâhilinde 81 familya ve 259 cinse 
ait toplam 431 takson yer almaktadır (Tarakçı, vd. 2012: 47-66). Beykoz’da başta 
kestane, meşe, gürgen, ıhlamur, kayın, kızılağaç ve fındık ağaçlarından oluşan doğal 
orman örtüsünü oluşturmaktadır. Beykoz’un engebeli arazisini deniz seviyesinden 

başlayarak 270 metreye kadar yükselen Riva, Küçüksu ve Göksu dereleri parçala-
mıştır (www.beykoz.bel.tr, 2020). Beykoz’da büyük akarsu bulunmamakla birlikte 
önemli akarsular; Beykoz Deresi, Küçüksu, Göksu, Tokat suyu ve Akbaba Deresi 
suyudur (Yılmaz, 1997: 100).

1. Beykoz’da Ziraat Faaliyetleri

XVII. yüzyılda Evliya Çelebi, Anadolu sahillerini gezerken, uğradığı Beykoz Kasa-
bası’nın 800 haneli bir yerleşim birimi olduğunu şöyle aktarır (Çelebi, 1314: 463): 
“Leb-i deryadan, bağlar kenarından gitmek üzere servi burnunun üç bin adım cenup 
tarafında, bir liman-ı azîmin kenarında vakidir. Sekiz yüz haneli bağ ve bahçeli ma-
mur ve müzeyyen bir kasabadır. Cami’i, mescidi, hamamı, mektep-i sıbyanı, esvâk-ı 
muhtasarı vardır. Çarşu ve bazarı deruht-ı müntehalar ile mü-zeyyendir. Cümle 
halkı bağbân, hatab-keşan, sayad mâhidir. Gerçi Üsküdar mevleviyeti hükmündedir 
ama Âl-i Osman müneccimbaşılarına meşruta yüz elli akçe payesiyle kazadır. Sulta-
niye bağçesi üstadı, bostancıbaşı hâkimdir. Ab-ı havası latif bir şehri şirindir”.

Osmanlı döneminde Beykoz’a bağlı sınırlar içerisinde çok sayıda çiftlik bulunmak-
tadır. Bölge adeta bir çiftlik cenneti durumundadır. Bunların bir kısmı Hazine-i 
Hassa Nezareti’ne bağlı olarak işletilen saraya ait çiftlikler (Alemdağ, Tokat Çift-
liği, Hekimbaşı, Çavuşbaşı, Fener Çiftliği, Paşamandıra Çiftliği vb.) iken bir kısmı 
da sivil ve askeri şahısların tasarrufunda bulunuyordu. Bu çiftliklerin bir kısmı şu 
anda idari yapılanmadaki değişikliklerden dolayı Ümraniye, Kadıköy, Çekmeköy 
gibi ilçelerin sınırları içerisinde kalmıştır (Kolay, 2019: 192,193).

Çiftliklere ait zirai üretim faaliyetleri üç grupta incelenebilir: 1) Zirai üretimin bi-
rinci grubunu, çiftliklerin mevcut tarlalarında ekilen tahıl ve sınai bitki ürünlerinin 
mahsullerinin satışından elde edilen gelirler ile tahıl ürünlerinin tarlalarda toplan-
mayan; fakat hayvanlar için yem olarak kullanılan saman satışından elde edilen ge-
lirlerinden oluşan tarla ürünleri satış gelirleri oluşturmaktadır. Tahıl ürünlerini ise 
buğday, yulaf, arpa, soğan, mısır ve baklagillerden oluşmakta iken sanayi bitkileri 
olarak ise keten tohumu ve duhan (tütün) yer almaktadır. 2) Zirai üretimin ikinci 
grubunu ise çiftliklerde yetiştirilen üzüm, karpuz gibi bağ, bahçe ve bostan ürün-
lerinin satışından elde edilen gelirler oluşturmaktadır. 3) Çiftliklerde mevcut olan 
sağmal ve kısır küçükbaş ve büyükbaş hayvan ürünleri ile kanatlı hayvan ürünleri-
nin satış gelirleri üçüncü grubu oluşmaktadır (Çam, 2015: 29).

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri hayvancılık faaliyetleri gelirleri, sağ-
mal ve kısır küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et, yün ve süt ürünleri 
ile söz konusu hayvanların telef oldukları veya vefat ettikleri durumda elde edilen 
derileri ve hayvanların gübrelerinin satışından elde edilen gelirlerden oluşmakta-
dır. Bunun dışında hayvancılık gelirleri çiftliklerde mevcut olan kanatlı hayvanların 
satışından elde edilen gelirleri de içermektedir. Çiftliklerde sütün işlenmeden satışı 
yapılmaktaydı. Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ çiftliklerinden süt satışı sadece 
Saray-ı Hümayun Kaymakçıbaşı Nikola’ya yapılmaktaydı ve başka bir süt ürünü 
üretilmemekteydi. Sadece 1849-1850 mali döneminde Çavuşbaşı Çiftliği dâhilinde 
sütün bir haftadan fazla beklemesi sonucu bozulmaması için peynir olarak tasarruf 
edilmiş ve 157,50 kuruş gelir elde edilmiştir (Çam, 2015: 62, 63, 75).
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Osmanlı İmparatorluğu zamanında Beykoz, İstanbul’un bazı temel ihtiyaçlarının 
karşılandığı önemli bir bölgeydi. Klasik dönemden itibaren sebze, meyve ve mah-
rukat (odun-kömür) açısından bir tedarik merkezi olmasının yanı sıra Beykoz, 
özellikle sanayileşme faaliyetlerinin hız kazandığı 19. ve 20. yüzyıllarda İstanbul 
halkı, ordu ve bürokrasi için gereken sınai ürünlerin (cam, kâğıt, elbise, ayakkabı, 
deri mamulleri vb.) imali açısından da ehemmiyet arz etmiştir. İstanbul’un bir-
çok yerinde bulunan bostanlarda sebze ve meyve yetiştirilmesine rağmen üretilen 
mahsuller kentin ihtiyacını karşılamada yetersiz kalırdı. Bu nedenle Boğaz’ın Av-
rupa Yakası’nın yanı sıra Anadolu Yakası’nda Beykoz, Üsküdar, Kartal ve Pendik’ten 
Gebze ve İzmit’e kadar özellikle sahil kasabalarında yetiştirilen sebze ve meyvelerin 
bir kısmı Sur İçi İstanbul’a gönderilirdi. Ayrıca Beykoz’da, saraya ait çiftlik ve bah-
çelerde de meyve ve sebze üretilirdi. 18.yüzyılın sonlarındaki arşiv belgelerine göre 
Göksu, Beykoz ve Sarıyer’den İstanbul’a kabak, patlıcan, koruk, lahana, ıspanak, 
şalgam, taze soğan ve sarımsak, tarhun, turp, kereviz, turşu yaprağı, pırasa, pancar, 
Frenk patlıcanı, semizotu, maydanoz, taze ve kuru bamya, mülhiye, karnabahar ve 
balkabağı getirilmekteydi. 1874 yılına ait bazı belgelerde Beykoz’un sahil bölgesin-
de bulunan köylerin, hububat dışında addedilen sebze ve meyveler için öşürden 
muaf tutuldukları anlaşılmaktadır. Bu muafiyet Anadolu Yakası’ndaki diğer köyler 
için geçerli olmadığı gibi Rumeli sahilindeki köyler için de geçerli değildi (Çağ-
man, 2019: 213, 215).

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Beykoz bölgesindeki orman ve korular İstan-
bulluların ahşap malzeme kaynağı temin etmeleri bakımından son derece önemliy-
di. Gerçi İstanbul’un coğrafi konumu ve deniz ulaşımından yararlanabilmesi, nere-
deyse imparatorluğun tüm coğrafyasındaki orman ve korulardan istifade etmesine 
imkân tanımaktaydı. Fakat acil birtakım ihtiyaçların süratle temin edilebilmesi ve 
dahası uzak coğrafyalardan gönderilen malzemelerin nakli esnasında gerçekleşen 
yolculuk süreleri ve artan maliyetler dikkate alındığında; İstanbul’un yanı başında-
ki Beykoz bölgesindeki orman ve korulardan elde edilen ahşap ürünler son derece 
önem arz etmekteydi. Dolayısıyla Beykoz, çok sayıda ormanlık alana sahip olması 
ve İstanbul’a yakınlığı sebebiyle Anadolu yakasında Şile, Gebze ve İzmit ile birlikte 
odun ihtiyacının karşılandığı önemli merkezlerden biriydi. Beykoz bölgesindeki 
orman ve koruların İstanbul kent yaşamı açısından ifa ettikleri bir diğer önemli 
hizmet ise şehir sakinlerinin gündelik hayatta kullandıkları kereste ve ahşap mal-
zemeyi temin etmelerini sağlamanın yanında, özellikle kış mevsimlerinde halkın 
yakacak ihtiyacını karşılamak yönünde gerçekleştirmiş olduğu katkılardır. Marma-
ra Bölgesi’nin genelinde olduğu gibi Beykoz bölgesinde de hâkim orman dokusunu 
meşe ağaçları oluşturmaktadır. Meşe baltalık orman işletmesi için en uygun ağaç 
türlerinden biridir. Bu nedenle bu bölgedeki orman ve korular odun ihtiyacını 
karşılamak amacıyla uzun yıllar boyunca baltalık ormanlar olarak işlettirilmiştir. 
Ayrıca yakacak temini gayesiyle kesilen meşe ağaçlarının bir bölümü satışa çıka-
rılmadan evvel yakılmak suretiyle meşe kömürü olarak da piyasaya sürülmüştür.  
Tarihsel süreç içerisinde Beykoz bölgesindeki ormanlar ve korular; İstanbul şeh-
rine ve boğaza oksijen sağlamış, içerisinde yer alan canlılarla ve av hayvanlarıyla 
insanların beslenmesine katkı sağlamış, insanların gündelik hayatta kullandıkları 
ahşap malzemelerin ham maddelerini temin etmelerine hizmet etmiş, ayrıca yerli 
yabancı insanların bu bölgeye hoşça vakit geçirmelerine imkân tanımıştır.

Hasbahçeler padişaha ait bahçelerdir. Osmanlı Devleti’nde padişahlardan başka, 
şehzadeler ve valilik yaptıkları yerlerde devletin önde gelenleri kendilerine ait 
mülklerde bahçeler oluşturmuşlardır. Padişah ve saray halkı hava değişimi ve güzel 
vakit geçirmek için hasbahçelere giderlerdi (Yıldız, 2014: 396, 550). Osmanlı Dö-
neminde Beykoz’da üç hasbahçe vardı. Bunlar, Beykoz Bahçesi olarak da bilinen 
Tokat Bahçe, Sultaniye ve Çubuklu Bahçe’ydi. Beykoz bahçeleri ağaçları, tatlı suları, 
çiçekleri ve meyveleri ile huzur ve refah bulunan gözde bahçeler arasındaydı. Bey-
koz bölgesi tabiî güzelliğinin yanında ormanlarla kaplı olunca padişahların doğal 
avlanma alanı haline geldi.

Doğal güzelliklerinin yanında, insan elinin dokunuşuyla düzenlenen Beykoz bah-
çeleri huzur ve dinlenme yeriydi. Bahçelerin içine yapılan çeşmeler, havuzlar, köşk-
ler ve hamamlar yaşam konforunu artırmaktaydı. Yüksek ağaçlarla çevrilen yürü-
yüş yolları tefekkür etmeyi sağlarken, misk kokulu çiçekler ve dalında koparılmayı 
bekleyen meyveler cenneti çağrıştıran unsurlar oldu. Görgü tanıklarının cennete 
benzettikleri Beykoz bahçeleri saray halkının önde gelen dinlenme mekânları ara-
sına girdi. Bölgenin ormanlık yapısı doğal avlanma alanı olması açısından padişah-
ların ilgisini çekti. Günübirlik olduğu gibi uzun süreli avlanmaya ev sahipliği yaptı. 
Beykoz Hasbahçesi çevresine yaptırılan tokat sayesinde av hayvanlarını izleme ola-
nağı sundu. Cirit oyunlarına ve verilen ziyafetlere 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 
ev sahipliği yaptı. Beykoz Hasbahçeleri, yoğun devlet işlerinin yorgunluklarının 
atıldığı yerler olmakla birlikte sarayda ritüelleşen geleneklere hizmet verdi. Çiçek 
ve meyve bereketi simgeleyen unsurlar olarak bir arada kullanıldı. Bahçelere di-
kilen gül, lale, karanfil ve sümbül gibi çiçekler padişah ve harem odalarını süsledi. 
Çiçeklerin yanında mutlaka meyve de oldu. Beykoz Hasbahçelerinin ve yerleşim 
yerlerinin neredeyse her birinin ismini bir meyveden alması dikkat çekicidir. Bu 
bölgenin mümbitliğine delalettir. Bahçelerden elde edilen meyveler Harem ve En-
derun dairelerinin önde gelenlerine her gün gönderildi. Yeryüzünde Allah’ın gölge-
si olan padişah, bahçeler ve onların ürünleri aracılığıyla yakınlarına, yaşarken dün-
yadaki cenneti tatmalarına olanak sağladı. Hasbahçeler, çiçeklerle birlikte meyve 
üretiminde de saray ihtiyaçlarının önemli bir kısmını sağlarken hazineye de gelir 
getiren mekânlar oldu (Dingeç, 2019: 344).

Beykoz, barındırdığı çok çeşitli coğrafi özellikleri ile kırsal yerleşmeler için daha 
elverişli iken 19. yüzyılın başlarından itibaren sanayi tesislerinin burada yer seçme-
si ile birlikte kıyı kesimlerinde kentsel kimliği ön plana çıkan bir yerleşme haline 
gelmiştir. Tanzimat Dönemi’nde devlet eliyle gerçekleştirilen sanayileşme sürecin-
de, kâğıt ve çuha fabrikasının burada açılmasını; cam, mum, deri ve kundura te-
sislerinin kurulması izlemiş ve Beykoz Osmanlı’nın ilk sanayi havzalarından biri 
haline gelmiştir. Yeni kurulan fabrikalar, buralarda çalışacak işçilerin göçünü de 
beraberinde getirmiş bu durum yeni gelenler için yeni alanların iskâna açılmasını 
kaçınılmaz kılmıştır. 1930 yılına kadar Üsküdar’a bağlı bir yerleşme iken bu tarih-
ten sonra Beykoz bir ilçe olarak Üsküdar’dan ayrılmıştır.

Beykoz’un doğal yapısı her dönem büyük öneme sahip olmuş ve 1974 yılına ge-
lindiğinde İstanbul’un ilk ilan edilen sit alanı olan; Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer 
ilçelerinin de dâhil olduğu “Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı” sınırları içerisinde 
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kalmıştır (Dinçer vd, 2009: 312). Ancak bu dönem içesinde 1975-1980 Aralığında 
nüfus artışı Boğaz’ın kuzey kesiminde dikkat çekecek ölçüdedir ve nüfus artışı-
nın en fazla olduğu yerler %72,45 ile Üsküdar,  %64,41 ile Sarıyer ve  %42,64 ile 
Beykoz’dur. 1983 yılına gelindiğinde, Beykoz’un da dâhil olduğu bir alan özelinde 
çıkan ilk koruma yasası olan “Boğaziçi Yasası” yürürlüğe girmiştir. Bu yasa kapsa-
mında ön görünüm bölgesine yapı yapılması yasaklanmıştır. Ancak 1985 tarihli 
3194 sayılı İmar Kanunu ile Boğaziçi’ne yönelik getirilen çeşitli kararlar, Boğazi-
çi Yasası’nın korumacı yaklaşımına zarar verirken, yapılaşmayı meşrulaştırmış ve 
özendirmiştir. Yapılaşmanın artmasını nüfus artışı takip etmiş ve köy nüfusların-
daki artış köy yerleşmelerinde yeni alanların iskâna açıldığını göstermiştir (Salman 
& Kuban, 2006: 111, 114). 

Beykoz aynı zamanda İstanbul’un orman varlığıyla dikkat çeken birkaç ilçesinden 
biridir ve önemli ölçüde 2B alana sahiptir. 2012 yılında 2B yasası olarak bilinen 
6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına 
Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım 
Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” ile bu 2B alanların Orman köylüsü olmayan 
hak sahibi kişilere de satılmasının önü açılmış ve bu alanlar imar faaliyetlerine açık 
hale getirilmiştir. Beykoz’un Türkiye’nin en fazla 2B alanına sahip ilçelerinden biri 
olması nedeniyle bu yasal düzenlemeler Beykoz’daki yapılaşmayı büyük oranda et-
kilemiştir ve ilerleyen dönemlerde de etkilemeye devam edecektir.

2007 yılında ise Beykoz’da 20 mahalle vardı. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle 
Çavuşbaşı İlk Kademe Belediyesi kaldırılarak, mahalleleri (Baklacı, Çengeldere, 
Çiftlik, Fatih ve Yavuz Selim) Beykoz’a bağlandı ve böylece mahalle sayısı 25’e çıktı. 
2012 yılı itibariyle Beykoz’da belediye sınırları dâhilinde 25 mahalle ve ilçe dâhi-
linde 20 köy yerleşmesi bulunuyordu. 2012 yılında Büyükşehir yasasında meyda-
na gelen değişiklikle köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüştürül-
meleriyle, idarî bakımdan Beykoz ilçesinin köyü kalmamış olup mahalle sayısı da 
45’e yükselmiştir (Şekil 2). Bu yasal düzenlemeyle birlikte Beykoz’daki kırsal nüfus 
sıfırlanmış ve ilçenin tamamı kentsel nüfus içerisine dâhil edilmiştir. Tüm bun-
ların sonucunda Beykoz kırsal yerleşmelerinin başlıca ekonomik faaliyetleri olan 
tarımsal üretim ve ormancılık faaliyetleri büyük ölçüde olumsuz etkilenmiştir. İl-
çede zamanla kuzeye doğru kayan kentsel saçaklanmalar dikkat çekerken tarım ve 
hayvancılık için kullanılan alanların daralmasına yol açmıştır.

Şekil 2: Beykoz İlçesi Mahalleleri 
Kaynak: Ekinci & Kavzoğlu, 2010: 639.

Beykoz ilçesinde nüfusun mekânsal dağılışı incelendiğinde, nüfusun başlıca 
mekânsal toplanma alanlarının Göksu ile Yalıköy arasında kıyıda ve kıyının he-
men gerisindeki yamaçlarda yer alan mahalleler olduğu görülmektedir. Özellikle 
Kavacık, Çubuklu, Yeni Mahalle, İncirköy, Tokatköy, Ortaçeşme, Gümüşsuyu, So-
ğuksu, Çiğdem, Rüzgarlıbahçe ve Göztepe mahalleleri nüfusun başlıca toplanma 
alanlarıdır. Özellikle kırsal mahalleler diyebileceğimiz köyden mahalleye dönüş-
türülen yerleşim birimlerinin nüfusunun oldukça az olduğu görülmektedir. Bey-
koz’da yerleşme ve nüfus kıyı çizgisi ile kıyı gerisinde yer alan yamaçlar arasında 
sıkışmış durumdadır. Akarsu vadilerinin Boğaz’a açıldığı kesimlerde kıyı boyunca 
kurulmuş yerleşmeler sıralanmaktadır. Yerleşmenin Boğaz kıyısından iç kesimlere 
doğru yoğun olarak sokulduğu kesimlerin vadi tabanları ve yamaçları olduğu gö-
rülmektedir. Kırsal yerleşim birimlerinin dağılımında da akarsu vadi sistemlerinin 
belirleyici olduğu söylenebilir.

2018 yılı itibariyle ilçe nüfusunun bu mahallelere göre dağılımı incelendiğinde, 
en fazla nüfusun (22.181 kişi) Kavacık Mahallesi’nde olduğu görülmektedir. Nü-
fus büyüklüğü bakımından Kavacık’ı sırasıyla Çubuklu (20.393 kişi), Yeni Mahal-
le (19.147 kişi), İncirköy (17.601 kişi) ve Tokatköy (15.246 kişi) mahalleleri takip 
etmekte olup ilçe nüfusunun %38’i bu beş mahallede ikamet etmektedir. İlçede 
nüfusun en az olduğu mahalleler Göllü (239 kişi), Polonezköy (405 kişi), Öğümce 
(454 kişi), Bozhane (473 kişi) ve Kılıçlı (534 kişi) mahalleleridir (Tablo 1).



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 539538

Tablo 1: Mahalle Bazında Nüfus ve Nüfus Yoğunluğunun Dağılımı, 2018

Mahalle 2018 Yılı 
Nüfusu

Alan 
(km2)

Yoğunluk 
(Kişi/km2) Mahalle 2018 Yılı 

Nüfusu
Alan 
(km2)

Yoğunluk 
(Kişi/km2)

Acarlar 7.291 5,43 1.343 İshaklı 1.297 12,34 105

Akbaba 2.671 4,59 582 Kanlıca 4.168 1,31 3.182

Alibahadır 756 11,23 67 Kavacık 22.181 1,61 13.777

Anadolu Feneri 760 16,97 45 Kaynarca 651 5,65 115

Anadolu Hisarı 2.584 0,99 2.610 Kılıçlı 534 16,36 33

Anadolu Kavağı 1.852 5,23 354 M.Şevketpaşa 1.795 16,14 111

Baklacı 3.032 11,76 258 Merkez 5.920 3,54 1.672

Bozhane 473 14,27 33 Öğümce 454 10,61 43

Çamlıbahçe 6.333 0,49 12.924 Örnekköy 3.971 3,67 1.082

Çengeldere 4.949 4,81 1.029 Ortaçeşme 7.869 0,82 9.596

Çiftlik 5320 4,08 1.304 Paşabahçe 3.747 0,56 6.691

Çiğdem 11.097 0,88 12.610 Paşamandıra 1.160 12,06 96

Çubuklu 20.393 2,34 8.715 Polonezköy 405 29,43 14

Cumhuriyet 2.037 10,58 193 Poyrazköy 914 8,56 107

Dereseki 1.572 8,60 183 Riva 2.308 22,54 102

Elmalı 2.988 4,40 679 Rüzgarlıbahçe 7.880 3,43 2.297

Fatih 4.206 3,60 1.168 Soğuksu 10.856 0,93 11.673

Göksu 2.832 0,73 3.879 Tokatköy 15.246 3,99 3.821

Göllü 239 14,65 16 Yalıköy 5.304 1,01 5.251

Görele 2.071 3,30 628 Yavuz Selim 5.116 13,54 378

Göztepe 9.793 2,61 3.752 Yeni Mahalle 19.147 2,44 7.847

Gümüşsuyu 13.918 2,46 5.658 Zerzavatçı 1.009 3,52 287

İncirköy 17.601 1,97 8.935 TOPLAM 246.700 310,6 796

Beykoz ilçesinde tarım genelde geniş vadilerde yapılmaktadır. Toprak yapısı itiba-
riyle sulamaya uygundur. İlçede 5 adet sulama amaçlı gölet yapılmış olup, Cumhu-
riyet, Paşamandıra, Mahmut Şevket Paşa ve İshaklı Mahalleleri’nin göletleri sulama 
amacı kullanılmaktadır. Bozhane Mahallesi’ne ait gölet başta sulama amaçlı yapıl-
mış olup, şu anda kullanılmamaktadır. Cumhuriyet Mahallesi’nin göletinin suyu-
nun bir kısmı ise köyün su ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Ayrıca 
derelerden, su sondaj kuyularından ve drenaj kanallarından da tarımsal amaçlı su-
lama yapılmaktadır. Osmanlıdan bu yana verimli arazileriyle kent tarımında stra-
tejik öneme sahip Beykoz, şehre yakın konumu, markalı ürünleri ve pazar avantaj-
larıyla tarihte olduğu gibi bugün de İstanbul ilçeleri arasında tarımsal faaliyetlerde 
ön plana çıkmaktadır.

Tablo 2: Beykoz İlçesi Tarımsal Arazi Varlığı

Tarım Alanı Türü Tarım Alanı Türü Alan 
(Dekar)

Sulanma 
Durumu 

Tarla Arazisi

Tarla Ziraatı Alanı 
(I. Ürün)

900 Sulu

Tarla Arazisi Ekilmeyen 4.866 Sulu

Tarla Arazisi Ekilmeyen 15.000 Kuru

Meyve Alanı
Fındık 4.717 Kuru

Diğer Meyve 1.237 Sulu

Sebze Alanı (Açık Alan)
Sebze Alanı (I. Ürün) 3.500 Sulu

Örtü altı 112 Sulu

Süs Bitkileri Üretim Alanı   158 Sulu

Daimi Çayır ve Kullanılmayan 
Diğer Alanlar   7.189 Kuru

Toplam 37.679 Dekar 

Kaynak: Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü, 2020.

İlçedeki 37.679 dekar tarım arazisinin 10.773 dekarı  sulanırken, 26.906 dekarı su-
lanmamaktadır (Tablo 2). 

Tablo 3: Beykoz İlçesinde Üretilen Tarla Ürünleri Ekim Alanları (Dekar)

No Ürün Adı Üretim Miktarı (Da.)

1 Yulaf (Yeşil Ot) 400

2 Caramba 100

3 Çayır Otu 400

4 Mısır Silajlık (2.Ekiliş) 400

Toplam 900

Kaynak: Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü, 2020.

Beykoz ilçesinde üretilen başlıca tarla ürünleri toplamı 900 dekar olan arazi üze-
rinde gerçekleştirilmektedir. Bu alanın %44, 4’ünde yulaf (400 dekar), % 44, 4’ünde 
çayır otu (400 dekar), %11,1’inde caramba (100 dekar) üretimi yapılmaktadır. Yulaf 
hasadı yapılan arazilere 2. ekim olarak silajlık mısır ekimi yapılmaktadır (Tablo 3). 

İlçede açık alanda üretimi yapılan başlıca sebzeler lahana (kara yaprak), kıvırcık, 
ıspanak, taze fasulye, domates, biber, kabak, patlıcan ve taze soğandır. Toplam 3.150 
dekar tarım alanı üzerinde üretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu üzünler-
den toplam tarım arazisi içinde en fazla ekimi yapılan sebze 1.450 dekar ekili alan 
ile lahana, 2. sırada 600 dekar ekili alan ile domates, 3. Sırada 400 dekar ekili alan ile 
taze fasulye gelmektedir. Bunu da sırasıyla 230 dekar ekili alan ile biber, 200 dekar 
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ekili alan ile patlıcan, 100 dekar ekili alan ile taze soğan ve kabak, 50 dekar ekili 
alan ile marul ve 20 dekar ekili alan ile ıspanak takip etmektedir (Tablo 4, Foto 1).

Tablo 4: Açık Alan Sebze Ürünleri Ekim Alanları (Dekar)

No Ürün Adı Üretim Miktarı (Dekar)

1 Lahana Kara Yaprak 1.450

2 Kıvırcık 50

3 Ispanak 20

4 Taze Fasulye 400

5 Domates (Sofralık) 600

6 Biber (Muhtelif) 230

8 Kabak (Sakız) 100

9 Patlıcan 200

10 Soğan (Taze) 100

Toplam 3.150

Kaynak: Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü, 2020.

Foto 1: Beykoz İlçesine Bağlı Mahallelerde Açık Alan Sebze Üretim Sahaları

Beykoz İlçesi kırsal mahallelerinde örtü altı sebze yetiştiriciliği de önemli bir po-
tansiyele sahiptir. Örtü altı yetiştiriciliğinin yapıldığı araziler ilçe genelinde toplam 
112 dekardır. Bu alanlarda en fazla üretimi yapılan sebze 43 dekar toplam alan ile 
domatestir. Bunu sırasıyla 34 dekar ile salatalık, 16 dekar ile kıvırcık,  6 dekar ile 
taze soğan, 4 dekar ile roka, 3 dekar ile ıspanak, 2 dekar ile tere,  1 dekar ile semizotu 
ve sivri biber gelmektedir (Tablo 5, Foto 2).

Tablo 5: Örtü Altı Alanı Sebze Ürünleri Ekim Alanları (Dekar)

No Ürün Adı Üretim Miktarı (Dekar)

1 Lahana Kara Yaprak 2

2 Kıvırcık 16

3 Ispanak 3

4 Semizotu 1

5 Tere 2

6 Roka 4

7 Domates 43

8 Salatalık 34

9 Biber(Sivri) 1

11 Taze Soğan 6

Toplam 112

Kaynak: Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü, 2020.

Foto 2: Beykoz İlçesine Bağlı Mahallelerde Örtü Altı Sebze Üretim Sahaları

Beykoz ilçesinde örtü altı yetiştiricilik faaliyetlerinde dikkat çeken bir husus özel-
likle Cumhuriyet Mahallesi’nde, 20 dönüm arazi üzerinde kurulan topraksız tarım 
seralarıdır. Yıllık 2 milyon adet kıvırcık üretimi yapılan bu seralar genç girişimci 
Oğuz Erden tarafından kurulmuştur (Foto 3).  Kent tarımına ve ilçe ekonomisi-
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ne katkıda bulunuyor olması ve model oluşturma potansiyeli yeni girişimcilerinde 
ilgisini çekmektedir. Yılda 4 mevsim üretim yapılan seralar, düşük işgücü maliye-
ti, hastalık ve besin kontrolüyle geleneksel tarıma göre avantaj sağlarken, üretilen 
ürünler ilçenin kolay ulaşım avantajıyla taze taze tüketiciyle buluşturulmaktadır. 
Seralarda kıvırcık ve Akdeniz yeşilliği üretimine uygun olarak hidroponik NFT2 
sistemiyle üretim yapılmaktadır. Seralar otomasyon sistemiyle çalışmakta ve kont-
rol edilmektedir. Ürünler özellikle büyük market zincirleri tarafından satın alın-
maktadır.

Foto 3: Cumhuriyet Mahallesinde Kurulan Topraksız Tarım Seraları

Beykoz İlçesinde meyve üretim faaliyetlerinin de önemli oranda gerçekleştirildiği 
görülmektedir. İlçe genelinde fındık üretimi 4.717 dekar toplam alanla ilk sırayı 
alırken bunu 452 dekar toplam alanla ceviz, 400 dekar toplam alanla karpuz, 358 
dekar toplam alanla elma, 73 dekar toplam alanla kiraz, 44 dekar toplam alanla kivi 
takip etmektedir. İlçede meyve üretim alanlarının toplamı 6.044 dekardır (Tablo 6).

Tablo 6: Ekonomik Değeri Olan Meyve Ürünleri Ekiliş Miktarları (Dekar)

No Ürün Adı Üretim Miktarı (Dekar)

1 Elma 358
2 Kiraz 73
3 Ceviz 452
4 Fındık 4.717
5 Kivi 44
6 Karpuz 400

Toplam 6.044

Kaynak: Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü, 2020.

2  HİDROPONİK NFT SİSTEMİ: (NUTRIENT FILM TECHNIQUE: BESLEYİCİ FİLM TEKNİĞİ): Hidro-
ponik kelime anlamı bakımından besin çözeltisi içinde desteksiz bir biçimde bitki yetiştirmeye denir.. Köklerinin 
beslenmesi için, besin çözeltisinin sabit bir debide ve yaklaşık 0.5mm gibi filimsi kalınlıkta akacağı kanal 
bulunmaktadır. Bitkinin kökleri bu akan besin çözeltisine direkt olarak temas halindedirler. Akan besin eriyiği ile 
yetiştirilen bitkilerin kökleri hem beslenirler hem su alırlar hem de yeteri miktarda havalanma olanağı bulurlar.

Çalışma sahasında yaptığımız arazi çalışmalarında meyve üretimi açısından iki 
tesis özellikle dikkatimizi çekti. Bunlar Beykoz Belediyesi tarafından kurulan Pa-
şamandıra Meyve Bahçesi ve Misbahçem Meyve Bahçesi’dir (Foto 4). Paşamandıra 
Meyve Bahçesi Beykoz Belediyesi tarafından 18.600 m2’lik geniş bir arazide kuru-
lan ve girişin ücretsiz olduğu 20 farklı türde 999 ağaç bulunan bir meyve bahçesi-
dir. İlçenin doğal dokusuna uygun elma, armut, nar, ceviz, kiraz, kayısı, karayemiş, 
vişne, incir, erik,  kivi, şeftali, ayva, üzüm, dut, hünnap, ruscus, böğürtlen, ahududu 
ve nektarin mevsime göre meyvelerini cömertçe ziyaretçilere sunmaktadır. Serayı 
gezen ziyaretçiler rengi, aroması ve kokusuyla enfes maydanoz, nane, dereotu ve 
biberiye gibi çeşit çeşit bitkinin tadına bakabilmektedir. Alandaki sebze ve mey-
ve üretiminde Beykoz Belediyesi’nin yemekhanesinden çıkan organik atıklardan 
üretilen kompost kullanılmaktadır. Özel makinelerde elde edilen kompost bitki ve 
ağaçlarda doğal gübre olarak kullanılmaktadır. Meyve Bahçesi’nde doğal üretilen 
sebze ve meyveler zaman zaman belediyenin sosyal destek merkezi olan Toplumsal 
Destek Merkezi (TODEM) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gönderilmektedir.

Foto 4: Beykoz Belediyesi Tarafından Kurulan Paşamandıra Meyve Bahçesi

Beykoz ilçesinde meyve üretimi konusunda dikkat çeken modern tesislerden bir 
diğeri ise Misbahçem’dir (Foto 5). Misbahçem, 2010 yılında  Beykoz ilçesine bağlı 
Cumhuriyet Mahallesi’nde bir bataklığın ıslahı ile oluşturulan alan meyve ağaç-
larıyla ağaçlandırılarak kurulmuştur. Yirmiyi aşkın meyve çeşidinin bulunduğu 
bahçe, iyi tarım uygulamaları benimsenerek sertifikalı, hormonsuz ve lezzetli mey-
velerini ve ilaçsız tarım ile yetiştirdiği sağlıklı sebzelerini dünya standartlarındaki 
üretimiyle başta İstanbul olmak üzere  tüm Türkiye’ye ulaştırmak hayaliyle ku-
rulmuştur. Yaklaşık 32.000’e ulaşan ağaç sayısıyla tamamı doğal koşullarda çevre, 
insan ve havyan sağlığına zarar vermeden üretim yapıp, doğal kaynakları koru-
yarak, tarımda izlenelebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliğini sağlayıp, tüm 
dünyada geçerliliğe sahip olan iyi tarım uygulaması ilkelerini benimseyerek meyve 
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yetiştiren bir işletmedir. Misbahçem İşletmesi’nde ürünler hormonla değil, bal arı-
larıyla tamamen doğal yöntemlerle döllenerek üretilmektedir. İşletme ürünlerini 
tüketiciye yerinde satmanın  yanı sıra internet üzerinden online olarak satışını yap-
makta ve  tüketici adreslerine ulaştırmaktadır. 

Foto 5: Beykoz İlçesine Bağlı Cumhuriyetköy Mahallesinde Yer Alan Misbahçem

Tablo 8: Mahalle Bazında Bitkisel Üretim İşletme Sayıları

Mahalle Adı Sebze 
Yetiş.

Tarla 
Yetiş.

Meyve
Yetiş.

Fındık 
Yetiş.

Fidan
Yetiş.

Toplam
İşletme

Akbaba 18 0 6 5 0 29

Alibahadır 50 8 6 3 1 68

A. Feneri 22 2 4 3 0 31

Bozhane 10 2 3 0 0 15

Cumhuriyet 40 30 2 2 4 78

Dereseki 12 0 5 8 0 25

Elmalı 35 0 10 44 0 89

Göllü 16 5 4 2 0 27

Görele 20 0 3 38 0 61

İsaklı 31 2 4 2 1 40

Kaynarca 16 0 4 20 0 40

Kılıçlı 19 2 4 7 0 32

M. Ş. Paşa 65 0 5 5 0 75

Ögümce 15 2 2 3 0 22

Örneköy 20 0 5 55 0 80

Paşamandıra 30 6 24 14 0 74

Polonezköy 5 0 10 5 0 20

Poyrazköy 7 0 2 0 0 9

Riva 14 3 9 0 0 26

Zerzevatcı 25 0 4 10 1 40

Çavuşbaşı Mah. 98 4 11 100 0 213

Merkez Mah. 42 0 6 35 1 84

Toplam 610 66 133 361 8 1178

Kaynak: Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü, 2020.

Beykoz İlçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü 2020 verilerine göre toplam işletme sayısı 
1178’dir. İlçede mahalle bazında işletme sayıları incelendiğinde 1. sırada toplam 
213 işletme sayısıyla Çavuşbaşı Mahallesi yer almaktadır. Bunu, sırasıyla toplam 89 
işletmeyle Elmalı Mahallesi, 84 işletmeyle Merkez Mahallesi, 80 işletme sayısıyla 
Örnekköy Mahallesi, 78 işletme sayısıyla Cumhuriyet Mahallesi, 75 işletme sayı-
sıyla Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, 68 işletme sayısıyla Alibahadır Mahallesi, 61 
işletme sayısıyla Görele Mahallesi, 40 işletme sayısıyla İshaklı, Kaynarca Zerzevatçı 
Mahalleleri, 32 işletme sayısıyla Kılıçlı Mahallesi, 31 işletme sayısıyla Anadolu Fe-
neri, 29 işletme sayısıyla Akbaba Mahallesi, 27 işletme sayısıyla Göllü Mahallesi, 
26 İşletme sayısıyla Riva Mahallesi, 25 işletme sayısıyla Dereseki Mahallesi, 22 iş-
letme sayısıyla Öğümce Mahallesi, 20 işletme sayısıyla Polonezköy Mahallesi takip 
etmekte ve 9 işletme sayısıyla Poyrazköy Mahallesi’de son sırada yer almaktadır 
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(Tablo 7). İlçedeki tarımsal işletmeler, işletme büyüklüğü açısından incelendiğinde 
101-250 dekar arası büyük araziye sahip işletmelerden Cumhuriyet Mahallesi’nde 
1 tane, Alibahadır Mahallesi’nde 2 tane, Paşamandıra Mahallesi’nde 2 tane ve Po-
lonezköy Mahallesi’nde 1 tane olmak üzere toplam 6 tane yer aldığı görülmektedir. 
Toplam işletme sayısı içerisinde büyük çoğunluğu 5 dekar ve aşağı toprak miktarı-
na sahip işletmeler oluştururken bu ölçekte işletmelerin toplam sayısı 599’dur. Yine 
işletme büyüklüklerine göre 2. sırayı 320 işletme sayısıyla 6-10 dekar arası toprak 
büyüklüğüne sahip işletmeler oluşturmaktadır (Tablo 8). 

Tablo 8: Beykoz İlçesi Tarımsal İşletme Büyüklükleri

Mahalle Adı 5 Dekar ve 
Aşağısı

6-10 
Dekar

11-20 
Dekar

21-50 
Dekar

51-100 
Dekar

101-250 
Dekar Toplam

Akbaba 15 10 4 0 0 0 29

Alibahadır 38 14 14 0 0 2 68

A. Feneri 21 6 3 1 0 0 31

Bozhane 7 7 1 0 0 0 15

Cumhuriyet 16 16 41 3 1 1 78

Dereseki 10 8 6 1 0 0 25

Elmalı 27 23 36 3 0 0 89

Göllü 15 5 5 1 1 0 27

Görele 26 10 20 5 0 0 61

İsaklı 21 14 5 0 0 0 40

Kaynarca 17 18 4 1 0 0 40

Kılıçlı 19 10 2 1 0 0 32

M. Ş. Paşa 55 11 8 1 0 0 75

Ögümce 10 10 2 0 0 0 22

Örneköy 41 29 8 2 0 0 80

Paşamandıra 35 30 6 1 0 2 74

Polonezköy 4 11 3 1 0 1 20

Poyrazköy 7 2 0 0 0 0 9

Riva 15 8 1 0 2 0 26

Zerzevatcı 21 10 7 2 0 0 40

Çavuşbaşı 137 59 15 2 0 0 213

Merkez 57 19 7 1 0 0 84

Toplam 599 320 194 26 4 6 1178

Kaynak: Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü, 2020.

Beykoz ilçesinde tarımsal faaliyetlerin yanında önemli oranda da hayvancılık fa-
aliyetlerinin de yapıldığı görülmektedir. İlçede 6.783 tane büyükbaş, 3.350 tane 
küçükbaş hayvan ve 10.660 tane kanatlı hayvan varlığı mevcuttur. Ayrıca 12.200 

adet yeni nesil kovan mevcuttur (Tablo 9). İlçede toplam 1.300 tane çeşitli büyük-
lükte hayvancılık işletmeleri mevcuttur. Hayvancılık işletmelerine mahalle bazında 
bakıldığında ise 109 toplam işletme sayısıyla İshaklı Mahallesi birinci sırada yer 
almaktadır. 82 işletme sayısıyla 2. sırada Yavuzselim Mahallesi 66 işletme sayısıyla 
3. sırada Cumhuriyet ve Çengeldere mahalleleri gelmektedir. Bunu sırasıyla 65 iş-
letme sayısıyla Baklacı Mahallesi, 64 işletme sayısıyla Elmalı Mahallesi, 47 işletme 
sayısıyla Akbaba Mahallesi, 43 işletme sayısıyla Çavuşbaşı ve Çiftlik Mahalleleri, 
41 işletme sayısıyla Kılıçlı Mahallesi, 38 işletme sayısıyla Alibahadır Mahallesi, 37 
işletme sayısıyla Anadolu Feneri Mahallesi, 36 işletme sayısıyla Bozhane Mahallesi, 
34 işletme sayısıyla Zerzavatçı Mahallesi, 32 işletme sayısıyla Dereseki ve Gümüş-
suyu mahalleleri takip etmektedir. En son sırada ise 1 işletme sayısıyla Çamlıbahçe 
Mahallesi yer almaktadır (Tablo 10). 

Tablo 9: Büyük ve Küçükbaş Hayvanlar İle Tek Tırnaklı Hayvan Sayıları

Büyükbaş Küçükbaş Tek Tırnaklı

Sığır Manda 
(Baş) Toplam Koyun

(Baş)
Keçi
(Baş) Toplam At  

(Adet)
Katır 

(Adet)
Eşek 

(Adet)

6 600 183 6783 2 500 850 3350 75 0 8

Kanatlı Sayısı

Tavuk Bıldırcın Hindi Kaz Ördek
TOPLAM KANATLI SAYISI: 10660

10500 0 0 80 80

Eski Usul 
Kovan 
(Adet

Yeni Usul 
Kovan 
(Adet)

Balmumu 
Üretimi     

(Ton)

Arıcılık Yapan 
Köy Sayısı       

(Adet) BAL ÜRETİMİ (Ton): 12.2

0 12 200 0.6 36

Kaynak: Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü, 2020.
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Tablo 10: Mahalle Bazında Aktif Hayvancılık Yapılan İşletme Sayıları

Mahalle Toplam Mahalle Toplam

Akbaba 47 Yenimahalle 28

Alibahadır 38 Polonezköy 8

A.Feneri 37 Zerzavatçı 34

Bozhane 36 Anadolu Kavağı 7

Cumhuriyet 66 Çiğdem 5

Çamlıbahçe 1 Çubuklu 15

Çavuşbaşı 43 Göksu 2

Baklacı 65 Göztepe 3

Çengeldere 66 Gümüşsuyu 32

Çiftlik 43 İncirköy 18

Fatih 9 Kanlıca 1

Riva 11 Kavacık 6

Dereseki 32 Ortaçeşme 8

Elmalı 64 Rüzgarlıbahçe 11

Göllü 25 Soğuksu 3

Görele 20 Tokatköy 40

İshaklı 109 Yalıköy 3

Kaynarca 30 Öğümce 19

Kılıçlı 41 Örnekköy 59

M.Ş.Paşa 60 Paşamandıra 39

Merkez 22 Poyraz 6

Anadolu Hisarı 6 Yavuzselim 82

                                                                                  TOPLAM                               1300

Kaynak: Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü, 2020.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde tarımsal kalkınma için geliştirdi-
ği sözleşmeli üreticilik modeli İstanbul’da ilk olarak Beykoz’da uygulanmış, proje 
kapsamında 22 çiftçinin 200 bin m2 arazi üzerinde alım garantili tarım yapması 
hedeflenmiştir. İlçedeki çiftçileri ve tarımsal kalkınmayı desteklemek üzere projeye 
öncülük eden Beykoz Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kayıt Sistemleri 
(ÇKS, AKS, Türk-Vet )’e kayıtlı çiftçiler arasında sözleşme imzalanmıştır. Proje ha-
zırlıkları kapsamında Beykoz Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 
öncülüğünde alıcılar ve çiftçilerin bir araya geldiği toplantılarda köylerdeki çiftçile-
re alım garantili sözleşmeli üreticiliğin koşulları hakkında detaylı bilgilendirmeler 
de yapılmıştır. Alım garantisi, baldan, mantara, domatesten fasulyeye, kıvırcıktan 
karpuza kadar ilçede tarımı yapılan birçok ürünü kapsamaktadır. Mevsime göre 
çiftçilerle imzalanacak sözleşmeyle alıcıların ürünlere fiyat garantisi vermesi ya-
nında Beykoz Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün denetimindeki alanlarda yürütü-

lecek uygulamayla ilçedeki çiftçilerin alın teri tarlada değer kazanırken, tüketiciler 
kaliteli ve sağlıklı ürünlere daha kolay kavuşması amaçlanmıştır. Ayrıca tarımsal 
manada kendi kendine yeten bir ilçe olan Beykoz’da, köy ürünlerinin satışlarının 
daha modern bir ortamda yapılabilmesi için Beykoz Belediyesi pazar kurmaya ka-
rar vermiştir. Daha önce bazı siyasiler tarafından projelendirilse de bir türlü hayata 
geçirilemeyen köy pazarı kurma çalışmaları başlamıştır. Doğal, organik ve toprak-
sız tarım bahçelerine ev sahipliği yapan Beykoz’da köy ürünlerinin aracısız, taze ve 
güvenilir olarak satışa sunulacağı Beykoz Köy Pazarı’nın proje çalışmaları tamam-
lanarak uygulamaya konulmuştur. İlçede tarımı teşvik etmek, yerel ürünlerle eko-
nomik kalkınma ve canlanmayı sağlamak amacıyla hazırlıklarına başlanana köy 
pazarında, herkesin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği ve mevsim sebze ve 
meyveleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, gibi mutfaklarda aranan temel ürünleri sa-
tın alabilmesi hedeflenmektedir. Köy pazarında bal, kestane, ceviz, ıhlamur, karpuz 
gibi Beykoz markalı ürünlerinde vitrinde olacağını ifade eden Beykoz Belediyesi, 
Cumhuriyet Mahallesi’nin ardından İstanbulluların ziyaret ve geçiş güzergâhında-
ki 4 farklı noktaya daha köy pazarı kuracaklarını beyan etmiştir. Proje kapsamında 
pazarda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi, Arıcı Kayıt Sistemi, 
Örtü Altı Kayıt Sistemi ve Türk-Vet Kayıt Sistemi’nde kaydı bulunan Beykozlu aktif 
çiftçilere satış sertifikası ve satış standı verilecektir. Alana satış için getirilen ürün-
lerin ilçede yetişen köy ürünleri olup olmadığı Beykoz Belediyesi ekipleri tarafın-
dan düzenli olarak denetlenecek ve İlçe dışından ürün getirdiği belirlenen kişi ve 
çiftçilere satış izini verilmeyecektir.  Pazarın hizmete açılmasıyla ilçedeki çiftçiler 
alın teri ürünlerini pazarlama imkânına, İstanbullular köy ürünleri alış verişi için 
güvenilir ve denetimli bir adrese kavuşması hedeflenmektedir.  Beykoz Belediye 
Başkanı Murat Aydın, “Beykoz’un geçmişten bugüne, değer kazanmayı bekleyen çok 
önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu ve Belediye olarak ilçede tarımsal kal-
kınmayı sağlayacak, ekonomiyi canlandıracak stratejik hedefler belirlediklerini ve 
Köy Pazarı’nın kurulmasıyla ilçedeki çiftçilerin alın terinin ekonomik kazanca dönü-
şeceğini kaydetmiş ayrıca Beykoz kimlikli ürünlerin bilinirliğinin ve marka değerinin 
artacağını, İstanbullular bahçelerde yetişen ürünleri almak için Beykoz’a geldiğinde 
tarım turizminin de oluşacağını ifade etmiştir”. 

Foto 6: Cumhuriyet Köy Mahallesi’nde Yapımı Devam Eden Beykoz Köy Pazarı 
Kaynak: https://dostbeykoz.com/bu-pazarda-sadece-beykoz-un-urunleri-satilacak, 2020
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Sonuç

19. yüzyılın başlarına kadar güzellikleri, sessizliği ve yeşillikleriyle anlatılarda 
önemli bir mesire yeri olarak yer alan Beykoz ve çevresi Tanzimat sonrası devlet 
eliyle başlatılan sanayileşme çabalarının görünürlük kazandığı ilk mekânlardan 
birisi olmuştur. Kâğıt, deri, çuha, mum, cam gibi o dönem öncelikle ihtiyaç duyu-
lan pek çok maddenin imal edildiği fabrikalar bu bölgede art arda kurulmuştur. 
Çoğunluğu devlet tarafından kurulan bu Fabrika-i Hümayunlar sayesinde Beykoz 
ve çevresi Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk sanayi havzasından birisi haline gelmiş-
tir. İlçenin geniş alana yayılan doğu ve kuzey bölümlerinde orman alanları, askeri 
alanlar, köyler ve tarım alanları bulunmaktadır. Kentsel yerleşime alanı ise İstanbul 
Boğazı’na paralel olarak, Paşabahçe ile Anadolu Kavağı arasındaki kesimi kapsa-
maktadır. Bu haliyle ilçe merkezi, Boğaziçi yerleşmeler sisteminin bir parçası olup, 
kuzey-güney yönünde lineer bir yapı oluşturmaktadır.

Anadolu Yakası’nda Şile ve Beykoz ilçelerine ait yerleşmelerden; Bahadır, Bıçkı-
dere, Bozhane, Cumhuriyet, Dereseki, Elmalı, Emirli, Esenceli, Göçbeyli, Göllü, 
Hüseyinli, İshaklı, Kervansaray, Kılıçlı, Koçulu, Kurtdoğmuş, Kurnaköy, Kömürlük, 
Mahmut Şevket Paşa, Oruçoğlu, Öğümce, Örnekköy, Paşamandıra, Polonezköy, 
Sırapınar, Ulupelit, Üvezli, Yeşilvadi kırsal yerleşim alanlarındaki tarım toprakları 
ekolojik üretim alanları açısından planlamaları yapılacak birinci derecede ekolojik 
tarım potansiyeli olan alanlar olarak belirlenmiştir.

Bölgenin toprağı ziraat açısından ele alınacak olursa genelde ormanın dışındaki 
toprakların tamamı ziraat yapmaya uygundur. Toprağın büyük çoğunluğu 2. sınıf 
ve 4. sınıf topraklardır. Ömerli Mahallesi civarı 1. sınıf, Cumhuriyet Mahallesi ve 
civarı 4. sınıf toprak, Polonezköy civarı 2. sınıf toprak, Mahmut Şevket Paşa Ma-
hallesi ve civarı 4. sınıf topraktır. Yukarıda belirtildiği gibi bu toprakların hemen 
hepsinde ziraat yapılmaktadır veya yapılmaya müsaittir. Bölgenin en önemli vadisi 
Riva Akarsuyunun aktığı vadidir. Riva Çayı bölgenin en önemli akarsuyudur ay-
rıca 100 km’lik uzunluğu ile İstanbul’un en uzun akarsuyudur. Bölgede bulunan 
yaklaşık 950 hektarlık tarım alanının dağılımı: 461 hektar sulu mutlak tarım, 320 
hektar kuru mutlak tarım, 162 hektar kuru marjinal tarım, 3.78 hektar dikili tarım 
arazisi şeklindedir. Fakat bu alanların tamamı tarım amaçlı kullanılamamaktadır. 
%76 oranında tarım amaçlı kullanılan bu alanlar içinde %4 ü lüks konut alanı ol-
mak üzere %10 oranında yerleşik alan bulunmaktadır (Bu alanlara köy yerleşik 
alanları dâhil değildir).

Beykoz Belediyesi’nin ilçede tarımı destekleyen doğru tarım politikalarıyla çiftçi-
nin yüzü gülerken karpuzdan kiraza elmadan fasulyeye “Beykoz Markalı” ürünler 
de günden güne değer kazanmaktadır. İstanbul’un doğal meyve ve sebze bahçe-
si Beykoz, çiftçiye yönelik doğru politikalarla tarımda atağa geçmiştir. Çiftçilerin 
alım garantili Adil Sözleşmeli Tarım Projesi’yle desteklendiği ilçede verim artmış, 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı çiftçi sayısında  
%300 rekor artış kaydedilmiştir.  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle bir-
likte çiftçilerin ayağına giden Beykoz Belediyesi, üreticileri Çiftçi Kayıt Sistemi’ne 
teşvik etmektedir. Saha çalışmaları neticesinde 2020 yılında 87 çiftçi daha üretim, 

tarım hibeleri ve pazarlamada çiftçilere avantajlar sağlayan ÇKS belgesini almış ve 
ilçedeki toplam kayıtlı çiftçi sayısı son bir yılda %300 artışla 128’e ulaşmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde tarımsal kalkınma için geliştirdiği 
alım garantili sözleşmeli üreticilik modeli de İstanbul’da ilk olarak Beykoz’da uy-
gulanmıştır. Beykoz Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan Adil Sözleşmeli Tarım 
Projesi kapsamında 22 çiftçi yaklaşık 200 bin m2 arazi üzerinde alım garantili ta-
rım yapmaya başlamıştır. Alım sözleşmesi karpuzdan kiraza, mantardan domatese 
geniş bir yelpazede yıl boyu tarımı yapılan ve pazar talebi olan 17 farklı ürüne ve-
rilmiştir.  Havza bazlı destekleme modeli kapsamında İstanbul ili Beykoz ilçesinde 
yetişen desteklenen ürünler: buğday (ekmeklik), buğday (makarnalık), burçak, fiğ, 
hayvan pancarı, korunga, Macar fiği, mısır silajı, mürdümük, sorgum, sorgum-su-
dan otu melezi, sudan otu, üçgül, yem baklası, yem bezelyesi, yem şalgamı, yonca. 
Bunun yanında ilçede üretilen ürünlerden arpa, aspir, çavdar, çay, çeltik, fındık, 
kolza (kanola), kuru fasulye, kuru soğan, mercimek, mısır dane, nohut, pamuk, pa-
tates, soya fasulyesi, tritikale, yağlık ayçiçeği, yulaf, zeytinyağı ürünlerini üreten-
ler, ürettikleri parselden mazot, gübre desteği, sattıkları ürün için fark ödemeleri 
desteği ve kullandıkları tohum için sertifikalı tohum kullanım desteklemelerinden 
yararlanamamaktadırlar.

Bu kapsamda çiftçilere sağlanan 250 bin domates ve karpuz fidesi desteğinden 
yararlanan bazı üreticiler ise yeniden tarlaya dönmüştür. Sözleşmeli tarımla çift-
çilerin alın teri tarlada değer kazanırken, tüketiciler kaliteli ve sağlıklı ürünlere ka-
vuşmuştur. Beykoz Belediyesi proje kapsamında çiftçisine alım garantisi verdiği 35 
ton karpuzu, 10 ton elmayı 3,5 ton kirazı tarladan alarak hijyen koşullarına uygun 
olarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine tek tek teslim etmiştir.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla doğal, organik ve topraksız tarım bahçelerine ev 
sahipliği yapan Beykoz’da köy ürünlerinin aracısız, taze ve güvenilir olarak satışa 
sunulacağı Beykoz Köy Pazarı ve Beykoz üreticilerine teşvik ve satış garantisi sağla-
yan Adil Sözleşmeli Tarım Projesi çalışmaları ilçenin gerçek tarımsal potansiyelini 
ortaya çıkarmaya yönelik çok önemli adımlardır.  Bu kapsamda Beykoz Markalı 
ürünlerin başta İstanbul olmak üzere tüm tüketicilere sunulmasına olanak sağla-
narak İlçe ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacağı şüphesizdir. İlçede tarımı 
teşvik etmek, yerel ürünlerle ekonomik kalkınma ve canlanmayı sağlamak mevcut 
tarım alanlarının konut vb. projeler karşısında yenik düşmesi de engelleyecektir. 
Beykoz, geçmişten bugüne değer kazanmayı bekleyen çok önemli bir tarım potan-
siyeline sahiptir. İlçede tarımsal kalkınmayı sağlayacak, ekonomiyi canlandıracak 
stratejik hedefler belirlenmeli ve mevcut tarım alanları korunurken tarımsal po-
tansiyel geliştirilmelidir.
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Kent Tarımı Açısından 
Alibahadır:  
Sizin Sebze Bahçeniz

Ayşen ŞATIROĞLU1

Özet

20. yüzyılın son dönemlerinde yeni kentsel politikalar geliştirildiği ve bu çerçevede 
kent tarımı-kentte tarım ya da kentsel tarım adı verilen uygulamaların üzerinde 
durulmaya başlandığı görülmektedir. Bu uygulamaların dünya ölçeğinde önem 
kazanmasında Habitat toplantıları rol oynamıştır. Çeşitli uluslararası kuruluşlar, 
UNDP (United Nations Development Programme), OECD (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development), RUAF (Resource Centres on Urban Agri-
culture and Food Security), FAO (Food and Agriculture Organisation), kentsel ta-
rımın, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda yarattığı olumlu etkileri nedeniyle, 
desteklenmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

Tüm dünyada kentleşme seviyeleri günümüzdeki noktaya geldikten sonra kentsel 
gelişme politikaları açısından “sürdürülebilirlik” kavrayışı gelişmiştir. Bu nedenle 
kendi kendini besleyebilen kentler ve dolayısıyla kentlerde mümkün olduğu ölçü-
de tarımın yapılması şeklinde açıklanabilen yeni bir politika geliştirilmiştir. Kent 
1  Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
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tarımının birinci unsuru, kent içi tarımdır. Bu faaliyetler evlerin / apartmanların 
bahçelerinde, teras veya balkonlarda, park veya bahçelerde ve yerel yönetimlerce 
ayrılmış mahalle bostanlarında yapılmaktadır. Kent tarımının ikinci unsuru, kent 
çevresi tarımıdır. Kent içinde yapılan tarım ile kent çevresi tarımı arasında şöyle bir 
farklılık vardır: Kent çevresi tarımı, kırsal alanlara yakın kent çeperlerinde, daha 
çok ticari amaçlarla yapılan yoğun tarımdır. Kent içi alanların aksine bu bölgeler 
kırsal alanlarla daha çok temas halindedir ve değişime maruz kalırlar. Bu nedenle 
kent çevresi tarımı kent sınırlarının korunmasını sağlayabilir.

Beykozlu çiftçiler, yerel yönetim kent tarımına özen gösterdiği için şanslıdır. Uy-
gulanan politikanın çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığı, alan çalış-
masından anlaşılmaktadır. Örneğin agro-tarım desteklenmektedir. Alibahadır’da 
bulunan ve Instagram’da “Sizin Sebze Bahçeniz” adlı hesabın sahibi olan kişi ise 
tamamen kendi çabası ile kapı önü tezgâhında, İstanbul’un uzak semtlerinden ge-
len müşterilerin taze sebze-meyve ihtiyacını karşılamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kent Tarımı, Kent içi tarım, Kent çevresi tarım, Beykoz’da Ta-
rım, Alibahadır, Sürdürülebilirlik, Çiftçi Pazarı, Çiftlik kapısı tezgâh, Gıda Koope-
ratifi 

1.Giriş

Bilindiği gibi yaklaşık bir yıldır dünyada olağanüstü günler yaşanmaktadır. 2020 
yılı ilkbahar aylarında şiddetlenen Covid-19 salgını, ulaşım üzerine kurulmuş 
küresel toplumsal düzeni ani bir sarsıntıya sokmuş, 20. yüzyılın son döneminde 
başlayan ve giderek artan, malların dolaşımındaki sınırsızlık ilk kez kesintiye uğ-
ramıştır. Her şeyi tüketebilme imkânı ve alışkanlığı yaratan koşullardaki bu ani 
değişim, yeni sorunlar üzerinde düşünmeye neden olmuştur. Salgın nedeniyle hiç 
aksamayacağı sanılan sistemin problemleri deneyimlenmiştir. Bu nedenle özellikle 
büyük kentlerin beslenmesinde, kentin imkânlarından ne derece yararlanılabilece-
ği tartışılmalıdır. Resmi verilere göre İstanbul bugün 15 milyonu aşmış bir nüfusa 
sahiptir. Tarih boyunca İstanbul’un hiçbir zaman tarım şehri olmadığı bilinmekte-
dir. İstanbul nüfusunu beslemek için hep il dışına bağlı kalmıştır. Bununla beraber 
şehrin çevresindeki köylerde tarlalar olduğu gibi, şehir içinde de bağlar, bahçeler 
ve bostanlar vardır. Bu alanlarda yapılan üretimle sebze ve meyve ihtiyacı karşılan-
mıştır. Bağlar, bahçeler ve bostanlar 1950’lere kadar varlığını sürdürmüştür. Gide-
rek artan kentleşme dinamikleri nedeniyle doku değişirken, kent tarımı alanları 
azalmaya başlamıştır (Akad, 1999, s.7). Bugüne gelindiğinde, birkaç bostan dışında 
örnek kalmamıştır. Ancak şehrin çevresinde azalsa da tarım yapılan kırsal bölgeler 
varlığını sürdürmektedir. Beykoz İstanbul’un girift kent dokusundan olabildiğin-
ce uzak kalmış özel bir ilçesi olarak, tarımsal faaliyetleri sürdüren kırsal alanlara 
sahiptir. Bu bildiride Beykoz’un beslenme açısından İstanbul’a sunduğu imkânlar 
kentsel tarım açısından değerlendirilecek ve Alibahadır’da bulunan “Sizin Sebze 
Bahçeniz” tarımda iyi örnek uygulaması2 olarak tanıtılacaktır.  

2  İyi örnek tanımı, eğitimde “iyi örnek uygulamaları” olarak adlandırılan çalışmalardan alınmıştır. 

2. Kent Tarımı, Kentte Tarım ya da Kentsel Tarım

20. yüzyılın son dönemlerinde, yeni kentsel politikalar geliştirildiği ve bu çerçevede 
kent tarımı-kentte tarım ya da kentsel tarım adı verilen uygulamaların üzerinde 
durulmaya başlandığı görülmektedir. FAO (Food and Agriculture Organization) 
1996 yılında düzenlediği “Dünya Gıda Zirvesi”nde kent tarımı kavramı “oksimo-
ron” mudur? sorusunu sormaktadır.

Kent ve tarım neden bir arada düşünülemez? En yaygın kentleşme tanımlarında, 
kentlerin sanayiye bağlı olarak ortaya çıkan kalabalık ve heterojen nüfuslu yerle-
şimler olduğu açıklaması vardır. Buna göre özellikle sanayide çalışmak için köylü 
nüfusun kentlere gelmesi, dolayısıyla tarımsal faaliyetleri bırakması ve kentleri ka-
labalıklaştırması beklenen bir durumdur. Köylerde kalan nüfus tarımsal faaliyetleri 
sürdürecek ve kentlerin beslenmesi sağlanacaktır. Aslında köy ve kent arasında-
ki bu ilişki yeni bir durum değildir. Sanayileşme öncesinde de kentlerin beslen-
mesinde köylerden yararlanılmıştır. Ancak zamanla iki büyük toplumsal değişim 
ortaya çıkmıştır: a) Sanayileşme sonrasında tarımda istihdam edilen nüfus hızla 
ve istikrarlı bir şekilde azalmıştır. b) Gıda maddelerinin ulaştırılmasındaki ölçek 
değişmiştir. Geçmişte “yerel” ya da “mikro ölçek”te yapılan tedarik, önce sınırlarını 
genişletmiş, sonra küresel boyuta ulaşmıştır.  

Bernstein (2010’den akt. Sağlam, 2018) bu konuda şöyle demektedir: “Sanayi kapi-
talizmi öncesi hiç kimse 20 milden3 fazla bir mesafeye karayoluyla tahıl taşımazdı, 
dolayısıyla bütün iktisadi, toplumsal ve siyasal yaşam mikro iktisadi ölçekte, yakla-
şık 20 mil uzaklıktaki kendi tarım bölgesiyle çevrili pazar-kentlerinde sürerdi.” Bu 
mikro iktisadi ölçek bilindiği gibi zamanımızda küresel ölçekle yer değiştirmiştir. 
Bir yandan küresel dünya düzeni ekonomik koşullara hâkim olmuş, öte yandan 
kentleşme durmaksızın devam etmiştir.  

2000’lerin başlarına gelindiğinde tüm dünyada ilk kez kentlerde yaşayanların oranı 
dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasını oluşturmaya başlamıştır. 1950’de dün-
yadaki işgücünün büyük bir kısmı hâlâ tarımla uğraşırken, 1990’lı yıllara gelindi-
ğinde, istihdam edilen nüfusun çoğunluğu şehirlerde bulunan hizmet faaliyetleri-
ne geçmiştir. Yani yirminci yüzyıl boyunca kırsal nüfus ve buna bağlı istihdamda 
istikrarlı bir düşüş yaşanmış, bu süreçte şehirlerin hem sayısı hem de büyüklüğü 
artmıştır. Örneğin 1950’de dünyadaki en büyük 100 şehrin ortalama büyüklüğü 2,1 
milyonken 1990’a gelindiğinde bu sayı 5 milyona çıkmıştır. 21. yüzyıl, dünyada nü-
fusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı ilk yüzyıl olmaktadır (Thorns, 2002, s.13).  

Bu sürecin bir başka özelliği, kır ve kentin farklı bir şekilde birbirlerine yaklaşmaya 
başlamasıdır. Kırda tarım azalırken turizm, el sanatları, küçük ve orta ölçekli sanayi 
gibi tarım dışı ekonomik faaliyetler gelişmiştir. Ayrıca iletişim ve ulaşım imkânla-
rının sağlanmasıyla birlikte kır kente yaklaşmış, kentler ise yeni çözüm arayışları-
na ihtiyaç duymuştur. Bir yanda kırda yaşayan nüfus azalırken öte yandan kentler 
mekânsal olarak tarım alanlarına dek genişlemiştir. Bu nedenle ortaya çıkan kent-
leşmenin gözden geçirilmesi meselesi, sürdürülebilir kentsel gelişme politikaları 
gibi yeni tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Kentsel yayılmanın baskısı altında kalan 

3  32 km.
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tarım alanlarının ve tarımsal üretimin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik po-
litikalar üretmek için çalışılmalar böylece başlamıştır. Bu gidişat, kentsel tarım dü-
şüncesini ve faaliyetlerini gündeme getirmiştir (Yenigül, 2016, s.291-299). Kentsel 
tarımın dünya ölçeğinde önem kazanmasında Habitat toplantılarının rolü vardır. 
Çeşitli uluslararası kuruluşlar, UNDP (United Nations Development Programme), 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), RUAF (Re-
source Centres on Urban Agriculture and Food Security), FAO (Food and Agri-
culture Organisation), kentsel tarımın, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda 
yarattığı olumlu etkileri nedeniyle, desteklenmesi gerektiğini savunmaktadırlar 
(Yenigül, 2016, s. 294).

Mougeot (2000), “Kentsel ve kırsal tarımı ayıran en önemli özellik, kentsel tarı-
mın kentte yapılıyor olması değil, kentin ekonomik ve ekolojik sistemiyle etkileşim 
içinde ve bütünleşmiş olmasıdır,” diyerek ekonomik ve ekolojik boyutu vurgula-
maktadır. Kent tarımı ile kırsal tarımın farklılaşmasına neden olan ekonomik ve 
ekolojik unsurlardan bazıları şunlardır: a) Kentte yaşayanlar tarım uğraşılarını 
başka bir işle beraber yapabilirler. b) Ulaştırma sorunu olmadığı için kolay bozu-
labilen ürünler üretebilirler. c) Bostanlar rekreasyon alanlarıyla bütünleşebilirler. 
d) Tarımsal üretimin kent yoksulluğunu azaltmak açısından olumlu etkileri vardır 
(Solduk, 2010, s.32).

2.1. Kent Tarımının4 Ortaya Çıkışı

Kaynaklar, kent tarımının 20. yüzyılın ilk dönemlerindeki uygulamalarla başlatı-
labileceğini söylemekte, ancak bugünkü yaklaşım ve politikanın farklı olduğuna 
işaret etmektedirler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 1. ve 2. Dünya Savaşı 
yıllarında sivillerin evlerinde gıda yetiştirerek ihtiyaçlarını karşılamalarını teşvik 
etmiştir. 1. Dünya Savaşı zamanında Savaş Bahçeleri ve 2. Dünya Savaşı zamanında 
Zafer Bahçeleri olarak adlandırılan uygulamalarda savaşın getirdiği gıda yükünün 
bir kısmının karşılanması düşünülmüştür. Uygulanan tanıtım ve propaganda faali-
yetleri sayesinde Savaş ve Zafer bahçeleri başarılı olmuş ve 1944’e gelindiğinde bu 
bahçelerde ülkenin taze sebze ihtiyacının %40’ı karşılanmıştır. (Mok ve ark, 2013, 
akt. Sağlam, 2018)

Ünlü mimar Le Corbusier (1987’den akt. Rasouli, 2012, s.2) de kentin farklı gıda 
üretim alanına bölünmesini önermiştir. 1970’lere gelindiğinde alternatif yaşam ar-
zusuna bağlı olarak, yenilenebilir enerji, çevresel etik ve kendine yeterlik konusu 
gibi düşünceler kentsel gıda üretiminin gündeme gelmesine neden olmuştur. Bun-
dan sonra kent tarımı yani kentte tarımsal üretim faaliyetleri kent içinde mahalle 
bostanları5 gibi formlarla gelişmeye başlamıştır (Solduk, 2010, s.29). Kentin çepe-
rinde, kent merkezinde tarıma ayrılan alanlarda ya da özel mülklerin bahçelerinde 
yapılan tarımın tümü kentsel tarım olarak adlandırılmaktadır.

FAO, 20. yüzyılın son yıllarında kent tarımına yönelik ilginin artmasının nedenle-
rini şöyle sıralamaktadır: a) Kentleşmenin artması; b) Kent yoksullarının koşulla-

4   Genel olarak Kent Tarımı- Kentte Tarım- Kentsel Tarım kavramları kullanılmaktadır.
5  Community Garden ifadesinin yerine topluluk tarımı, toplum destekli tarım gibi ifadeler kullanılmaktadır.  Bu 
yazıda mümkün olduğu ölçüde konu “mahalle bostanı” tanımıyla açıklanmıştır. 

rının kötüleşmesi; c) Çeşitli nedenlerle kırsal alanlardan gıda tedarikinin aksama 
olasılığı; d) Doğal çevrenin bozulmasının gıda üretimi üzerinde etkisi; e) Sürdürü-
lebilir bir dünya için bazı sivil girişimlerin harekete geçmesi; f) Piyasa dışı değerle-
rin öneminin kavranması. 

Yukarıda sayılan nedenlerin çoğunluğu eski yıllarda da olmasına rağmen kent tarı-
mına yönelik ilginin nedeni, potansiyel bir çözüm olarak görülmesidir. Kent tarımı, 
şehir sınırları içinde gerçekleşen tüm gıda üretimine işaret etmektedir. Bu tür üre-
tim kent içindeki çeşitli alanlarda gerçekleştirilebildiği gibi ayrıca, seralardaki ve 
açık alanlardaki ticari üretimleri de içermektedir. Bu küçük ölçekli ticari üreticiler, 
kentlerin sınırlarında yer almaktadırlar (FAO, 1996).

Kent tarımının önem kazanmasında sürdürülebilirlik de önem taşımaktadır. Çün-
kü kentlerin artan nüfus, artan gıda ihtiyacı ve ekolojik bozulma gibi üç önemli 
problem ile karşı karşıya kaldığı ve gelecekte de kalacağı beklenmektedir. Kentsel 
nüfustaki artış ve kent mekânını genişletme arzusu nedeniyle tarım alanları üze-
rinde var olan baskının artmaya devam edeceği öngörülmektedir (Yenigül, 2016, 
s. 294). Günümüzde kentleşmenin sosyo-ekonomik ve mekânsal politikalarının 
önemli bir sonucu, tarım arazilerinin imara bağlı oluşan rant karşısında varlığını 
sürdürememesidir (Yenigül, 2016, s. 295). Yani bir tarladan üretim yapılarak elde 
edilen değer ile aynı tarla arsa olarak satıldığı takdirde elde edilecek değer arasında 
çok yüksek bir fark vardır. Bu nedenle tarım alanları hızla bu vasıflarını kaybet-
mektedirler.

Mougeot (2000’den akt. Solduk, 2010) kent tarımının önemini hızlı ve plansız kent-
leşmeye bağlı oluşan ekolojik, ekonomik ve sosyal problemlere karşı tedbir ola-
rak ele almaktadır. Kent içindeki tarım alanlarını koruma amacıyla hobi bahçeleri, 
eğlenme-dinlenme amaçlı faaliyetlerin yapılabileceği alanlar gibi düzenlenmelerle 
çeşitli dönüşümler yapmak gerekmektedir (Yenigül, 2016, s. 295). Tabii ki bu poli-
tikaların yerel ve merkezi yönetimler tarafından desteklenmesi belirleyici olacaktır.

Aslında tüm dünyada kentleşme seviyeleri günümüzdeki noktaya geldikten sonra, 
kentsel gelişme politikaları açısından “sürdürülebilirlik” kavrayışı gelişmiştir. Bu 
nedenle kendi kendini besleyebilen kentler ve dolayısıyla kentlerde mümkün oldu-
ğu ölçüde tarımın yapılması desteklenen bir politikadır. Kent içi tarım faaliyetleri 
evlerin/apartmanların bahçelerinde, teras veya balkonlarda, park veya bahçelerde 
ve yerel yönetimlerce ayrılmış mahalle bostanlarında yapılmaktadır (Yenigül, 2016, 
s.295). Ayrıca boş parsellerde, okul, hastane, hapishane, fabrika gibi resmî kurumla-
rın bahçelerinde, konteynerlerin içinde, çatılarda, yol kenarlarında ve ırmak kenar-
larında da kent içi tarım yapılmaktadır (Solduk, 2010, s.34).

Kentsel Tarım ve Gıda Güvencesinde Kaynak Merkezi (RUAF-Resource Centres 
on Urban Agriculture and Food Security) de kentlerin sürdürülebilirliği açısından 
bu konuya yaklaşmakta ve kent tarımına önem vermektedir. RUAF’ın kent tarı-
mı tanımı, bitki yetiştirmeye ek olarak bazı hayvanları beslemeyi de içermektedir 
(Sağlam, 2018, s.5).
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Bu açıdan Avrupa’nın en büyüğü olmayı amaçlayan Paris’teki kent tarımı uygula-
maları ilgi çekicidir. Şehirde sınırlarının genişletilmesi planlanan bir kent içi tarım 
alanı kurulmaktadır. Alan, Paris Sergi Merkezi’nin çatısında, hali hazırda 4000 met-
rekaredir ve 2022 yılına kadar 14.000 metrekareye kadar genişletilmesi tasarlan-
maktadır. 20 çiftçiden oluşan bir ekiple, mevsiminde günde 1000 kg sebze ve meyve 
üretmeyi planlamaktadırlar. Ticari çiftçiliğin yanı sıra Parislilere bu alanda tarla 
kiralama imkânı da verilmektedir. Paris Sergi Merkezi’nin çatısındaki bu uygula-
ma, yerel üretim ve tüketim konusunda Paris’te ortaya çıkan eğilimi göstermesi 
açısından ilgi çekicidir (“Farm on Paris rooftop”, 2020). Paris’te bundan başka da il-
ginç uygulamalar vardır. “Food Tank” adlı girişim Sen Nehri çevresinde yaşayan 2,2 
milyon kişi için yenilikçi mahalle bostanı girişimleri geliştirmektedir. Bunlardan 
birincisi, endüstriyel üretim nedeniyle kaybolan bir mantar çeşidinin şehrin finans 
merkezine yakın mesafede yetiştirildiği bir çiftliktir. İkincisi, Paris’in merkezinde 
Paris Institute for Life, Food, and Environmental Sciences’ın çatısında 2011 yılın-
da açılan bahçedir. Bu bahçede ayrıca yetiştirilen sebze ve meyvelerdeki kirlilik 
miktarı test edilmektedir. Üçüncü örnek, sürdürülebilir tarım için yapılan deneysel 
bir bahçedir. Bu bahçe yılda 5500-8000 kişiyi beslemektedir. Dördüncü uygulama 
Belediyeye ait organik bir çiftliktir. Bu çiftlikte sebze ve meyve üretimi dışında bazı 
hayvanlar da beslenmekte ve isteyenler gönüllü olarak çalışmaktadırlar. Paris’teki 
beşinci uygulama Lüksemburg bahçeleri gibi yerlerde yapılan arıcılıktır. Burada 
arıcılık yapan kişiler özel bir kurum tarafından denetlenmektedirler. Altıncı örnek 
ise banliyö apartmanlarının hemen sınırında hayvancılık yapmak için geliştirilen 
bahçedir. Bu uygulama hayvancılığı şehre getirmiştir. Bahçede bir sivil toplum 
kuruluşu isteyen çocuklara ve yetişkinlere eğitim de vermektedir. Yedinci örnek 
ise 1950’lerde yapılmış olan apartman bloklarının renovasyonu sırasında kurulan 
bir çiftliktir. Bu çiftlikte üretilen ürünler, çevrede yaşayanlara satılacaktır. Sekizin-
ci bahçede, isteyenlere eko-vatandaşlık öğretilmektedir. Burada 100’den fazla aile 
ile biri engelli okulu olmak üzere toplam 2 okulun mensupları gönüllü olarak ça-
lışmaktadırlar. Dokuzuncu bahçede, tarımla uğraşmak isteyen çevre halkına atık 
üretmemek ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak öğretilmektedir. Onuncu 
örnek ise her yaştan insana organik, uygun fiyatlı sürdürülebilir bahçeciliği öğre-
ten bir mahalle bostanıdır (10 Urban Agriculture Projects”, 2014). Paris’e ait tüm 
örnekler, kent tarımının ortaya çıkışı ile ilgili belirleyicilere işaret ettiği gibi ayrıca 
kentlilerin tarımsal üretimle temas etme ihtiyacında olduklarını da yansıtmaktadır.

Kent tarımının ikinci unsuru, kent çevresi tarımıdır. Kent içinde yapılan tarım ile 
kent çevresi tarımı arasında şöyle bir farklılık vardır: Kent çevresi tarımı, kırsal 
alanlara yakın kent çeperlerinde, daha çok ticari amaçlarla yapılan yoğun tarımdır. 
Kent içi alanların aksine bu bölgeler kırsal alanlarla daha çok temas halindedir ve 
değişime maruz kalırlar (Solduk, s. 36). Bu nedenle kent çevresi tarımı kent sınırla-
rının korunmasını sağlayabilir.

Kent tarımında üretim kadar satış ve pazarlama da önem taşımaktadır. American 
Planning Association (APA, 2007)’a göre kentsel tarımda ürün satışı için şu imkân-
lar vardır: Çiftlik içi-kapısında tezgâhlar, çiftçi pazarları, toplum destekli tarım, ku-
rumlara yönelik doğrudan satış, gıda kooperatifleri ve restoranlar, mağazalar gibi 
yerler için diğer satışlar.  Çiftlik içi-kapısında tezgâhlarda satış işlemleri, genellikle 

tek bir çiftçi tarafından bahçe veya pazar yerinde ve kent veya kent çeperi çiftlikle-
rinde doğrudan yapılmaktadır. Çiftçi pazarları tüketicilere doğrudan satış yapma 
amacıyla çeşitli çiftçiler tarafından perakende satış olarak sabit bir alanda yapıl-
maktadır. Toplum destekli tarım ise üretici-tüketici ilişkilerinde doğrudan satış ve 
dağıtıma dayalı, ortak harcama, ortak sorumluluk ve ortak riskleri vurgulayan bir 
modeldir. Üreticiler ekim sezonu başlangıcından itibaren tarım alanlarını kişiler 
veya aileler ile paylaşıp, haftalık veya iki haftalık aralıklarla tarım sezonu boyunca 
üretilen ürünleri tüketicilere ulaştırmaktadırlar. Kurumlara yönelik doğrudan sa-
tışta yerel üretilmiş gıda ürünleri okul, üniversite, hastane, huzurevi, hapishane, ba-
kım evi gibi kurumlara doğrudan satılırken; üretici ve tüketicileri bir araya getiren 
bir diğer sistem ise gıda kooperatifleridir (Rasouli, 2012, s. 28-29).

2.2. Kent Tarımı-Kentsel Tarımın Faydaları

Kentsel tarımla ilgili çalışmalar, gelişmekte olan ülkelerde ailelerine yiyecek sağla-
mak isteyen yoksul kentlilerin kent tarımı yaptığına dair örneklerden söz etmekte-
dir. Ancak kentsel tarımın önemli olmasındaki tek unsur bu değildir. FAO ve diğer 
uluslararası kalkınma örgütleri, sakinlerine ekonomik değer, ekolojik etki ve de 
rekreasyon alanları yaratmak gibi faydaları olduğu için kent tarımını desteklemek-
tedirler. Tabii ki bu faydaların en önemlisi hane halkı gıda tedarikine ve hanenin 
gelirine sağladığı katkıdır (FAO, 1996).

Gıda fiyatlarının yüksekliği, kentlerdeki yoksul nüfusun ucuz ve güvenilir gıdaya 
erişimini zorlaşmaktadır. Gıda fiyatlarını düşürebilecek imkânlardan biri, nakliye 
masraflarını azaltmaktır. Kentlerin bünyesindeki tarımsal alanlarda üretim yapı-
labilmesi, kendilerini daha ucuza besleyebilmelerini mümkün kılacaktır (Yenigül, 
2016, s. 294).

Tarımsal faaliyetler sayesinde hane halkının gıda temini (gıda güvenliği), ek ge-
lir ve istihdam (gelir güvenliği), eğlenme-dinlenme uğraşı oluşturmaları mümkün 
olabilir (Yenigül, 2016, s.295). Yani, kentsel tarım sürdürülebilir kentsel gelişme için 
önemli bir araçtır. Bütün bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetim-
ler, merkezi yönetimler ve özel sektörün iş birliği içinde olması gerekmektedir (Ye-
nigül, 2016, s.295).

Kent tarımı uygulamalarının belirlenmesinde ülkenin zenginlik düzeyi rol oyna-
maktadır. Kent tarımı, gelişmekte olan yani zengin olmayan ülkelerde genellikle 
gıda güvencesi ve yoksulluğun azaltılması için bir strateji olarak görülmektedir. 
Buna karşılık Amsterdam, Londra, Stockholm, Berlin, St. Petersburg, New York, 
Philadelphia, Cleveland, Montreal, Toronto, Vancouver gibi şehirlerde kent tarımı, 
kaynakların geri dönüşümü ve muhafazası, tedavi, rekreasyon, eğitim, güvenli gıda 
sağlama gibi amaçlarla yapılmaktadır (Sağlam, 2018, s.26). Bu çerçevede ilgi çekici 
bir başka nokta, ülkelerin zenginliğine ve bireylerin toplumsal sınıflarına bağlı ola-
rak kent tarımı ile uğraşma nedenlerindeki farklılaşmadır.  Gelişmiş-zengin ülke-
lerde kentsel tarımla, orta ya da üst orta gelir grubunda yer alan kişiler uğraşmak-
tadır. Bu kesimde yer alan çiftçiler kültürel bir faaliyet olarak tarım yapmaktadırlar 
(Solduk, 2010, s. 40). Daha az zengin ülkelerde ise gelir ve gıda elde etme amaçları 
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ön plandadır. Geniş arazilerin üretici ailelere küçük parseller halinde bölünmesiy-
le elde edilen mahalle bostanlarındaki (community garden) üretim genellikle gelir 
elde etmek ve üretim yapan kişi ya da ailelerin gıda ihtiyacı karşılanmak için yapıl-
maktadır (Solduk, 2010, s.40).

UNDP yukarıda sayılanlardan farklı olarak kentsel tarımın faydalarını göçmen-
lerin yerli nüfusla kaynaşması ve toplumsal barışa hizmet, turizmin gelişmesi 
(agro-turizm) ve dışlanmış grupların rehabilitasyonu olarak açıklamaktadır (Sol-
duk, 2010, s.50). Kentsel tarımın rehabilitasyon amaçlı kullanımı ile ilgili ABD’den 
çeşitli örnekler verilebilmektedir. Örneğin, Manhattan’a 80 km uzaklıkta ve kent 
çeperindeki bir bahçede, uyuşturucu bağımlıları ve alkolik kişilere yönelik iyileştir-
me programları sunulmaktadır. Chicago’da bulunan bir bahçe ise evsizler ve düşük 
gelirlilere mesleki eğitim ve iş olanakları sağlanmaktadır. Kentsel tarım sayesin-
de farklı etnik kökenler ve yaş gruplarındaki kişiler arasında ilişkiler kurulmakta, 
sosyal etkileşim, sağlık ve çevre gibi konularda eğitimler verilebilmektedir. Kentsel 
tarım karşılıklı sorumluluk, güven, paylaşım, dostluk ve suçu engelleme gibi insani 
faydalar oluşturmakta ve boş bırakılmış-güvensiz arazilerin yangın gibi tehlikelerle 
semt halkına zarar verme olasılıklarını azaltmaktadır (Rasouili, 2012, s.30-31).

Kent tarımı, pazar alanlarına kolay erişim sağlaması ve daha az paketleme yapıl-
ması nedeniyle de ekonomik avantaj sağlamaktadır. Mesafenin kısa olması depo-
lama ve taşıma maliyetlerini azalmakta, potansiyel tarımsal meslekler ve gelirler 
yaratılmakta, tüketiciye doğrudan ulaşılmaktadır. Böylece taze tüketilmesi gereken, 
dayanıksız ürünleri tüketme imkânı doğmaktadır (Solduk, 2010, s.36).

Kent tarımının çok önemli bir başka toplumsal etkisi geleneksel bilginin kaybol-
masına karşı önlem olabilmesidir. “Kente yapılan göç sonucu tarımsal bilgi ve bi-
rikimler de yeni kuşaklara aktarılamadan kaybolmakta böylece yalnız ekonomik 
bir aktivite olmayan tarımsal üretimin kültürel yönü de yok olmaktadır” (Sağlam, 
2018, s.2). Örneğin yukarıda söz edilen Paris’teki uygulamada kaybolan mantar 
çeşidinin tekrar üretilmesi hem lokal botanik bir türün hem de geleneksel bilginin 
korunmasını sağlamıştır. 

3. Yöntem

İstanbul’da tarımsal üretimin yapıldığı yerler arasında bulunan Beykoz, coğrafi 
konumu ve doğal imkânları sayesinde İstanbul için bir hazine gibi durmaktadır. 
Hâlâ tarımsal üretim yapılmakla birlikte ilçe kentleşme baskısı ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kent tarımı açısından iyi bir örnek olarak 
Alibahadır’da tarımın ve pazarlamanın her aşaması ile uğraşan Beytullah Demir’e 
ait çiftlikten yola çıkarak, Beykoz’da tarımın imkânları, güçlükleri ve geleceği ko-
nusunda betimleyici bir çalışma yapmaktır. Saha; Cumhuriyet Köyü, Mahmut Şev-
ket Paşa, Alibahadır ve Akbaba’dan katılımcılarla gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet 
Köyü ve Alibahadır, Kuzey Marmara Otoyolu’na paralel konumdadır. Yolların ya-
pılması ve ulaşımın kolaylaşması her bölgede kentleşmeyi arttıran faktörlerin ba-
şında gelmektedir. Bu bölgede henüz imar yoktur.

Araştırmaya katılan kişiler, çiftçi ve muhtarlar, amaçlı örneklemle seçilmiştir. Bu iş-
lemde öncelikle sosyal medya vasıtası ile bir süredir yapılan gözlemlerden hareket 
edilmiştir. İkinci aşamada, Beykoz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sadettin 
Çakır’ın yardımları ile katılımcılara ulaşılmıştır. Katılımcı grubunu, 6’sı çiftçi, 2’si 
muhtar olmak üzere 8 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların çeşitliliği Tablo 1’de gös-
terilmiştir. Birbirinden farklı özelliklere sahip kişiler seçilmesine rağmen araştırma 
sorusuna verdikleri cevaplarda benzer görüşler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle araş-
tırma sorusunun açıklığa kavuştuğu düşünülmektedir. Katılımcılara kimliklerinin 
paylaşılacağı bilgisi verildiği için burada isimleriyle yer alacaklardır. 

Tablo 1. Katılımcılara ilişkin notlar

Beytullah Bey
Alibahadır’da sebze-meyve üretimi yapıyor. Çiftlik kapısı tezgâhta 
satış yapıyor. “Sizin Sebze Bahçeniz” adlı hesapla Instagram’da tanıtım 
yapıyor. 

Engin Bey Babası ile Cumhuriyet köyde istiridye mantarı üretimi yapıyor. 
Profesyonel mesleklerini bırakıp tarıma geçmişler. Köyde 
oturmuyorlar. Büyük marketlerin tedarikçisi ve pazarlamada yerel 
yönetimden yardım alıyorlar.

Ali Bey Cumhuriyet Köy’de topraksız tarım yapılan “Adıgüzel Tarım”da 
çalışıyor. Büyük marketlerin tedarikçisi.

Göksel Bey Akbaba ve çevresinde sebze-meyve ve mevsime göre çiçek üretiyor. 
Semt pazarlarında satış yapıyor.

Mevlut Bey
Cumhuriyet köyde ilaçsız sebze ve meyve üretimi yapılan ve Acarlar 
Şirketler Topluluğuna bağlı olan “Misbahçem”in sorumlusu. İnternet 
satışı yapıyor.

Ahmet Bey
Mahmut Şevket Paşa’da sebze üreticisi. Pazarda ve çiftlik kapısı 
tezgâhta satış yapıyor ve tarladan toplama imkânı sunuyor. “Beykoz 
Doğal Fide” adlı Instagram hesabı ile tanıtım yapıyor.

Ali Durmuş Bey Cumhuriyet Köyü Muhtarı

Ali İhsan Bey Alibahadır Muhtarı

4. Bulgular

Araştırma için zaman ayırma ve bilgilerini paylaşma nezaketi gösteren katılımcılar, 
kent tarımı ile ilgili farklı örneklerin tanınma ve anlaşılmasına yardımcı olmuşlar-
dır. Bu bölümde, genel anlamda Beykoz’da tarımın imkânını, güçlüklerini ve gele-
ceğini betimlememize yardımcı olan paylaşımlar yer alacaktır.
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4.1. Beykoz’da Tarımın İmkânları

Görüşmelerden çıkan sonuçlara göre Beykoz, verimli bir alan ve çalışıldığı takdir-
de üreticiye imkânlar sunuyor. 

“3 dönüm iyi çalışan bir aileye yetiyor.” (Engin Bey)

Beykoz, İstanbulluların tercih ettiği dinlenme alanı olduğu için agro-turizmden 
yararlanma imkânı var. Ahmet Bey, dalından toplama seçeneği getirdiğini ve bu-
nun ilgi çektiğini söylüyor. 

Büyük sermaye tarafından destek gibi avantaja sahip olsa da Mevlüt Bey, Misbah-
çem’de yetişen ürünlere İstanbul dışından bile talep olduğunu ifade ediyor. 

Yerel yönetimin tarıma bakışı çiftçiyi teşvik ediyor. Ali İhsan Bey, “Sadettin Bey’den6 
önce bu ova gömlekli insan görmedi. Onda kent tarımını yaygınlaştırma vizyonu 
var” diyor.

Göksel Bey, sözleşmeli tarımın karpuzun canlanmasında önemli olduğunu düşü-
nüyor.

Beykoz Belediyesi’nin girişimlerine ek olarak Cumhuriyet Köyü Muhtarı Ali Dur-
muş, çeşitli girişimlerde bulunduklarını ve tarımı katma değeri yüksek hale getir-
mek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatıyor. İlk başta agro-turizm geliştirme 
amacıyla çalışmalara başladıkları görülüyor. Bir yürüyüş yolu hazırlığı yapıyorlar. 
Üreticilerin doğrudan satış yapacakları bir pazar yeri inşaatına başlamışlar. Üreti-
cilerin pazar yerinde yer almasında olabildiğince eşit koşulları sağlamayı hedefli-
yorlar. “Kent Tarımına önem veriyoruz. Hafta sonu binlerce insan köye geliyor. Şir-
ketlerin düzenledikleri tur programına pazaryeri de eklenecek. Yürüyüş yolu rotası 
sonunda pazara çıkacak.” diyerek çalışmaları anlatıyor. 

Üreticileri desteklemek ve ürünlerin pazarlamasını artırmak konusunda da çalış-
malara başlamışlar. Cumhuriyet Köyü Kadın Çiftçileri adlı bir kooperatifi kurmak 
için başvurmuşlar. Kooperatiflerin kent tarımı hakkındaki yayınlarda önerilen bir 
pazarlama yolu olduğu görülüyor. Köyün bu tercihinin köy ve İstanbul açısından 
değerli bir girişim olduğu anlaşılıyor.  Muhtar Ali Durmuş Bey, Cumhuriyet Köyü 
Tarım Atölyesi, Cumhuriyet 1937 ve Çavuşlu 1928 adlı 3 marka oluşturarak tescil 
edildiğini de ifade ediyor. Böylece köy ve çevresine gelen ve yol kenarlarında satılan 
çeşitli ürünleri standarda kavuşturmayı düşünmüşler. Bu düzenlemelerde kadınlar 
ve gençlerin öncelikli olduğunu söylüyor. Dünyadaki çeşitli kent tarımı uygulama 
örneklerinde de kadınların ön planda olduğu ve olmasının tavsiye edildiği görül-
mektedir.  

4.2. Beykoz’da Tarımın Güçlükleri

Katılımcıların görüş birliğinde olduğu ve belirttiği ilk güçlük işgücü ihtiyacı ve ta-
rımda istidamın azalması olmuştur. Beytullah Bey, köylünün çalışmadığını söylü-
yor. Cumhuriyet Köyü Muhtarı, erkeklerin bütün gün oturduklarını anlatıyor.

6  Beykoz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sadettin Çakır

 “Yevmiyeli eleman bulmak zor, asgari ücretle kimse çalışmıyor.” (Ali İhsan Bey)

İkinci güçlük, bölgeye yönelik gayrimenkul satın alma talebinin artması nedeniyle 
tarım alanlarının kaybedilmesi olarak ifade edilmiştir. Tarımdan kazanç düşük ol-
duğu için mal sahipleri arazilerini satmayı tercih ediyorlar. 

Ahmet Bey, “Değerli topraklarda tarım yapıyoruz. Buradaki 1 dönüm toprakla Ça-
talca’da köy alıyorsun. Ama maydanoz aynı fiyat.” diyor. Tarımla uğraşan biri olarak 
harcadıkları emeğin karşılığını alamadıklarını söylüyor ve ekliyor “Bu durum çev-
reye de olumsuz örnek oluyor.”

“İmar demek, ihanet demek.” diyen Beytullah Bey, yakın çevrelerinde satılan büyük 
araziyi örnek veriyor: “11 dönüm içinde tek başına bir kişi yaşıyor, üretimi engellen-
miş oluyor.”

Beykoz’da çiftçilerin topraklarının küçük olması nedeniyle destek alamamaları 
bir başka sorun olarak çıkıyor. İhtiyaç duydukları her şeyi kendilerinin yaptığını 
anlatan Ahmet Bey, “Seranın demirlerini bile kendimiz yaptık. İklimlendirmeli sera 
istedik. 5 dönüme destek vermiyorlar. En az 20 dönüm olması gerekiyor.” diyor ve 
böylece Beykoz’un toprak yapısı nedeniyle ortaya çıkan kendine has güçlüğünü 
ifade ediyor. 

Tarıma verilecek desteğin çok olumlu sonuçları olacağını söyleyen Beytullah Bey 
gübre saçma, ekim-dikim ve çapa makinesi gibi teknolojik imkânlara sahip oluna-
bildiği takdirde işçiliğin azalacağını ve ürünlerin ucuzlayacağını ifade ediyor.

İsmail Bey, en önemli güçlüğün Büyükşehir kanununun tarımı kısıtlayıcı maddele-
ri olduğunu söylerken, Ali İhsan Bey de köydeki suyun kirli olmasının önemli bir 
problem olduğunu dile getirmiştir. 

4.3. Beykoz’da Tarımın Geleceği

Görüşülen kişiler çocukların artık bahçede oynamadıklarını, gençlerin de tarımla 
ilgilenmediklerini anlatıyorlar. Göksel Bey, burada tarım yapan 8. kuşak olduğunu 
ancak, ailede ilgilenenlerin giderek azaldığını söylüyor. Ahmet Bey, “Çocuklar ge-
lecekte zabıtadan daha çok kazanacaksa tarım yapsın isterim” diyor. Beytullah Bey 
“Hepsi kravat peşinde” diyerek gençlerin hizmet sektöründe çalışmak istediklerini 
ifade ediyor. Ali Bey, tarım bitmek üzere, diyor. Ayrıca ebeveyn tutumlarına işaret 
ediyor: “Gençler tarımla ilgilenmiyor. Anne-babalar da çocuklarını zorlamıyorlar.” 

4.4. Alibahadır’da Tarım

Tarımın çeşitli problemleri olmasına rağmen “Sizin Sebze Bahçeniz” adlı hesapla 
Instagramda tanıtım yapan Beytullah Demir, çiftlik önü tezgâhta satışını sürdüren 
başarılı bir profil. Toplamda yılda 12.000 kişinin tezgâhı ziyaret ettiğini ve müda-
vim müşteri sayısının 1000 kişiyi bulduğunu söylüyor. Küçükçekmece’den, Bostan-
cı’ya İstanbul’un pek çok uzak semtinden ziyaretçi geldiğini anlatıyor. 
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Ektikleri tarlaların bir kısmı aileye ait, bir kısmı ise kiralanmış. 25 yıldır üretim 
yaptıklarını ve kapasitenin giderek büyüdüğünü söylüyor. Tarla sürmekten malın 
satımına kadar her şeyi kendileri yapıyor ve mümkün oldukça aile üyelerinden yar-
dım aldıklarını ifade ediyor. 70 yaş üzeri bir hanım olan annesi, gözlerinde önemli 
sorunlar olmasına rağmen tezgâhta çalışmaya devam ediyor. Beytullah Bey, gele-
neksel bilgi ve teknolojiyi birlikte kullandıklarını söylüyor. Teknolojik imkânlardan 
yararlanmak amacıyla destek verilmesi halinde Beykoz’un İstanbul’u besleyeceğini 
iddia ediyor.  

Köylünün çalışmadığını söyleyen Beytullah Bey’e göre, Alibahadır Köyü Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun hemen yanında bulunduğu için köylüler imar gelmesi ihti-
malini düşünmeye başlamışlar. Köylüleri ve köydeki eğilimi şu şekilde ifade ediyor: 
“Köyde kalanlar emekli maaşı ile geçiniyor, tarla satıyor. İnşallah akrabalarla anlaş-
mazlık patlak vermez ve düzen bozulmaz.”. Çok başarılı bir kent tarımı uygulaması 
kurmuş olan Beytullah Bey, gerçekten tarımı seven bir kişi. Ürünlerini pazarla-
ma konusunda yerel yönetimden destek almayan ve kentlilerin taze sebze yemek 
konusundaki talepleri sayesinde varlığını sürdüren bir çiftçi. “Şu anda ekilmeyen 
arazilerin hepsini verseler, işi bildiğim için kendi ekibimi kurar çok başarılı sonuç 
alırım” diye iddia edecek kadar da azimli ve çalışkan bir üretici. 

5. Tartışma

Alibahadır örneği kent tarımı ile önemli çıkarımlar yapmaya imkân vermektedir. 
“Sizin Sebze Bahçeniz”in başarısı, tarıma önem veren ve çok çalışan bir işgücün-
den kaynaklanmaktadır. Arkasında büyük sermaye olmamasına rağmen İstan-
bul’da duyulmuş ve yüksek bir talep ortaya çıkmıştır. Müşteriler alışveriş için uzun 
mesafeleri kat etmeyi göze almaktadırlar. O halde şehirde taze sebze-meyve alma 
ihtiyacı duyan pek çok kişi olduğu anlaşılmaktadır. Beytullah Bey, kapasitenin gi-
derek büyüdüğünü açıklamaktadır. Bu durumun, kent tarımına yönelik talebi de 
gösterdiği düşünülmelidir. 

Üretimin bütün aşamalarında çalışan, bu nedenle ağır bir iş yapan Beytullah Bey 
Instagram gibi yeni medya aracını aktif olarak kullanmaktadır. Tarımla ilgili tek-
nolojiyi de takip etmekte fakat yatırım yapamadığı için üretimde bu araçlardan 
yararlanamamaktadır. Bütün bunlar Alibahadır’da, Beykoz’da ve nihayet kentte ta-
rımdan vazgeçmemek için önemli nedenlerdir.

Beykoz’un diğer köyleriyle birlikte düşünüldüğünde, yerel yönetimin kent tarımı 
ile ilgili uyguladığı politikanın literatürdeki bilgiler çerçevesinde geliştirildiği ve bu 
durumun çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığı alan çalışmasından anla-
şılmaktadır. Ancak eksik uygulamaların da olduğu ifade edilmiştir. Örneğin destek 
alamayan çiftçilerin varlığı önemli bir eksiktir. FAO’ya göre politika belirlemede 
göz önünde tutulması gereken konulardan biri “çiftçilerin en acil ihtiyaçlarının 
belirlenmesidir. Bunlar, temel girdiler, bilgi, yasal engeller ya da toplumsal destek 
olabilir” (FAO, 1996).

FAO bir başka konu olarak, “kent ve kır arasındaki etkileşim”e dikkat çekmektedir. 
Beykoz’un kırsal alanları ile kent arasında güçlü bir etkileşim vardır. Çiftçilerin 

toprağı bırakıp, herhangi bir yerde maaşlı çalışmayı tercih etmelerinde bu konu-
nun da etkisi olabilir. Ayrıca tüm Beykoz’a yayılan mesire alanları hem turizmden 
kaynaklan bir gelir yaratmakta hem de etkileşimi artırmaktadır. Dolayısıyla bu du-
rum, tarımda çalışan işgücü sayısının azaltmaktadır.  

FAO ayrıca “tarımın toplumdaki ekonomik ve sosyal rolüne” dikkat çekiyor. Ger-
çekten genel bir sorun olarak tarımın ekonomik getirisinin düşüklüğü kadar sosyal 
olarak tercih edilmemesinden de söz etmek gerekmektedir.  Aile ve Sosyal Araştır-
malar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Türkiye’de Aile Değerleri Araştırma-
sı 2010”a göre “Çocuklar üniversite mezunu olmalıdır” diyen ebeveynlerin oranı 
%97,3’tür. Bu oran, gençlerin tarımdan uzaklaşmalarının nedenini ve buradaki 
ebeveyn tutumunu göstermektedir. 

FAO’ya göre kent planlamasında enerji, su temini, altyapı, ulaşım ve atıktan sorum-
lu birimlerin birlikte çalışılması öneriliyor. Ayrıca yerel yönetimlerin mali avantaj-
lar sağlamak için yardımcı olmaları tavsiye ediliyor (FAO, 1996).

Bu bölgenin en önemli şansı, yerel yönetimin gerçekten kent tarımını geliştirmek 
amacıyla hareket etmesidir. Ancak saha notlarında da görüldüğü gibi gerek su kir-
liliği gerek mali destekle ilgili eksikler bulunmaktadır. Ancak yerel yönetimin ti-
tizlikle konuyu ele alması, bu konuda olumlu sonuçlar alınacağını göstermektedir.

Bütün bu küresel sorun ve tespitlerden sonra özgün sorunlara da işaret etmek ge-
rekecektir. Birincisi, özellikle genç işsizliğine rağmen tarıma rağbet olmamasıdır. 
Bunun nasıl çözümlenebileceği çok disiplinli bir çalışmayı gerektirmektedir. Sos-
yolojik açıdan bu sorunun iki boyutu özel bir önem taşımaktadır. Birincisi, ço-
cukları memuriyet yapsın isteyen ebeveyn tutumlarıdır. Çözülmesi pek mümkün 
görünmeyen üniversite mezunu genç işsizliği bu tutum değişimini açıklayan bir 
göstergedir. İstiridye mantarı üreticiliğinde olduğu gibi, tarımla ilgili yeni alanla-
rın açılması ve buna bağlı mesleklerin kazandırılması çözüm için seçenek olabilir 
mi? İkincisi, statü meselesidir. Kentli mesleklerin statüsü daha yüksek görünebilir. 
Ebeveynlerin de bu konuda çocuklarının statüsünü düşünmeleri anlaşılabilir bir 
tutumdur. Ancak yukarıdaki örnekte yer verildiği gibi, paranın verdiği statünün 
yüksek olduğu bir devirde, zabıtanın statüsünün çiftçiden yüksek olmasının maddi 
koşullarla da ilgisi olabilir. En azından toprak sahibi ailelerde, çiftçilik mesleğini 
sürdürecek yeni “statülü” alanların yaratılması planlanabilir. Son olarak, gençlerin 
tarımından kopuşunun bilginin daha da eksilmesi anlamına geleceği eklenmelidir.
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Sözleşmeli Çiftçilik:  
Beykoz Örneği

Salih ÜNÜVAR1

Özet

Türkiye’de, 1980 sonrasında serbest pazar ekonomisine geçiş süreci başlamıştır. 
Özellikle 2000 sonrasında yasal düzenlemelerle beraber tarımda devlet destek-
lerinin azaldığı, taban fiyat uygulamasının birçok ürün için kaldırıldığı, ürün fi-
yatlarının piyasa koşullarına bırakıldığı ve bununla dünya piyasalarıyla uyumun 
sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bununla beraber kırsalda -özellikle genç nü-
fus- istihdam kaygısıyla şehre göç etmeye devam etmektedir. Kırsalda kalanlar da 
tarımda üretim birimi olarak varlıklarını sürdürebilmek adına beka mekanizma-
ları şeklinde adlandırılan stratejiler geliştirmişlerdir. Tarımda metalaşmanın art-
masıyla birlikte, çiftçiler ayakta kalabilmek için gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, 
üretimi çeşitlendirmek, ürün kalitesini artırmaya yönelik iyi tarım uygulamaları 
veya organik tarıma yönelmek, sertifikasyona dayalı üretim ve sözleşmeli çiftçilik 
yapmak gibi çeşitli uygulamalara başvurmaktadır.

Sözleşmeli çiftçilik uygulamasında sözleşme şartları ürün çeşidine göre değişir, 
alıcılar ürünün kalitesine dair standartlar belirler ve bu standartlara uyum sağla-
ması için ürünün tohumdan son haline gelinceye kadar gerekli girdiler konusunda 

1  Arş. Gör, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, salihunuvar@istanbul.edu.tr
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üreticilere destek olurlar. Sözleşmeli çiftçiliğe, şartların genel olarak alıcılar lehine 
belirlendiği ve çiftçilerin aleyhine koşulların yer aldığı yönünde eleştiriler getirilir. 
Öte yandan birçok üretici, ürünü satma garantisi anlamına gelen bu uygulamaya 
taraftar görünmektedir. 

Ocak 2020’de Beykoz Tarım Çalıştayı’nda önemli ve modern bir yöntem olarak 
gündeme gelen “Adil Sözleşmeli Tarım Projesi”, Mayıs 2020’de Beykoz Belediye-
si’nin 19 çiftçi ile sözleşme imzalamasıyla hayata geçirilmiştir. Baldan karpuza çe-
şitli ürünlere alım garantisi sunulan proje ile tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürün 
imkânı sunulurken, üreticiler daha fazla gelir elde etme olanağı kazanmaktadır. Bu 
çalışmada “adil sözleşmeli tarım”ın üreticiler ekseninde nasıl sonuçlar doğurduğu, 
sözleşmeye katılan üreticilerle görüşmeler yapılarak ele alınmıştır. Söz konusu pro-
jenin uygulanma örneklerinin sonuçlarına yer verilen çalışmada, kırsal kalkınma 
ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği çerçevesinde uygulamaya yönelik bir 
değerlendirme sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tarım, Beykoz’da tarım, kırsal kalkınma, sözleşmeli çiftçilik, 
kırsal sürdürülebilirlik

Bu çalışmada, öncelikle 1980 sonrası Türkiye tarımının dönüşümü, uluslararası pi-
yasalara uyum amacıyla girilen yeni düzen ve bu süreçte üreticilerin geliştirdikleri 
stratejiler, literatürdeki çalışmalardan yola çıkarak ele alınmıştır. Bu stratejilerden 
biri olan sözleşmeli çiftçiliğin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimine, uygulama-
ya olumlu ve eleştirel yaklaşımlara değinilmiştir. Beykoz’da uygulamaya konulan 
sözleşmeli çiftçilik projesinin gelişim süreci açıklanmış, devamında ise saha araş-
tırmasından hareketle bulgulara ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Sonuç bölü-
münde ise sözleşmeli çiftçilik ve Beykoz özelinde sürdürülebilir kırsal kalkınma 
konusu tartışılmıştır.

1. 1980 Sonrası Tarım

1980 sonrasında Türkiye, dünya piyasalarına uyum sağlama yolunda bir ekonomi 
politikası izlemiştir. Ülke 1960 sonrası uyguladığı ithal ikameci ekonomi anlayışın-
dan uzaklaşmış ve ihracatı artırmaya yönelmiştir. Bu değişimde uluslararası kon-
jonktürün önemli etkisi söz konusudur. 1980 ve sonrası Türkiye için küreselleşme, 
küresel piyasalara açılma, uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği ilişkilerinin 
gündemde olduğu bir dönem olmuştur.  

Bu dönemde, Türkiye Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası (WB) gibi kurumlar nezdinde tekrar gü-
ven kazanmış ve krediler almıştır. Ödeme dengesinin iyileştirilmesine, enflasyonla 
mücadeleye, ihracata ve serbest piyasa ekonomisine yönelik bir iktisadi program 
izlenmiştir. Bu dönemde tüketim mallarının çeşitliliği artmış, yabancı yatırımlar 
da teşvik edilmiştir. Turizm sektöründe gözle görülür bir canlılık yaşanmış, öte 
yandan 1960’larda planlanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) hız kazanmıştır 
(Zürcher, 2000, s. 425). 

1980 sonrasında serbest pazar ekonomisine geçilmesi ile Türkiye’de tarım alanın-
da devlet desteklerinde azalma süreci yaşanmıştır. Ürünlerin çoğunluğunda taban 
fiyat uygulamasının kaldırılması ile ürün fiyatlarının piyasa koşullarına bırakıldığı 
bir döneme geçilmiştir. Birçok ülkede tarımsal üretim ve yerel üretici destekleme-
lerinde geriye dönüşler olmuş, içeride fiyat ve girdi desteği kesilmesi ve dış ticarette 
korumacı politikalardan vazgeçilmesiyle dünya piyasalarıyla uyum hedeflenmiştir. 
Piyasanın ve rekabet mantığının toplumu ve toplumsal davranışları yönetmesi ola-
rak tanımlanabilecek neoliberal zihniyet, Türkiye şartlarında üreticileri tamamen 
piyasanın insafına bırakmamıştır. Devlet tarafından tarım bir şekilde desteklenme-
ye devam etmiştir. Ancak yine bu dönemde, küreselleşme ve kapitalistleşme süreç-
leriyle beraber devlet politikalarının etkili bir düzenleme aracı olmaktan uzaklaş-
tığı söylenebilir (Keyder ve Yenal, 2018, s. 36-9). Taban fiyat, devletin bir ürün için 
belirlediği asgari alım fiyatını ifade eder. Bu uygulama ile devlet tarımsal üreticileri 
piyasadaki fiyat dalgalanmalarından korumayı ve ürün fiyatının belirli bir düzey 
altına düşmesini önlemeyi amaçlar. Devletin alıcı olmaktan çıktığı ve fiyatların pi-
yasa tarafından belirlendiği son dönemlerde, alıcıların ellerinin daha güçlü olduğu 
değerlendirilmektedir.

Literatürde bu dönemde, özellikle 2000 sonrası kır konulu çalışmalarda, küresel 
süreçlerin tarım üzerine etkilerini ele alan ve bunları dünya genelindeki süreç ve 
teorilerle karşılaştırmalı açıklamaya çalışan, 1980 sonrası politikaların köylülerin 
geçim stratejilerini nasıl etkilediğini ele alan yayınlar öne çıkmaktadır (Arslan, 
2019, s.182). Kırsal alanda yaşayanlar, üretim birimi olarak varlıklarını sürdürebil-
mek adına, Türkiye tarımında artan metalaşmanın da etkisiyle, ürün çeşitlenmesi, 
ürün kalitesinin artması, sertifikasyon ve sözleşmeli çiftçilik gibi pazarla baş etme 
stratejileri geliştirmişlerdir (Keyder ve Yenal, 2018, s.73-83).

Zülküf Aydın (2001) 1980 sonrası yapısal uyum politikalarının köylülerin beka 
stratejilerini nasıl etkilediğini Aydın Söke’ye bağlı Tuzburgazı ve Eskişehir Sivri-
hisar’a bağlı Kınık köylerinden yola çıkarak inceler. Tuzburgazı, dünya pazarları 
için pamuk üreten ve yüksek teknolojiye sahip bir köy iken; Kınık, topraklarının 
çoğunda kuru tarım yapılan, daha çok geçimlik ve iç pazar için üretim yapılan bir 
köydür. Aydın, bu iki köy özelinde kırsal alanda yaşayanların üretim birimi olarak 
varlıklarını sürdürebilmek adına geliştirdikleri stratejiler olarak tanımladığı “beka 
mekanizmaları” yönünden oldukça benzer özellikler saptar. Bu stratejileri de yeni 
gelir kaynakları yaratmaya çalışmak, birikmiş kaynakları harcamak ve borçlan-
ma, tüketimi sınırlama şeklinde ifade eder. Çağlar Keyder ve Zafer Yenal (2018, 
s.49-102) ise İzmir Dikili, Antalya Kumluca ve Serik ilçelerindeki 11 köyden yola 
çıkarak küreselleşen Türkiye tarımında, artan metalaşmayı ve çiftçilerin bu süreç-
teki stratejilerini incelemişlerdir. Çiftçiler ürün çeşitlenmesi, sözleşmeli çiftçilik, 
sertifikasyon ve ürün kalitesinin artması yoluyla ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. 
Keyder ve Yenal’a göre, bu bölgelerde artan turistik tesisler ve yazlıklarla beraber 
turizm, tarımın konumunu zayıflatmış, kırsaldaki iş gücünün çevreye geçici, mev-
simlik veya uzun süreli işlere yönelmesine yol açmıştır. Ancak bu iş değişimleri 
doğrudan kırdan kente göç sürecini doğurmamıştır. Köylülerin köyde yaşamaya 
devam edip, günlük işe gelip gittikleri gözlenmiştir. 
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Son dönemlerdeki pandemi ile beraber gıdaya erişimin önemi daha da artmıştır. 
İnsanların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi meselesinin yanı sıra iklim değişikli-
ği, su kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilirliği gibi süreçlerin tarıma ve gıdaya 
etkisi hem uluslararası hem de ulusal ölçekte önümüzdeki dönemin temel gün-
demleri arasında görünmektedir. 

Bu başlık altında kısaca 1980 sonrası tüm dünyada yaşanan gelişmelere paralel 
Türkiye’nin ekonomi politikasında yaşanan değişimlerin kırı nasıl etkilediğine de-
ğinilmiştir. Vurgulanmak istenen kırsal bölgelerde yaşayan genç nüfus azalmış ve 
kırdan kopuş süreci sürmekte olsa da tarımsal üretimin bir şekilde devam ettiğidir. 
Üreticiler değişen piyasaya ayak uydurmak için çeşitli stratejiler geliştirmektedir. 
Bu stratejilerden bir tanesi de sözleşmeli çiftçiliktir. Çalışmanın devamında ön-
celikle sözleşmeli çiftçilik açıklanacak ardından İstanbul’un tarımsal üretim anla-
mında tarihi ve stratejik bir öneme sahip Beykoz ilçesinde kırsal kalkınma açısın-
dan önem verilen ve uygulamaya konulan sözleşmeli çiftçilik değerlendirilecektir. 

2. Sözleşmeli Çiftçilik2

Sözleşmeler, karşılıklı anlaşmayla ortaya çıkan, taraflara karşılıklı sorumluluklar 
yükleyen işlemler şeklinde tanımlanabilir. Sözleşmeli çiftçilik ise kısaca alıcının 
ürünler için belirli nihai şartlar belirlediği, hasat zamanı da ürünleri satın almayı 
taahhüt ettiği uygulamayı ifade etmektedir. Bu uygulama alıcıya üreticilere teknik 
ve girdi desteği sağlayıp, üretim aşamalarını kontrol etme yetkisini verirken; üreti-
cilere de ürünlerinin daha önce belirledikleri fiyat ya da fiyat belirleme yöntemiyle 
satacağının garantisini vermektedir. Uygulamanın ürünlere göre şartları ve içeriği 
değişmekle beraber sözleşmeli çiftçilik tanımı şu şekildedir:

Sözleşmeli çiftçilik, firmalar ve üreticiler arasında belli bir ürünün ekimi, dikimi 
ve hasadını kapsayan, üreticinin üretimi gerçekleştirme yükümlülüğü karşısında 
firmanın da ürünü belli koşullarda satın almayı taahhüt ettiği bir üretim ve pazar-
lama şekli olarak ifade edilmektedir. Bu modelde sözleşmeyle belirlenen süreler 
içerisinde üreticiler tarafından toprak, işgücü ve üretim araçları sağlanmakta, fir-
ma ise tohum, gübre gibi üretim girdilerinin yanında teknoloji, kalite kontrol gibi 
araçlarla üretim sürecini denetlemektedir (Ulukan, 2009, s.22).

Dünyadaki sözleşmeli çiftçilik örneklerinin tarihine bakıldığında yeni bir uygu-
lama olmadığı, uygulamanın kökenlerinin 19. yüzyıl sonlarına dayandığı görül-
mektedir. Japonya yönetimi altındaki Tayvan’da 1885’lerden itibaren şeker üreti-
minde kullanılan uygulamaya, ABD’de ise 20. yüzyıl başlarında rastlanılmaktadır. 
Son yıllarda dünya ölçeğinde hemen hemen her yerde görülen uygulama Avrupa 
ve ABD’nin yanı sıra Asya, Latin Amerika, Afrika’da da giderek yaygınlaşmaktadır 
(Rehber, 2016, s.36; Ulukan, 2009, s.72).

Dünyadaki örnekleri gibi uygulamanın Türkiye tarihi de eski dönemlere dayan-
maktadır. Uygulamanın ilk örnekleri 1926’da ilk şeker fabrikasının kurulmasına 
dayandırılabilir fakat bugünkü manada sözleşmeli çiftçiliğin 1960’larda başladı-

2  Çeşitli kaynaklarda “sözleşmeli tarım” veya “sözleşmeli üretim” adlandırması da görülmekle beraber, çalışmada 
“sözleşmeli çiftçilik” tercih edilmiştir.

ğını söylemek mümkündür. İlk örnekler, 1960’ların ikinci yarısında Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş.’nin şeker pancarı ekim ve alımı için yaptığı uygulama ile Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli tohum üretimidir. 1970’lerle beraber 
özel sektörde de hayata geçirilen uygulamanın ilk yaygınlaştığı alan ise sanayi tipi 
domates üretimidir (Ulukan, 2009, s.128-130). Sözleşmeli çiftçiliğin Türkiye’deki 
ilk örneklerinde alıcı tarafında devletin bulunduğu görülse de, bugün uygulama 
özel sektör eliyle -hayvancılığı da içerecek şekilde-  birçok sebze ve meyve için uy-
gulanmakta, market zincirleri ve uluslararası tarım-gıda şirketleri tarafından tercih 
edilmektedir.

Türkiye’de günümüzde sözleşmeli çiftçiliğin yasal dayanağı “Sözleşmeli Üretim 
İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleridir. 2008’de çıkarılan ve 
2014’te çeşitli değişiklikler yapılan yönetmelikte, tarımsal üretim sözleşmesi “söz-
leşmeli üretime konu olan ürünün cinsi, miktarı, fiyatı veya fiyatlandırma yöntemi, 
üretim şekli, teslim tarihi gibi hususları içeren sözleşme” olarak tanımlanmaktadır. 
Bu uygulama ile yönetmelikte yer verildiği üzere verim ve kalitenin arttırılması, ta-
rımda sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi, planlı 
üretim yapılması, yeni üretim teknikleri konusunda bilgi aktarılması ve özendi-
ricilik amaçlanmaktadır (Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul ve Esaslar, 2008). Ta-
rım ve Orman Bakanlığı’nın sözleşmeli çiftçiliği Türkiye çapında yaygınlaştırmaya 
yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte planlı 
üretim dâhilinde ürün fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmenin ve fiyat is-
tikrarını sağlamanın da hedeflendiği söylenebilir.

Sözleşmeli çiftçilik üreticilere satış ve fiyat garantisi sağlamakta, girdilerini temin 
etmekte, ayni ve nakdi ödemeler yapmakta, teknik destek ve kredi imkânlarının 
sağlanmasında fırsatlar sunmaktadır. Tüketicilere ise gıda güvenilirliği ve ürün 
kalitesi sağlamaktadır. Öte yandan sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammaddenin 
teminini kolaylaştırırken, sanayicilere güvenilir üreticiler ile çalışabilme, işgücünü 
azaltabilme ve dikey bütünleşmeyi sağlama gibi katkısı bulunmaktadır. Tüm aktör-
lere sağladığı bu imkânlar değerlendirildiğinde sözleşmeli çiftçilik “faydalı” olarak 
değerlendirilmektedir (Gürkan, 2017, s.14-5). Birçok örnekte alıcılar tohum, gübre, 
ilaç vb. gibi ürün için gerekli girdileri üreticilere sağlamaktadır. Üreticiler bu şekil-
de girdilerini karşıladıklarında bankalardan kredi almaktan ve ek faiz maliyetin-
den kurtulmakta, alıcılar ise ürün için doğru zirai girdilerin kullanılmasını garanti 
altına almaktadır. Alıcılar tüm bu süreçlerde ürünün kalitesinde istediği şartların 
sağlanmasını kontrol etmektedir. Ayrıca üreticileri tarımdaki teknolojik yenilikler-
den ve imkânlardan haberdar etmekte, teknik desteğin yanında çeşitli eğitimlerle 
de onları destekleyebilmektedir.  

Sözleşmeli çiftçiliğe ilk olarak üreticilerin büyük tarım-gıda şirketlerinin taşeron-
ları haline geldiği yönünde eleştiriler bulunmaktadır. Bu savı destekleyenlere göre; 
alıcılar üretim sürecini kontrol ederken ve nihai şartları belirlerken, üreticiler tar-
lalarında onların işçileri konumuna gelmektedir. Üstelik üretim sürecindeki doğal 
olaylar kaynaklı zararlardan üreticilerin sorumlu tutulduğu, sözleşmelerin eşitsiz 
şartlarda ve genel itibariyle alıcılar lehine hükümler barındırdığı öne sürülmek-
tedir (Aydın, 2018, s.275-80, Keyder ve Yenal, 2018, s.73-6). İkinci eleştiri ise fiyat 
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dalgalanmalarındaki anlaşmazlıklar olarak değerlendirilebilir. Yakın zamanda Ali 
Ekber Yıldırım’ın Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde de yer verdiği üzere fiyat dalga-
lanmalarında üretici veya alıcılar yer yer sözleşme şartlarını yerine getirmemekte-
dir. Üreticilerin ürünlerini başka alıcılara daha yüksek fiyattan sattığı veya satıcı-
ların ürünleri daha düşük fiyata başka üreticilerden temin yoluna gittiği örneklere 
rastlanılmaktadır. Burada sözleşme şartlarının yerine getirilmemesinde yasal yap-
tırımların yetersizliği söz konusudur (Yıldırım, 25 Kasım 2020). 

Sözleşmeli çiftçilik, sahip olduğu dezavantajlara rağmen, üreticiler açısından pa-
zara ulaşma, finansman ve teknik destek noktasında başka alternatifleri olmadığı 
için tercih edilmektedir (Echanove ve Steffen, 2005, s.166’dan akt., Keyder ve Yenal, 
2018,s. 75-6). Sonuç olarak, sözleşmeli çiftçilik üreticiler açısından gereken şartları 
yerine getirdikleri takdirde ürünlerini satma garantisi anlamına gelmekte, ürünle-
rin daha sağlıklı, kaliteli ve güvenilir üretimini sağlama imkânına sahip bir yöntem 
olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Beykoz’daki uygulama örneği bir sonraki bö-
lümde ele alınacaktır.

3. Beykoz’da Sözleşmeli Çiftçilik

3-4 Ocak 2020 tarihlerinde akademisyen, araştırmacı, girişimci ve çiftçilerin ka-
tılımıyla “Beykoz Tarım Çalıştayı” düzenlenmiştir.3 Çalıştay ile ilçenin tarım po-
tansiyelinin tespiti, tarımı teşvik, üretimi artırmak, yerel ürünlerle ekonomik kal-
kınma ve canlanmayı sağlamak amaçlanmıştır. Tarım ve hayvancılığın geçmişteki 
ve bugünkü durumu değerlendirilmiş, ilçedeki üreticilere yönelik doğru üretim ve 
pazarlama teknikleri, dijital tarım ve tarım teknolojileri gibi konular ele alınmıştır. 
Beykoz’dan marka üretmek, tarım teknolojilerini yaygınlaştırmak çalıştayda öne 
çıkan öneriler arasındadır. (Beykoz’un Tarım Potansiyeli Akademisyenlerle Masa-
ya Yatırıldı, 2020).

Çalıştayda gündeme gelen bir diğer öneri ise Ferhan Geylan Bey’in (2020, s.293-9) 
“Sözleşmeli Üreticilik” başlıklı tebliğinde yer almaktadır. Geylan, küçük ölçekli böl-
gelerin sürdürülebilir bölgesel kalkınması konusunda “Adil Sözleşmeli Tarım” mo-
delini önermektedir. Modeli kısaca, çiftçinin girdisini hesaplayıp adil bir sözleşme 
ve iyi bir fiyatla ürünü satın alma olarak ifade etmektedir. Geylan, ürünün kaliteli 
ve sağlıklı olması için şartları belirleyip, üreticilerle iyi bir fiyatla sözleşme yapmayı, 
Beykoz özelinde ise ürünü direkt üreticiden satın alacak yerel gıda toplulukları 
oluşturabileceklerini kendi deneyimlerinden yola çıkarak dile getirmektedir.

Çalıştayın kapanış oturumunda Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın (2020, 
s.303) “Üretim aşamalarının denetlenebildiği, ne üretildiğini bildiğimiz ürünlerin 
satışı ile ilgili biz her türlü desteği vereceğiz. Ne üretiliyor, nasıl üretiliyor? O süreç-
leri takip edeceğiz. Ona göre ekibimiz oluşacak ve onların satışında destek olaca-
ğız. Belli fiyattan alım garantisi, belediye olarak da verebiliriz.” diyerek uygulamaya 
yeşil ışık yakmıştır. Proje çalışmalarına Şubat 2020’de başlanıldığı görülmektedir 
(Beykozlu Çiftçilere Alım Garantili Üreticilik Müjdesi, 2020). Covid salgını süreci-

3  “Beykoz Tarım Çalıştayı” daha sonra kitaplaştırılmıştır. Söz konusu yayında “Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi”, 
“Topraksız Tarım, Örtü Altı Yetiştiriciliği ve Hayvancılık”, “Yerel Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği”, “Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler” ile “Üretilen Ürünlerin Pazara Sunulması” konu başlıklarında katılımcıların toplamda 10 tebliği 
yer almaktadır.

nin Mart 2020 itibariyle etkisini derinden hissettirmeye başladığı Türkiye’de, ben-
zeri belediye kaynaklı uygulamalar daha önce de görülmekle birlikte, Ankara (An-
kara’da Sözleşmeli Çiftçilik Dönemi Başladı, 2020) ve İstanbul (İmamoğlu’ndan 
Çiftçiye Üretim ve Alım Desteği, 2020) Büyükşehir Belediyelerince de başlanmıştır. 
Belediyeler eliyle yapılan uygulamanın önümüzdeki yıllarda artarak yaygınlaşacağı 
söylenebilir.

Beykoz’da proje fiili olarak Mayıs 2020’de Beykoz Belediyesi’nin 19 çiftçi ile 180 
bin m2 arazi üzerinde sözleşme imzalamasıyla başlamıştır. Baldan karpuza çeşitli 
ürünlere alım garantisi sunulan proje ile tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürün imkânı 
sunulurken, üreticiler daha fazla gelir elde etme olanağı kazanmaktadır. Belediye 
Başkanı Murat Aydın gerçekleştirilen tarım çalıştayı ile ortaya çıkan alım garantili 
üreticilik modelinin hayata geçirilerek Beykoz’da tarımın stratejik güç olması için 
çiftçilere eğitim, tohum, fide ve alternatif ürün başta olmak üzere her türlü desteği 
sunacaklarını dile getirmiştir (Beykoz’da Alım Garantili Tarımla Yüzler Gülecek, 
2020). 

Adil Sözleşmeli Tarım Projesi çiftçiler açısından oldukça önemlidir. Bu proje deği-
şen piyasa koşulları ile mücadele etmesi gereken çiftçileri korumakta ve rahatlat-
maktadır. Beykoz Belediyesi ile alım sözleşmesini imzalayan çiftçiler bunu ifade 
etmekte ve bu uygulamanın tarımın devamlılığı açısından çok kıymetli olduğu-
nu dile getirmektedir (Beykoz Elmasında Yüzler Gülüyor, 2020). Proje ile çiftçiler 
tarımda profesyonelleşerek daha rekabetçi olmakta, bu durum ilçedeki tarımı da 
yeniden canlandırmaktadır. Örneğin bir bal kabağı çiftçisinin şu sözleri oldukça 
önemlidir: “İlçenin köylerindeki 10 dönümlük arazimde, doğal yöntemler ve ata 
tohumuyla bal kabağı yetiştiriyorum. Beykoz’un bal kabağı hem çok leziz hem de 
grip, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı bire birdir, vücuda direnç verir. 
Beykoz Belediyesi’nin tarıma verdiği destekle amatör olarak başladığım çiftçiliği 
artık profesyonel olarak yürütüyorum” (Beykoz’da Bal Kabağı Mevsimi, 2020).

4.Yöntem

Beykoz geniş ormanlık alanlara sahip olmasının yanında, büyük tarım arazilerine 
de ev sahipliği yapmaktadır. İlçede tarım sınırlı bir şekilde sürdürülmekte ise de 
ilçenin sit alanı ilan edilmesi, yeni inşaatlar için imar izni verilmemesi, gıdanın 
artan önemi, Beykoz Belediyesi’nin üretim destek ve teşvikleri göz önünde bulun-
durulduğunda tarımsal üretimin artmaya başladığı görülmektedir. Bu araştırmada 
2020 yılının hemen başında geniş bir katılımcı kitlesiyle düzenlenen Beykoz Tarım 
Çalıştayı’nda gündeme gelen ve hemen ardından uygulamaya konulan “Adil Söz-
leşmeli Tarım” projesi değerlendirilecektir. Saha Cumhuriyet, Mahmut Şevket Paşa, 
Alibahadır ve Akbaba köylerinden4 katılımcılarla gerçekleştirilmiştir. 

4  2012’de yapılan ve kamuoyunda büyükşehir/ bütünşehir olarak bilinen düzenleme ile mevcut büyükşehirlere yeni 
büyükşehirlerin eklenmiş ve “… İllere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin 
tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları 
ilçenin belediyesine katılmıştır.” (On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması, 2012). Bu sebep-
le de daha önce köy olan birçok yerleşim bölgesi bugün mahalle statüsüne geçmiş ve köy olmaktan çıkarılmıştır. 
Mevcut köy tanımlaması idari bir tanımlama olup, tam olarak kırı karşıladığı söylenemez. Çalışmada, 2012’deki 
yasal düzenleme sonrası ortaya çıkan, büyükşehirlerdeki eski köyleri kırsal mahalle olarak tanımlamaktansa köy 
ifadesi tercih edilmiştir.
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İlk aşamada Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam ve Beykoz Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Müdürü Sadettin Çakır Bey ile görüşülerek Beykoz’un tarım 
politikaları, tarım çalıştayı ve adil sözleşmeli tarım projesine yönelik bilgi alınmış-
tır. Alınan bu bilgiler, yapılan görüşmelerdeki tema ve sorulara ışık tutmuştur. Yet-
kililerden sözleşme imzalanan çiftçiler konusunda destek alarak, amaçlı örneklem 
ile katılımcılar belirlenmiştir. Katılımcılar, sözleşme yapılan 4 çiftçi, karşılaştırma 
yapma fırsatı sunması sebebiyle 1 sözleşme imzalamayan çiftçi, 1 tarım çalışanı ve 
2 muhtardan oluşmaktadır. Pandemi şartlarından dolayı saha görüşmelerinde ka-
tılımcı sayısı sınırlı kalmıştır fakat muhtarlarla yapılan görüşmeler köylere ilişkin 
oldukça kapsamlı açıklamalar sunmuştur. 

Sözleşmeli çiftçilik kapsamından katılımcılardan karpuz alımı için Ç1, elma, kiraz 
gibi çeşitli meyveler için Ç2, mantar için Ç3 ve domates için Ç4 ile sözleşme imza-
lanmıştır. Ç1 çiçek, sebze, meyve üretimi gerçekleştirmektedir. Ç2 ürettiği sebze ve 
meyveleri internet üzerinden Türkiye’nin her tarafına satış yapmaktadır. Ç3 tarla 
kiralayıp babası ile birlikte mantar yetiştiriciliği yapmaktadır. Ç4 çiftçilik yapma-
nın yanı sıra, ziraat odasında çalışmaktadır. Sözleşme imzalanmayan Ç5 ise sebze 
üreticisi olup pazarda ve kapı önü tezgâhta satış yapmaktadır. Muhtarlar M1 ve M2; 
tarım çalışanı ise TÇ ile gösterilmiştir. TÇ büyük market zincirlerine ürün tedarik 
eden bir tarım firmasında çalışmaktadır.

Araştırmada katılımcılara çiftçilik harici bir gelirlerinin olup olmadığı, hangi 
ürünleri ürettikleri, ürün tercihlerini neye göre yaptıkları işletmelerinin büyük-
lükleri, çalışan sayıları, daha önce sözleşmeli çiftçilik tecrübelerinin olup olmadı-
ğı, uygulamadan beklentileri, sözleşmeli çiftçilik sürecinde gördükleri destekler, 
Türkiye’deki benzer uygulamalardan haberdar olup olmadıkları, kooperatifleşme 
konusunda fikirleri ile tarım ve sözleşmeli çiftçiliğe bakışları üzerine sorular yö-
neltilmiştir. Sorularla beka mekanizmaları ve Beykoz’da uygulanan stratejilerden 
sözleşmeli çiftçilik anlaşılmaya çalışılmıştır.

5. Bulgular ve Değerlendirmeler

Bu bölümde, Beykoz’da tarım ve özellikle sözleşmeli çiftçilik üzerine sorulan so-
rulara katılımcıların verdikleri cevapların bir değerlendirilmesi sunulacaktır. 
Katılımcıların cevapları Beykoz’da tarımın değerlendirilmesi açısından arazi bü-
yüklüğü, çalışanlar; Beykoz’da beka mekanizmaları açısından gelir kaynakları, 
ürün çeşitliliği, ürün kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar, sözleşmeli çiftçilik 
ve belediye destekleri bağlamında ele alınacaktır. Sözleşmeli çiftçiliğin bir çıktısı 
olarak çiftçi kayıt sistemine ilişkin kısa bir değerlendirmenin ardından bu bölüm 
görüşmelerden elde edilen veriler ve Beykoz Tarım Çalıştayı çerçevesinde Beykoz 
özelinde bazı öneriler sunularak sonlandırılacaktır. 

5.1. Beykoz’da Tarım5

Beykoz’da genel olarak arazi mülkiyeti açısından küçük toprak sahipliğinin yaygın 
olduğu görülmektedir.6 Ç2 200 dönümün üzerinde bir alanda üretim gerçekleştir-
diğini, TÇ ise 20 dönüm civarı bir alanda topraksız tarım yapıldığını ifade etmiştir. 
Bu işletmelerin kurulmasında ve devamında büyük sermayelerin şart olduğu gö-
rülmektedir. Ç5 köylerindeki toprak mülkiyetinin küçük yapılı olduğunu, kendisi-
nin 5 dönüm alanda üretimini sürdürdüğünü ifade etmiştir. Ç3 ise 2,5-3 dönüm bir 
alanı kiralamak suretiyle üretim faaliyetlerini devam ettirdiklerini dile getirmiştir. 

Ç4 girdi maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle tarımın büyük arazilerde daha kâr-
lı olduğunu ifade etmiştir. Öte yandan katılımcılar bakanlık kaynaklı desteklerin 
azlığından, çeşitli desteklerden yararlanmada ise 20 dönüm şartı olduğundan ve 
bunun birçok üreticiyi mağdur ettiğinden bahsetmişlerdir. Tarımsal desteklerin de 
daha çok büyük tarım işletmelerine verildiği, Beykoz’da küçük arazi sahibi işletme-
lerin yaygınlığı göz önüne alındığında onların desteklenmesine yönelik çalışmala-
rın gerekliliği görülmektedir. 

Çalışanlara bakıldığında, katılımcıların çoğunluğunun halen aile işletmesi olarak 
tanımlayabileceğimiz küçük işletmeleri bulunmaktadır. Bu küçük işletmeler ek-
seriyetle işlerini kendi aile fertleri ile görmekte, eğer fazladan işçi lazım olursa o 
zaman köyden yevmiyeyle işçi çalıştırdıklarını anlatmıştır. Ancak bazı dönemlerde 
çok fazla işçiye ihtiyaç vardır ve işçi bulmakta zorlanılmaktadır. Türkiye genelinde 
tarım işlerinde çalışan Suriyelilerin arttığı gözlemlenmektedir. Beykoz örneğinde 
ise katılımcılar özellikle emek yoğun dönemlerde köylerden yeterli sayıda işçi bulu-
namadığı için, işçi ihtiyaçlarını Afgan işçiler eliyle karşıladıklarını dile getirmiştir. 

5.2. Beka Mekanizmaları 

Katılımcılara öncelikle tarım dışında herhangi bir gelir kaynaklarının olup olma-
dığı sorulmuştur. Çünkü beka mekanizmalarında gördüğümüz üzere 1980 sonra-
sında tarımda çalışanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve yeni gelir kaynak-
ları yaratmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir. M1, köylülerin eski iş alanlarının 
hayvancılık, orman kesim işleri, rençberlik olduğunu ancak günümüzde tarımla 
uğraşanların yarıya düştüğünü, maliyetlerin çok yükseldiğini üreticilere teşvik ve 
ilaç, gübre, fide başta olmak üzere desteğin şart olduğunu dile getirmiştir.  Ç5 ise ta-
rımın cezbetmediğini, iyi örneklerin azlığını, kazancın sezonluk olduğunu, insan-
ların temizlikçilik veya güvenlik elemanlığı gibi işlere yöneldiğini dile getirmiştir.        

Öte yandan, Ç3 babası ile mantar yetiştirmektedir. Babası emeklidir, kendisi ise 
özel sektördeki işini bırakıp bu işe yönelmiştir. Ç2 emekli, Ç4 ise çiftçiliğin yanında 
ziraat odasında çalışmaktadır. Ancak Ç1 ve Ç5 halen sadece tarımla geçimlerini 
sağlamaktadır. Pazarlarda satış yaparak ya da alıcılara dalından ürün toplamalarına 
izin vererek satışlarını gerçekleştirmektedirler. Bu da bize Beykoz’da halen sadece 
tarım yapılarak insanların geçimlerini sağlayabildiğini ve fırsatlar iyi değerlendiri-
lirse bunun devamının sağlanabileceğini göstermektedir. 

5 Beykoz’da kent tarımı ve özellikle Beykoz’da tarımın imkanları, güçlükleri ve geleceği konusunda değerlendir-
meler için Ayşen Şatıroğlu’nun sempozyum tebliğine bakabilirsiniz.
6 Beykoz’un tarımsal yapısına dair değerlendirmeler için Erol Kapluhan’ın tebliğ metnine bakabilirsiniz.
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Beka mekanizmalarında birçok çiftçinin yeni ürünlere yöneldiği, ürün çeşitliliğini 
artırmaya çalıştıkları görülmektedir. Katılımcıların Beykoz özelinde verdikleri ce-
vaplar değerlendirildiğinde çiftçiler tarafından domates, salatalık, soğan, karpuz, 
elma, kivi, kiraz, istiridye mantarı, çiçek, fide, kıvırcık, maydanoz, roka vb. çeşit-
li yeşillikler olmak üzere çok çeşitli kalemlerde sebze, meyve ve diğer ürünlerin 
üretildiği görülmektedir. Özellikle bu yıl karpuzda ciddi bir artışın olduğu ifade 
edilmiştir. Katılımcılar Beykoz Belediyesi’nin de bu ürün çeşitliliğine katkısı ol-
duğunu, üreticileri destekleyerek kiraz, karpuz, elma gibi ürünlerden sözleşmeli 
çiftçilik kapsamında satın aldığını dile getirmiştir. Ayrıca yetkililer sosyal belediye-
cilik anlayışı ile belediyenin aldığı bu ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığından 
bahsetmişlerdir. Beykoz’da tarımın sürdürülebilirliğinde ilçenin tarıma elverişli 
olmasının yanında, ürün çeşitliliğinin de önemli bir rolünün olduğu söylenebilir.

Beka mekanizmaları açısından ürün kalitesine artırmaya yönelik iyi tarım uygula-
maları veya organik tarım gibi alanlara yönelimin, sertifikasyona dayalı üretimin 
yaygınlaşmaya başladığı gözlenmektedir. Ç2’nin işletmesinde sertifikalı iyi tarım 
uygulamalarının yapıldığı görülmektedir. Ç5 ise komşusu bir üreticinin organik 
domates üretimini bu yıl denediğini ancak verimin çok düşük seviyede kaldığını 
ifade etmiştir. Organik tarımdansa iyi tarım uygulamalarının daha yerinde olaca-
ğını ifade etmiştir. 

Sözleşmeli çiftçilik ve belediye desteklerine bakacak olursak, sözleşmeli çiftçilikte 
sözleşmenin şartları arasında alıcıların üreticilere bilgi transferi ve girdi destekleri 
yer alabilmektedir. Beykoz Belediyesi de proje kapsamında çeşitli eğitim program-
ları düzenleyip, katılımcılara sertifikalar vermekte; öte yandan üreticilere hibe ola-
rak domates ve karpuz fidesi dağıtarak üretimi desteklemektedir. 

Beykoz Belediyesi’nin üreticilere sözleşmeli alım garantisi vermesi üretimi artır-
maya ve boş kalan arazilerin ekilmesini sağlamaya yönelik adımlar olarak görü-
lebilir. Öyle ki görüşme yapılan yetkililer üreticilerin ürünleri kendilerine satmak 
zorunda olmadıklarını, eğer ürünü kimseye satamazlarsa o günkü hal fiyatlarının 
%25-30 üzerinde bir fiyatla almayı taahhüt ettiklerini ifade etmişlerdir. Örneğin, 
Ç4 ile domates sözleşmesi imzalanmasına rağmen, daha iyi bir fiyata ürününü sa-
tabildiği için, kendisinden alım yapılmamıştır. Aynı şekilde karpuzda bu dönem-
de ciddi bir talep yaşandığını ve Ç1’den ancak sınırlı bir alım yapılabildiğini ifade 
etmişlerdir. Ayrıca belediye tarafından üreticilere sağlanan önemli desteklerden 
birisi de ürünleri pazarlama konusunda alıcılarla üreticileri bir araya getirme giri-
şimleridir. Örneğin Ç3 yetiştirdiği mantarların bir kısmını belediyenin aracılığı ile 
pazarladığını anlatmıştır. 

 Sözleşmeli çiftçiliğin bir çıktısı olarak ÇKS artışı değerlendirilmektedir. Beykoz 
Tarım Çalıştayı çıktılarından biri olan ve çiftçilerin desteklendiği alım garantili 
“Adil Sözleşmeli Tarım Projesi”yle Beykoz ilçesinde tarımda bir hareketlilik ol-
muştur. Bu hareketliliğin en önemli göstergelerinden biri olarak Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı çiftçi sayısında yüzde 300 rekor 
artış yaşandığı ifade edilmektedir (Beykoz’da Dev Tarım Atağı, 2020). Ziraat oda-
sında çalışan Ç4 de bunu destekler nitelikte; ÇKS, destekler ve teşvikler konusunda 
bilgi almak için gelenlerin sayısında artış olduğunu dile getirmiştir.

Çiftçi kayıt sistemi, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına 
alındığı tarımsal veri tabanıdır. Tarımsal destek ve teşviklerden yararlanmada, 
bankalardan kredi kullanımında ÇKS belgesi şartı aranmaktadır. Covid salgını sü-
recinde de üretimin ve tedarik zincirinin devamının sağlanmasının önemi görül-
müş, üretimi desteklemek ve sürdürmek adına ÇKS belgesi sahibi üreticiler sokağa 
çıkma yasağından muaf tutulmuştur. Beykoz’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan 
çiftçi sayısı Belediye’nin tarım çalıştayı ve sözleşmeli çiftçilik projesi öncesinde 40 
civarında iken Eylül 2020 itibariyle bu sayının 130’a yaklaştığı görülmektedir. Ha-
len bu sayılar yüksek değildir, fakat yapılan çalışmalarla birlikte ortaya çıkan artış 
olumlu bir gelişmedir.

5.3. Beykoz için Öneriler

Beykoz’da tarımın geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın sürdürülmesinde, Beykoz 
Tarım Çalıştayı’nda da öneri şeklinde gündeme gelen çeşitli adımlar şu şekilde ifa-
de edilebilir: “Markalaşma, kooperatifleşme, tarım ve turizmin entegrasyonu, söz-
leşmeli çiftçilik, tüketici gruplarının üreticilerle sözleşmeli çiftçilik temelli buluş-
ması”. Sözleşmeli çiftçiliğin yanında diğer önerilerin de önümüzdeki dönemlerde 
hayata geçirilmesi Beykoz’un tarım konusundaki hedeflerinin hayata geçirilmesine 
aktif rol onayacaktır.

Markalaşma, katma değerli üretim anlamında önemlidir. Beykoz’un özel konumu 
itibari ile sahip olduğu avantajları markalar çıkararak daha kârlı hale getirebilir. 
Burada Avrupa Birliği’nin de önem verdiği coğrafi işaret markalaşmayı destekleyen 
bir adım olacaktır. 

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret, “… tüketiciler için ürünün 
kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri 
ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğ-
rafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel 
niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır” şek-
linde açıklanmaktadır. Adana’nın Adana Karpuzu, Adana Bici Bici, Kozan Portakalı 
gibi toplamda 13, Ankara’nın Ankara simidi, Beypazarı kurusu gibi toplamda 14, 
İzmir’in ise Bergama el halısı, İzmir boyozu gibi toplamda 21 coğrafi işaret tescili-
nin olduğu görülmektedir. İstanbul genelinde ise tek coğrafi işaret Şile Bezi ile bu-
lunmaktadır (Türk Patent ve Marka Kurumu, t.y.). Beykoz gibi yerel karakteristiği 
güçlü bir şehirde de Beykoz Karpuzu veya Kanlıca yoğurdu ile hem coğrafi işaret 
tescili hem de markalaşma mümkün görünmektedir. Bu konuda M2 Cumhuriyet 
1937 ve Çavuşlu 1928 adlı markaları tescil ettirdiklerini ifade etmiştir. 

Kooperatifleşme konusunda ise yetkililer Beykoz’da aktif bir adet kooperatif bu-
lunduğu belirtmiştir. Ç3’ün babası bölgedeki diğer yetiştiricilere kooperatifleşmeyi 
önerdiğini ancak herhangi bir netice alamadığını ifade etmiştir. Ç1 mevcut koope-
ratif üzerinden çiçek satışı yaptıklarını dile getirmiştir. M2 ise Cumhuriyet Köyü 
Kadın Çiftçiler Kooperatifi’nin kuruluş işlemlerinin yakın zamanda biteceğini söy-
lemiştir.
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Kooperatifler, temelde girdi maliyetlerini azaltmada ve ürünlerin pazarlanmasın-
da üreticilerin elini güçlendiren birliklerdir. Gübre ve mazot fiyatlarının oldukça 
yükseldiği günümüzde, çiftçilerin yükselen maliyetlerini azaltmada kooperatifler 
işlevsel olacaktır. Beykoz gibi küçük toprak mülkiyetinin yaygın olduğu bir yerde 
bu yapıların sayılarının artması çiftçilerin yararına bir gelişme olacaktır.

Beykoz gibi yeşil alanların oldukça fazla, nüfus dolaşımının ise özellikle hafta son-
ları yüksek olduğu bir bölgede tarım ve turizmin entegrasyonu bir başka öneri 
olarak görülebilir. Üreticiler ürünlerini her ne kadar Belediye’ye hal fiyatlarının 
%25-30 fazlasına satma garantisine sahip olsalar da bu üreticileri tatmin edecek 
bir rakam olmayabilir. Öyle ki Ç2 bir dönem kiraz fiyatlarının halde 2,5-3 TL’ye 
düştüğünü, bunun bırakın maliyeti ürünün toplama maliyetini bile karşılamaya-
cağını ifade etmiştir. Böyle risklerle karşılaşmamak adına üreticilerin doğrudan 
alıcılara ulaşabileceği bir pazar daha kârlı olacaktır. Bunun en temeli, bildiğimiz 
mahalle veya köy pazarlarıdır. Bu pazarların açılmasıyla Beykoz’u ziyaret edenler 
sebze-meyve başta olmak üzere gıda ihtiyaçlarını doğrudan üreticilerden temin 
edeceklerdir. Yetkililer de Beykoz Cumhuriyet Köyü pazarının inşaatının bitmek 
üzere olduğunu, diğer köyler için de benzer projelerin geliştirildiğini belirtmiştir. 
Burada sahteciliği önlemek için ürünün daha yetiştirildiği yerden itibaren bandrol 
tipi bir uygulamayla kontrol edileceğini de söylemişledir. Ayrıca, M2 bir yürüyüş 
yolu hazırlığı yaptıklarını ve yolun köy pazarıyla birleşeceğini ifade etmiştir. 

Üreticilerin doğrudan alıcıya ulaşacağı bir sistem olarak Ferhan Geylan’ın (2020) 
önerisi öne çıkmaktadır. Öncelikle sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişmek isteyen 
kitlelerin bir havuzda toplanıp, çok önceden ürüne alıcı olarak sürecin içinde yer 
alması sağlanabilir. Geylan’ın bahsettiği şekilde tüketici grupları ile üreticiler kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlar eliyle bir araya getirilirse üreticinin de emeğinin karşı-
lığını ziyadesiyle alabileceği bir sistem oluşacaktır. Teknolojik imkânların geliştiği 
günümüzde buna yönelik uygulamaların dijital olarak hayata geçirilmesi mümkün 
görünmektedir.

6. Sonuç 

Türkiye, geçmişte olduğu gibi günümüzde de tarım ve kırsal kalkınma konularına 
önem vermektedir. Güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimin önem kazandığı günümüz 
koşullarında, Türkiye’nin tarımda gittikçe derinleşen ithalat sarmalından çıkması 
için üretimi artırması, gıda bağımsızlığını sağlaması gerekmektedir. 11. Kalkınma 
Planı’nda tarım ve (sürdürülebilir) kırsal kalkınma konusundaki ulusal hedefler 
bunu destekler niteliktedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, t.y.): 

Tarım alanında: “Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanı-
nın yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim 
yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı so-
runlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün 
oluşturulması temel amaçtır.” Kırsal kalkınma alanında ise: “Sürdürülebilir kırsal 
kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve 
kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştiril-

mesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkânlarına 
kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması 
temel amaçtır.

Sürdürülebilir kırsal kalkınma için nüfusun kırsalda hayatını sürdürmeye ve üret-
meye devam etmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise çiftçilerin desteklenmesinden 
ve onların tarımdan yeterli derecede gelir sağlamalarından geçmektedir. Katılım-
cılar genelde tarımın kendi aile üyeleri eliyle sürdürülmesi konusunda kötümser 
veya çekimser yaklaşmışlardır. Tarımda üretimin devam etmesi için tarım gelirle-
rinin artması ve tarımın cazip hale getirilmesi önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlamında sözleşmeli çiftçilik, üreticilere alım ga-
rantisi vermesi ve piyasa risklerini asgari düzeye düşürmesi sebebiyle önemli bir 
fırsat olarak değerlendirilebilir. Tarım Kanunu’nda (2006) “Bakanlık, tarım sektö-
ründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenle-
meleri yapar. Sözleşmeli üretimi özendirmek üzere üreticilere, bu Kanunla belirti-
len desteklerin verilmesinde öncelik tanınır.” ifadesi geçmektedir. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın hedefleri arasında olan ve ülke geneline yaygınlaştırmak istediği uy-
gulama örneğini Beykoz Belediyesi hayata geçirmiştir. Uygulamada görünen amaç 
ilçenin tarım arazilerinin ekilmesini sağlamak, insanları üretime yönlendirmek, bu 
yönde bir hareketlilik sağlamaktır. Bir başka ifade ile belediye çiftçilere yönelik uy-
gulama ile ‘siz yeter ki üretin, en kötü ihtimalle ürününüzü biz piyasanın üzerinde 
bir fiyat politikasıyla alacağız’ mesajını vermektedir. 

Tarımdan insanların para kazandığı görülürse ve bu yönde iyi uygulama örnekleri 
çoğalırsa kırsal nüfusun imar beklentisi yerine üretime yöneleceği, üretimin can-
lanacağı ve dolayısıyla Beykoz’da gelecek kuşakların tarımla ilgilenme ihtimalinin 
artacağından söz etmek mümkündür. Sözleşmeli çiftçilik uygulaması ile Beykoz’un 
tarım potansiyeli harekete geçirilmiştir. Genel olarak uygulamanın üreticiler ta-
rafından kabul gördüğü söylenebilir. Uygulamanın önümüzdeki yıllarda yaygın-
laşmasıyla desteklenen tarım ve sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışı ile Beykoz 
bu alanda bir marka haline gelebilecektir. Beykoz’un tarihi ve stratejik konumu, 
pazarlama imkânlarını ve markalaşma sürecini destekleyecek görünmektedir.
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Ormana Terk Edilen Köpekler 
ve Kırsal Alandaki Değişimler: 
Beykoz Örneği

Ali GÜLÜM1 

Özet

İstanbul, yüzyıllardır sokak köpekleri ile insanların uyum içinde yaşadıkları ve ya-
şayabildikleri bir şehir olmuştur. Ancak bu uyumun özellikle modernleşme çaba-
larının etkisiyle ve son yıllarda artan bir hızda bozulduğu gözlenir. Bu bozulma 
köpeklerin şehirden uzaklaştırılması noktasında yoğun ve haksız bir talep oluş-
turmuş, bu talebe muhatap olan belediyeler ise çeşitli kaygı ve sebeplerden dolayı 
kalıcı ve uyumlu çözümler yerine köpekleri merkeze uzak ormanlara atma yolu-
na gitmişlerdir. Yine sahipli hayvanların da sahipleri tarafından atıldığı, bazen de 
sahipsiz hayvanların mahalleliler tarafından yakalanıp ormana atıldıkları görülür.

Beykoz bu noktada, İstanbul içinde ormana köpek terkinin en çok yaşandığı tah-
min edilen ilçesi konumundadır. Bu da diğer ilçelere kıyasla köpek nüfusu yoğun-
luğunun Beykoz’da diğer ilçelere göre çok yüksek olmasına sebep olmaktadır. Bu 
ise başta terk edilen köpekler olmak üzere, Beykoz insanının, ormanın ve orman-
daki yaban hayatın olumsuz etkilenmesini beraberinde getirmektedir. 

1  Sosyolog, Antropolog, Veteriner Teknikeri
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Bu çalışma, Beykoz örneği üzerinden bu etkileri anlamaya, tüm paydaşların görüş-
lerini yansıtmaya ve üzerinde ortaklaşabilecek olası çözüm yollarını araştırmaya 
odaklanmıştır. Kalıcı bir çözüm noktasında katkı sunmayı hedeflemekle beraber, 
daha kapsamlı olası bir araştırma için de ön çalışma olarak düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sokak Köpekleri, Beykoz Ormanları, Hayvan Terki, Kent ve 
Hayvan, Popülasyon Kontrolü, İnsan ve Hayvan Uyumu

İstanbul’un tarihsel ve kültürel geçmişinde köklü bir yeri olan sokak köpekleri ve 
mevzubahis köpeklerle insanın ilişkisinin son yıllarda kritik bir değişime uğradığı 
görülmektedir. Bu değişimin görünür olan kısmında şehrin içinde sokak köpekle-
rinin sayılarının azaldığı ve şehre bağlı ormanlarda sayılarının arttığı gözlenir. Bey-
koz gerek konumu gerek yüz ölçüm büyüklüğü gerekse sahip olduğu orman alanın 
büyüklüğü itibariyle bu değişimin etkilerinin net olarak gözlemlenebildiği ve belki 
de etkinin en çok hissedildiği ilçe (veya ilçelerden biri) olarak karşımıza çıkar. Ge-
rek ormana doğrudan bireyler tarafından terk edilen gerekse çeşitli belediyelerin 
“salma” adı altında toplu olarak gerçekleştirdiği toplu terk etme eylemleri sonucu 
Beykoz’a bağlı ormanlarda önemli bir köpek popülasyonu oluşmuştur. 

Köpekler gerek terk edilme sebebiyle psikolojik gerekse ait olmadıkları bir ortam-
da yaşadıkları için hem psikolojik hem de fizyolojik olarak bu durumdan ilk ve 
doğrudan etkilenen canlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir canlı topluluğu 
olan ormanın dokusunun ve işlevinin de doğal olmayan bu değişimden etkilenme-
mesi elbet mümkün değildir. İnsan ve toplum tarafında ise gerek ormanlık alan-
lara yakın yerleşimlerdeki etkilerden ve gerek ormandan yararlananlar üzerindeki 
etkilerden bahsetmek mümkündür. Bu değişimin sonucu olarak ortaya çıkan bir 
diğer olgu ise “orman beslemesi” yapan gönüllü birey ve topluluklardır. Bu kişi ve 
toplulukları da değişimin gözlemcileri ve doğrudan etkilenenleri olarak saymak 
mümkündür. Tüm bunlar dikkate alındığında, insan, hayvan ve orman boyutlarıyla 
tüm bir ekosistem değişiminden, değişimin fiziksel ve kültürel dokuya etkisinden 
bahsetmek mümkün olmaktadır. 

Beykoz ilçesinin gerek fiziksel özellikleri gerekse İstanbul’a ait kimlik ve kültürel 
derinlik taşımaya devam ediyor olması sebebiyle Beykoz’da üretilebilecek gerçekçi 
ve uygulanabilir çözümlerin tüm İstanbul için pilot bir çözüm haline dönüşmesi 
mümkün olabilir. 

Yöntem

Çalışma, yukarıda bahsedilen etkileri yaşayan ve gözlemleyen paydaşların görüş-
lerini de dâhil edecek şekilde bir sorun tespiti yapmaya, kalıcı ve sürdürülebilir 
çözüm yollarına dair alternatifleri araştırmaya ve önermeye odaklanmıştır. 

Konuyla ilgili paydaşlar bağlamında belediye yetkilileri, İstanbul Veteriner He-
kimler Odası, orman köpeklerini tedavi eden veterinerler, orman beslemesi yapan 
dernekler, köy muhtarları ve Milli Parklardan temsilcilerle 11 görüşme yapılmış, 
konuyla ilgili daha önce yapılan üç önemli etkinliğin içeriği ve sonuç raporları in-

celenmiş ve konuyla ilgili daha önceden yapılan çalışmaların varlığı ve yaygınlığı 
araştırılmıştır. 

Paydaşların fikirlerini ve konuya bakışlarını almak için yapılan görüşmelerde gö-
rüşmecilerin büyük çoğunluğu isimlerinin kullanılmasında bir sakınca olmadığı-
nı belirtmiş olmalarına rağmen, geniş bağlamından ayrılmış alıntıların toplumda 
hassaslaşmış bir konuda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilme ihtimalinin oldu-
ğu değerlendirilmiştir. Bu sebeple, bu görüşlere dair alıntılar, görüşmeci ismi be-
lirtilmeden ve farklı alıntıların birleşiminin kimliği açık etme ihtimalinden dolayı 
numaralandırılmadan “Görüşme Notu” ibaresiyle aktarılmıştır.  Bununla beraber 
görüşülen kişilerin listesi görüşlerle ilişkilendirilmeden sonda sunulmuştur. 

Güncel ve pek çok paydaşı bir araya getiren yakın tarihli üç etkinliğin sonuç ra-
porları da içerdikleri zengin tartışmalar ve öneriler bağlamında önemli bir kay-
nak olarak karşımıza çıkmaktadır. Son beş yıl içinde gerçekleşmiş etkinliklerin 
ikisi Mart 2016 ve Nisan 2017‘de İBB–İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenmiş 1. ve 2. Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Çalıştayı, diğeri ise Ataşehir 
Belediyesi tarafından 2016 yılı Mayıs ayında düzenlenmiş 1. Sokak Hayvanları Re-
fahı Kongresi’dir. Her üç etkinlikte de çok çeşitli paydaşların katılımcı olarak yer 
aldıkları ve önemli katkıda bulundukları görülür. Etkinliklerin isimlerinin de işaret 
ettiği üzere, yöntemsel olarak İBB tarafından düzenlenmiş etkinliklerde, paydaşlar 
çeşitli tekniklerin kullanıldığı grup çalışmaları ile ilerlemiş, Ataşehir Belediyesi ta-
rafından düzenlenen etkinlikte ise bildiriler yer almıştır. Bununla beraber durum 
tespiti, eksiklikler ve olası çözüm yolları ile ilgili ortaklıkların çokluğu dikkat çeker.

Söz konusu ortaklık ve fikir birliği, bu çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde 
de izlenmiştir. Her ne kadar yüzeyde çatışmalı bir durum varmış gibi görünen ifa-
deler yer alsa da özünde belli başlı noktalarda tanımlanan ihtiyaçların ve önerilerin 
örtüştüğünü söylemek büyük oranda mümkün olabilmektedir. Bu sebeple çalışma-
da ortak görüş ve öneriler özellikle vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Konu ile ilgili akademik çalışmalar çok sınırlı düzeydedir. Ulusal Tez Merkezi’nde, 
YÖK Akademik Arama portalında ve çeşitli makale tarama sayfalarında konu ile 
ilgili anahtar kelimelerle yapılan aramaların getirdiği sonuçların neredeyse tamamı 
sağlık bilimleri alanı ile ilgili sonuçlardır. Sosyal bilimler alanında ise bu konuda 
çalışmaların sayısının yetersiz olduğu görülmüştür. Konu ile ilgili mevcut sınırlı 
kaynaklar, ulaşılabilirlikleri oranında dikkate alınmıştır. 

Sosyolojik ve Tarihsel Bakış

Orman ve sokak, her biri birbirinden bağımsız iki mekânı işaret ediyor. Her biri 
kültürümüz için apayrı anlamlar ifade ediyor. Ormanın İstanbul hayatındaki yeri 
ayrı, sokağın sundukları ve dinamiği ayrıdır. Sokağın içinde yüzyıllar boyunca yer 
etmiş kedilerin ve köpeklerin yeri ve önemi ise apayrıdır. 

Ne zaman ve nasıl bu iki mekân köpekler özelinde birbiri içine geçti ve biz bugün 
sanki normal ve her daim varmış gibi ‘orman köpekleri’ gibi bir kavramı kabul et-
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miş durumdayız?2 İnsan ve köpek, insan ve sokak, sokak ve köpek ilişkileri arasın-
daki bağlantıların toplumda izlediği süreçlerin elbette bunda büyük etkisi vardır. 
Sokağın, evin, bahçenin güvenliğinden içgüdüsel olarak sorumlu olan köpeklerle 
İstanbul insanının sokak üzerinden doğal ilişkisi tarihsel olarak yakın zamanda 
bozulmaya ve zorlanmaya başlamıştır. 

Daha eski zamanlara dair aktarılanlarda toplum – sokak hayvanı ilişkilerinin daha 
uyumlu ve barışık olduğu gözlenir. Bu uyumun modernleşme sürecine dair her 
adımda bir adım geri gidip bozulduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. 

“Az zamanda çok işler başarma” saikinin en önemli mağdurlarındandır. Osmanlı 
modernleşme hareketinin başından günümüze kadar köpekler ve yönetim arasın-
da şehir sathında kimi kez zamana yayılmış kimi zaman da “anında müdahalelere” 
dayalı bir düşmanlık süregitmiştir.” (Atayurt, 2014, s. 323)

Modernleşme bağlamında bakıldığında, bugün sokak köpeklerine karşı pozisyon 
alanların en sık ifade ettikleri görüşlerini sıklıkla “Avrupa’da / Amerika’da sokakta 
tek bir hayvan göremezsiniz” gibi ve her daim olduğu üzere bir Batı ile karşılaştırma 
üzerinden ifade ettikleri gözlenir. Aynı Batı’nın en azından seyyahlarının ise bu 
uyumun farkında oldukları görülür. 

“Seyyahların anlattıklarına göre köpekler, kent dokusunun vazgeçilmez unsurları-
dır. Müslümanlar, her ne kadar evlerine köpek almasalar da onlara merhametle ve 
şefkatle yaklaşmışlar, onların beslenmesine özen göstermişlerdir.” (Menekşe, 2018, 
s. 6333) 

Yine Menekşe’nin L’Illustration dergisinin 16 Temmuz 1910 tarihli sayısından ak-
tardığı şu satırlar, İstanbul’un köpeklere bakışına dair tarihsel bir veri sağlar: 

“Köpeklerin en çok sevildiği ülke hangisidir? Türkiye. Orada onların hepsine uy-
gun olup olmadığına bakmaksızın yemek veriliyor. Hamile dişi sokak köpeklerine 
doğum yapmaları için evlerin önünde ot veya samandan yatacak yer hazırlanıyor. 
Camiden çıkıldığında, onlara özel olarak yapılmış peksimet dağıtılıyor. İstanbul’da 
kendilerini barındırma hakları meşhurdur.” (Menekşe, 2018, s. 6332)

İlgili dergide İstanbul’un 1910’daki sokak köpeği sayısı 60 bin olarak verilirken, 
Menekşe’nin ifadesi ile yine aynı yıl gerçekleşen toplu itlâfa (Hayırsız Ada Olayı) 
maruz kalan 80.000 köpekten bahsedilir ve bunun büyük bir yankı uyandırdığı 
söylenir. (Menekşe, 2018, s. 6333)

Özellikle gezginlere ait notlarda ve çeşitli tarihsel çalışmalarda benzer pek çok ifa-
deye rastlanır. 1910’lardaki köpeklerin toplanıp Hayırsız Ada’ya sürgün edilmesi, 
öncesi ve sonrasındaki köpeklere zarar verici çeşitli başka müdahalelerin kültürel 
ve dini sebeplerle toplumda tepki çektiğine, meydana gelen büyük yangınlar gibi 
2  Ormanda köpek nüfusunun artması doğrudan insan müdahalesi ile olan bir durumdur. Ancak sokak hayvanları 
kategorisinde aşina olduğumuz kedilere müdahale edilmediği ve ormana atılmadığı sonucunu çıkarmak mümkün 
değildir. Kediler açlığa daha kısa süre dayanabilirler. Sokağa veya eve alışık olduklarından (ormana terk edilen 
köpekler dâhil) orman tehditlerine karşı çok daha savunmasızlardır. Dolayısıyla ormanlarda sokak kedilerinin varlı-
ğından bahsedilmemesi köpeklerle aynı muameleye uğramadıkları anlamına gelmez, maalesef kedilerin durumunda 
ormana atılmanın hemen hemen öldürme ile eş anlama geldiği anlamına gelir. 

bazı acı olayların söz konusu müdahalelerden kaynaklı bir uğursuzluktan kaynak-
landığı düşüncesine yer veren çalışmalar bulunmaktadır. Belki de bu hassasiye-
tin aynen devam ettiğinin, sadece bir kısmının sivil toplum girişimleri etrafında 
kümeleştiğini diğer kısmının daha geniş kesimlerde sürdürüldüğünü söylemek 
mümkün olabilir. “500 yıllık bir sorun, Müslüman toplum öldürmeme konusunda 
net, günah haram sayılıyor, vicdan güçlü ve besleme üzerinde bir fikir var.” (Görüş-
me Notu)

ABD’li seyyahların aktarımlarını ele alan Özmen ise Mark Twain gibi köpeklere 
dair pozitif bir duruş sunanlar kadar, turistlere ve Hristiyanlara saldırıyorlar diyen 
notları da aktarır. (Özmen, 2020, s. 84-86). Twain’in köpeklerin sokakta çöp temiz-
leme işlevi görmeseler kendilerine hoşgörülü yaklaşılmayacağı görüşünde olduğu-
nu saptar ve şu alıntılara yer verir:

“Dünyadaki en üzgün hayvanlar. (…) Yaşayan en acınası canlılar. (…) Türkler 
onları öldürmek konusunda isteksizler, öldürmüyorlar da. Türklerin herhangi bir 
hayvanın canını almaya karşı oldukları söyleniyor. Ama daha kötüsünü yapıyorlar. 
Onları asıyor, tekmeliyor, taşlıyor ve ölümün eşiğine gelene kadar üstlerine kaynar 
su döküyorlar; bu sefil hayvanların acı çekerek yaşamaya devam etmelerine izin 
veriyorlar.” (Twain, 1881, s. 370,372 aktaran Özmen, 2020, s. 87-88)

Tarihte geriye gittiğimizde de tıpkı bugün gibi, hayvanları sevme / sevmeme veya 
onların varlığından bahsederken pozitif / negatif dil kullanma ayrımında negatif 
pozisyona sahip olanların doğrudan karşı çıkmak yerine gerekçeler yaratma yolu-
nu tercih ettiği görülür. Sunar’ın aktardığı aşağıdaki anektod bugün bile kullanılan 
abartılı bahanelerden izler taşır. 

“Yine II. Abdülhamid devrinde Rusya Elçiliği başta olmak üzere bazı elçiliklerin 
Boğaziçi’ndeki yazlık sarayları etrafında bulunan köpeklerin itlaf edilmeleri hak-
kındaki talepleri Sultan tarafından geri çevrilmişti. Hatta Rus Elçiliğinin eğer ta-
lepleri yerine getirilmez ise avcılar tutup köpekleri avlatacakları yolundaki tehdidi 
üzerine, Şehremaneti ve Yıldız Sarayı arasında gerçekleşen yazışma trafiği II. Ab-
dülhamid’in bu konudaki tavrını çok açık biçimde ortaya koymaktaydı. Yıldız Sa-
rayı’ndan Şehremaneti’ne yazılan yazıda, bu taleplerinin kuduz korkusundan ileri 
geldiği ancak İstanbul’da o güne kadar köpek ısırması ile kuduz hastalığından bir 
kimsenin öldüğünün işitilmiş şey olmadığı belirtilmekteydi. Sadece kuduz köpek-
lerin itlafı için gerekli tedbirlerin alınacağının belirtildiği yazıda hem halkın geç-
mişte köpeklerin itlafı teşebbüslerine verdiği tepki hatırlatılmakta hem de “ihtiyata 
riayeten binlerce hayvanın itlaf ve imhası yoluna gitmenin merhamete sığmayaca-
ğı” belirtilmekteydi.” (Sunar, 2015, s. 223)

Bu anekdotun bir başka ilginç noktası ise doğrudan en üst makamın, padişahın 
net tavır sergilemesidir. Yakın geçmişte, 2012 yılında bugün hala yürürlükte olan 
5199 Hayvanları Koruma Yasası’nın değiştirilmesine dair çok tartışmalı bir tasarı 
sonrasında Türkiye genelinde tüm toplumsal kesimlerden yüzbinlerce insanın pro-
testoları sonrasında Recep Tayyip Erdoğan’ın (o zaman Başbakan olarak) yasa ta-
sarısının bekletilmesi ve yeniden incelenmesi talimatı verdiği görülür. (Tunç, 2012)
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Toplumsal ve yönetimsel bazı refleksleri sürdürüyor olsak da değişen toplumsal 
dinamikler ve kente dair değişiklikler pek çok başka boyuttan köpeklerin yaşam 
alanını değişime zorlamıştır. Zeybek, mekânsal ilişkilerin değişmesi insan-köpek 
sosyalliğinin de değişmesine yol açmıştır der ve ekler, birbirine fayda sağlayan tür-
ler, bir süre sonra mekânı paylaşma mücadelesine girmiş, sonuçta sokak köpekleri 
bu mücadeleyi büyük oranda (hem de bir hayli kayıp vererek) kaybetmiştir (Zey-
bek, 2014, s. 269). Bir anlamda, belediyecilik (çöp toplama) ve bekçilik (güvenlik 
sağlama) işlevleri köpeklerden başka mekanizmalara geçtikçe karşılıklı faydanın 
sönümlendiğini söylemek mümkündür. Bu kaybedişi ise sadece köpeklerin kaybı 
olarak okumak doğru olmayacaktır. Bu noktada Hart’ın aktardığı, Orhan Pamuk’un 
Kafamda Bir Tuhaflık (2015) romanındaki seyyar yoğurtçunun köpek korkusu ol-
masına rağmen kendini köpeklere yakın hissetmesine dair yorumu çok çarpıcıdır:

Sokaklarda köpeklerin mevcudiyetinin devam etmesi, tıpkı yoğurtçunun varlığını 
devam ettirmesi gibi, toplumsal değişimin barometresidir, zira şehir soylulaştırma 
ve kentsel dönüşüm süreçlerinin içinden geçmektedir. Yoğurtçu köpek çetelerin-
den korksa da onların varlığının kendi hayatının ve mesleğinin devamına delalet 
olduğunu bilir. (Hart, 2020, s. 97)

Aynı noktadan baktığımızda, köpeklere müstahak görülen ormana terk, belki sa-
dece köpeklerin terk edilmesi değil, aynı zamanda bazı geleneklerin ve değerlerin 
de terk edilmesi anlamına geliyordur. Aralarında bir ilişki olduğunu iddia etmek 
mümkün olmasa da bu terkin kendisine ağırlıklı mekân olarak geleneklerini ve 
değerlerini diğer ilçelere göre daha fazla ve daha yakın zamana kadar korumayı 
başarmış Beykoz’u seçmiş olması manidardır. 

Köpeklerden “kurtulmanın” bir yolu olarak öldürmenin seçenek olmadığı durum-
da terkin bir seçenek gibi göründüğü anlaşılıyor. Gerçekten de tarihsel olarak da 
bugün de sokak hayvanlarının itlaf edilmesi gerektiğini savunanlar her daim ola-
geldiyse de toplumumuzda karşılık bulmuş görünmemektedir. Ancak merkezler-
den uzaklaştırma diye genelleştirebileceğimiz şekilde bakıldığında bunun izleri 
Hayırsız Ada olayının da gerisine gitmektedir. 

“XVII. yüzyılın başlarında tarihçi Na’ima’nın anlattığına göre Sultan I. Ahmed’in 
sadrazamı Nasuh Paşa İstanbul sur içindeki köpekleri kayıklarla Üsküdar’a geçirip 
bıraktırmıştı. Na’ima bunun o dönemin insanları tarafından garipsenen ve daha 
önce hiç görülmemiş bir olay olduğunu iddia etmektedir. Nasuh Paşa’nın sadra-
zamlıktan azlinin ve katlinin anlatıldığı bölümün sonuna eklenen bu bilgi, onun 
tuhaf kişiliğinin bir tezahürü olarak sunulmaktadır.” (Sunar, 2015, s. 219)

Aktarılan bu olay, belki de ilk toplayıp atma vakasıdır, aktarımdaki “daha önce hiç 
görülmemiş” ifadesi kadar “tuhaf kişiliğin tezahürü” ifadesi de dikkat çekicidir. İn-
sanla sokakta uyum içinde yaşayan köpeklerin başka yerlere sürülmesine dair top-
lumsal değerlendirmenin yüzyıllar içinde “tuhaflık” kategorisinden “normallik” ka-
tegorisine doğru evrildiğini söyleyebiliyoruz. Bir yanıyla “canım Avrupa’da sokakta 
bir tane köpek göremezsiniz” gibi elitist söylemlerin artması, bir yanıyla sıklıkla aynı 
söylemlere sahip insanların “ah çocuklar evde çok istediler, sonra bakamadık başka 

birine verdik” diye başlayan hikâyelerindeki “çiftlik” üretimi3 veya kaçak yollarla 
ülkeye sokulmuş köpeklerin kendilerini en nihayetinde sokakta bulması ile sokak-
taki köpek sayısının katlanması4 insan/toplum - hayvan arasında var olagelmiş iliş-
kilerdeki bozulmanın gün yüzüne çıkmış söylemleridir. Dolayısıyla aslında sokak 
köpekleri diye genelleştirilen ifade, yüzyıllardır sokaklarda barınagelmiş köpekle-
ri olduğu kadar evde, bahçede, işyerinde bakılmak üzere sahiplenilmiş veya satın 
alınmış köpeklerden terk edilmiş olanlarını da kapsamaktadır. 

Bu perspektiften baktığımızda, ormana terk edilen köpeklerin her iki kategorideki 
köpekleri de içerdiğini not etmek gerekir. Terk edilen köpeklerin bir kısmı sokak-
ların doğal parçası olagelmiş köpeklerin belediye veya vatandaş marifetiyle top-
lanıp atılmasını, bir diğer kısmı ise bilfiil sahipleri tarafından atılmış terk edilmiş 
köpekleri içerir. 

“Ormana terk edilen köpek nüfusunun sadece sokaklardan görevlilerce topla-
nanlardan oluşmadığını, bunlara ek olarak bir köpek sahiplenip bakamayacağını 
anlayıp ormana terk edenler, tedavisi çok maliyetli olan hastalığa sahip köpeğini 
terk edenler, yaşlanmış olan köpeğini evde ölmesin diye terk edenler ve tedavisi 
olmayan hastalığa sahip köpeğini ötenazi kararını vermemek için terk edenleri de 
saymalıyım.” (Görüşme Notu)

Yakın Tarihte “Sorun” ve Sorun Yaratan “Çözümler”

Şenpolat’ın önerdiği önemli bir ayrım vardır. “Sokak hayvanları sorunu” kavramı-
nın kullanılmasının yanlış olduğunu ve hayvanları sorunun kaynağı olarak göster-
diğini, bunun yerine “sokak hayvanlarının sorunu” denilmesi gerektiğini ve ancak 
bu yolla sorunun anlaşılıp “vekâleti alıp çözmenin” mümkün olacağını ifade eder. 
(Şenpolat, 2015, s. 100). Benzer bir ayrımı “barınak” ve “bakımevi” ifadeleri için 
de yapar, barınak kelimesinin “nasıl olsa devlet onlara bakar” kolaycılığını pekiş-
tirdiğini, bakımevi kavramının ise “geçici rehabilitasyon” merkezi olma özelliğini 
vurguladığını ifade eder. (Şenpolat, 2015, s. 101-102)

Yaşanan toplumsal dönüşümle beraber “sorun”a dair taleplere karşı yerel yönetim-
lerin “çözüm” olarak ilk tepkisi köpeklerin toplanması diye tabir edilse de aslında 
2003 öncesi dönemde sıklıkla zehirli yem ve iğne ile öldürmek şeklinde olmuştur. 
Bununla beraber hayvanseverliğin (büyük oranda sadece kedi köpeklerle sınırlı 
olsa da) bir toplumsal olgu olarak güçlenmesi5 bu gücün yarattığı baskı ile kedi 
ve köpeklerin toplu olarak öldürülmesinin kabul edilebilir bir davranış olmadığı 
durumda, yakın tarihin “çözüm yolları” büyük oranda yön değiştirmiştir. 

3  Pozitif bir kelime olan “çiftlik” ile anılsalar da bu işletmeler sıklıkla hayvanların hapsedildiği, dişi hayvanların 
sürekli gebe bırakıldığı ve güçten düştüklerinde atıldıkları, büyük çoğunluğu ruhsatsız ve denetimsiz yerlerdir. 
4  Her sezon sonu Bodrum, Çeşme, Ayvalık gibi “yazlıkçı” tabir edilen kişilerin sıklıkla bulunduğu bölgelerde 
yaşanan, tatil bitişi sokağa atılıp şehre geri getirilmeyen köpeklerin hikâyesi dikkat çekicidir. Kısa bir zamanda sınırlı 
bir coğrafyada yaşandığı için doğrudan gözlenebilen bu durumun aynısı yaygın ve zor gözlemlenebilir bir şekilde 
şehirlerde sürekli olarak yaşanmaktadır. 
5  Burada detaylandırılmamakla birlikte bahsi geçen güçlenen olgu sivil toplum kuruluşları ve çeşitli gönüllüler 
etrafında örgütlenmiş bilinçli ve süreklilik arz eden girişimlerin varlığı ve yarattıkları etkidir. Bu ayrımı yapmak 
önemlidir çünkü hem İstanbul’da hem de Anadolu’da sokak hayvanları ile ilgili hassasiyet yüzyıllardır oldukça 
yüksek ola gelmiştir. 
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Sokak hayvanlarının toplu ve görünür bir şekilde öldürülmesine karşı kamuoyun-
da oluşan tepkiler sonucu 2003 yılında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile zehirleme 
ve toplu itlaf yöntemleri yasaklanır. 2004 yılında bugün de yürürlükte olan 5199 
numaralı Hayvanları Koruma Kanunu ile de sokak hayvanlarının kısırlaştırma, 
aşılama ve rehabilite edilmesi gibi müdahaleler sonrası alındıkları ortama bıra-
kılmaları esas olarak alınır (5199 Hayvanları Koruma Kanunu, 2004). Bu tarihler 
gerçekten de köpeklerin topluca ve görünür bir şekilde öldürülmesinin azaldığı za-
manlardır. Bununla beraber 2004’ün belki de ormana toplu terk etmelerin de baş-
ladığı, en azından tetiklendiği tarih olduğu düşünülebilir. Başlangıcın yanı sıra bu 
olgunun artış tarihinin ise 2012’de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun’un yürürlüğe çıkmasıyla olduğuna dair gözlemler içeren görüş 
ve çalışmalar da vardır. (Yıldırım, 2019, s. 88-89). Burada daha yüksek bir kesinlik 
için toplumsal hafızaya başvurmak üzere daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyul-
maktadır. Bununla beraber, insani olmayan bu öldürme seçeneği ellerinden alınan 
belediyelerin gelen şikâyetleri yönetirken aldıkları pozisyon ve gerçekleştirdikleri 
eylemler de sorunun önemli bir parçasıdır. 

Yakın dönemde benimsenen bu yeni yönde, her ikisi de yürürlükte olan 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na doğrudan muhalefet etmekte olan iki ayrı “çözüm” 
öne çıkar. Bunlardan ilki, toplanan hayvanların asıl işlevi sadece tedavi, kısırlaş-
tırma ve sahiplendirme olması gereken “barınak” adı altındaki mekânlarda uzun 
süreli ve toplu olarak tutulmaları, bir diğeri ise kentin sokaklarından toplanan hay-
vanların çöplük, ormanlık (ve hatta bazen mekân bağımsız olarak doğrudan yerel 
yönetim sınırları dışına atılmaları) gibi alanlara atılmaları şeklinde olmuştur. So-
kaklarda köpek olmaması, köpeklerin toplanması ve uzaklaştırılması normal kabul 
edildikçe de belediyeler üzerindeki köpeklerin uzaklaştırılması baskısı artmış ve 
gittikçe daha çok belediye yasaya aykırı olarak sanki normalmişçesine bu baskılara 
cevap verir olmuştur. Üstelik sokak köpeklerinin küpeli olanlarının küpelerinden 
takip edilebildiği üzere, belediyelerin sıklıkla da kendi sınırları dışındaki orman-
ları tercih ettikleri gözlenmektedir. Yerel yönetimler üzerindeki baskının ise ço-
ğunlukla “sokakta yürüyemez olduk” gibi göreceli ifadeler ya da karşı çıkılması zor 
olan çocukların alet edilmesi ile “çocuklar korkuyor”, “çocuklara saldırıyorlar” gibi 
çocuk psikolojine de zarar veren yanlış söylemlerle yapıldığı, yerel yönetimlerin ise 
bir nevi sorumluluk reddi olarak da okunabilecek şekilde “ne yapalım çok şikâyet 
oluyor” ifadesi ile buna cevap verdiği gözlenir. 

Sorumluluk reddi bir tek belediyeler üzerinden değil, aynı zamanda hayvan sa-
hipleri üzerinden de okunmalıdır. Zira sorunun önemli kaynaklarından biri de 
sahipli hayvanların sokağa ya da ormana bizzat sahipleri tarafından terk edilme-
leridir. “Sorunun kaynağı büyük oranda sokağa bırakma, tatile giderken, tatilden 
dönerken vs.” (Görüşme Notu). Sorumluluğun havada kaldığı bir diğer alan ise 
denetim ve kontrol mekanizmaları noktasındadır. Kısmen de yasanın bu konudaki 
yetersizliğinden kaynaklanan bu eksiklik ile gerek kontrolsüz hayvan üretilmesinin 
ve satışının gerekse hayvan terkinin kolay halde bulunmasına sebep olmaktadır. 
“Avrupa’da sıkı denetim var. Bizde kontrolsüz sahiplenme, kontrolsüz satış var, bu 
alanda hiçbir yasal düzenleme yok.” (Görüşme Notu)

Vatandaş Şikâyetleri

Belediyelere gelen şikâyetlerin önemli bir kısmını köpeklerle ilgili talepler oluştu-
ruyor. Bu noktada temel ve en sık karşılaşılan talebin “alın bunları buradan” olduğu 
görülmektedir. Alınma ihtimalini artırmak üzere, gelen şikâyetlerde sıklıkla “sal-
dırdı” kelimesi geçerken yine sıklıkla “çocuk” kelimesi “çocuklara saldırdı” ve/veya 
“çocuklar korkuyor” şeklinde pekiştirme amaçlı kullanılmaktadır. Oysa bu “saldırı-
nın” sıklıkla kişinin kendi algısı (veya gerçek olmayan bahanesi) olduğu, çocukla-
rın ise en yüksek değerlerimizden biri olması ve karşı çıkılamaz olması bağlamında 
alet edildiği de söylenebilir: “Sekiz yıldır o sokakta yaşayan köpeği çocuklara sal-
dırıyor diye şikâyet etmişler, çocuklara sorsan onların bir şikâyeti yok, onlar oyun 
oynuyor.” (Görüşme Notu). 

Bununla beraber şikâyetlerin miktar olarak çokluğu ve şikâyetlerin muhatabı olan 
belediyenin vatandaş (ve belki tekrar seçilebilmek) odaklı olması sebebi ile ciddi 
bir sorun haline geldiği ve suistimal edildiği düşünülebilir. “Belediyeler, uzun süre-
dir bu şikâyetleri yasalara referans vererek açıklamaktan vazgeçmiş durumdalar.” 
(Görüşme Notu). Gerçekten de geçtiğimiz yıllarda yasaya referansla “hayvanların 
alındığı yere geri bırakılması” maddesine dair verilen referansların ve taleplerin 
bugünlerde neredeyse hiç dile getirilmediği görülmektedir. Kişisel gözleme daya-
nan bu veri, çalışma sırasında da hiçbir görüşmecinin soru sorulmadan kendi ba-
şına bu maddeye referans vermemesi ile desteklenmiştir:

“En büyük problem şikâyetler, belediyelerin şikâyetle hayvan toplaması” (Görüş-
me Notu)

“Aldığın yere bırak artık yok!” (Görüşme Notu)

“Belediye veteriner hekimi aynı zamanda psikolog oldu. Talepler, ‘öldürme ama al 
götür’ etrafında şekilleniyor. Çocuklar bahane edilerek suistimal ediliyor.” (Görüş-
me Notu)

“Belediyelerde yasal öldürme var, gençlik hastalığı olan hayvanı diğerlerinin yanı-
na koyuyorlar.” (Görüşme Notu)

“Zehirleme yapan belediyeler hala var diye duyuyorum.” (Görüşme Notu)

Bildirilmiş şikâyetlerde ve köpeklerin sokaklardaki varlığına dair sık dile getirilen 
risklerden biri ise kuduz tehlikesidir. Hayvandan insana geçen hastalıklar arasında 
en tehlikeli olanı bu olduğu için -yukarıda Abdülhamit dönemine ait örnekte de 
gördüğümüz üzere- kuduz şüphesi ve kuduz lafı uzun yıllardır hayvanların uzaklaş-
tırılmasına bahane/gerekçe olarak kullanılmaktadır. Oysa ormana terk olgusunun 
başlangıcı ile ülkedeki kuduz şüphe vaka sayısına ait rakamlar ilginç bir durum 
göstermektedir. Ormana köpek terk etmek yasaya aykırıdır ve dolayısıyla kayıt al-
tına alınmış olmasını beklemek anlamsızdır. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın “Kuduz 
Riskli Temas ve Kuduz Vakalarının Yıllara Göre Dağılımı, 2000-2018” tablosuna 
göre 2002 öncesi “Kuduz Şüpheli Temas” sayısı 100.000’in altında iken 2002’den 
itibaren 100 binin üstüne çıktığı ve sürekli artarak 2018 yılında 283 bin’e ulaştığı 
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görülür (Kuduz Profilaksi Rehberi, 2019, s. 5). Bu sürekli artan şüpheli temas ra-
kamlarına rağmen, kayda girmiş kuduz vaka sayısının bu yılların hiçbirinde 4’ü 
geçmediğini de not etmek gerekir. Ormana köpek terki sonucu, bu köpeklerin or-
mandaki yaban hayat ile temasının başlaması ve zaman içinde artması da olağan 
bir sonuçtur. Bu artış ile kuduz şüpheli temas arasında bir ilişkinin ihtimal dâhilin-
de olup olmadığı incelenmesi gereken bir konudur ve bu çalışmanın kapsamı için-
de değildir. Ancak her durumda şunu söylememiz mümkün olabilir, kuduz şehir-
deki hayvanların şehirden uzaklaştırılması ile ilgili öne sürülen bahaneler arasında 
yer alsa da gerçekten tam tersi bir durum vardır; sokaklardan uzaklaştırılıp ormana 
topluca terk edilen köpekler kuduz ihtimalini azaltmamakta, artan yaban hayatı 
teması sonucu artırmaktadır. “2004 ilk kanun, öncesinde bertaraf etme var, ormana 
köpeklerin terki ile kuduz vaka sayısı arasında bir ilişki bence evet var çünkü yaban 
hayat ile temas yaratıyorsunuz.” (Görüşme Notu)

Öte yandan da ormanlarda çok zor durumda kalan hayvanların beslenmesi, te-
davisi ve barınması için gönüllü birey ve kuruluşlar düzenli veya düzensiz çeşitli 
girişimler başlatmışlardır. İyi niyetli ve kaçınılmaz olan bu girişimler ise bu defa da 
“ormanda nasılsa bakan var” ifadesi ile vücut bulmuş şekilde şehirlerin köpeksiz-
leştirilmesine ve köpeklerin ormanlara atılmasının normal kabul edilmesine kat-
kıda bulunmaktadır.  

Yine artan vatandaş şikâyetleri ilgili siyaseten de ilginç bir durum vardır. Şikâyeti 
gerçekleştiren vatandaş aynı zamanda seçmen olarak yasaya göre şikâyetin muha-
tabı olan yerel yönetimi seçen kişidir. Dolayısı ile şikâyete cevap vermesi beklenen 
otorite 5199 sayılı kanunun ‘aldığın yere bırak’ emri ile kendisini seçme seçme-
me gücüne sahip vatandaşın kabaca “alın nereye götürürseniz götürün” talebi ara-
sındadır. Zeybek, kitabında Trakya Bölgesinde duyduklarını “Siyasi Bir Kumpas: 
Kamyonlar Köpek Taşır!” başlığı ile anlatır, 2009 yılında bir bölgede artan köpek 
sayısına dair duyduğu söylentiler komşu ilçelerden taşındıklarını işaret etmektedir 
ve yazar bunu şu cümle ile özetlemektedir: “Böylelikle parti yetkilileri hem şehirde-
ki köpek sorununa bir çözüm üretmiş hem de seçimlerden önce rakip partiye zarar 
verme imkânı bulmuşlardı.” (Zeybek, 2014, s. 264)

Beykoz, Beykoz Ormanları ve Sokak Köpekleri

Beykoz’a geri dönecek olursak, şimdiye kadar anlattıklarımızın ışığında Beykoz’un 
artan “sorun” için bir nevi doğal adres gibi göründüğünü söyleyebiliyoruz. İstanbul 
genelinde (Beykoz da dâhil olmak üzere) sokakların köpeksizleştirilmesine dair 
talepler arttıkça Beykoz ve Beykoz Ormanları üzerindeki baskının da artığı düşü-
nülebilir. 

Yukarıda tartışılan sebeplerden dolayı, ilçe belediyelerinin sıklıkla kendi ilçe sınır-
ları dışına köpekleri attıkları neredeyse açıkça kabul edilir hale gelmiş görünüyor. 
Empati ve etikten uzak ve üstelik hukuka aykırı bu davranışın gerçekleştiği adresin 
ise sıklıkla Beykoz olduğu görülür ve çeşitli kaynaklarda değinilir. Yıldırım, Bey-
koz Ormanlarının bulunduğu alanı çalışmasındaki haritada “Toplanan köpekle-
rin Anadolu yakasında bırakıldığı alan” olarak gösterir. (Yıldırım, 2019, s. 94-95). 
Aynı kaynak, 2012’ye tarihlenen araştırmaya ve saha çalışmasına dayanarak köpek 

toplamalarının ve sürgünün en çok olduğu ilçeleri (Beykoz dâhil) sayar ve terkte 
sıklıkla uzak olan alana terkin tercih edildiği vakaları aktarır. (2019, s. 89,92).

“Belediyeler, iki farklı yöntemi bir arada kullanıyor. Toplanan hayvanların bir kıs-
mı hayvan barınaklarına kapatılıyor. Sınırlı bir alan, kafesler, dışardan getirilen ve 
kontrollü verilen yiyecekler-ilaçlar, uzman bilgisine duyulan ihtiyaç: bir tür hapis-
hane! Bir diğer kısmı ise şehrin dışına, ormanlık-kırsal alanlara atılıyor. (Dipnot: 
Bir kısmının zehirlendiğine dair pek çok rivayet var. Belediyelerin geçmişte zaman 
zaman böyle girişimleri olmuş; ancak şu an bunun olduğunu gösteren kesin bir de-
lil yok). Tehcir uygulaması: Tehlikeli/fazla nüfus “zarar” veremeyecekleri bir başka 
bölgeye sürülmüş oluyor. Bazı durumlarda ise iki yöntemin bir ortası bulunuyor. 
Örneğin Riva-Polonezköy arasındaki ara yollardan birinde (Mahmutşevketpaşa 
yolunda) yüzlerce köpek kapısı açık bir barınak çevresinde kümelenmiş halde ya-
şıyor. Tabir yerindeyse ipin ucu kaçmış gibi duruyor. Köpekler, kafeslerin (ve sıkı 
denetimin) yanında-kenarında yeni bir sosyal hayat oluşturmuş. Tamamen bağım-
sız değiller: Kulakları delik! Ancak sıkı sıkı örülmüş bir denetimden bahsetmek de 
mümkün değil.” (Zeybek, 2020, s. 105-106)

Beykoz’un coğrafi yapısı itibariyle hem orman anlamında hem de mahalle ve köy-
leri anlamında doğal bir ortam olarak görüldüğü gerçeği söz konusudur. 

“39 ilçenin en rahat ulaştığı yer, köpek bırakmaya en müsait yer.” (Görüşme Notu) 

“3 günde 1 köpek salınıyor. Kemerburgaz’dan buraya transfer var.” (Görüşme Notu) 

“Bırakılma da oluyor. Bakamıyoruz, diye terk oluyor. Buraya bırakılıyor. Hediye 
alınıyor hayvanlar petshoplardan sonra cami avlusuna bırakır gibi ormana terk 
ediliyorlar.” (Görüşme Notu)

Bu coğrafi durumun cazibesi 2001’de henüz kanun çıkmadan orman içinde açılmış 
rehabilitasyon merkezi ile beraber artmış görünmektedir. 2003’de İçişleri Bakanlı-
ğı’nın genelgesi ve 2004’de yasanın çıkması ile beraber sokak hayvanlarının öldü-
rülmesi yasaklanınca başlayan6 ormana toplu terk için Beykoz ormanları, içerisin-
deki rehabilitasyon merkezi ile beraber iyice cazip ve vicdan rahatlatıcı görünmüş 
olmalı. “Başına bir şey gelirse hemen yanında ‘barınak’ var”, “nasılsa bakılıyor” gibi 
ihtiyaç duyulan gerekçelendirmelere zemin hazırlamış olma ihtimali kuvvetlidir. 
Daha sonraları dernek ve gönüllü kişi ve kurumların orman beslemelerine baş-
laması ile “nasılsa bakılıyor” durumunun iyice pekiştiği söylenebilir. Bugün or-
mandaki sokak hayvanlarına dair yürütülen faaliyetler ve hatta tartışmalar sıklıkla 
hayvanların beslenmesi ve tedavisi üzerinden yapılıyor, meselenin özündeki “sokak 
köpeklerinin yeri orman mıdır?” sorusu ihmal ediliyor görünmektedir. 

Beykoz’un bu uygunsuz terk durumu için bir nevi cazibe merkezi (!) olması ve 
Beykoz üzerindeki baskının önemli göstergelerinden biri Beykoz Belediyesi’ne 
gelen şikâyet ve taleplerin sayısından izlenebilmektedir. Beykoz Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü’nden edinilen verilere göre 2020 yılının başı ile 20 Ekim arasında 
6  Bu araştırma kapsamı içerisinde bu tarihin kesin bir başlangıç olduğunu söyleyebilmek mümkün olamamıştır. 
Ancak görüşmecilerin cevapları ve edinilen bilgiler ışığında bireysel terklerin değilse bile toplu terk etmelerin bele-
diyelerin hayvan öldürmesi yasaklandıktan ve yasanın çıkmasından sonra başladığına dair bir izlenim edinilmiştir. 
Görüşme yapılan bir kişi net olarak “16-17 yıldır var bu mesele” (Görüşme Notu) demiştir.
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toplam 12785 talep vardır, bunların 705’i Ekim’in ilk yirmi gününe aittir. Rakam 
itibari ile sağlık ve temizlik işlerine gelen taleplerden sonraki en yüksek vatandaş 
talebi bu alandadır. 

Beykoz ve ormanlarındaki köpek popülasyonuna dair net bir sayı olmamakla bera-
ber, çeşitli tahminler yürütülmektedir. Tahminlerin önemli bir kısmı ve tahminde 
bulunan görüşme yapılan kişiler arasında görece tutarlılık arz eden bölge ise şu 
an aktif olmayan Beykoz Belediyesi Hayvan Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi 
etrafındaki ormanlık alandır. Bu alan aynı zamanda gönüllü kuruluşların “besleme 
noktaları”nın başlangıç veya merkez konumu olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

“Beykoz’da yaklaşık 1100 köpek var. Sokakta azaldığı gibi ormanda da sayı azalı-
yor.” (Görüşme Notu)

“Şişmeye devam ediyor. Beykoz’a hala yoğun atma var. Beykoz ormanlarında 1000-
2000 kadar (besleme güzergâhında), Beykoz ilçe sınırlarında 20-30 bin kadar, İs-
tanbul’da 400-500 bin köpek var.” (Görüşme Notu)

“Her gün artıyor. 3 bin köpek köy içinde var, barınak çiftlik arası.“ (Görüşme 
Notu)

“Sayı bini geçiyor, tahmin ediyorum bin beş yüz köpek var.” (Görüşme Notu)

“Sayı son yıllarda azaldı. Çoğu hastalandı. Ormanda uyuz var. Kısırlaştırma yeni 
başladı. İBB alıp geri getiriyor. Küpeli hamileler var7. Yeniden atılmalar başladı. 
Şikâyet üzerine alınıyor atılıyor. Hemen atıyorlar artık, gözününüz önünde.” (Gö-
rüşme Notu)

“Beykoz’da (ormanda) popülasyonun 2000 civarı olduğunu düşünüyoruz.” (Gö-
rüşme Notu)

Görüldüğü üzere net bir sayı olmasa da en tahmin edilebilir bölge yine Mahmut-
şevketpaşa Köyü civarında eski rehabilitasyon merkezinin etrafındaki, besleme 
noktası da tabir edilen bölgedeki sayıdır. Buradaki popülasyonun binin üzerinde, 
iki bine yakın olduğu noktasında görüşler ortaklaşmaktadır. Beykoz geneline ve 
İstanbul’a ait tahminler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 tahminlerinin 
çok üzerinde görünmektedir. Kesin olmayan ve sadece tahminlere dayalı çalışma-
larla elde edilen rakamlara göre İstanbul’da 100-250 bin arasında sahipsiz hayvan 
bulunmaktadır. (İBB, 2016, s. 90)

İBB’nin 2017 tarihli raporunda yer alan bir grafikte çeşitli ülkelere ait “insan/köpek 
oranı”na yer verilmiştir. Bu tabloda en üst sırada %21 oranı ile ABD yer alırken, 
Fransa 18, İngiltere 13, Portekiz 13 olarak izlenmektedir. Dünyadaki oranın ise %10 
olduğu ifade edilmektedir8. (İBB, 2017, s. 51). Aynı sayfada “Türkiye’de ise sahipli 
7   Küpe, köpeğin kısırlaştırılmış olduğunun bir işareti olarak takılmaktadır. 
8  Bu rakamların ne kadarının hangi ülkede ne kadar sahipli ne kadar sahipsiz köpek barındırdığı net değildir. 
Ancak aynı kaynak genel olarak %75’inin sahipsiz köpeklerden oluştuğunu belirtmiştir. Her durumda bu sayılara 
dair yapılan tüm karşılaştırmalarda bu durum dâhil olmak üzere kısıtlar vardır: Dünyadaki sayıların sahipli sahipsiz 
oranı, Türkiye’deki rakamların tahmini olması, karşılaştırmalarda sahipli hayvan sayının dâhil edilmemesi gibi. Araş-
tırmada net sayılara ulaşmak değil, Beykoz’daki popülasyonun diğer ilçelere kıyasla durumuna odaklanıldığı için bu 
çalışmada bu kısıtlarla oluşturulan tablo yine de anlamlı ve bu aşamada yeterli olarak değerlendirilmiştir. 

ve sahipsiz köpeklerin tam sayısı bilinmemektedir” ifadesi yer almaktadır. Bir ön-
ceki yılın raporunda yer alan 100-250 bin rakamını sadece köpek olarak ve en üst 
rakam olan 250 binden alıp İstanbul’un 2016 nüfusu ile (14.804.116) (TÜİK, 2019) 
oranladığımızda bile insan/köpek oranı %1,68 gibi diğer ülkelere kıyasla çok dü-
şük çıkmaktadır. Görüşme notlarında ifade edilmiş en yüksek köpek sayısı tahmini 
olan yarım milyon bile dikkate alınsa ortaya çıkan %3,3 gibi bir orana ulaşırız ki 
bu dünyadaki oranın da sürekli örnek gösterilen Avrupa ülkelerindeki orandan da 
düşük bir durumu ifade eder. 

Beykoz ölçeğinde baktığımızda ise durum çok değişir. TUİK’e göre ilçenin 2019 
nüfusu 248.260 kişidir ve bu nüfus 39 ilçe arasında Beykoz’u en düşük nüfuslu 8. 
ilçe yapmaktadır. Dolayısıyla ilçedeki köpek sayısına dair 20 -30 bin tahmini baz 
aldığımızda bize kabaca %10 oranını verir. Bunun tahmin ve yanlış olduğunu var-
saysak bile, Beykoz’un en yoğun köpek popülasyonuna sahip ilçe veya ilçelerden 
biri olduğuna dair bir görüş birliği vardır ve bu her durumda 39 ilçe arasındaki 
en düşük 8. ilçe için İstanbul standardından çok sapan bir tablo ortaya koyacaktır. 
Besleme noktası tabir edilen yere en yakın köy olan Mahmutşevketpaşa’nın nüfusu 
ise 1.795’dir. O civara ait 1.000-2.000 tahmini köpek popülasyonunun büyük kısmı 
köyün merkezinde olmasa bile tablonun inanılmaz orantısız olduğu aşikârdır. 

Özetle Beykoz’daki %10 oranının İstanbul oranının çok üstünde olduğu ancak Av-
rupa’daki oranlardan düşük ve dünya ortalaması ile paralel olduğu görünür. Ancak 
Beykoz – dünya karşılaştırması bu oranlar içeresindeki sahipli ve sahipsiz hayvan-
ların payını bilmeden çok anlamlı olmayacaktır. 

Köpek popülasyonunun ilçe ilçe daha isabetli olarak tespit edilmesi ve çözüm 
değerlendirmelerinde dikkate alınması gerektiği de bu noktada belirtilebilir. Gö-
rüşme yapılan uzmanların da bu yönde görüşleri vardır: “Öneri bağlamında plan-
lı programlı olmayı mutlak zorunluluk olarak görüyorum. Sayı bilmeden çözüm 
olmaz.”  (Görüşme Notu)

Beykoz ormanlarındaki sokak köpeği sayısının son yıllarda azaldığına dair görüş-
ler olduğu gibi (çoğunlukla), arttığını söyleyenler de olmuştur. Ancak artmasından 
ya da azalmasından bağımsız, net olarak söylenebilecek şey, Beykoz’un orman-
larına yönelik terk olgusunun devam etmekte olduğudur.  “Bireysel atma da çok. 
Küpeli de çok geliyor. Arabasına koyup getiren var. Kendi mahallesinden toplayıp 
getiren var. Nasılsa bakılıyor! Atmayın diyemiyoruz!” (Görüşme Notu)

Yaban Hayat

Ormana terk edilen köpekler olgusunda en büyük zararı bizzat atılan köpeklerin 
gördüğünü, açlık, hastalık, ölüm, strese ve terk edilmişliğe bağlı psikolojik travma-
lar başta olmak üzere çeşitli tehlikelere maruz kaldıklarını bu noktada yinelemek 
ve vurgulamak önemlidir. Zira terk olgusunun etkilerini konuşurken insan kendi 
yüksek mesuliyetini çok çabuk unutup sanki suçlu köpeklerin kendisiymiş ve ken-
di başlarına ormanları mesken tutup bu zorluğa katlanmayı seçmişler hissine hızlı-
ca kayabiliyor. Dolayısıyla, ormana köpek terki olgusunun ilk etkisi doğrudan terk 
edilen köpekler üzerindedir. Kısacası ve üzerinde görüş birliği olan durum şudur 
ki ormanlar köpeklerin yaşam alanı değildir.
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“Yaban hayat ile temas sonucu ormana terk edilen köpekler yüksek risk altına atıl-
mış oluyorlar” (Görüşme Notu) ve sanıldığının aksine ormana terk ile insan ve 
toplum sağlığı riski azaltılmış değil artırılmış oluyor.

Bununla beraber fiili olarak ormanda mevcut bulunan köpeklerin köyler, köylerde-
ki insanlar ve ormandan yararlanan insanlar üzerindeki etkisinin yanı sıra orman-
daki yaban hayat üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Etkilerden en kaçınılmazı, 
bir yaşam alanı olarak kendi içinde bir dengeye sahip orman içi yaban hayvan nü-
fusunun doğrudan dış müdahale ile bozulmasıdır. “Ormandaki köpeklerin yaban 
hayatla ilişkisinde bir kere birbirlerinin beslenme ve barınma alanlarını kısıtlıyor-
lar, kavgalar çıkıyor, yaralanmalarda ve fiziksel temaslarda birbirlerine hastalık ge-
çiriyorlar.” (Görüşme Notu).

Yine evcil sokak köpeklerinin gruplaşma davranışları ile yaban hayattaki akraba-
larının gruplaşma davranışları arasındaki farktan kaynaklı kavgalar neticesinde 
yaban hayatın ormanın içlerine doğru baskılandığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 
“Köpekler çeteleşiyor, kurt-çakal azalıyor. Memeliler azalıyor. 5-10’lu grupla gezer 
bu yaban hayvanlar, köpek 100’lü bile grup oluyor. Tabi yaban hayatı sadece köpek-
leri etkiliyor demek haksızlık olur, yollar, maden, imar da var tabi yaban hayatını 
etkileyen.“ (Görüşme Notu)

Gözlemlere dayalı ifadeler, bazı türlerin azaldığına veya yok olduğuna dair görüşler 
içermektedir. Bununla beraber söz konusu hayvanların daha içerilere çekildikleri 
ihtimali değerlendirilip araştırılmadan bunu kesin olarak söylemek çok mümkün 
değildir. “Doğada karaca nadir kaldı. Tilki sansar kalmadı. Çakal-köpek kardeş 
oldu. Boğuyorlar çobanların hayvanlarını, sağı solu kazıyorlar.“ (Görüşme Notu)

Ormanlık alanda köpekler için yapılan beslemelerin de bazı hayvanlar için cazip 
bir besin kaynağı olarak göründüğü ve diğer yönde bir etkileşimin de olduğu gö-
rülüyor. “Domuzlar yavru köpekleri öldürüyor, mamaya geliyorlar çünkü. Kaçak 
avcılar da var.” (Görüşme Notu) 

Her şeye rağmen, bir çözüm bulunduğu durumda ormana terk edilen köpeklerin 
orman ve ormandaki yaban hayat üzerindeki etkileri onarılamaz değildir. Örneğin, 
“pandemi etkisi ile köpekler sokağa geri döndü, yiyeceğe doğru geldi, köpeklerin 
ormanda aşağı (şehre) gelmesi ile doğa kendini toparlar, yukarı çıkan yaban hayva-
nı geri iner” (Görüşme Notu) şeklinde uzman görüşleri bulunmaktadır. 

Sivil Toplum Faaliyetleri 

Ormana terk edilmiş köpekleri merkezi meselesi olarak sahiplenmiş ve bu yön-
de çok ciddi ve fedakâr çaba gösteren resmi ve gayri resmi girişimler ve gönüllü 
gruplar bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında bunlardan iki dernek ile görüşmek 
mümkün olmuştur. 

Derneklerin kullandığı besleme yöntemleri, kuru mamanın yanında bağış aracılı-
ğı ile temin edilen tavuk, lokantalardan kalan yemek ya da başka çeşitli gıdaların 
çiğ ise pişirilmesi, hazır ise doğrudan ekmek ve/veya haşlanmış makarna katılarak 

çoğaltılması şeklinde gerçekleşiyor. Köpeklere yetebilmesi için bunun zorunlu ol-
duğu belirtiliyor. Bununla beraber bu şekilde hazırlanan mamanın dağıtımı ancak 
belirli noktalarda olabiliyor, köylere ve yerleşim yerlerine yakın yerlerde sadece 
kuru mama tercih ediliyor. Görüşülen derneklerin biri haftada iki, diğeri üç defa 
besleme yapıyor. 

Sahada bulunan görevli ve gönüllülerin, köpeklerin küpeleri aracılığı ile ya da ken-
di ilişki ağlarındaki bilgi paylaşımları aracılığı ile edindikleri bilgiler de hemen her 
ilçe belediyesinin Beykoz ormanlarına köpek terk ettiğini doğrulamaktadır. Bu tarz 
bir terkin ilk sonucu olarak, terk edilen köpeklerin bir kısmının artan travmatik 
deneyim ve stres sonucu hayatını kaybetmesi veya güçsüz düşmesi ve dolayısıyla 
hastalığa ve hastalık yaymaya açık hale gelmesidir: “Terk edildiği için küsen ve ye-
mek yemeyen, ya da korkudan saklanan ve açlıktan ölen hayvan çok.” (Görüşme 
Notu).

Besleme en acil, öncelikli ve sürekli faaliyet olarak görünse de gönüllülerin ve der-
neklerin sıklıkla hasta köpeklerin tedavisi için de ciddi çaba gösterdikleri görülür. 
Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken bazı derneklerin Beykoz Belediyesi ile de iş 
birliği içinde olduğu, belediyenin farklı dönemlerde farklı ağırlıkta olsa da destek 
vermeye çalıştığı gözlemlenmiş ve görüşülen kişiler tarafından ifade edilmiştir. 

Bununla birlikte köpekler için yürütülen faaliyetlere dair çeşitli eleştiriler ve hat-
ta kimi grup ve kişiler için suçlamalarla da karşılaşılıyor. Köpekleri için yapılan 
kulübelerin çirkin görüntü oluşturmasından, hayvanlara verilen gıdaların hastalık 
yaptığına dair görüşler bulunmaktadır.

“Kulübeler çirkin görüntü oluşturuyor. %80-90’ını kullanmıyor hayvanlar. Rant 
var bu işte. Yol kenarına tavuk ekmek atmakla olmaz. Çiğ et parazit yapıyor.” (Gö-
rüşme Notu)

“Hayvanlara verilen şeyler hastalık yayıyor. Parazit uyuz var, kaşınıyor, kışı çıkara-
mıyor hasta hayvanlar. Rant bakımı var.” (Görüşme Notu)

“Para toplayıp orman beslemesi yapılıyor. Toplanan bağışların elbet hepsi değildir 
ama kötü amaçlı kullanımı da var.” (Görüşme Notu) 

Bu alıntıların sonuncusunun daha objektif ve meseleye tek yönlü bakmadığı söy-
lenebilir. İlerleyen kısımlarda yeniden değinileceği gibi, bu noktada şeffaflık kritik 
öneme sahiptir. Elbet bu şeffaflık sadece sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle 
ilgili değil, yerel yönetimler, diğer paydaşlar ve hatta konu ile ilgili faaliyetlere yük-
lenici olarak katılan ticari işletmelerini kapsayacak şekilde olmalıdır. 

Gönüllü faaliyetlere dair eleştiriler sadece bu faaliyetleri yürütenlerin dışından 
değil içinden de gelmektedir. Sosyal medya üzerindeki paylaşımlarda İstanbul ge-
nelindeki girişimlerin sıklıkla birbirilerini suçladıkları izlenir. Suçlamalar sıklıkla 
beslemelerde kullanılan yiyeceklerin türü, hasta hayvanların görmezden gelinmesi, 
hayvan dilendirilmesi9 ve en nihayetinde nakdi çıkar elde edilmesi noktasında ol-
9  Hasta ve/veya tedavi görmekte olan hayvanların görselleri kullanılarak açılan para / bağış toplama ilanları için 
kullanılan ifade. Kimileri için bu ifade gerçekten suistimal aracı olarak ve çıkar elde etmek için kullananları ifade etse 
de kimileri iyi niyetli de olsa her türlü hayvanın bu şekilde ilanlarda gösterilmesi için kullanmaktadır. 
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maktadır. Görüşülen bir kişin şu ifadesi aslında bu durumu direk bir şekilde gös-
terir: “Hayvan severler birbirine düşman.” (Görüşme Notu). Düşmanlık kelimesi 
belki maksadını aşıyor olabilir ancak bir iletişim eksikliğinin aşikâr olduğu net ola-
rak söylenebilir. Bu eksikliği ve birliktelik dili yerine ayrılık dili kullanımı maalesef 
yaygın görünmektedir, bu da çok kritik bir paydaşın çözüm noktasında çok güçlü 
bir irade ve öneri getirememesine sebep olmaktadır.

Beykoz özelinde bu birbirini suçlayıcı dile dair araştırma sırasında herhangi bir 
gözlem gerçekleşmemiştir, ancak etkin bir işbirliğinin işareti de hissedilmemiştir. 
Çözüm noktasında, Beykoz’daki sivil toplum girişimlerinin en azından nötr po-
zisyonları ve Beykoz Belediyesi başta diğer paydaşlarla işbirliğine açık olmaları 
olumlu bir durumdur. En nihayetinde herhangi bir çözüm için paydaşların birlikte 
hareket etmesi ve çözümü birlikte yaratması dışında bir yol yoktur. Şenpolat’ın da 
dediği gibi STÖ’ler bulundukları bölgedeki tüm kişilerle, kurumlarla iyi ilişkiler 
içinde olmalıdırlar. (2015, s. 109)

Kutuplaşma Çıkmazında Ormanın, İnsanın ve Sokak Köpeklerinin Hakları

“İnsanı ve hayvanı tehlikesiz şekilde buluşturmamız hem hayvanı hem de insanı 
mutlu etmemiz, tek taraflı bakmamamız ve iki tarafın da haklarını ve canlarını 
düşünüp hareket etmemiz gerekiyor.” (Görüşme Notu) Bu görüşe ormanın da hak-
kını dâhil etmek önemlidir. Zira köpeklerin ormana terki, aslında (yine insan eliyle 
olan) orman ekosistemine doğrudan bir müdahaledir. Bu müdahalenin gerekçe-
lendirilmesinde de bir nevi insan hakkının orman ve hayvan hakkından üstün ol-
duğu inancı yatar. Modern şehirlerin de bu inancı ancak pekiştirdiğini söyleyebili-
riz. Alkan bu bağlamda şunları söyler:

“Modern şehirler hayvanlar âleminden ayrı olduğumuzu düşünmenin en kolay 
olduğu yerler. İnsan yoğunlaşmasının yüksek mühendisliğe maruz kalmış varoluş 
alanı olarak modern şehir, birçok hayvan türünün yaşayabilmesine elverişli çevreyi 
neredeyse yasaklar.” (Alkan, 2020, s. 23)

Türkiye’de hayvan hakları alanındaki çalışmaları ile bilinen İsmet Sungurbey’in gö-
rüşleri de haklar noktasında not edilmelidir: 

“Sungurbey, insanın canlılar dünyasında kendi çıkarları doğrultusunda bir hiye-
rarşi yarattığını, bu hiyerarşinin türcülüğe yol açtığını belirtmiştir. Sungurbey, tür-
cülüğün insanın, hayvanların kendisi gibi acı çekmediğini düşünmesine yol açtı-
ğını, oysa bunun tam tersinin ortaya konulduğunu, hayvanın da insan gibi fiziksel 
ve psikolojik acı çektiğini, ayrıca zihinsel faaliyetlerinin olduğunu vurgulamıştır.” 
(Sungurbey, 1992, s. 9-10 aktaran Tamzok, Kük, & Çobanoğlu, 2013, s. 253-254).

İnsanların hayvanlar aleyhine olan bu tutumlarının yine başka insanları gerek sivil 
toplum örgütleri etrafında gerekse bağımsız olarak bir araya gelmeye ve hayvan 
haklarını daha yüksek sesle korumaya yönelik çalışmalar yapmaya teşvik ettiği 
düşünülebilir. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Avukat Kemal 
Şenpolat, 99 Soruda Hayvan Hakları isimli kitabında “Bir hayvan koruma derneği-
nin görevi ne olmalıdır?” sorusuna cevap arar. Şenpolat, derneklerle ilgili imajdan 

kaynaklı olarak “hayvan koruma derneklerinin görevi kedi köpek bakmak gibi” an-
laşılıyor demekte, “onların görevi, öncelikle STÖ olarak devlete baskı uygulayıp, bu 
gibi işleri yapması için devleti zorlamaktır. Topladıkları paralarla kamuoyu oluş-
turmak için çalışmalıdırlar.” diye eklemektedir. (Şenpolat, 2015, s. 79-80). Bu görüş, 
hayvan hakları konusunda meselenin özüne ve çözüme dair bir öneriyi işaret eder.

Şenpolat, “Manevi olarak doyum sağlamak ve besleme güdümüzü tatmin etmek 
için “hayvan koruma gönüllüsü” sıfatı ya da derneği arkasına saklandığımızı çoğu 
zaman düşünmüşümdür.” der ve kitabında verdiği örneklerle dernek ve gönüllüle-
rin kalıcı ve etkili çalışmalar yerine “önlerindeki somut durumlar” özelinde teda-
vi ve besleme gibi faaliyetlere öncelik vermek durumunda kaldıklarını belirtir ve 
bunu kısır döngü olarak tarif eder. (Şenpolat, 2015, s. 81-82)

Kısır döngüye benzeyen bir başka unsur ise geçen yüzyıllardan örneklerde de görü-
len toplum içindeki bir kutuplaşma ve tartışma halidir. Sokakta yaşayan hayvanlar 
üzerinden yapılan tartışmaların bir nevi “hayvan sever” – “ben de hayvan severim 
ama” (zira kimse hayvan sevmem demiyor) diye ifade edilebilecek bir kutuplaşmaya 
sebep olduğu da söylenebilir. Bu kutuplaşmanın tarafları bazen hayvanlarla ilgili 
çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ve mahalle - site – köy sakinleri iken 
bizzat ilgili muhitte meskûn vatandaşların kendi aralarındaki kutuplaşma olarak 
da karşımıza çıkabilmektedir. Bu karşılaşmada “hayvan sever”in karşısına “hayvan 
sevmez” koymak mümkün değildir, çünkü neredeyse hiç kimse bunu kabul etmez 
ve kendini “ben de hayvan seviyorum ama ….” diye başlayan cümlelerle ifade et-
meyi tercih ederler. “Olay iki tarafı keskin bıçak haline getirmiş durumda. (Soruya 
cevaben) Mahalle kültürü içinde yeri var ama ticaret ve üretim bu dengeyi bozuyor. 
Komşuluk hukukunu tehdit eder hale geldi.” (Görüşme Notu). 

Bahçekapılı, “sokak hayvanı” kavramını tanımlarken bu kutuplaşmayı şu şekilde 
ifade eder:

“Kent insanının hayvanlarla ilişkisi çelişkiler ve çoklu kutuplar barındırıyor. Bu 
kutuplar çapraz ortaklıklar ve karşıtlıkları içerir. Yok ediciler ile himayeciler, bi-
reylerle organizasyonlar bazen karşı karşıya gelir, bazen aynı safa düşerler. Pek çok 
İstanbullunun zihninde canlıdır belediye ekiplerinin zehirli et uygulamasından 
sonra yoğurtlarla sokağa çıkılması ve köpeklere ilkyardım müdahaleleri... Beledi-
yenin şikâyet üzerine barınağa götürdüğü köpeği alıp sokağına geri getiren mahal-
leli hikâyeleri de az değildir.” (Bahçekapılı, 2014, s. 321-322)

Bu kutuplaşmanın kendisine mevzu ettiği konular çok çeşitlidir. Hayvanların ye-
rinin şehir olup olmadığına dair tartışma bunlardan biridir. Diğer önemli kutup-
laşma boyutu ise köpek popülasyonunun nasıl kontrol altına alınacağına dairdir ve 
gerekçelendirmeler bir kez daha insanın hakkı ve hayvanın hakkı ekseninde şekil-
lenir. Popülasyon kontrolüne dair yukarıda kısmen ele aldığımız kutuplaşma odağı, 
taraflardan biri daha çekinik ve utangaç olsa da köpeklerin itlaf edilmesinin geçerli 
bir yol olup olmadığıdır. Bu noktadaki çekingen olarak da olsa görüş bildirenlerin 
sıklıkla Avrupa’da hayvanların çoğunun ülkede sahiplendirilemedikleri durum-
da öldürüldüklerini söylediği işitilir. “Tüm Avrupa’da kısırlaştırma, 1 ay bekletme 
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ve sonra uyutma var.” (Görüşme Notu). Bu abartılı görüşle ilgili Sağlık Bakanlığı 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu 
önemlidir. Bu notta “Sahipsiz köpekler Avrupa’nın temel sorunlarından biri olup, 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1990 yılında, dünya üzerindeki köpek sayısının 500 
milyon olduğu (insan nüfusunun 10’da biri kadar) ve bunun %75’inin de başıboş 
olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa ülkelerinin birçoğunda başıboş köpeklerin it-
lafına çok az rastlandığı, daha çok kısırlaştırma ve barındırma yöntemlerinin tercih 
edildiği görülmektedir” (Sağlık Bakanlığı, 2012 aktaran Tamzok, Kük, & Çobanoğ-
lu, 2013, s. 261) denilmekte ve Avrupa’da sık tercih edilenin, sanıldığının aksine 
kısırlaştırma ve barındırma olduğunu işaret etmektedir. 

Bir diğer popülasyon kontrolü aracı olan kısırlaştırmanın ise doğal, etik ve kültü-
rel-dini değerlerimize uyup uymadığı tartışması da sık görülür. Bazı belediyelerin 
de bu tartışmaya taraf olarak kısırlaştırma yapmadıkları ya da çekingen davrandık-
ları ve kısırlaştırılmamış hayvanları da ormana atarak ormandaki sorunu derinleş-
tirdiklerine dair iddialar bulunmaktadır. “Kısırlaştırmayı bilerek isteyerek yapma-
yan var, hayvanların neslini tüketemezsin diyen var.” (Görüşme Notu)

Kısırlaştırmanın hayvanların doğalarına müdahale olacağı ve/veya dinen de uygun 
olmayacağı yönündeki bu görüşleri öne sürenlerin çözüm noktasında da herhan-
gi bir öneride bulunmadıkları da görülür. Şenpolat ise popülasyon kontrolündeki 
iki ayrı konuyu birlikte yorumlar, bir çift kısırlaştırılmamış köpekten altı yılda or-
talama beş bin sokak köpeğinin üreyebiliyor olduğuna dikkat çeker, toplu itlaflar 
çözüm sağlayabilseydi şimdiye kadar başarı kaydedilirdi diye ekler ve “musluğu 
vanadan kapatmak” kavramını önerir. (Şenpolat, 2015, s. 121)

Köpek sayısı artışında doğal olmayan bir hıza işaret eden görüşler de bulunmak-
tadır. Bu anlamdaki bir görüş şehrin etkisine vurgu yapar: “Şehrin ışıkları normal 
içgüdüsel düzenlerini bozuyor, hayvanlar sürekli gebe” (Görüşme Notu). Bir diğer 
görüş ise strese maruz kalan hayvanların nesillerini devam ettirmek için içgüdüsel 
bir savunma mekanizması olarak daha çok yavru vermeye başladıkları yönünde-
dir: “Onları öldürmeye başladığınız vakit, doğa yasası gereği bir batında 4-5 tane 
yavru yapacaklarsa, kendi türlerini korumak için bu sefer bir batında 10-12 tane 
yavruluyorlar.” (Şenpolat, 2015, s. 121) 

Kısırlaştırma etrafındaki bir diğer hak ihlali durumu ise kısırlaştırmanın ehil ol-
mayan kişilere yaptırılması noktasındadır. “Sorun denetim ve gözetimin bilimsel 
bir dayanağı bilgisi olmayana verilmesi. Öldürmüyor ama bir nevi sorumluluk al-
mıyor, kısırlaştırmıyor, ya da ehil olmayanlara veriyor işi.” (Görüşme Notu). Bu 
konuda asıl önemli sorun, son yıllarda popülerleşen ve aslında oldukça zor bir 
ameliyat olan kısırlaştırmanın belediyeler tarafından taşeron firmalara verilmesi 
ve seri üretim gibi denetimsiz yapılan kısırlaştırma operasyonlarıdır. (Şenpolat, 
2015, s. 125)

Kutuplaşma noktasında, belki de ülkedeki genel kutuplaşma halinin bir tezahürü 
olarak, sıklıkla akla gelen sorulardan biri ise yerel yönetimdeki siyasi parti ve ter-
cihlerinin hayvan hakları konusunda bir belirleyiciliğinin olup olmadığıdır. Özel-

likle sosyal medyada hak ihlali yapan belediyelere dair paylaşımlarda siyasi tercih-
lerin sanki hayvanlara kötü muamelenin bir sebebi gibi yansıtılması belki de bu 
soruyu pekiştiriyordur. Ancak dikkatli bir gözlemle, bunun siyasi partiden bağım-
sız olduğu anlaşılabilir. Şenpolat kitabında, “Belediye Başkanlarının bağlı olduğu 
siyasi partiye göre, hayvanlara davranışları farklılık gösterir mi?” sorusuna cevaben 
“Bugüne kadarki tecrübeler bize böyle bir durumun olmadığını açık bir şekilde 
göstermiştir” diye yanıtlar. (Şenpolat, 2015, s. 180). Gerçekten de Türkiye çapında 
belediyelerin karıştığı hayvan hakları ihlallerinde parti bağımsız bir tablo ortaya 
çıkar. Dolayısıyla sosyal medyada partiler ile ilişkilendirilen eleştiriler parti nokta-
sında haksız gibi görünmektedir. Bununla beraber politik bir tercih olduğunu yine 
de söyleyebiliriz, ancak bu tercih parti ile değil, doğrudan belediye başkanının şah-
sı ile ilgili görünmektedir. “Belediyenin partisinden çok belediye başkasının ken-
disine göre belediyenin tutumu değişiyor.” (Görüşme Notu). Dolayısıyla, İstanbul 
özelinde ormana köpek terk eden belediyelerin hangileri olduğu, hangilerinin kı-
sırlaştırma yapıp yapmadığına dair siyaseten bir genelleme yapmak doğru değildir. 

Başlıkta kullandığımız “ormanın hakları” kavramına rağmen, tüm tartışmada or-
mana etkilere değindiysek de ormanın hakkından bahsetmemiş durumdayız. 
Bununla beraber aslında tüm tartışmalarda orman bir nevi sabırla bir çözüm 
beklemektedir ve umuyoruz ki kendisini yenileme ve kaybettiğini geri kazanma 
kapasitesine sahiptir. Ormanların sokak köpeklerinin yeri olmadığı, ormandaki 
köpeklerin varlığının hiçbir canlıya bir fayda sağlamadığı, köpekler en başta ve 
dâhil olmak üzere tartışmanın içindeki her canlının bu durumdan zarar gördüğü 
açıktır. Bu bağlamda, ortaklaşılan görüşler etrafındaki çözümlere doğru adımların 
atılması, insanın, ormanın ve köpeklerin haklarını iade etmenin yegâne yoludur. 

Paydaşların Ortaklaşan Görüşleri – Ortaklaşan Önerileri

Yöntem bölümünde vurgulanan ve son dört yıl içinde gerçekleşmiş geniş kapsamlı 
üç etkinliğin çıktıları, sahada yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler, konu ile ilgili 
çeşitli yayınlar ve kurum görüşleri -kutuplaşma halinin getirdiği kafa karışıklığı bir 
kenara bırakıldığında- belli başlı adımlarda geniş bir mutabakatı işaret etmektedir. 

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Arslan’ın 2016’daki konuşma-
sından şu bölüm bu mutabakatı en yalın haliyle gösterir: “Genel kabul gören tek 
doğru yöntem, ilgili kurumların planlı ve eşgüdüm içerisinden hareket ederek kı-
sırlaştırma, mikroçipleme ve aşılamadan sonra, hayvanların yaşadıkları sokağa geri 
bırakılmalarıdır.” (Ataşehir Belediyesi, 2016) ifadesine yer verir. 

Görüşülen kişilerin neredeyse tamamı da aynı noktada hemfikir görünmektedir. 
“Daha etkili kısırlaştırma, mikroçip, yaptırım lazım, kısırlaştırma merkezlerinin 
kurulması gerekiyor.” (Görüşme Notu)

“2020’de (Ekim) 23 bin kısırlaştırma (İBB) var ancak yeterli değil.” (Görüşme 
Notu). Bu sayıya ilçe belediyelerinin bazıları tarafından yapılan kısırlaştırmalar ek-
lense de genel görüş bu kısırlaştırmaların yine de yetersiz kalacağı yönündedir. Bu 
noktadaki yetersizlik daha çok kaynak yetersizliği ile ilgili görünmektedir. 
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Ancak kısırlaştırma yapmak kadar, kısırlaştırma sonrası sürecin yönetilmesi gerek-
tiği konusunda da önemli görüşler bulunmaktadır. 

Yakala – Kısırlaştır – Sal (TNR - Trap – Neuter – Release) programındaki yakala, 
kısırlaştır, sal metoduna ek olarak “yönet” kısmı da düşünülmelidir. Zira habitata 
geri salınan köpeklerin kaynaklara erişimi iyi yönetilmelidir. (Aydoğdu & Meral, 
2019, s. 2136)

Benzer bir görüşü, görüşme yapılan kişilerden biri şu sözlerle ifade etmiştir: “So-
kaktaki hayvana da iyi bakmak gerekiyor.” (Görüşme Notu). Aydoğdu ve Meral’den 
yapılacak şu alıntı da pek çok paydaşın ortaklaşan görüşlerinin özeti niteliğinde 
okunabilir: 

Bu duruma yapıcı bir düzenleme getirilmesi konusunda herhangi bir tereddüt 
yoktur. Çözüm, hem sahipsiz köpeklerin daha sağlıklı koşullarda yaşaması ve zen-
ginleştirilmiş kaynaklara erişimlerinin artırılması hem kontrolsüz üremelerinin 
önüne geçilmesi hem de insan sağlığının sahipsiz köpeklerin yaşayışından etkilen-
memesi amaçlarını kapsayıcı şekilde olmalıdır. (Aydoğdu & Meral, 2019, s. 2129)

İBB’nin düzenlediği 1. Çalıştayın sonuç raporu da böylesi bir etkili kısırlaştırma ile 
sonuç alınabileceğine dair kuvvetli bir inancı vurgular. “Sonuçları 5-10 yıl içinde 
alınabilecek bir planlama çalışmasıyla durum izlenebilir, kontrol edilebilir ve yö-
netilebilir hale gelecektir.” (İBB, 2016, s. 90)

Etkin kısırlaştırma, üzerinde bu denli mutabık olunan bir çözüm olmakla beraber, 
bu etkililiğin sağlanabileceğine, en azından yerel yönetimler eliyle ve kaynakları 
ile sağlanabileceğine inanç konusunda tereddütlü bir duruş vardır. Bu tereddüdü 
dikkate değer kılan en temel göstergelerinden biri ise aslında kaç belediyenin bir 
müdürlük için kaynak ayırabildiğinde görülebilir. “İstanbul’da 39 ilçe var ama vete-
riner işleri müdürlüğü sadece 14-16 ilçede var.” (Görüşme Notu). Belediyeler ara-
sında da kaynaklar anlamında (bütçe, veteriner hekim sayısı vb.) farklılıklar bulu-
nuyor ve bu da müdahale ve rehabilitasyon kapasitesini düşürüyor görünmektedir. 

Kaynak noktasında ise yine bir başka uzlaşma vardır. Görüşlerin büyük çoğunluğu 
yerel yönetimlerin yetersizliğine vurgu yapıp merkezi hükümeti işaret etmektedir. 

“Merkezi hükümet bütçesi şart, yerel yönetim çözsün bu işi demek anlamlı değil. 
Uzun vadeli bir çözüm 8-10 sene sıkı çalışma, etkin kısırlaştırma ve denetim ile 
mümkün olabilir ancak.” (Görüşme Notu) 

“Merkezi hükümetin sorumluğunun bir kısmını geri alması gerekiyor.” (Görüşme 
Notu)

“Kısırlaştırmanın etkili olabilmesi için, 1- Merkezi hükümetin müdahil olması, 
2- Bu görevin ilçelerden alınması ve 3- Görevin sadece il belediyelerine verilme-
si gerekiyor. İBB yılda 30-40 bin kısırlaştırma yapıyor, bu dediklerim yapılırsa 
kısırlaştırma yoluyla sayıyı kontrol edilebilir seviyede tutmak mümkün olabilir.” 
(Görüşme Notu) 

Yerel yönetimler ve kaynak ilişkisinde dikkat çeken bir başka konu ise kaynak-
ların siyasi sebeplerle (ve bir kez daha siyasi partiden bağımsız olarak) siyaseten 
daha fazla prim yapacak alanlara harcanıyor olmasıdır. “Tüm bunları yapmak için 
kaynak ayırmak gerekiyor. Kaynak yok, diyemeyiz ancak yerel yönetimler görünen 
şeye para harcamayı tercih ediyor.” (Görüşme Notu). Dolayısıyla bir nevi, sokakta 
hakkında şikâyet olan ve görünür olan köpeği toplayıp ormana terk ettiği durumda 
görünmez kılınan köpekler için para harcamasına gerek kalmıyor. 

Kaynaklarla ilgili alternatif ve dikkate değer bir başka görüş ise mevcutta yapılan 
bazı harcamaların bahsi geçen etkili kısırlaştırma, kontrol ve denetim için gerekli 
kaynağı sağlayabileceği yönündedir. Örneğin, “Sonuçtan değil sebepten gitmek ge-
rekiyor, kuduz aşısının Türkiye’ye maliyeti o kadar yüksek ki o para ile çözüm bu-
lunabilir.” (Görüşme Notu). Bu hususta bir diğer konu ise yine yerel yönetimlerde 
hayvanlarla ilgili bütçelerin ve faaliyetlerin tamamen şeffaf ve hesap verebilir hale 
gelmesi yönündedir. “Belediyenin zamanı ve bütçesi var. Bütçe ne oluyor?” (Görüş-
me Notu)

Şeffaflık ve hesap verebilirliğin çözümün olası güçlü ilkelerinden biri olması ge-
rektiğine dair de görüş birliğinin var olduğunun izini sürebiliyoruz. Bu, kelimelerle 
ifade edilmemiş olsa da gerek önceki çalışmalar gerek yapılan görüşmeler gerekse 
diğer kaynaklardaki ifadelerde paydaşların birbirlerinden daha açık olmayı bekle-
dikleri çok nettir. Sivil toplum yerel yönetimin, yerel yönetim diğer belediyelerin, 
vatandaş hem yerel yönetimlerin hem sivil toplumun ve hatta yerel yönetimler de 
vatandaşların (özellikle abartılı şikâyetler konusunda) açık olmasını bekliyor. 

Üzerinde kesin olarak uzlaşılan bir diğer konu ise 5199 sayılı mevcut Hayvanla-
rı Koruma Kanunu’nun yetersiz kaldığı ve zenginleşerek değişmesi gerektiğidir. 
Değişimin olması gerektiği hususunda hiçbir aykırı ses duyulmuyor olsa ve her 
geçen gün yeni yasaya dair beklentiler artsa da değişimin nasıl olması gerektiği 
konusunda fikir birliğinin tam olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte üzerinde ça-
lışılan taslaklardaki tartışmalı maddelerin, paydaşlardan çok hayvanlar üzerinde 
deney yapan firmaların, hayvan ticareti yapan bazı büyük şirketler gibi güçlü bazı 
kuruluşların meclisteki lobi faaliyetleri ile engellediğine dair görüş ve iddialar da 
bulunmaktadır. 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ihtiyaçları karşılamadığı ve hem mev-
zuat hem de kanunda değişiklikler yapılması gerektiği İBB’nin düzenlediği 1.Sa-
hipsiz Hayvan Rehabilitasyon Çalıştayı’nda da üzerinde net olarak uzlaşılan bir 
alan olarak görünmektedir. (İBB, 2016, s. 21) “Yasa ile ilgili mecliste bir netleşme 
gerekiyor. Pratik uygulanabilir net bir yasaya ihtiyaç var. Yasadan herkes aynı şeyi 
anlamalı.” (Görüşme Notu).

Kanunla ilgili bir başka perspektif ise kanunun kendisinden çok uygulanmasının 
önemine vurgu yapmaktadır. Bu vurgu, yukarıda açıkladığımız “aldığın yere bırak” 
maddesinin nasıl alenen ve doğalmışçasına ihlal edildiği hatırlandığında daha da 
önemli hale gelir. Bu maddenin uygulanması, yani yasaya uygun davranış sağla-
nabilmiş olsaydı bugün Beykoz ormanlarındaki köpek popülasyonu ve etkilerini 
konuşmuyor olurduk. 
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Ülkemizde de sahipsiz köpeklerin refahı için uluslararası anlaşmalar ve dünya 
üzerindeki diğer uygulamalar ile paralel kanunlar mevcuttur. Ülkemizdeki temel 
sorun kanunların uygulanmasının hiç veya gereği gibi yapılmaması noktasında 
toplanmaktadır. (…) Bunun dışında ülkemizde bu alandaki en büyük eksiklik, res-
mi kurumlara yüklenen bu ödevlerin herhangi bir denetim mekanizmasının olma-
masıdır (Aydoğdu & Meral, 2019, s. 5154, 2153).

Bu noktada bahsi geçen denetim mekanizmalarının, yine tüm paydaşların üzerin-
de uzlaştığı alanları işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, sahipli hayvanlara 
dair takip ve yaptırımların yeniden ele alınıp düzenlenmesi ve sıkı bir denetime 
tabi tutulmasıdır. Bir diğeri, üretim çiftliklerinin ve hayvan satışının çok sıkı ku-
rallarla denetlenmesidir. Yine bir diğeri uluslararası hayvan trafiğinin engellenme-
sidir. Tüm bunlara, eğer ki uygulama noktasında yerel yönetimlerin rolü koruna-
caksa, yerel yönetim uygulamalarının da denetime açılması ve ülke çapında bir 
standardizasyona kavuşturulması da önerilebilir. 

Bu hususta “Duyarlılık artırılmadan mesafe alınamaz. Üretim çiftlikleri denetlen-
meden, yurtdışından gelen kontrolsüz hayvan trafiği durdurulmadan, kısırlaştırma 
ciddiye alınmadan çözüm olmaz.” diyen Şenpolat, bu uygulamaları gerçekleştiren 
belediyelerde (Kuşadası, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, Giresun, Bitlis, İzmir) başarı 
elde edildiğini söyler ve “Popülasyonun kontrol altına alınması ve eşzamanlı olarak 
yapılacak farkındalık çalışmaları uzun vadelidir, ancak bilinen tek çözümdür.” diye 
devam ederek çözüm yolunu işaret eder. (Şenpolat, 2015, s. 109-110)

Beykoz Belediyesi’nin orman içindeki rehabilitasyon merkezini yeniden işler hale 
getirmesi gerektiğine dair de talepler bulunmaktadır. 

“Barınak kapalı kalmamalı. Olacaksa içinde gönüllüler çalışsın, maaşlı çalışan de-
ğil. Gündüz gezdirilirler vs. Yavrular ayrılır. Hayvanlar kontrol altında olur.” (Gö-
rüşme Notu)

Bununla beraber, bu merkezin yeniden açılması durumunda yukarıda tartışılan 
“cazibe merkezi” unsurunun detaylıca değerlendirilmesi ve yeniden işler hale gelen 
merkezin ormana terki teşvik etmemesi için alınması gereken önlemler konusunda 
sıkı bir çalışma yapılması gerektiği söylenebilir. 

Beykoz özelinde bir çözüme dair yerel paydaşların ilginç bir şekilde üzerinde uzla-
şıyor göründükleri bir öneri daha vardır. Üstelik bu aynı öneri, Beykoz’da olağanda 
birbiri ile anlaşamadığını ya da geçmişte sorun yaşadıklarını ifade eden paydaş-
lardan gelmiştir. Öneri, ormandan bir alanın çevrilerek kapalı hale getirilmesini 
ve köpeklerin bu alan içinde serbest gezebilir halde tutulmasını ve bakılmasını 
içermektedir. İlginçlik bu kapalı alan önerisinin son yıllarda çeşitli illerde sık dile 
getiriliyor olmasına rağmen sıklıkla da büyük tepki çekmesinden kaynaklanır. 

“Kapalı bir alan olsun 10 K dönüm içinde yaşansın, bakımını belediye üstlensin. 
Muhafaza edilsin. Hayvanların yeri burası değil. Kapalı yerde bir kişi baksın. Or-
manda her gün çoğalıyor.” (Görüşme Notu)

“En çok ormandan bir alan çevrilmesini isterim. Küçük, yetişkin, yaşlı ayrışsın. Ken-
dilerini saklıyor güçsüz ve küçük olanlar ve korkanlar.” (Görüşme Notu) 

Elbette orman içindeki bu kapalı alan önerisinin “Sokak köpeklerinin yeri orman 
mıdır?” sorusunu dikkate almadığının altını çizmek gerekir. Orman içinde olmasa 
da kapalı alan önerisi daha önce İBB tarafından Kısırkaya ve Tuzla’da inşa edilen 
merkezler özelinde önerilmiş ancak tepki çekmiştir. Yasanın değişmemiş olması ve 
belki de gelen tepkiler sebebiyle de her iki tesisin de şu anda hayvanların sürekli 
barındırılarak tutulduğu bir yer olarak kullanılmadığı ifade edilmektedir. Bununla 
beraber inşa edilen bu merkezlerin hayvanların olabildiğince doğal ve serbest yaşa-
malarına olanak sağlayacak şekilde inşa edildiğine dair de görüşler bulunmaktadır. 
Bu görüşün doğru olduğunu kabul ettiğimizde de kamuoyuna yansıyan şeklinin 
bu olmadığı açıktır. Köpeklerin serbest dolaşabildikleri ve sağlıklı bir şekilde bakıl-
dıkları ve sevgi alabildikleri bir projenin çok fazla destekleyici bulması olası olsa da 
bu örneklerde bu şartların sağlanamamış ya da iletişiminin hakkıyla yapılamamış 
olduğu görünmektedir. Bu noktada artan şeffaflığın gerekliliğini bir kez daha belir-
tebilir, buna açık ve daha çok iletişime ihtiyaç bulunduğunu ekleyebiliriz. 

Ortak bir görüşten çok, bir ortak umutsuzluk alanı olarak ifade edebileceğimiz 
bir diğer konu ise köpeklere karşı şehirli insanın “istemeyiz” tavrında bir değişime 
duyulan ihtiyaçtır. Şikâyetlerle ilgili değerlendirmelerde tanımladığımız üzere, ge-
rekçesiz ve abartılı bahanelerin bir nevi kibre dönüşmüş şekilde ısrarcı olduğu gö-
rülür. Bu durum bir yanıyla da yalancı çoban masalındaki gibi, gerçekten müdahale 
gerektirebilecek durumların belki de yanıtsız kalmasına ya da çok geç müdahale 
edilebilmesine sebep olmaktadır. Hemen hemen tüm görüşmecilere, köpeklerin 
yeniden şehre ve mahallelere dönmesi mümkün müdür, sorusu sorulmuş ancak 
yanıtlar “çok zor” etrafında yoğunlaşmıştır. Zor olsa da bu noktada umudu yeşert-
meye gayret gösteren de pek çok insan bulunmaktadır:

“Şehri yeniden doğallaştırmak ve hayvanları yeniden içeri davet etmek için belirle-
necek gündemin ele alması gereken unsurlar şunlardır: Şehirleşmenin insan olma-
yan hayvanlar üzerindeki etkileri; şehirli insanların hayvan hayatıyla ilgili olarak 
nasıl düşündüğü ve davrandığı; hayvanların kentsel koşullara adaptasyonu, kentsel 
hayvanlar etrafındaki güncel pratik ve politikalar.” (Alkan, 2020, s. 45)

Bununla beraber, bu konuda umutlu olunan ve ortak bir görüş olarak ifade edilebi-
lecek bir alan ise gençlerin sokak hayvanlarına karşı büyüklerine oranla çok daha 
hassas ve toleranslı oldukları yönündedir. Gençlerden beslenen bu umutla, yüz-
yıllara dayanan bir uyum ve birlikteliğin sürdürülebileceğini düşünmeye devam 
etmek nahif gibi görünse de tüm diğer ortak değerlerde olduğu gibi, başarılması 
durumunda olağanüstü pozitif sonuçlar getirmesi oldukça muhtemeldir. 
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Sonuç

Ormana terk edilen ve atılan köpekler Beykoz’u diğer ilçelere oranla çok daha fazla 
etkilemektedir. Gerek coğrafi konumu gerekse orman içinde yapılan gönüllü besle-
me faaliyetleri gerekse geçmişten gelen alışkanlıklar sebebiyle Beykoz Ormanları-
na köpek terki halen devam etmektedir. Bu terkin büyük oranda diğer ilçe beledi-
yeleri tarafından yapıldığı ve insan - köpek nüfus oranını Beykoz’da diğer ilçelere 
göre oldukça artırdığı görülür. 

Şehir yaşamındaki değişimlerin etkisi ile insanların sokaklardaki köpeklerle birlik-
te yaşamaya dair uyumunun bozulduğu hem şikâyet sayılarının çokluğundan hem 
de yasadaki “aldığın yere bırak” kuralının açıkça ihlal edilmesinden anlaşılmakta-
dır. Bu şikâyetler ve şikâyetlere cevaben yapılanlar, ormana köpek terki olgusunda 
açıkça görüldüğü gibi aslında bir çözüm getirmez ve “soruna” yeni sorunlar ekler. 
Eklenen bu sorunlar ise insanın, ormanın ve köpeklerin sahip olduğu hakların bir-
biri aleyhine çiğnenmesine sebep olur. 

Bununla beraber, çözümün nasıl olması gerektiğine dair paydaşların üzerinde 
hemfikir olduğu, yukarıda belli başlıları detaylandırılmış olan pek çok olası eylem 
vardır. Bunlar arasında etkili kısırlaştırma ve sonraki sürecin yönetimi, üretim yer-
lerinin denetlenmesi, hayvan kaçakçılığının engellenmesi, hayvan sahiplenilmesi 
ve takibi konusunda daha sıkı denetim ve kontrol mekanizmalarının kurulması 
önerileri öne çıkmaktadır. Mevcut yasanın güncellenmesi ve yasada bir netlik ara-
yışı ve merkezi hükümetin kaynak ve denetim noktasında rol alması gerektiği de 
üzerinde hemfikir olunan konular arasındadır. 

“Burada benim için önemli olan; belediye gibi bir kurum ile köpek sahibi olan 
bireyin aynı davranış biçimini sergilemesi; sorunu çözmek yerine sorundan kaç, 
sorumluluktan kaç ve aslında benim olmayan sorun sorun değildir yaklaşımı. Top-
lum olarak bir bütün halinde düşünmemiz,  bu ertelemeci yaklaşımla sorundan 
kaçıp anı kurtardığımız ve yarınımızı  ‘ yarın olduğunda düşünürüz’ dediğimiz bir 
sonuca varıyor. Bu noktada anlaşılıyor ki an’ı kurtaran tüm çözümleri bir kenara 
bırakıp bu sorunun bugün değil yarın çözüleceğini toplumca kabullenip yetkililer-
den uzun vadeli çözümler talep edilmelidir.” (Görüşme Notu)

Geniş bir perspektiften bakıldığında üzerinde ortaklaşılan tüm çözüm yolları, 
özünde, bozulmakta olan insan-hayvan (ve dolaylı olarak orman) uyumunun ve 
birlikte yaşama pratiğinin kontrollü bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerekliliği-
ni işaret eder. Bu uyum, toplumun önemli bir değeridir ve halen yaşatılma şansı 
vardır. 

Beykoz bu noktada, ormana terk olgusundan dolayı bozulan uyumdan en çok et-
kilenen ilçe olmakla beraber, aynı zamanda toplumsal değerleri yaşatmanın prati-
ğine en çok sahip olan ilçelerden biridir. Bu bağlamda, Beykoz’da bu konuda köklü 
bir çözüm bulunması, insan-hayvan ve orman haklarını koruyan ve kollayan bir 
yapıya kavuşulması tüm ilçeler ve hatta tüm ülke için önemli örnek teşkil edebilir. 
Böylelikle Beykoz hem orman terki sebebiyle üzerinde oluşan baskıyı azaltabilir 
hem de değerlerimizi yaşatan bir çözüm örneği yaratarak büyük bir başarıya ön-
cülük edebilir.  

Görüşülen Kişiler ve Teşekkürler:

Bu çalışma kapsamında aşağıda belirtilen kişilerle yüz yüze veya telefonla görüş-
meler yapılmıştır. Katkılarından ve desteklerinden dolayı her birine çok teşekkür 
ederim.

Orman Yüksek Mühendisi Dr. Abbas Şahin, Marmara Ormancılık Araştırma Ens-
titüsü 

Prof. Dr. Murat Arslan, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı

Veteriner Hekim Emre Efe Yerlikaya, Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Veteriner Hekim Evrim Pak

Veteriner Hekim Onur Salih Karadağ, Empati Akademi Hayvan Hastanesi Baş 
Hekimi

Kemal Özmen, Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Muhtarı 

Dr. Meral Ocak, Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü

Ömer Gök, Huysuz İhtiyar Derneği

Songül Akın, Patika Dernek

Tamer İki, Orman Mühendisi, Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü

Veteriner Hekim Turgut Özdemir, Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Müdür Yardımcısı

Ayrıca çalışma sırasındaki destekleri ve katkılarından dolayı Prof. Dr. İsmail Coş-
kun’a ve Ceylân Özpınar’a teşekkür ederim. 
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Beykoz’un Dereseki Köyünde 
Yoğunlaşan Sapçılık Mesleği

Bülent AYBERK1

Özet

Beykoz’un Dereseki köyünde bugün artık son ustaları ile varlığını sürdüren sapçı-
lık mesleği, doğa ile uyumlu bir üretim bilgisinin uygulanmasına dayanmaktadır. 
Doğadan elde edilen hammadde yalnızca insan gücü kullanılarak, “ağartma”, “ıç-
kılama”, “kurutma” ve “doğrultma” gibi işlem basamaklarından geçirilerek; işlen-
mekte ve bir kullanım gerecine dönüştürülmektedir. Bu üretim biçimi ağacın lif 
yapısına zarar vermemekte, bu nedenle torna ile elde edilen benzerlerinden daha 
yüksek bir dayanıma sahip olmaktadır.  Sap üretimi ayrıca, son ürünü elde etme 
sürecinde kullanılan özelleşmiş gereçleri ve türetim tezgâhının da ortaya çıkması-
na yol açmıştır.

Zanaatlar yüzyıllar boyunca insan uygarlığının taşıyıcısı olmuş, toplumsal, kültürel 
ve ekonomik düzenleri kurduğu gibi doğal kaynakların yeterli kullanımıyla da bir 
dengeyi temsil etmiştir. İçinde bulunduğumuz sanayi ve yüksek teknoloji çağların-
da ise zanaatlar, toplumsal ve ekonomik dayanaklarını yitirmişler, çağdaş bireye 
ancak geçmiş dönemleri anımsatan bir kültürel veriye dönüşmüşlerdir.

1 Dr. Öğretim Üyesi, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi - İç Mimarlık Bölümü
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Ancak üretim teknolojsi bakımından yüzyılların bilgi birikimine sahip olan zana-
atler ise çoğu zaman bir kültür öğesi olarak bile değerlendirilmemiş ve yaşamdan 
ayrılan son ustasının ardından derlenen bilgilerle bir veri tabanı oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Sapçılık da ne yazık ki bu bağlamda giderek unutulmaya yüz tutmuş 
olan bir zanaattır. Ancak ulusal kültürün bir parçası ve dünya insanlığının bir mi-
rası olan bu üretim biçimi mutlaka belgelenmeli ve gelecekte kuşaklara aktarılma-
lıdır.

Anahtar Kelimeler: Sapçılık, Sapçı Ustaları, Geleneksel Üretim, Zanaatlar, Beykoz, 
Dereseki köyü

Kent kültürü, evrensel değerler ile kentlerin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
değerlerini de kapsamaktadır. Kültürel yaşam biçimlerini öne çıkaran en önemli 
faktörlerden biri de kentteki zanaat ve zanaat mekânlarıdır. Bu mekânların yaşa-
tılması, kent kimliği ve kent kültürünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem 
taşımaktadır. Fakat küreselleşen dünya, günümüzde değişen yaşam koşulları, yeni 
tüketim alışkanlıklarının ortaya çıkması ile birlikte zanaat gün geçtikçe önemini 
yitirmekte ve sayısal olarak da azalmaktadır (Seymen, Aydın Türk, 2018).   

İnsanoğlunun kurduğu farklı uygarlıkların izlerini ve en önemli kültürel hazinele-
rini günümüze dek içinde barındıran İstanbul kenti de tarihi boyunca çeşitli mes-
leklerin farklı bölgelerinde kümelendiği bir kent olmuştur. Eyüp semti oyuncak-
çılığı, Vefa semti bozacılığı, Beykoz camcılığı ve Tophane de buradan elde edilen 
kil kullanılarak üretilen lülesi ile ün kazanmıştır. Öte yandan; denizcilik tarihine 
ilgi duyanlar açısından Haliç, Osmanlı döneminden günümüze gelen tersaneleri ile 
önemli bir kültürel ve tarihi bir çekim noktası oluşturmaktadır. 1760-1860 yılları 
arasında buhar gücü ile çalışan makinelerin keşfi, İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin 
başlaması ve bu makinelerin günlük hayata girmesi gibi önemli gelişmeler döne-
min sanat ve tasarım anlayışını da değiştirmiştir. Bu değişime neden olan etkenler-
den biri de makineleşmedir. Makineleşme el sanatlarının gerileterek zanaatkârların 
tüm geleneklerinin yok olmasına ve üretim bandı fikrinin de ön plana geçmesine 
neden olmuştur. Fabrikasyon ürünler artmış ve sonuç olarak seri üretimden dolayı 
artık kolayca alınabilecek şekilde ucuzlamıştır (Dilmaç, 2015).

Böylece önemli kent kültürü ögelerinden bazıları zamanla yitip gitmiş, bazıları 
belirli çabalarla günümüze kadar ulaşırken bazıları ise endüstriyelleşemeye ayak 
uydurmuşlardır. Bu durumu değişime, gelişime yenik düşmek ya da geleneksel 
mesleklerin kaybolması olarak adlandırmak duygusal bir yaklaşım biçimi olmakla 
birlikte; söz konusu olanın insanoğlunun uzun yıllar boyunca elde ettiği üretime 
yönelik bilgi birikiminin yitip gitmesi olarak görüldüğünde sorunun boyutu daha 
da algılanabilir bir düzeye ulaşabilecektir.

Ustanın becerisinin yerini makinenin alması, fabrikada çalışan zanaatkârın za-
manla körelmesinde ve toplum içinde saygınlığının azalmasında etkili olmuştur. 
Ancak postmodern dönemde kültürel ve ekonomik bir faktör olarak zanaatkâr-
lığa olan ilginin artması, saygınlığını yeniden artırmıştır. Günümüzde zanaatkâr-
lığa olan ilginin artmasının ardında kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmeler 

yatmaktadır. Küreselleşme ile benzer kültürlerin oluşması geleneksel kültürlerin 
arka planda kalmasına neden olmuştur. Kültürel çeşitliliğin karşısında kültürlerin 
tek tipleşmesi, birçok ulusal ve uluslararası örgütün dikkatini çekmiştir. UNESCO, 
somut olmayan kültürel miras olarak bahsettiği el sanatları ve zanaatların insan ya-
ratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunduğu gerekçesiyle korunması gerektiğini 
belirtmektedir (Yeğenağa, 2017).

Küreselleşen dünyada yerel koşulların ön plana çıktığı bir rekabet ortamında, kent-
lerin kimlikleriyle ön plana çıktığı ve önem kazandığı düşünüldüğünde; tarihi ve 
geleneksel dokular, mimari, kentteki yaşam biçimleri anlam kazanmaktadır. (Sey-
men, ve Aydın Türk, sf. 2018).

Beykoz’un Dereseki köyünde bir kümelenme oluşturarak, İstanbul’daki zanaatlar 
varsıllığının içinde yerini alan sapçılığın, ilgi çekici bir zanaat olması kadar bu açı-
lardan da ele alınarak, değerlendirilmesi önemlidir.

Resim 1. – İstanbul - Küçükpazar Semtindeki Sap Üretim İşliği -  2005  (Kapanmıştır)

Sapçılık, el aletlerinin ağaç gereçten yapılan saplarını üreten bir meslek erbabının 
genel adıdır. Meslek erbabı kürek, kazma, tırmık, süpürge saplarıyla daha kısa olan 
keser, çekiç ve çapa saplarını da üretmektedir.

Geleneksel yöntemlerle yapılan bu üretimin günümüzdeki örneklerine Kastamonu 
Cide’de; ayrıca Beşevler, Çataloluk, Akbayır köylerinde karşılaşılmaktadır; ayrıca 
Zonguldak Alaplı’da bu mesleği yaşatmaya çalışan ustalar bulunmaktadır (Gün-
dem, 2005). Evliya Çelebi’nin 17. yüzyıl İstanbul’undaki ticari yaşama değindiği 
Seyahatnamesi’nde ‘Marangozlar Esnafı’ başlığı altında ya da diğer üretim kolunda 
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çalışan zanaat ehlini sınıflandırdığı başlıklar altında sapçılık mesleği yer almamak-
tadır (Erduran, 2006, 223). Bununla beraber Diyarbakırlıoğlu (2010), İstanbul’un 
Küçükpazar semtinde eskiden sap üretimi yapan çok sayıda işlik olduğunu belirt-
mektedir. Günümüzde Küçükpazar’da bu üretimi yapan son işlik de kapanmış du-
rumdadır. İstanbul’un Beykoz ilçesi Dereseki köyünde ve Ümraniye’de bu mesleği 
yapan ustalar bulunmaktadır. Şunu da eklemek gerekir ki, içinde yaşanılan coğraf-
yanın sunduğu olanakların kültürel bir birikime dönüştürülmesi, geleneksel üre-
tim biçiminin kuşkusuz en heyecan verici yönlerinden biridir (Tümertekin, 1998, 
54). Bu belirlemenin ardından vurgulanması gereken bir diğer önemli nokta; ge-
leneksel üretim biçimlerinde görüldüğü üzere sapçılık mesleğinin de doğanın bir 
parçası olan insanın doğadan elde ettiği hammaddeyi yalnız kendi gücü ile işleye-
rek ürüne dönüştürdüğü bir üretim biçimini yansıtmasıdır.

Bu yazı, İstanbul’da Küçükpazar, Gaziosmanpaşa-Beşyüzevler ve Beykoz-Dereseki 
köylerindeki sap ustalarından alınan bilgilerle oluşturulmuştur.

1. Üretim Süreci

Sapların üretimi dört ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla “ağartma”, “ku-
rutma”, baskı aletinde “doğrultma” ve “ıçkılama” işlemi basamaklarından oluşmak-
tadır. Içkılama, ağartma işlemi sırasında da kullanılmakla beraber, son aşamada 
yeniden sözü geçen ıçkılama işlemi ise; bu sefer, daha çok ince ıçkı ile yapılan dü-
zeltme işlemidir.

i. Ağartma İşlemi

İşliğe getirildiği durumuyla eğik bir gövdesi bulunan ağaç, sırıklarda doğrultma 
yapılmadan önce üzerinde kalan dal kökleri keserle temizlenmektedir. Ardından 
sırıkların gövdesinde eğrilik varsa kalın ıçkının kolay işleyebilmesi için sapçı tez-
gâhında kabaca doğrultma yapılmaktadır. Bu işlem adımı sonrasında tezgâha bir 
ucundan yeniden yerleştirilen ağaç, kolların uzanabileceği uzak noktadan gövdeye 
doğru kalın ıçkı ile çekilerek ve ekseninde döndürülerek kabuğu çıkartılmaktadır; 
talaşı alınan gövdenin alt parçası bu sefer tezgâh üzerindeki yerine yerleştirilerek 
diğer bölüm için işlem tekrarlanarak yuvarlak gövdeli odun, kendi doğal kabukla-
rından arındırılmaktadır.

ii. Kurutma İşlemi

Bu işlemin ardından ağaçlar açık alanda ızgara biçiminde istiflenerek ya da yan 
yana dizilerek kurutulmaktadır. Sonrasında kuruyan ağaçlar fırınlanmaktadır. 
Fırındaki sıcaklık genellikle ıçkılama sırasında ortaya çıkan talaş yakılarak elde 
edilmektedir. Köz fırının içinde bir kenara çekilerek ağaçlar fırının ağzına bakacak 
şekilde uzunlamasına yerleştirilmektedir. Gözle de görülebilecek biçimde nemini 
dışarıya bırakan ağaçlar, sonrasında fırından çıkarılmaktadır.

Resim 2. – Açık havada kuruması amacıyla üst üste dizilmiş olan ağaç sırıklar   
(Beykoz – Dereseki köyü)

Resim 3. - Kurutma Fırını (Beykoz - Dereseki köyü)

iii. Doğrultma İşlemi

Sap işlemek amacıyla endüstriyel olarak üretilmiş bulunan makinalarda da bulun-
maktadır. Ancak bu tür üretimde doğrultma işlemi uygulanmadığı için bu tür ma-
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kinalar, lifleri sapma yaptığı noktada kesmekte ve dayanımını azaltmaktadır. Bu-
rada uygulanan yöntemle eğik gövde içindeki lifler düzeltilmekte ve dayanıklılık 
kaybı olmamaktadır.

Doğrultma işleminde duvara yaslayarak kullanılan ve üzerinde farklı çapta delikler 
bulunan duvar “Baskı Kalasları” kullanılmaktadır. Doğrultma işlemini gerçekleş-
tirmek amacıyla, sapçı tezgâhı da kullanılmaktadır. Buna, aşağıda “Sapçı Tezgâhı” 
başlığı altında değinilecektir.

Resim 4. - Baskı Kalasının Kullanım Yöntemi (Beykoz – Dereseki köyü)

Resim 5. – Baskı kalasının kullanım yöntemi ve yanında duran darklı çapta delikleri üzerinde 
barındıran bir diğer Baskı kalası İstanbul – Gaziosmanpaşa - Beşyüzevler)

Kısa olan kazma ya da çapa sapları insan gücüyle kolayca doğrultulamayacakları 
için “baskı demiri” adı verilen bir alet kullanılmaktadır. Böylece baskı noktası kay-
dırılarak doğrultma işlemi için yeterli güç sağlanabilmektedir.

Resim 6. - Baskı demiri kullanılarak küçük boyutlara sahip olan sırıklarda doğrulma işleminin 
gerçekleştirilmesi  (İstanbul – Gaziosmanpaşa - Beşyüzevler)

Resim 7. – Oranları ve bileşenleri ile Baskı Demiri 
(İstanbul – Gaziosmanpaşa - Beşyüzevler)
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2. Sapçı Tezgâhı

Tezgâh, geleneksel üretim biçiminde özel olarak üretilecek olan ürün için tasarlan-
mış ya da geliştirilmiştir. Ürünün tasarlanmasında, biçimlenmesinde bütün yara-
tıcı düşünceler bu tezgâhın sunduğu işlev programının olanaklarının çevresinde 
oluşmaktadır.  Ürün ve tezgâh arasında çok yönlü ve vazgeçilemeyen bir doğrusal 
bir ilişki bulunmaktadır (Küçükerman, 1996, 21). Sap üretim işliklerinde kullanı-
lan tezgâh da bu tüm bu üretim sürecinin üzerinde biçimlendiği bir öğedir. Tezgâh, 
ıçkılama amacıyla kullanılmaktadır ancak üzerinde doğrultma işlemi de yapılabil-
mektedir. Sırıklar tezgâhın ön tarafında, üzerinde değişik çaplarda boşluklar bu-
lunan, açılı olarak konumlandırılmış, dikdörtgen ahşap parçaya bir ucundan sı-
kıştırılmakta; odunun havada kalan yere paralel konumdaki diğer ucuna bedensel 
ağırlığın verilmesiyle esnetilerek düzeltilmektedir.

Resim 8.  - Sapçı tezgâhı ve üzerindeki değişik çaplara sahip olan boşluklar 
(İstanbul - Küçükpazar)

Burada bedensel ağırlık, sırığın üzerine oturmak ya da bacağın uyluk kemiğinin 
bulunduğu kısım ile yüklenmek biçiminde de olabilmektedir. Oturularak kullanıl-
makta olan tezgâh, geleneksel üretim biçimlerinde karşılaşıldığı gibi ustaların ken-
dileri tarafından yapılmıştır. Ürün ile tezgâh arasındaki ilişki burada da belirgindir.

Resim 9. – Tezgâhın kullanımında oturma biçimi  (Beykoz - Dereseki köyü)

Resim 10. - Sapçı tezgâhının kullanımında uzun oturma biçimi. İstanbul - Küçükpazar)

Kayın ağacından üretilen tezgâhta, yalnızca sıkıştırma amacıyla kullanılan düze-
nek demirden yapılmıştır. Bu düzenek, bükülmüş inşaat demiri, birbirine kaynak-
lanmış kutu profil ve bunun gibi gereksinimi karşılamaya yönelik buluşa dayalı 
çözümlerle oluşturulmuştur.

Resim 11. - Içkılama sırasında ayakla kullanılarak sırıkların sıkışmasını sağlayan basit gereçler 
kullanılarak üretilmiş düzenek

3. Içkılama İşlemi (İnce Içkı Kulanımı)

Kalın ıçkı işlemi sonrasında ince ıçkıyla perdah atılmakta; ancak kalın ıçkının aç-
mış olduğu izlerin üzerinden işlemin yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Sonrasında odunun ucuna “çalık” denilen işlem uygulanarak uç kısmı yontulmak-
ta; böylece kullanılacağı amaca hizmet etmesini sağlayacak olan metal parçanın 
(kürek, çapa vb.) takılması kolaylaşmaktadır.

Bu işlemin sona ermesiyle saplar boylarına ve çeşitlerine göre demetler halinde 
ayrılmaktadır. Temizlenen ve düzeltilen gövde, işlem görmüş diğerleri ile birlikte 
bir kenarda toplanmaktadır.
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Seri üretim dışında çeşitli el aletlerinin sap yenileme istekleri de karşılanmaktadır. 
Her sap atölyesinde torna tezgâhı bulunmaktadır. Özellikle kazma saplarında kul-
lanılan kayın ağacının ıçkı ile işlenememesi, bu işlemde tornanın kullanılmasını 
zorunlu duruma sokmaktadır.

Resim 12. - Kalın Içkı ve İnce Içkı (İstanbul - Gaziosmanpaşa – Beşyüzevler)

Resim 13. - Uçlarına açılan “çalık”ın ardından üretimi tamamlanarak demetlere ayrılmış saplar 
(Beykoz - Derseki köyü)

4. Kullanılan Ağaçlar

Yapılan işe dayanıklı olabilmesi için sap olarak kullanılacak ağaçların seçimi çok 
önemlidir. Kürek saplarının üretiminde kestane ve fındık; kazma saplarında kayın, 
kızılcık, kestane, dişbudak; keser saplarında kızılcık ve dişbudak; tırmık ve süpür-
gelerde ince çaplı, kürek sapı olamayacak olan ağaçlar kullanılmaktadır.

İşliklerde sap üretimi amacıyla kullanılan ağaç gereç, yakın çevrede bulunan özel 
mülkiyet ormanlarından kesilmektedir. Sap ustaları ve köyde yaşayanların verdiği 
bilgiler göre, Beykoz yöresinde mülkiyeti şahıs veya ailelerin elinde bulunan özel 
ormanlar bulunmaktadır. Bu orman alanlarında devlet orman işletmecileri dene-
timli olarak işletme planı yapmakta ve kesimleri de bu planlara uygun olarak yap-
maktadırlar. Kesimler her yıl eylül ayı ortalarında başlamakta, mart ayı ortalarında 
sona ermektedir. Sap işleyen işlikler kendi amaçlarına uygun 6-8 cm çaptaki ve 
1.5-2 metre boyundaki sapları alarak işlemektedir. İşlenen saplar, nalburlar tarafın-
dan alınmaktadır. Üretilen saplar için en uygun tür kestane ve fındıktır. Bu ağaçlar, 
Beykoz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kendilerine kesim izni verilen köy-
lülerden sağlanmaktadır.

5. Değerlendirme:

2020 yılında kendisi ile görüştüğümüz ve işliğinde ziyarete gittiğimiz Recep Usta, 
sap üretimini hâlâ sürdürmesine karşın; Dereseki köyündeki -yukarıda yer veri-
len- işliklerin çoğunun artık kapandığı ve ustaların sap üretimini bıraktıkları gö-
rülmektedir.

Geleneksel tüm mesleklerde olduğu üzere sapçılıkta da sürdürülebilirlik çok 
önemlidir. Bu mesleği yapmak isteyenlerin çıraklıktan başlaması, ağaçları çok iyi 
tanıması ve mesleğin inceliklerini öğrenmesi gerekmektedir. Kuşkusuz günümüz-
de mesleğin temsilcilerinin giderek azalmasının nedeni, yapı iş kolunun insan gü-
cünden makine gücüne dönmesidir. Sürekliliğe darbe vuran bu gelişme sonucunda 
bu meslek kaybolmaya yüz tutmuştur. Diyarbakırlıoğlu (2010), kol gücünün yoğun 
kullanıldığı yapı işkolunda kullanılan el gereçlerinin kaybolma, kırılma gibi ne-
denlerle bu iş kolunda bir istem yarattığını; ancak teknik gelişmelerin sunduğu 
olanakların böyle bir gereksinimi ortadan kaldırdığını belirtmektedir.

Bu durum karşısında şunu özellikle belirtmek gerekmektedir; insanın doğanın bir 
parçası olduğu bir uygarlık aşamasına ait olan bu üretim tekniği, günümüzde ge-
çerli olan üretim biçimine bir seçenektir. Çünkü doğadan doğrudan elde edileni, 
yine doğanın verdiği olanaklarla işleyerek; kullanıma sokmaktadır. Günümüzde 
ise üretim, hammaddeden tüketiciye sunulan son ürüne kadar kullanıcı açısından 
gittikçe karmaşıklaşan, anlaşılması güçleşen ve çok sayıda uzmanlık alanının içi-
ne olduğu bir süreçtir. Ancak burada görüldüğü üzere yalnız doğanın verdiğini 
dönüştürmek, artık unutmakta olduğumuz bir düşünme biçimidir ki bu durum 
nedeniyle insan, aslında evrenin bir parçası olduğunun unutmakta; içinde yaşadığı 
doğal çevreye karşı ya duyarsız kalmakta ya da acımasızlaşmaktadır.
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UNESCO, “Somut olmayan kültürel miras”ı tanımlarken, genel çerçeveyi; toplu-
lukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir par-
çası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve 
bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar olarak çizer. Kuşaktan kuşağa 
aktarılan bu somut olmayan kültürel mirasın; toplulukların ve grupların çevrele-
riyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden 
yaratıldığını belirterek,  bunların bir kimlik ve süreklilik duygusu oluşturduğuna 
yönelik bir belirlemede bulunur (Yeğenağa, 2017). Sapçılık mesleği, tüm bileşenleri 
ile birlikte başlı başına bir kültürel mirastır. Bu mesleğin yitirilmesi, önemli bir 
ulusal toplumsal belleğin yitip gitmesine neden olacaktır. Her ne kadar bu zanaatın 
sürdürülmesinde yapı işkolundan kaynaklanan gerekli istemin azalması, sapçılığı 
ekonomik bir dayanaktan yoksun bırakmış olma gerçeği karşımızda bulunsa da; 
yerel yönetimler tarafından yapılması gereken en temel davranış, buradaki bilgi 
birikimini kayıt altına almak olmalıdır. Bunun için ustalarla gerçekleştirilecek söy-
leşilerle bu zanaatın tüm belleği bir sözlü tarih çalışmasıyla kayıt altına alınmalı, 
video çekimleri ile tüm üretim süreci belgelenmelidir. Yerel yönetimlerin bu konu-
daki girişimleri çok önemlidir. Çünkü bu bildiriye konu olan bilgiler toplanırken 
bile; ustalar çoğunlukla çok çekingen ve güvensiz davranmış, hatta bazıları daha 
çok bilgi toplamak amacıyla gerçekleştirilmek istenen ikinci bir görüşmeyi kabul 
etmemişlerdir. Bu durum, sapçılık üzerine sürdürülmek istenen bu araştırmadaki 
derinleşme çabasını ve belgelemeyi zor duruma sokmuştur.  

Bu nedenle, ulusal kültürün ve insan uygarlığının değerli bir kültür birikimin yitip 
gitmesini önlemek amacıyla girişimde bulunulmalı, yerel yönetim ve üniversite iş-
birliği ile buradaki bilgi mutlaka belgelenmelidir.
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Sosyo-mekânsal 
Olarak Beykoz’un 

Gelişimi



Beykoz Şehri

Mehmet BAYARTAN1

Özet  

Beykoz, İstanbul Boğazı’nın kuzey ucuna yakın bir mevkide ve İstanbul şehir mer-
kezine en uzak konumda yer almaktadır. Hemen belirtmek gerekmektedir ki, yerle-
şim tarihi itibariyle Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç imparatorluğa başkent-
lik yapmış İstanbul’dan daha eski bir yerleşmedir. Paleolitik’e kadar inen ve devamlı 
iskân edilen Beykoz; şehir coğrafyası açısından çok ilgi çekici özelliklere sahiptir.  

İstanbul Boğazı’nın hem Anadolu hem de Rumeli yakasında, tarihi hayli eskiye 
inen irili ufaklı birçok kıyı yerleşmeleri bulunmaktadır. Bunların idarî, sosyal ve 
iktisadî bağlılığı eskiden deniz ulaşımı yoluyla yapılıyordu. Boğazın iki yakasın-
da başta sahil yolları ile üç köprünün kurulması, Marmaray’ın işletmeye açılması, 
deniz ulaşımını sağlayan yelkenli ve kürekli teknelerin yerine önce kömürlü, daha 
sonra mazotla çalışan gemilerin ikame edilmesi; Boğaz ulaşımında köklü değişik-
liklerin oluşmasına zemin hazırlamış bulunmaktadır. 

Beykoz şehri denildiğinde, hemen bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Her şeyden 
önce bu müphem durumun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Beykoz şehri; 
kuşkusuz Beykoz ilçesi içinde ve onun idarî merkezi durumundadır. Ancak kendi-
sine idarî bakımdan bağlı bulunan Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca ve Anadoluhisarı 
şehirlerinden farklı bir yerdedir. Keza Kandilli, Çengelköy, Beylerbeyi ve Kuzgun-
1  Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi.
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cuk da şehir coğrafyası esaslarına göre şehir niteliği taşımaktadır ve Üsküdar il-
çesine idarî bakımdan bağlı bulunmaktadır. Şehir coğrafyası açısından; herhangi 
bir yerleşmenin şehir veya köy halinde tanımlanmasını belirleyen bazı kriterler 
bulunmaktadır. İstanbul Boğazı’nın her iki yakasında, Sarıyer, Büyükdere, Yeniköy, 
İstinye, Emirgan, Rumelihisarı, Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, Beşiktaş gibi; Üskü-
dar, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe 
ve Beykoz da kendi içinde şehir durumundadır. Eskiden bu yerleşmeler köy statü-
sünde idi ve bugün de bazı sakinleri “köyümüz” sıfatını hâlâ kullanmaktadırlar. Bu 
yerleşmelerin bir kısmı, mesela Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz aynı zamanda 
birer ilçe merkezi durumunda bulunmakta ve idarî fonksiyona sahip olmuşlardır. 

Bunun dışında 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 Büyükşehir Belediyeleri Kanunu 
dolayısıyla, yeni bir karmaşa ortaya çıkmıştır. Bu kanun dolayısıyla, İstanbul ve Ko-
caeli illeri dâhilindeki köyler, idarî bakımdan bağlı bulunduğu ilçe belediyelerine 
bağlı birer mahalle statüsü kazanmıştır. Bu itibarla Beykoz şehri 45 mahalleye ulaş-
mış ve bu husus karmaşayı daha da arttırmış bulunmaktadır. 

Hâlbuki şehir coğrafyası açısından Beykoz şehri; Beykoz Merkez mahallesi ile Yalı-
köy mahallesini içine alan eski bir iskân çekirdeğinin oluşturduğu yerleşmeye; 50’li 
yıllar sonundan sonra eklenmiş Ortaçeşme ile Çamlıbahçe mahallelerinin teşkil et-
tiği yerleşme, şehir coğrafyası esaslarıyla değerlendirilmek suretiyle ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Şehir, Yerleşme, Şehir Coğrafyası, Mahalle.

Şehir ve Şehir Coğrafyası Hakkında

Beykoz şehri tanımlaması konusunda karşımıza iki temel husus ortaya çıkmak-
tadır. Bunlardan birincisi Beykoz; ikincisi şehirdir. Bu hususta izah edilmesi, çö-
zülmesi ve tanımlanması gereken birtakım meseleler söz konusudur. Bu nedenle, 
“Beykoz neresidir ve Beykoz şehri neresidir? Beykoz şehri bizim için ne ifade edi-
yor? Hangi sınırlar Beykoz şehrinin ifadesi olabilir?” gibi sorulara cevap vermek 
için öncelikle şehir kavramı konusunda bazı hususların izahını gerekli kılmaktadır. 

Şehri anlayabilmek, algılayabilmek, hakkında fikir sahibi olabilmek ve tanıyabil-
mek için şehre can veren unsurun veya unsurların tanımlanabilmesi çok önem-
lidir. Bu unsurlar birbirine benzeyebileceği gibi birbirinden çok büyük farklarla 
da karakterize olabilirler. Tarih boyunca medeniyetin en önemli aktörü olarak ni-
telendirilebilecek şehirler, insanların yaşam tarzlarında bireyden topluma büyük 
değişimlerin ve gelişmelerin yaşanmasında öncülük eden mekânlar olmuşlardır. 

Şehirlerin varoluş nedenlerini çok çeşitli faktörlere bağlamak ve farklı kuramsal 
yaklaşımlarla ele almak mümkündür. Nitekim tarihçiler, coğrafyacılar, antropolog-
lar, sosyologlar, ekonomistler ve diğer bilim dallarıyla ilgili çalışmalar yapanların 
şehirlerle ilgili söylemlerinde çok çeşitli, farklı ve zengin tanımlamalar yapmışlar-
dır.

Şehir algısını yaratan önemli etmenlerden iki tanesi esas teşkil etmektedir. Bun-
lardan birincisi, şehirde yaşayan ve şehir hayatını benimsemiş olan toplumlarla 

ilgilidir. Bu husus şehir tanımlamalarında önemli bir yere sahip olsa da zaman za-
man karışıklığa sebebiyet vermektedir. Nitekim kültürel çeşitliliğin ve farklılıkların 
hesaba katılması ve buna göre bir tanımlama yapılması gerekir. Bu nedenle kültü-
rel özelliklerin şehri şekillendiren önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Bunun yanında şehir; aynı zamanda bir yere, yani bir mekânsal ünitenin varlığına 
işaret etmektedir. Mekân, şehre bir değer atadığından bu değerin de izahı, mekânı 
iyi tanımaktan geçer. 

Şehirlerin bütününe baktığımızda, şehirlerde birbirine benzeyen ve benzemeyen 
taraflar olduğunu görürüz. Şüphesiz bu durum, şehir tanımlamalarında çeşitlilik 
yaratır. Bununla birlikte şehirlerin hem dönemsel hem de bölgesel farklılıkların-
dan kaynaklanan çeşitliliği de bu değerin farklı bir ifadesi olmaktadır. Her şekilde 
zamana koşullanmış olmaları, süreçlerle gelişen ve değişen değerlerin toplumlar 
tarafından her döneme damgasını vuran, kimi zaman doğa koşullarına karşı kimi 
zaman da ortaya çıkan ihtiyaçların ve farkındalığın neticesinde meydana gelen her 
türlü gelişim şehirlere mâl edilmiştir. 

Şehre kimliğini veren unsurların farlılıkları aşikârdır. Kimi bir mimaride, kimi bir 
pazarda, kimi ikamet alanlarında kimi zaman da şehrin planında şehri görebil-
mek mümkündür. Ama şehre kimliğini veren iki unsur var ki, hakkında bir hü-
küm vereceğiniz zaman sizi asla yanıltmaz. Bunlardan birincisi şehrin bulunduğu, 
yer aldığı konumudur. Konum, şehrin hayatiyetinde büyük bir etkisi olan ve şeh-
re kimlik kazandıran ve ona değerler yükleyen bir unsurdur. Şüphesiz şehirlerin 
coğrafi mevkii her şeyden önce, bu merkezlerde toplanmış bulunan çeşitli fonk-
siyonlarda değişikliklere zemin hazırlamaktadır. Böylelikle çeşitli coğrafi mevkii 
özellikleri, farklı şehirsel fonksiyonların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır 
(Göney, 2017/I: 246). Böylece şehirler arasındaki çeşitliliğin ve farklılığın konuma 
bağlı olarak değişebildiğini ve konumun bu açıdan önemli bir yere sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla şehirlerin konumu, şehrin devamlılığı ve sürdürülebilir-
liği açısından büyük önem arz eder.

İkinci unsur ise şehrin mimarı olan toplumdur. Toplum, sahip olduğu değerlerini, 
bulunduğu mekâna kazıyıp kök salmayı başardığında zamana meydan okuyan bir 
merkez yapar şehri. Tarih içinde zamanın akışına göre çeşitli devirlerde farklı özel-
likler ortaya çıkar. Bu nedenle şehir araştırmalarında toplum gerçeği asla gözden 
uzak tutulmamalıdır. Zira şehirlerdeki çeşitliliklerin siyasî, toplumsal ve ekonomik 
farklılıklardan ve süreç içindeki değişimlerden de kaynaklandığını izlemekteyiz 
(Göney, 2017/I:  252). Bir başka deyişle fizikî etkiler kadar beşerî etkiler de şeh-
rin süreç içinde değişime uğramasına hatta bazen ortadan kalkmasına dahi sebep 
olabilir. Buna ülkemizden birçok örnek vermek mümkündür. Akdeniz ülkelerinde 
de tarihin en eski zamanlarından beri çeşitli şehirler aynı mevkide gelişmiş, büyük 
gelişmeler kaydetmiş ve daha sonra sönmüşlerdir. Bu merkezlerin eski önemlerini 
kaybetmeleri veya bazı yerlerde yeni merkezlerin gelişmesi ve önem kazanması 
şüphesiz siyasi, toplumsal ve ekonomik değişimlerle de ilgilidir (Göney, 2017/I: 
252). 
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Şehirler, yeryüzünde her biri ayrı bir kimliğe sahip birer kültür merkezleridir. Bu 
kimlik şehirlere toplumlar tarafından verilmiştir. Nitekim şehir tanımlamalarının, 
şehre kimliğini veren toplumlarla büyük bir ilgisi vardır. Bunun karşılığı olarak 
şehirlerin kültür kaynaklı olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Zira toplumların 
sahip oldukları birikimin dışa vurumu olarak nitelendirebileceğimiz şehirler, açık-
ça yeryüzünün yapay ekosistemleri olarak doğal ortamın içine kök salarak yeryü-
zünün adeta bir parçası olmuşlardır.

Yeryüzündeki her toplum kendine has tarzıyla, birikimiyle gelenek ve görenekle-
riyle hatta inançlarıyla inşa eder şehirleri. Her şehir için raflar dolusu kitap yazıl-
mıştır. Bu nedenle şehri okumak, anlamak ve anlatmak da her biri ayrı ayrı bir 
idrak merkezleridirler. Şehirleri her bilim idrak etmek ister, çünkü şehirler öyle 
büyük bir birikime ve değerlere sahiptir ki, her biri bir bilgi deposu ve her biri birer 
laboratuvar gibidirler. Salın Poyraz’ın “Şehir ve Felsefe” adlı çalışmasında da belir-
tiği gibi “Şehrin ruhu, o şehirde yaşayan ruhların oluşturduğu bir aradalık, şehrin 
yüzü de o şehirdeki yüzlerin şehre yansımasıdır. Şehre hayat verenler, o şehri oluş-
tururken ruhlarını şehrin bedenine aktaranlar, şehre, kendi hatıralarını bir resim 
olarak bırakırlar. İçinde yaşayan ruhlar değiştikçe, içinde yaşayan çehreler değiş-
tikçe, onlarla birlikte yaşayan bir yapı haline gelen şehir de değişir. O, mimari yüzü 
meydana getirenlerin yüzüdür. Ne var ki bu değişmede şehir edilgin değildir; en 
az kendini değiştirenler kadar ve hatta onlardan daha fazla etkindir. Şehir de ruhu 
ve yüzü, yani kimliğini içindekilere aktararak değişir. Kendine benzetmeye başlar. 
Şehir ve insan arasındaki karşılıklı bir varoluş söz konusudur. Böylece denilebilir ki 
insan şehri, şehir de insanı inşa eder.” (Poyraz, 2010: 216). 

Bireyden topluma her alanda şehir algısının ve farkındalığının öne çıktığını göre-
biliriz. Neredeyse bütün bilimlerde şehirle ilgili bir söylem bulmak mümkündür. 
Bu izah kimi zaman açıkça belirtilmiş kimi zaman da söylemlerde gizlenmiş bir 
vaziyettedir. Her birinin şehir tanımlamalarına baktığımızda, bu tanımlamalarda 
şehirlerin çeşitliliğin ve farklılıkların ayrıcalığına sahip olduğunu çok net bir şe-
kilde görebilmek mümkündür. Coğrafyacılar, tarihçiler, sosyologlar, ekonomistler, 
felsefeciler, edebiyatçılar, hukukçular ve daha birçok mesleki alanda şehirlerle ilgi-
li bilgiyi görebilmek mümkündür. Bu nedenle her alanın kendine has özellik arz 
eden tanımlamalarına baktığımızda, şehirleri, çeşitliliklerini ve farklılıklarını çok 
daha iyi algılamamız söz konusu olabilecektir. 

Şehirlerin kültürel bir özellik taşıması nedeniyle tarihsel ve mekânsal anlamda bir 
gücü temsil eden önemli bir yere sahiptir. Nitekim şehirlerin ortaya çıkış ve gelişi-
mi açısından baktığımızda durum oldukça net bir şekilde görülecektir. Hakikatte 
şehirlerin ortaya çıkışını, insanlık tarihinde kaydedilen ikinci büyük aşama olarak 
nitelendirmek mümkündür: Ateşin keşfinden sonra en önemli ikinci olaydır (Gö-
ney, 2017/I: 19). Tarih boyunca medeniyetin en önemli aktörü olarak nitelendiri-
lebilecek şehirler, insanların yaşam tarzlarında bireyden topluma büyük bir değişi-
min yaşanmasında öncülük eden mekânlar olmuşlardır. Öyle ki, şehirlerin ortaya 
çıkışı toplumsal ve ekonomik hayat üzerinde büyük etkiler yapmıştır. Bu suretle 
insanlık hayatında ilk defa belirli yerlerde insanlar toplanmaya, bu merkezlerde 
devamlı yerleşmeye başlamışlar, hayatlarını devam ettirebilmek için aralarında 

sıkı bir işbirliği ve kuvvetli bir organizasyon kurmuşlardır. Böylece şehirlerin or-
taya çıkışıyla birlikte, ziraat dışında çeşitli meslek grupları da meydana gelmiş ve 
muhtelif meslek gruplarına bağlı olarak çeşitli sosyal sınıflar ortaya çıkmıştır. Bu 
kültürel ve sosyal değişiklikler, coğrafi muhitteki değişikliklere doğrudan doğruya 
etki yapmıştır. Ziraatla uğraşanlar kendi ihtiyaçlarından fazla mahsul yetiştirmeye 
yönelmişler ve şehir sakinlerinin bir kısmı diğer bazı faaliyetlerle uğraşmaya baş-
lamışlardır. 

Denilebilir ki,  şehirle ilgilenebilecek hemen bütün disiplinlerin şehirle ilgili en 
az bir tanımı mevcuttur. Örneğin iktisatçılar şehirdeki üretim faaliyetlerini, mi-
marlar fiziksel yapı ve plânlamayla ilgili düzenleme ve gelişmeleri, coğrafyacılar 
mekân-toplum etkileşimini, siyaset bilimciler yönetim tarzlarını ve ilişkilerini, sos-
yologlar ise toplumsal yapıyı ve buna dayalı olarak toplumsal ilişkileri esas alan 
tanımlar ortaya koymuşlardır (Açıkgöz, 2003: 61). Bütün bu algıların ve tanım-
lamaların yapılmasına zemin hazırlayan birçok neden gösterilebilir. Fakat temel 
olarak değişmeyen husus, zaman ve mekân değişiminden kaynaklanan farklılıkla-
rın dikkate alınması gerektiğidir. Nitekim zaman geçtikçe şehirler de ev sahipliği 
yaptıkları toplumların değişimine ayak uydurarak değişirler. Bunun yanında yer-
yüzünün farklı noktalarına dağılmış olan şehirlerin de bu dağılıştan kaynaklanan 
farklılıkları söz konusudur. Bu iki husus asla göz ardı edilmemelidir ve mutlaka 
dikkate alınmalıdır. Zira yeryüzünün farklı bölgelerinde farklı şehir yerleşmeleri-
nin olduğu kadar o şehrin zaman içinde uğradığı değişimin de bu farklılıkta oyna-
dığı rol büyüktür.

Şehir araştırmalarında şehirlerin algılanması ve tanımlanmasıyla ilgili yapılan bü-
tün çalışmalarda özellikle dikkat çeken bir hususu belirtmek gerekmektedir. Top-
lumsal faaliyetler şehrin algısını üreten önemli bir aktördür. Nitekim yukarıdaki 
tüm açıklamalara istinaden şehir algısını yaratan en önemli etmen, şehri oluşturan, 
şehirde yaşayan ve şehir hayatını benimsemiş olan toplumlarla ilgilidir. Böylece 
farklılıkların zamana ve mekâna bağlı olduğu kadar toplumsal kaynaklı olduğu 
gerçeği; bizlere insan, mekân ve zaman unsurlarının şehir tanım ve algısında büyük 
bir önem arz ettiğini göstermektedir. 

Beykoz Şehri

Bütün bu anlatımlardan sonra Beykoz şehri hususunda zihnimizde birikmiş olan 
soruları cevaplamaya çalışalım. Öncelikle Beykoz neresidir, Beykoz şehri neresidir? 

Bu sorular çok sıkça yapılan bir hatayı da izah etme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Nitekim şehir ve il kavramları karıştırıldığı gibi şehir ve ilçe kavramları da çok sık 
olarak karıştırılmaktadır. Öncelikle il ve ilçe kavramı idari bir anlam taşımaktadır. 
Şehir ise yerleşme esaslarına göre tanımlanmıştır. Bir yerleşme birimi olan şehir 
ile idari bir anlam yüklü olan il ve ilçe arasında sadece şehrin idari fonksiyonları 
dâhilinde yer alan bir hizmet olan il ve ilçe merkezi olma durumu sürekli karış-
tırılmaktadır. Örneğin Türkiye’deki şehir sayısının hâlâ 81 olduğunu düşünenler, 
muhakkak ki bu yanılgının içerisindedirler (Şekil 1).
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Şekil 1: Türkiye Mülki İdare İl Haritası. 

Şekil 1’de ve şekil 2’de de görüldüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’yla be-
lirlenmiş idari kademelenmeleri il ve ilçe şeklinde belirlenmiştir2. Buna göre iller 
idari bölgeleri, ilçeler de idari bölümleri oluşturmaktadır. Bu noktada bir husu-
su daha izah edelim. Türkiye’de illerin büyük bir kısmı idare edildikleri merkezin 
adıyla isimlendirilmektedir. Buna karşın bazı illerin merkezleri farklıdır. Örneğin 
Sakarya İl İdaresi Adapazarı üzerinden gerçekleştirilmektedir. İstanbul İl İdari Bö-
lünüş Haritasına göre İstanbul iline bağlı 39 adet ilçe mevcuttur (Şekil 2). 

Şekil 2: İstanbul il ve ilçe idari sınırları haritası (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi-2020).

2  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı Kanun.

Bu ilçelerin her biri aynı zamanda birer idari merkez özelliğine sahip oldukların-
dan daha alt birimlere yani mahalle ve köylere ayrılmaktadır. Bilindiği üzere 12 
Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’na göre: Aydın, 
Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, 
Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere 
aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir 
belediyesine dönüştürülmüştür. Ayrıca Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, 
Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun 
büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. Bu kanunla adı geçen illere 
bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel 
kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak 
bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Yine aynı kanunda İstanbul ve 
Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı 
bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmış, bu suretle 81 ilimizin 30 
tanesinde ilçelere bağlı olan köyler, yerini mahallelere bırakmıştır. Bu husus İstan-
bul’u ve dolayısıyla Beykoz’u da ilgilendirmektedir. Nitekim bu kanun dolayısıyla, 
İstanbul ve Kocaeli illeri dâhilindeki köyler, idarî bakımdan bağlı bulunduğu ilçe 
belediyelerine bağlı birer mahalle statüsü kazanmıştır. Bu itibarla Beykoz şehri 45 
mahalleye ulaşmış ve bu husus bir karmaşayı daha da ortaya çıkarmıştır. Nitekim 
il, ilçe ve şehir karmaşasına, köy ve mahalle arasında karışıklığa sebebiyet veren 
bir karmaşa da eklenmiştir. Bu hususla ilgili açıklamalardan sonra Beykoz’la ilgili 
sorulara dönelim. 

İstanbul’un ilçelerinden biri olan Beykoz, kuzeyinde Karadeniz, batısında İstanbul 
Boğazı, doğusunda Şile, yine kısmen doğusunda ve güneydoğusunda Çekmeköy, 
güney tarafında da Ümraniye ve Üsküdar ilçeleriyle çevrelenmiştir.  İlçe statüsün-
de olup 45 mahalleye sahip bir idari birim olarak nitelendirilen bu kısım, “Beykoz 
neresidir?” sorusunun cevabıdır (Şekil 3). Bütün bu tanımlardan ve anlatımlardan 
sonra gelelim “Beykoz şehri neresidir?” sorusunun cevabına…

Şekil 3: Beykoz ilçesi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi-2020) 
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Beykoz Şehrinin Konumu ve Önemi:

Beykoz şehri, günümüz itibariyle; İstanbul Boğazı’nın kuzey ucuna yakın bir mev-
kide ve İstanbul şehir merkezine en uzak konumda yer almaktadır (Şekil 4). 

   Şekil 4: İstanbul ve Beykoz şehirlerinin konumları (İstanbul Büyükşehir Belediyesi-2020)

Beykoz ilçe sınırının güneybatı kenarında yer alan Beykoz şehri, İstanbul Boğazı’na 
güneye doğru kıvrım yapan geniş Beykoz Koyu’nun kuzey kıyılarında Boğaz’ın ku-
zeybatı-güneydoğu yönlü kıvrımında güney-güneydoğuya bakan kıyı üzerinde yer 
almaktadır (Şekil 5).

Şekil 5: Beykoz şehrinin konumu.

Beykoz şehri günümüzde Merkez, Yalıköy, Ortaçeşme ve Çamlıbahçe olmak üzere 
dört mahalleden müteşekkil bir yerleşim yeridir. Şehrin hemen güneydoğu uzan-
tısının bulunduğu alanda meşhur Beykoz Korusu (Abraham Paşa korusu) yer 
almaktadır. Bu konumuyla şehir; güneyde Gümüşsuyu Mahallesi, doğu-güneydo-
ğuda Elmalı Mahallesi, kuzey-kuzeydoğuda Akbaba ve Tokatköy mahalleleri ve ku-
zeybatıda Anadolu Kavağı Mahallesiyle çevrelenmiştir. Şerhin güneybatı yönüne 
bakan kısımda ise İstanbul Boğazı yer almaktadır (Şekil 5). 

Şehir, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmakta, güneydoğu yönünde Merkez 
Mahallesi’ne ait Beykoz Korusu güneydoğudaki en uç noktasını oluşturmaktadır. 
Şehrin kuzeybatı ucu ise Yalı Mahallesi’nin kuzeydoğuda İstanbul Boğazı’yla sınır-
lanmaktadır. Günümüz sınırlarını çizmiş olduğumuz Beykoz şehri, esasen bugün 
Merkez Mahallesi ve Yalıköy Mahallesi’nin bulunduğu alan üzerinde gelişmiştir. 

Beykoz, bulunduğu konum itibariyle yerleşim tarihi açısından oldukça eskiye inen 
bir tarihe sahiptir. Nitekim üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’dan; daha 
eski bir yerleşmedir. Neolitik çağdan itibaren devamlı olarak iskân edilen Beykoz, 
günümüzde aynı adla anılan Beykoz ilçesinin aynı zamanda idari merkezi olma 
özelliğine sahiptir. 

Beykoz’un Yerleşme Tarihi  

Beykoz, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliğiyle insanlık tarihinin tarih 
öncesi dönemlerinden itibaren varlığını hemen her dönemde hissettirmiş önemli 
bir yerleşim yeridir. Elde edilen arkeolojik buluntular neticesinde yerleşme tari-
hinin Alt Paleolitik döneme kadar indiği tespit edilmiştir (Güldoğan, 2019: 86). 
Arkeolojik veriler, insanlık tarihinin önemli iki tarih öncesi döneminden Paleoli-
tik (Eski Taş Çağı) ve Neolitik (Yeni Taş Çağı) olarak nitelendirilen dönemlerden 
başladığına işaret etmektedir. Bu bilgiler sadece Beykoz değil, Boğaziçi ve İstanbul 
tarihinin aydınlatılması hususunda önemli ve değerli bilgilerdir. Yerleşme tarihi 
bahsi geçen tarih öncesi devirlerden günümüze kadar neredeyse kesintisiz bir şe-
kilde devam etmiştir. 

İskân tarihi açısından önemli bir yeri olan Eski Çağ, yani klasik çağda Beykoz, M.Ö. 
7. yüzyılda Traklar’ın bu alana yerleşimine sahne olmuştur. Beykoz Koyu’nun sahip 
olduğu mevkii, tarihin her döneminde toplumların dikkatini çekmiştir. Bu döneme 
dair henüz İstanbul şehir tarihine dair bilgi, bulgu ve söylem yokken (Marmaray 
kazılarıyla ortaya çıkarılan bilgiler de dâhil olmak üzere İstanbul iskân tarihinin 
kesintisiz bir şekilde devam ettiğine dair bilgilere henüz ulaşılamamıştır) Beykoz 
tarihinin kesintisiz devam etmesi ayrıca dikkat çekicidir. İnsanlar veya insan top-
lulukları, doğaya karşı koymak yerine uyum sağlamayı o tarihlerde bilmekte ve 
kullanmaktaydılar. Doğayı öğrenmekte, nimetlerinden faydalanmakta ve hatta 
çok zaman şükranlarını da çeşitli şekillerde ifade etmektelerdi. Beykoz Koyu’nun 
bulunduğu yer şüphesiz korunaklı bir liman hüviyetine haiz olduğundan gerek 
bugünkü adıyla Avrupa yakasından gerekse Anadolu yakasından veya Karadeniz 
veya Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’nı kullanarak geçiş yapanların uğrak 
yeri olmuştur. Öyle ki Beykoz koyu, en şiddetli rüzgârlarda dahi sakin bir sığınak 
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yer olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle her dönemin toplumsal özelliğine dair iz-
leri burada bulmak mümkün olabilmektedir. 

Amykos olarak adlandırılan Beykoz, özellikle ilkçağda askeri, iktisadi, dini ve idari 
açıdan gittikçe önemi artan bir yerleşme özelliği taşımaktadır. M.Ö. 337 yılından 
itibaren başlayan ve uzun bir dönem devam eden Bithinyalıların akınları netice-
sinde Traklar tarafından kurulan ve Bebrik Devleti olarak bilinen siyasi varlık son 
bulmuştur. Ancak Bithinya dönemiyle yeniden canlanmaya başlamış ve M.Ö. 74 
tarihine kadar devam etmiş daha sonra Roma İmparatorluğu’na bağlanmıştır. Bu 
tarihten itibaren Bithinya, Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti olarak kalmıştır. 
Roma İmparatorluğu’nun M.S. 395 tarihinde Doğu Roma ve Batı Roma olarak iki-
ye bölünmesinden sonra Beykoz, Doğu Roma sınırları içinde kalmıştır. 609 yılın-
da Pers İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiş ve 60 yıl Pers İmparatorluğu ege-
menliğinde kalmıştır. 669 yılında Müslüman Araplar tarafından alınmış, fakat kısa 
bir süre sonra yeniden Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu’nun egemenliğine 
geçmiştir. Çok uzun bir devreye tekabül eden ve yaklaşık 700 yıl kadar süren dö-
nemde bu topraklar, Bizans imparatorluğu toprakları içinde yer almıştır. Bu durum 
Osman Bey tarafından 1302 yılında Koyunhisar savaşıyla değişmiştir. Bu tarihten 
itibaren Orhan Bey döneminde 1329 yılında yapılan Palekanon savaşıyla türk ha-
kimiyet sahası genişlemiş ve nihayet Yıldırım Bayezid döneminde Beykoz ve çev-
resi, Türk egemenliğine girmiştir. İstanbul’un fethinden itibaren de İstanbul’un ve 
bilhassa Osmanlı Padişah, Sadrazam ve üst düzey yöneticileri olmak üzere çevre 
halkının da yoğun bir ilgisine maruz kalmıştır. Artık Beykoz’da çiftlikler kurulmuş 
yatırımlar yapılmış ve sık sık ziyaret edilmiştir. Bu yoğun ilgi ve yatırımlar burada 
istihdam ortaya çıkarıyor. Bu durum da iş gücü ihtiyacının karşılanması için bir 
göç hareketine sebebiyet veriyor. Böylece 1600’lü yıllardan itibaren Başta Rumlar 
ve Ermeniler olmak üzere çeşitli grupların burada yerleşmesine sahne oluyor. 17. 
yüzyılın önemli isimlerinden biri olan Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde Beykoz’la 
ilgili; deniz kenarından Servi Burnu’nun üç bin adım güneyine doğru gidildiğin-
de, büyük bir limanın kenarında bulunan 800 haneli, bağlık bahçelik bir kasaba 
olduğundan bahseder. Şehir özelliği taşıdığına dair vurgu yaparak camii, mescit, 
hamam, sıbyan mektebi ve çarşıdan söz eder. 

Öyle görülüyor ki Beykoz, Türklerin bu bölgeye yerleşmesinden itibaren demog-
rafik, ekonomik, idari, mimari, kültürel ve askeri özellikleri açısından gittikçe ge-
lişmiştir. Bununla birlikte Beykoz’un geleceğini farklı bir şekilde şekillenmesinde 
etkili olacak çok önemli bir gelişme de iktisadi hayatın bir parçası olan sanayinin 
gelişmesidir. Sanayi burada Osmanlı sultanlarından III. Selim ve II. Mahmut dev-
rinde fabrikalar açılmasıyla başlıyor. Böylece uzun bir dönem sayfiyeleriyle, mesire 
alanlarıyla, av ve dinlenme alanlarıyla öne çıkan Beykoz; bu tarihlerden itibaren 
deri-kundura fabrikaları, kâğıt fabrikası, cam fabrikası, ispermeçet fabrikası ve 
çuha fabrikası yanında çevrede de fabrikaların kurulmasıyla farklı bir gelişmenin 
eşiğine gelmiştir. Şüphesiz bu durum şehre ve şehir hayatına da yansımıştır. 

Şekil 6: 1918 Yılında Beykoz şehrinin görünümü (Necip Bey’den düzenleyen Önder 
Küçükerman-1988).

1930’lu yıllarda kuzeyde boğazın Anadolu kıyısı boyunca sıralanmış Boğaziçi yer-
leşmeleri vardı. Bunlar çoğunlukla akarsu vadilerinin Boğaz’a açıldığı kesimde 
kurulmuş küçük yerleşmelerdi. Bunlar arasında en büyüğü olan Beykoz, 1930’lu 
yıllarda Merkez ve Yalıköy adıyla iki mahalleden müteşekkildi (Şahin, 2015: 466). 
Yine aynı tarihte idari statüsü değişen Beykoz daha önce Üsküdar’a bağlı iken, idari 
sınırları belirlenerek bir ilçe olmuştur. Beykoz şehri, bu ilçenin merkezdir. 1950’ler-
de yoğunlaşan sanayi faaliyetleri beraberinde yoğun göçleri birlikte getirmiştir. Bu 
durum Beykoz şehrinin bilhassa Ortaçeşme ve Çamlıbahçe olmak üzere düzensiz, 
bir şekilde gelişmelerine sebebiyet vermiştir. 

Beykoz Şehrinin Plan Özellikleri ve Yerleşme Dokusu 

Merkez Mahallesi’nin yerleşme dokusunda Osmanlı şehrinin izlerini takip etmek 
mümkündür. Bilindiği gibi Osmanlı şehir mimarisinin önemli ayaklarından bir 
tanesi ibadethane, diğeri ise çarşıdır. Her ikisi de şehrin canlı hayatının esaslarını 
oluşturmakta, bu suretle şehrin yolları merkezi bir konuma sahip olan ibadetha-
ne ve çarşıya doğru açılmaktaydı. Merkez Mahallesi’nde eski yerleşim sahası olan 
Onçeşme Meydanı’na çevreden inen sokaklar, ivicaçlı sokaklar ve çıkmaz sokak 
sistemleriyle Osmanlı şehri yerleşim düzenini aksettirmektedir. Bu mahallede 
Beykoz-Üsküdar karayolu batısında kıyı çizgisi arasında kalan sahada hâlâ eski 
ihtişamını koruyan yalılar, adeta Boğaz’ın çok değerli bir kolyesinin taneleri gibi, 
birbirini takip etmektedir (Şekil 7). 
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Şekil 7: Merkez ve Yalı mahallelerinin yerleşim düzeni.

Yalıköy Mahallesi’nin yerleşme dokusu, kıyıya paralel bir şekilde uzanan sahil yolu 
ile sahil yoluna doğru bu sefer kıyıya dik olarak inen yollar, topografik yapıyı takip 
ederek şekillenmiştir. Şehir planının bu şekilde gelişmesinin iki sebebi bulunmak-
tadır. Bunlardan birincisi topoğrafyadır. Topoğrafyanın iç kesimlere gittikçe enge-
benin artması zaman zaman ulaşımı zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte şehir planı 
esasen topoğrafya şartlarına uymak suretiyle gelenekselliği ve estetiği bozmadan 
gelişmiş bir yerleşme dokusu ortaya çıkmıştır. Nitekim sahil yolu ve iç kesimler 
arasındaki bağlantı, yol sisteminin oluşmasına engel teşkil ettiği yerlerde merdi-
venli sokakların gelişmesine sebebiyet vermiştir. Bu suretle yerleşme dokusu, arazi 
şartlarının olumsuzluklarını denize doğru açılan manzara noktaları oluşturmak 
suretiyle bertaraf edilmiştir. Bunun yanı sıra Yalıköy Mahallesi, yerleşim düzeni ba-
kımından dikkat çeken özelliklere sahip bulunmaktadır. Her şeyden önce birbirine 
paralel uzanan ve dik açılarla birbirini kesen grid planı özellikleri taşıyan kısım, 
Beykoz’da sakin eski Rum ve Ermenilerin oluşturduğu semte tekabül etmektedir.

Mahallelerin alanları genişledikçe, geleneksel şehir dokusundan uzaklaşılmakta ve 
değişmektedir. Bu durum, şehir planlarında gözlemlenebilmektedir. Şehrin en eski 
mahalleleri olan Merkez ve Yalıköy mahallelerinde bu durumu izlemek mümkün-
dür. Gerçekten de zaman geçtikçe her iki mahallede konutlara ayrılmış sahalarını 
genişletmiş ve yoğun bir şekilde, mezkûr yeni kurulan mahallelerin de yapılaşma-
sına zemin hazırlamıştır. Bu değişimin sonunda şehir planında ve yerleşme dü-
zeninde dikkat çeken iki şekil ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi kendi içinde 
korunaklı olan siteler ile plansız ve dağınık şekilde şehrin içine sirayet edecek ka-
dar genişleyen bir gecekondu ortamı söz konusudur. Bu durum şehrin gelenek-
sel özelliğinin dışına çıkmasına ve bozulmasına sebebiyet vermektedir. Nitekim 
Merkez ve Yalıköy mahallelerinde bu husus gözlemlenmektedir. Zira genişleme 
neticesinde sonradan gelişen Ortaçeşme ve Çamlıbahçe mahallelerine ait planlı bir 
yerleşme düzeni söz konusu değildir. Günümüzde Yalıköy Mahallesi’nin  bir kıs-
mı ile Ortaçeşme ve Çamlıbahçe mahallelerinin tamamı gecekondu alanlarından 
oluşmaktadır. Bu durum hem mülkiyet hem de şehircilik açısından büyük sorunlar 
yaratmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8: Günümüzde Beykoz şehrinin yerleşim düzeni. 

Şekil 9: Günümüzde Beykoz şehrinin yayılış alanı ve sınırları (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi) 
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Sonuç

Sonuç itibariyle Beykoz; İstanbul metropolitanının bir ilçe merkezidir. Yaklaşık 
250.000 nüfusun yaşadığı ilçe, 313 km2 genişliğinde bir alanı kapsamaktadır. Bey-
koz, aynı adı taşıyan ilçenin, aynı zamanda idare merkezi durumundadır (Göney, 
S.-2019:25). Eski bir belediye, eski bir idarî merkez, deniz ulaşımı, odunculuk, 
balıkçılık, mangal kömürcülüğü, kaynak suyu ticareti, çeşitli sebze ve meyve sa-
tıcılığı vs. gibi çok çeşitli iktisadî hizmetleri kendinde toplamış, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun son zamanlarında ve Cumhuriyet’in ilanından beri deri işlemeciliği, 
cam eşyalar fabrikası ve kâğıt fabrikası kuruluşuna tanıklık eden Beykoz; ispirto 
fabrikasına da sahip bulunuyordu. 1990’lı yıllardan itibaren bu büyük sanayi te-
sislerinin Beykoz’u terketmeleri, kuşkusuz Beykoz sakinlerini iktisadî bakımdan 
güç durumda bırakmış olabilir. Fakat mutlaka Beykoz alternatif iktisadî faaliyetleri 
bularak coğrafî çevreye daha uygun ve duyarlı hizmetlere yönelecektir. 
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Anadoluhisarı Şehri: 
Yerleşmenin Kuruluş ve 
Mekânsal Gelişimi

Cemalettin ŞAHİN1

Özet

Boğaziçi’nin tarihi yerleşmelerinden biri olan Anadoluhisarı’nı konu alan bu ça-
lışmada, 14. yüzyıl sonlarında inşâ edilen bir hisara bağlı olarak teşekkül eden 
yerleşmenin tarihi süreç içindeki gelişimi incelenmiştir. Bu inceleme, özellikle 20. 
yüzyıl başlarından günümüze kadar olan dönemin mekânsal gelişiminin izahın-
dan oluşur. Kuruluşuna neden olan hisardan dolayı bir garnizon yerleşmesi olan ve 
Osmanlı döneminde özellikle Kâğıthane’nin sayfiye mekânı olma özelliğini hayli 
kaybetmesinden sonra, 18 ve 19. yüzyılda İstanbul’un önemli sayfiyelerinden biri 
haline gelen Anadoluhisarı’nda yerleşmenin gelişimi coğrafî bakış açısıyla değer-
lendirilmiştir. 1950 ve 1980’li yıllarda mekânsal gelişimin hızlandığı Anadoluhi-
sarı’nda, bu sürece etki eden coğrafi faktörlere yer verilmiş, yerleşmenin gelişimi 
20. yüzyıl başlarından itibaren farklı tarihlere ait harita ve planlar kullanılmak su-
retiyle açıklanmıştır. Bir hisar etrafında küçük bir yerleşme olarak teşekkül eden 
Anadoluhisarı, mekânsal gelişiminin en önemli safhalarını 1950 ve 1980’li yıllar 
1  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Göztepe/İstanbul. E-posta:  csahin@
marmara.edu.tr
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sonrasında yaşamıştır. Bu süreçte yeni yerleşim alanları ortaya çıkmış, yerleşme 
özellikle kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu yönlerinde sahasını genişletmiş ve bu ge-
lişmeler sonrasında İstanbul metropolünün bir parçası haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anadoluhisarı, Anadolu Hisarı, İstanbul, Boğaziçi, mekânsal 
gelişim, şehir coğrafyası

Giriş

Boğaziçi’nin önemli tarihi yerleşmelerinden biri olan Anadoluhisarı, İstanbul Bo-
ğazı’nın doğu kıyısında, Beykoz ilçesi sınırları içinde bulunur. Yerleşme, adını 14. 
yüzyılda İstanbul’un fethine hazırlık amacıyla Yıldırım Bayezid tarafından yaptı-
rılan Anadolu Hisarı’ndan alır. Hisarın inşâsından sonra teşekkül eden yerleşme, 
zamanla çevreye doğru sahasını genişletmiştir (Foto 1).

Anadoluhisarı’nın da içinde bulunduğu saha, daha 1078’lerde Anadolu Selçuklu-
ları tarafından fethedilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti kurucusu Süleyman Şah, 
Kocaeli yarımadasını fethetmiş, İstanbul Boğazı’nın Anadolu kıyılarında gümrük 
daireleri kurarak Boğaz’dan geçen gemilerden vergi almış, böylece Selçuklu-Bi-
zans sınırı İstanbul Boğazı’na ulaşmıştı (Sevim, 2010, s. 104). Koyunhisar Savaşı 
(1302) sonunda Osmanlı Beyliği İzmit Körfezi’nin güneyi, Sakarya, Adapazarı ve 
Akçakoca’ya kadar Karadeniz’e açılan sahaya hâkim olmuş ve İzmit Körfezi’nin her 
iki kıyısı Bizans ile Osmanlı Beyliği arasında sınır oluşturmuş bulunuyordu. Kısa 
bir süre sonra 1329’da Orhan Gazi, Pelekanon Savaşı’nda Bizans İmparatoru III. 
Andrenikos’u mağlup etmiş ve bu savaş sonrası Üsküdar bölgesi Türklerin eline 
geçmişti (İnalcık, 2004, s. 11-13). Bu tarihten sonra İstanbul çevresinde Türklerin 
kurduğu çok sayıda yerleşmeden biri de Anadoluhisarı olmuştur.

Anadoluhisarı, 14. yüzyıl sonlarında Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul Boğazı’nı 
kontrol altına almak amacıyla yaptırılan hisara bağlı olarak kurulan bir garnizon 
yerleşmesidir. Fatih döneminde Anadolu Hisarı Mescidi Mahallesi olarak kayıt-
lara geçmiş (Ayverdi, 1958, s. 56, 69) olan Anadoluhisarı, 1591-1624 yılları tahrir 
kayıtlarında; Mahalle-i Cami-i Atik Sultan Mehmed Han, Mahalle-i Kadı Asker ve 
Sinan Çelebi adıyla üç mahalleden oluşuyordu (Bostan, 2016, s. 115-116). 17. yüz-
yılın ikinci yarısında ise Evliya Çelebi Anadoluhisarı’nı kasaba olarak tanımlıyordu 
(Evliya Çelebi, 2008, s. 426, 427).

Foto 1: Anadolu Hisarı ve Yakın Çevresinde Yerleşmeden Bir Görünüm.

Anadoluhisarı, 1868 yılında İstanbul’da kurulan 14 belediye dairesinden biri ola-
rak ilk defa idari fonksiyon kazandı. Daha sonra; 1877, 1880, 1908 ve 1912 yılında 
yapılan düzenlemeler ile belediye olma vasfını korudu. Ayrıca, 1960’ların sonlarına 
kadar nahiye merkezi olarak yakın çevrenin idari merkezi durumundaydı. Bütün 
bunlar Anadoluhisarı’nın tipik bir kırsal yerleşme olmaktan uzak, şehir yerleşme-
lerinde görülen birçok özelliği uzun zamandan beri kendinde toplamış önemli bir 
yerleşme olduğunu gösterir. Nitekim Anadoluhisarı iskele şehri olarak tanımlamış-
tır (Göney, 2000, s. 29). Ayrıca buharlı gemilerin seferlere başlamasıyla Boğaziçi 
köylerinin 19. asır ortalarında kasaba haline geldiği, hatta şehirleşme yoluna girdiği 
ifade edilmiştir (Eyice - Eldem, 1970, Önsöz [4]).

Günümüzde bir mahalleye isim olan Anadoluhisarı, yakın çevrenin merkezi duru-
munda eski bir yerleşme olup sınırları adını aldığı mahalleden çok daha geniştir. 
Merkezini Hisar çevresindeki eski bir iskân çekirdeğinin teşkil ettiği yerleşmeye, 
zaman içinde Yenimahalle, Göksu, Kavacık ve Göztepe mahallesi eklenmiştir (Foto 
2) . Adı geçen yerlerden oluşan saha, 1960’ların sonlarına kadar varlığını sürdür-
müş olan Anadoluhisarı nahiyesinin bir bölümüne tekabül etmektedir. Anadoluhi-
sarı, adı geçen bu yerleşmelerin ve coğrafi bir ünite olma özelliği taşıyan Göksu ve 
Küçüksu deresi havzalarının İstanbul Boğazı’na açıldığı bir mevkide tarihi, idari, 
iktisadi ve sosyo-kültürel merkezi olan önemli bir yerleşmedir.

Günümüzde idari bakımdan bir mahalle olmakla birlikte, bir yerleşim merkezi 
olarak Anadoluhisarı bu mahalle ile sınırlı değildir. Göksu ve Küçüksu dereleri 
havzası ve gerideki sırt ve düzlüklerde bulunan ve bugün her biri idari bakımdan 
mahalle olan Yenimahalle, Göksu, Kavacık ve Göztepe’nin tamamı, Küçüksu ve 
Hekimbaşı Mahallesi’nin ise bir kısmının içinde bulunduğu saha; idari, iktisadi ve 
sosyal bakımdan Anadoluhisarı’nın bir parçasıydı. Bu sahanın bir kısmı günümüz-
de Üsküdar ilçesi idari sınırlarında bulunmakla birlikte, 1920’lerde Beykoz kazası 
Anadoluhisarı nahiyesine bağlıydı. Nitekim Yenimahalle 1929 yılında ikiye bölü-
nerek, Küçüksu Deresi’nin güneyinde kalan kısmı Anadoluhisarı’ndan ayrılarak 
Üsküdar kazasına dâhil edilmişti (Şahin, 2017, s. 437). Daha sonra, 1931 yılında 
yapılan bir düzenlemeyle de Küçüksu Deresi sınır kabul edilmiş, Vaniköy ve Kan-
dilli Anadoluhisarı nahiyesinden alınarak Beylerbeyi nahiyesine, dolayısıyla Üskü-
dar’a bağlanmıştır (Resmi Gazete, 1931, s. 569). Adı geçen yerleşmelerden Kavacık2 
1950, Hekimbaşı ise 1970’li yıllarda birer çiftlik yerleşmesiydi (HGM., 1958. HGM., 
1972).

Anadoluhisarı, sadece bugünkü mahalle sınırlarından ibaret bir yerleşme değildir. 
Mahalle sınırları dışında bulunan çeşitli kurumlara verilen isimler yerleşmenin sı-
nırları hakkında fikir vermektedir. Anadoluhisarı Ortaokulu’nun3 Göztepe Mahal-
lesi’nde bulunması buna örnek olarak gösterilebilir. Marmara Üniversitesi’nin Ana-
doluhisarı Kampüsü, Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi, Anadoluhisarı Meslekî 
ve Teknik Anadolu Lisesi4 ile Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Anadolu Hisarı Öğrenci 

2  Kavacık Çiftliği, Kazasker Hasan Tahsin tarafından kurulmuştur (Gökbilgin, M. T. 1992, Boğaziçi. TDV. İslam 
Ansiklopedisi Cilt 6, İstanbul, s. 258).
3  Göztepe Mahallesi Ulubey Sokak’tadır.
4  Göksu Mahallesi Islahat Sokak’ta bulunur.
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Yurdu’nun5 Göksu Mahallesi’nde bulunması buna verilecek diğer örneklerdir. Ana-
doluhisarı Arkboyu Camii’nin6 Yenimahalle’de bulunmasını da buna ilave etmek 
gerekir. Küçüksu, Yenimahalle ve Göztepe mahallesinde yaptığımız mülakatlarda, 
özellikle semtin eski sakinlerinin kendilerini “Hisarlıyım” diye tanımlamaları da bu 
konuda bir fikir vermektedir. Kavacık tapu kayıtlarında, mahalle hanesinde Anado-
luhisarı’nın bulunması ve 1980’li yıllarda Kavacık’ta posta adresinde Anadoluhisa-
rı’nın kullanılması, bir yerleşim yeri ve merkezi olarak Anadoluhisarı’nın sınırlarını 
göstermesi bakımından önemlidir.

Foto 2: Anadoluhisarı’nın Genel Görünümü

Yerleşmenin Kuruluşu ve Gelişimi

Anadoluhisarı’nda yerleşmenin kuruluşu, 14. yüzyıl sonlarında burada bir hisarın 
yapılmasıyla başlar. Anadolu Hisarı olarak bilinen bu yapı, 1390-1391 veya 1394-
1395 yıllarında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır (Eyice, 1991, s. 147). Bu 
hisarın varlığına bağlı olarak zaman içinde burada bir yerleşme teşekkül etmiş ve 
yeni kurulan bu yerleşmeye, yanında bulunan hisara atfen Anadoluhisarı denil-
miştir.7 Askeri bir üsse bağlı olarak teşekkül etmesinden dolayı Anadoluhisarı bir 
garnizon yerleşmesi olarak kurulmuştur.

Anadoluhisarı (Yenihisar), Üsküdar Şer’iyye Sicilleri’ne göre, 1550 yılında bir köy 
yerleşmesidir. Ancak 1561 tarihli tahrir ve vakıf kayıtlarında, Yoros (Beykoz) ka-
zasında şehir merkezi olarak değerlendirilen iki yerleşmeden biridir. Bu tarihte 
Anadoluhisarı (Yenihisar, Yenice Kale); Mahalle-i Cami-i Atik Sultan Mehmed 
Han ve Mahalle-i Kadı Asker adıyla iki mahalleden oluşuyordu. Bu tarihte Anado-
luhisarı’nın (Yenihisar) nüfusu 516 kişiydi. 1591-1624 yılları tahrir kayıtlarında ise 
Yenice Kalesi’nin nefsi (merkezi) üç mahalleden oluşuyordu. Yukarıda adı geçen iki 
mahalleye Sinan Çelebi Mahallesi eklenmişti (Bostan, 2016, s. 115-116).

5  Göksu Mahallesi Cuma Yolu Caddesi’ndedir.
6 Arkboyu Caddesi Erkam Çıkmazı Sokağı’ndadır.
7  Anadoluhisarı geçmişte Güzelcehisar, Güzelhisar, Gözlücehisar, Yenihisar, Yenicehisar ve Akçehisar olarak da 
isimlendirilmiştir. Eyice’nin aktardığına göre, E. H. Ayverdi hisarın bir adının da Gözleyici hisar olabileceğini ileri 
sürmektedir (Eyice, 1976, s. 39).

Evliya Çelebi, 17. yüzyılın ikinci yarısında Anadoluhisarı’nı kasaba olarak tarif eder. 
Hisar dışında 1.080 hanenin olduğu, büyük saray ve yalıların bulunduğu bilgisini 
verir. Kasabada asla keferenin bulunmadığını, halkın tamamının Müslüman oldu-
ğunu belirten Evliya Çelebi, kale önünde Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırı-
lan bir cami8 bulunduğunu, kale camii dışındakilerin ise mescit olduğunu belirtir, 
ancak sayı vermez.9 Ayrıca 7 sıbyan mektebi, 1 küçük hamam ile 20 dükkân mevcut 
olduğu söyler. Göksu Deresi’nde un değirmelerinin bulunduğunu, çömlek ustaları-
nın kırmızı topraktan çanak, çömlek ve testiler yaptığını yazar (Evliya Çelebi, 2008, 
s. 426-427). Evliya Çelebi’nin verdiği bu bilgilerden anlaşıldığına göre bu tarihlerde 
Anadoluhisarı; çok sayıda okul, mescit ve hanenin olduğu, çanak-çömlek yapım 
atölyelerinin bulunduğu ve sayfiye özelliğine sahip önemli bir yerleşmedir. Evliya 
Çelebi’nin sözünü ettiği çanak-çömlek yapımı zaman içinde önemini yitirmiştir. 
Göney, 1950 ve 1960’lı yıllarda, Göksu-Küçüksu derelerinin deltada biriktirdiği kil 
nispeti yüksek alüvyonlardan çanak, çömlek ve küp imalâtı yapıldığını belirtir (Gö-
ney, 2020, s. 23). Ancak günümüzde bu manada bir çömlek imalatından söz etmek 
mümkün değildir. Bugün Göksu Deresi kıyısında çok küçük bir atölye kalmıştır.10

Yerleşmenin kuruluş sebebi olan Anadolu Hisarı, Göksu Deresi’nin İstanbul Bo-
ğaz’ına açıldığı mevkide, adı geçen derenin kuzeyinde denize doğru hafif bir çıkıntı 
teşkil eden Paleozoik yaşlı kalker ve şistlerden oluşan kayalık bir burun üzerinde 
bulunur. Kuruluş yerinin burun olması, Hisar’ın kuzey ve güneye doğru olan görüş 
açısını genişletmiş, İstanbul Boğazı üzerindeki hâkimiyetini artırmıştır. Kuruluş 
yerinin Hisar’a vermiş olduğu bir diğer avantaj ise, güneyden gelecek bir saldırıya 
karşı, Göksu ve Küçüksu derelerinin doğal bir savunma hattı teşkil etmesidir. Bu 
yıllarda kuvvetle muhtemel, Göksu-Küçüksu deltasının yer yer bataklık olması ve 
burada lagüner bir ortamın varlığı da bu savunmayı kolaylaştıran bir başka doğal 
unsur olmuştur.

Anadolu Hisarı’nın doğu tarafında topoğrafyanın elverişli olmayışı, güneyde Gök-
su Deresi ve batıda ise İstanbul Boğazı’nın varlığı bu kesimlerde bir yerleşmenin 
kurulmasına engel teşkil etmiştir. Bu şartlar altında yerleşmenin kurulabilmesi için 
en uygun yer Hisar’ın kuzeyinde bulunan bugünkü İskele Meydanı’dır. Burası yer-
leşmenin merkezi çekirdeğini teşkil eder. Bu meydanda Fatih döneminde yapılmış 
bir cami bulunuyordu. 1700’lü yıllarda büyütülerek, fevkani olarak yenilenmiş olan 
cami, 30 Ekim 1878 tarihli Anadoluhisarı yangınında hasar görmüştür (Genim, 
2019, s. 173). Vapur iskelesinin karşısında olduğu bilinen cami 1883 tarihinde ta-
mir edilmiş, ancak daha sonra 1894 depreminde ciddi hasar görmüştür. 1928 yılın-
da duvar bakiyeleri kalmış olan cami sahil yolu açılırken yıktırılmıştır (Göncüoğlu, 
2016, s. 52). Günümüzde mevcut olmasa da geçmişte bir caminin varlığı, sıbyan 
mektebi, hamam, iskele ve küçük de olsa bir meydanın bulunması merkezi çekirde-
ğin burası olduğuna işaret eder. Nitekim Türk-Osmanlı şehirlerinde cami, imaret, 
hamam, kahvehane, han ile kervansaray ve dükkânlar gibi, kamusal, sosyal ve ticarî 

8  İskele Meydanı’nda ve vapur iskelesi karşısında olduğu bilinen cami 1878’de yangın, 1894 yılında ise depremden 
büyük hasar görmüş, camiden kalan son kalıntılar da 1928 yılında Üsküdar-Beykoz sahil yolunun açılması sırasında 
yıktırılmıştır.
9  Kömürciyan da Anadoluhisarı’ndaki halkın tamamının Türklerden oluştuğu bilgisini verir (Kömürciyan, 1988, s. 
46).
10 Atölye, Göksu Deresi kıyısında Göztepe Mahallesi Göksu Caddesi üzerindedir.
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hizmetlere yönelik binaların küçük bir meydan çevresine yerleştiği bilinmektedir 
(Göney, 2017, s. 102).

Evliya Çelebi’nin mevcut olduğunu yazdığı ve yerleşmenin merkezi çekirdeğinde 
olduğu anlaşılan Anadoluhisarı Hamamı, Hamamönü denilen yerde bulunuyordu 
(Koçu, 1959, s. 820). Nitekim İskele Meydanı kuzeyinde 1934 yılında Hisar Ha-
mamı adıyla bir sokak mevcuttu (İB., 1934, Harita 25). Bu sokak 1998’de  Hamam 
Sokağı adını almıştı (İBB., 1998, s. 99). Bu isimler söz konusu hamamın yerine 
işaret ediyordu. Ancak Pazar Sokağı karşısında, Körfez Caddesi’yle deniz arasında 
bulunan Hisar Hamamı ve Hamam Sokağı adıyla bilinen sokağın olduğu yerde gü-
nümüzde işgalci bir yalı mevcuttur. Böylece sokak yalıya dönüşmüş, Anadoluhisarı 
hamamına dair mevcut olan son iz, kalıntı da böylece silinmiştir.

Üsküdar-Beykoz yolunun (1928) iskele meydanından geçmesi ve yapılaşma, mer-
kezî çekirdeği teşkil eden meydanın küçülmesine neden olmuştur. Cami ve iskele-
nin bulunduğu meydan çevresinde çarşı kurulmuş olmalıdır. Nitekim Evliya Çe-
lebi Anadoluhisarı’nda 20 dükkânın olduğu bilgisini verir (Evliya Çelebi, 2008, s. 
427). Bu özellikler, Anadoluhisarı’nın, Türk-Osmanlı şehirlerinde görülen yerleşim 
düzeninin temel bazı özelliklerine sahip olduğunu gösterir. Göney, Paşabahçe ha-
riç, Beykoz ilçesinde yerleşim tarihi eskiye inen bütün iskele şehirlerinde Türk-Os-
manlı şehir planı özelliklerinin görüldüğünü ifade eder (Göney, 2020, s. 18). Bu 
yerleşmelerden biri olan Anadoluhisarı’nda da bunu görmek mümkündür. Ancak 
yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Anadoluhisarı’nda Türk-Osmanlı yerleşim 
düzeni bütün unsurlarıyla teşekkül etme imkânı bulamamıştır. Bunun başlıca se-
bebi, Anadoluhisarı’nın kuruluş yeri ve garnizon şehri olarak yerleşilmiş bulun-
masındandır. Askeri sebep ve tercihler yerleşmenin yer seçiminde birinci derecede 
rol oynamış, bu da yerleşim düzenine yansımıştır. Askeri amaca uygun seçilmiş bir 
yerde kurulmasından kaynaklı topografik şartlar, yerleşmenin kuruluş ve gelişimi-
ni etkilemiş, merkezi çekirdeği teşkil eden meydanın çok küçük olmasına neden 
olurken, meydanı tamamlayan diğer yerleşim düzeni unsurlarının gelişmesi önün-
de engel teşkil etmiştir.

Hisarın inşâsını müteakip çevresinde teşekkül etmeye başlayan yerleşme, zaman 
içinde gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Burada yerleşme açısından önemi 
olan bir husus, Hisar’ın askeri fonksiyonu bitmiş olmasına rağmen, yerleşmenin 
gelişerek varlığını devam ettirmesidir. İstanbul’un Türkler tarafından fethiyle esas 
görevi sona eren Anadolu Hisarı, 17 ve 18. yüzyıllarda Karadeniz’den gelen Ka-
zak saldırılarında kullanılmış, ancak 18. yüzyılda Boğaz’ın kuzey kesimlerinde yeni 
tahkimatların yapılmasıyla fonksiyonunu tamamen kaybetmiş ve 1830’1ardan iti-
baren terk edilmiştir (Eyice, 1991, s. 148).

Bir hisar veya daha büyük askeri yapılar olan kalelerin varlığına bağlı olarak kurul-
muş pek çok yerleşme, askeri fonksiyonun sona ermesi ardından tutunamamış ve 
tarih sahnesinden çekilmiştir. Ancak Anadoluhisarı’nda durum böyle olmamış, İs-
tanbul’un fethinden sonra esas fonksiyon ve önemi ve daha sonra da askeri vazifesi 
bütünüyle sona ermesine rağmen yerleşme varlığını ve gelişimini sürdürmüştür. 
Kuşkusuz bunda yerleşmenin içinde bulunduğu coğrafi muhit şartlarının etki-

si büyüktür. Yerleşmenin hemen bitişiğinde, Göksu ve Küçüksu derelerinin müş-
tereken biriktirdiği alüvyonlardan oluşan bir ovanın varlığı yerleşmenin burada 
tutunması ve gelişiminde mühim rol oynamıştır. 17. yüzyılda Evliya Çelebi Anado-
luhisarı için ‘dağlarında bağları sınırsız ve sonsuzdur’ demekte, Göksu mesiresinde 
derenin iki yanında bağ ve bahçelerin olduğunu yazmaktadır (Evliya Çelebi, 2008, 
s. 427). Ayrıca 17. yüzyılda Göksu’da mevcut olan su değirmenlerinde halkın ve 
İstanbul’un ihtiyacı için buğdayın öğütülerek una dönüştürüldüğü ve bir kısmının 
Unkapanı’na taşınarak stoklandığı, Tekirdağ, Bandırma ve Yalova’ya gönderildiği 
bilinmektedir (Kömürciyan, 1988, s. 47). 20. yüzyıl başlarında da Anadoluhisarı ya-
kın çevresinde çiftlik, bağ ve bahçeler bulunuyordu (Harita 1). Göksu ve Küçüksu 
deresinin oluşturduğu ovanın bir bölümü mesire alanı olarak kullanılırken önemli 
bir bölümü de ziraat sahasıydı. Nitekim adı geçen tarihlerde ovada ve iç kesimde, 
Göksu ile Küçüksu vadileri boyunca mevcut bostanlarda çok sayıda bostan do-
labı bulunuyordu (Erkan-ı Harbiye, 1333/1917). Adı geçen derelerin alüvyal vadi 
tabanları 1970’li yıllara kadar ziraat sahası olarak önemini korumuştur. Bölgenin 
geçmişteki zirai durumu günümüze birkaç sokak adı olarak yansımıştır. Dolaybağı 
ve Bağlar (Anadouhisarı), Çiftlik (Göksu ve Yenimahalle), Bostaniçi (Yenimahalle) 
ve Sandıklı Bostan (Göztepe) gibi sokak isimleri bunlara örnek olarak verilebilir 
(İBB., 1998, s. 99. İBB Şehir Haritası, 2020). Sonuç olarak ziraate elverişli ovanın 
varlığı yanında, bu ovayı oluşturan akarsular ve bunların teşkil ettiği havzanın de-
nize açıldığı bir mevkide bulunması ve bir iskeleye sahip olması gibi daha birçok 
coğrafi sebep yerleşmenin gelişmesinde rol oynamıştır. Dolayısıyla Anadoluhisa-
rı’nın askeri fonksiyonu sona erse de yerleşme, coğrafyanın kendisine sunmuş ol-
duğu imkânlar çerçevesinde varlığını günümüze kadar muhafaza etmiştir.

Harita 1 – Anadoluhisarı ve Yakın Çevresi, 1917.
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Anadoluhisarı’nda yerleşmenin gelişimine etki eden unsurlardan biri de kıyıdaki 
iskele olmuştur. Özellikle buharlı gemilerin Boğaziçi’nde düzenli seferlere başla-
ması iskelenin yerleşme üzerindeki etkisini artırmıştır. 20. yüzyıl başlarında Ana-
doluhisarı İskelesi’nden Şirket-i Hayriye vapurlarınca taşınan günlük 670 yolcu, 
iskelenin etkisini göstermesi bakımından önemlidir. Hafta içi günlük yolcu sayısı, 
çalışmak için İstanbul’un çeşitli semtlerine gidip-gelenlerin günlük miktarı hak-
kında bir fikir vermektedir. Yolcu sayısı yazın cuma ve pazar günlerinde bir miktar 
azalmış ve 564’e düşmüştür (Şirket-i Hayriye, 1914,  s. 116). Bu sayı tatil günle-
rindeki ziyaretçi miktarı hakkında bir fikir vermekte ve Anadoluhisarı’nın sayfi-
ye yerleşmesi olarak önemine işaret etmektedir. Ancak mesai günlerindeki yolcu 
sayısının cuma ve pazar günlerinden daha fazla olması Anadoluhisarı İskelesi’nin 
hafta içinde daha çok kullanıldığı ve sayfiye fonksiyonunun ikinci planda kaldığını 
göstermektedir.

Bir hisarın varlığına bağlı olarak teşekkül eden Anadoluhisarı’nın gelişmesinde, 
sayfiye yeri olması etkili oldu. Başlangıçta bir garnizon yerleşmesi olan Anadolu-
hisarı zamanla bir sayfiye yerleşmesine dönüştü ve uzun yıllar Boğaziçi’nin önemli 
sayfiye ve mesire alanlarından biri oldu. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Anadoluhisarı’n-
da büyük saray ve yalıların11 bulunduğunu yazar (Evliya Çelebi, 2008, s. 427). Koçu, 
1946 yılında Anadoluhisarı’nda bulunan 19 yalının adını verir (Koçu, 1959, s. 807). 
Bugün, aralarında Boğaziçi’nin günümüze ulaşan en eski yalısı olan Amucazade 
Hüseyin Paşa Yalısı’nın da (1699) bulunduğu çok sayıda yalı mevcuttur.12 Bunların 
büyük bölümü 19. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. Ancak 20. yüzyılın başlarında 
Anadolu Hisarı çevresine yapılan yalılar da olmuştur (Genim, 2019, s. 174). Başlan-
gıçta sayfiye amaçlı kullanılan yalılar, daha sonra daimî konut alanına dönüşmüş, 
bu dönüşümde 1830’lardan sonra Boğaziçi’nde düzenli gemi seferlerinin yapılma-
ya başlanması etkili olmuştur. Bu gelişme yalı sayısının artmasına da etki etmiştir. 
Anadoluhisarı’na bidayette sayfiye yerleşmesi vasfını kazandıran yalılar, Osmanlı 
Devlet adamları ve dönemin önde gelen şahsiyetlerinin ikamet alanıydı. Osmanlı 
Devleti’nin yıkılışı sonrasında ortaya çıkan yeni şartlar burada ikamet edenlerin 
birçoğunun taşınmasına neden olmuş, bu durum Anadoluhisarı’nın iktisadi, sosyal 
ve kültürel yapısı ve gelişimine olumsuz olarak yansımıştır. Nitekim 1940’lı yıllarda 
Anadoluhisarı’nın mamur sayılamayacak halde ve yarım asır evvelki haline nispet-
le çok sönük olduğu belirtilmiştir (Koçu, 1959, s. 804).

17. yüzyıldan itibaren sayfiye özelliği kazanmaya başlayan Anadoluhisarı, Göksu ve 
Küçüksu mesireleriyle zaman içinde İstanbul’un en çok rağbet gören yerlerinden 
biri haline geldi. Kıyıdan 1.5 km. kadar içeriye gidilebilen sandal gezileriyle ünlen-
miş Göksu Deresi ve Mesiresi ile Küçüksu Mesiresi 18. ve 19. yüzyıl İstanbul’unun 
en önemli gezi ve eğlence alanlarından olmuş ve Anadoluhisarı 20. yüzyıl başı-
na kadar bu özelliğini korumuş, ancak sonrasında bu fonksiyonunu kaybetmiştir. 
Nitekim panayır günlerinde Şirket-i Hayriye’nin Boğaz’da sefer yapan gemilerinin 
hepsi Anadoluhisarı İskelesi’ne uğradığı halde, ziyaretçileri taşımaya yeterli gel-

11  Bunlar; Defterdar Halıcızâde Sarayı, Defterdar Mustafa Paşa Sarayı ve Hoca Çelebi Sarayı ile Kaftancı Ali 
Çelebi Yalısı, Emir Paşa Yalısı ve Bahâyî Efendi Yalısı’dır (Evliya Çelebi, 2008, s. 427).
12  Anadoluhisarı’ndaki bazı yalılar şunlardır: Bahriyeli Sedat Bey, Hekimbaşı Salih Efendi, Manastırlı İsmail 
Yalısı, Riyaziyeci İzzet Bey, Rıza Bey ve Zarif Mustafa Paşa Yalısı.

mediğinden fazla sefer yapılırken, 1920’den sonra durum değişmiş, ziyaretçi sayısı 
azalmıştır (Vada, 2004, s. 97).

Anadoluhisarı’nın gelişmesine etki eden faktörlerden biri de sahip olduğu ida-
ri fonksiyonlar oldu. İlk defa 1868 yılında yerel yönetim fonksiyonuna kavuşan 
Anadoluhisarı, Dersaâdet İdare-i Belediye Nizamnâmesi’yle (18 Cumâdelâhire 
1285/1868) kurulan 14 belediye dairesinden biriydi. Daha sonra İstanbul’da beledi-
ye daire sayısının yirmiye çıkarıldığı Dersaâdet Belediye Kânunu’yla (27 Ramazan 
1294/1877) 14. Belediye-i Dairesi oldu. Dairenin sınırları; kıyıda Burunbahçe’den 
başlayarak Rıfatpaşa Mahallesi,13 Kanlıca, Anadoluhisarı, Kandilli ve Vaniköy ni-
hayetine kadar uzanıyordu. İç kesimde ise Çavuşbaşı ve Yazıcı Çiftliği’nden Gök-
su Deresi arkasına kadar olan sahayı kapsıyordu (Ergin, 1995, s. 1615, 1616, 1624, 
1626). 1880 yılından itibaren belediye daire sayısının ona düşürülmesi üzerine 
Anadoluhisarı 8. Belediye Dairesi oldu. Sınırları Beykoz’u da içine alacak şekilde 
Üsküdar’a kadar olan sahayı kapsıyordu ve Anadolu yakasının en büyük belediye-
siydi. Belediye daire sayısının yirmiye çıkarılmasıyla Ekim 1908’de Anadoluhisarı 
tekrar 14. Belediye Dairesi oldu. Ardından Dersaâdet Belediye Kanun-ı Muvakkat 
(1912) ile İstanbul 9 daireye ayrıldı ve bu çerçevede Beykoz, Anadoluhisarı ve Bey-
lerbeyi belediye daireleri birleştirilerek Anadoluhisarı Daire-i Belediyesi kuruldu. 
Bu birleşme sonucunda Anadoluhisarı Belediye Dairesi sınırları oldukça genişle-
di. Öyle ki günümüzde Üsküdar Belediyesi sınırları içinde kalan Kandilli, Vaniköy, 
Çengelköy, Beylerbeyi, Nakkaş, Kuzguncuk, İcadiye’den Büyük Çamlıca’ya çıkan 
yolun kuzeyi Beykoz tarafında kalan bölümü Anadoluhisarı dairesine bağlıydı. 
1913 yılında yayınlanan Şehremaneti şube sınırları ve mahalleleri gösteren rehber-
de, merkezi Anadoluhisarı olan Anadoluhisarı Belediye Dairesi’nin sınırları kıyıda; 
Anadolukavağı, Sütlüce, Yalıköy, Beykoz, Paşabahçesi, Kanlıca, Anadoluhisarı, Kan-
dilli, Vaniköy, Çengelköy, Beylerbeyi, Nakkaş, Kuzguncuk iskelelerini takiben Paşa-
limanı’nda son buluyordu. İç kesimde ise Vapur Değirmeni arkasındaki caddeden 
İcadiye yoluyla Bağlarbaşı’na, oradan Sarıkaya ve Büyük Çamlıca’nın alt tarafındaki 
yol ile yel değirmenine ve büyük şose ile Muhacir köyüne, oradan Çakal Dağı’ndan 
ve Göksu Deresi’nden geçerek Akbaba köyü arkasından, Kabakoz köyü önünden 
geçip Şehitlik’ten inerek Anadolu Kavağı’nda sona eriyordu (Memiş, 2020, s. 64, 
105, 110, 111). Anadoluhisarı, 1935 ve 1943 yıllarında belediye teşkilatına sahipti. 
1943 yılında Beykoz kazasındaki iki belediye şubesinden biri olan Anadoluhisa-
rı’nın hizmet alanı 20 km² idi (İGD., 1936, s. 9. İBİM., [1944] s. 15, 49). Bu bilgiler, 
Anadoluhisarı’nın çok uzun yıllardan beri idari fonksiyona sahip bir yerleşme ol-
duğunu gösterdiği gibi, yakın çevrenin merkezi olan önemli bir yerleşme olduğuna 
işaret eder.

İdari bakımdan Anadoluhisarı 1930 yılında Beykoz kazasının 2 nahiyesinden bi-
riydi. Bu tarihte nahiye Anadoluhisarı, Çubuklu, Kanlıca ve Yenimahalle adıyla 4 
mahalleden oluşuyordu (İBİM, 1932, s. 36). Anadoluhisarı 1965 yılında da nahi-
ye vasfını koruyordu (DİE., 1968, s. 333). Bu yıllarda nahiye müdürlüğü, Göksu 
Deresi üzerindeki köprünün başında, bugünkü adıyla Kızılserçe Sokağı’nın Körfez 
Caddesi’ne birleştiği köşede bulunuyordu.14 Sağlık ocağı da aynı binada hizmet ve-

13  Günümüzdeki Çubuklu Mahallesi.
14  Nahiye müdürlüğü binası günümüzde “cafe” olarak kullanılmaktadır. 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 653652

riyordu. Ancak 1970 yılında Anadoluhisarı artık nahiye değildi (DİE., 1973, s. 302). 
Buna göre, 1965-1970 yılları arasında Anadoluhisarı’nın nahiye statüsü kaldırılmış, 
idari durumu mahalleye dönüştürülmüştü. Arazi çalışmaları esnasında ulaştığımız 
bilgiler de bunu doğrulamaktadır.15

Nahiye merkezi 1934 yılında Anadoluhisarı ve Yenimahalle adlı iki mahalleden 
oluşuyordu (İB, 1934, Harita 25). 1943 yılında ise aralarında Göksu’nun da bulun-
duğu üç mahalleden müteşekkildi (İBİM, [1944], s. 6). Yapılan idari bir düzenle-
meyle Yenimahalle ikiye bölünerek, güney tarafa Yenimahalle, kuzeyde kalana ise 
Göksu adının verildiği anlaşılmakatır.16 Ancak 1960 yılında nahiyeyi teşkil eden 
mahalleler arasında Göksu yoktu (İBİM, 1961, s. 4). İdarî yapı zaman içinde de-
ğişti ve ilerleyen yıllarda Göksu tekrar mahalle oldu. Anadoluhisarı’ndan ayrılarak 
müstakil bir mahalle olan Kavacık ile 1990’lı yıllarda Yenimahalle’den ayrılan Göz-
tepe’nin mahalle olmasıyla idari yapı bugünkü halini aldı. Böylece, vaktiyle Anado-
luhisarı adıyla tek bir mahallenin bulunduğu yerde bugün yukarıda isimleri geçen 
beş mahalle vardır. Bu alanda 1990 yılında 30 bin, 2000’de 43 bin ve 2010 yılında 
54 bin nüfus bulunuyordu. Günümüzde 57 bine (2019) ulaşan bu nüfusun büyük 
bölümü (% 73) Kavacık ve Yenimahalle’de toplanmıştı.

Yukarıda adı geçen ve nahiye merkezini teşkil eden yerlerden biri olan Yenima-
hale, 93 Harbi sonrasında teşekkül etmişti (Koçu, 1959, s. 803). Yenimahalle’nin 
kuruluşunda 93 Harbi diye de bilinen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 
gelen muhacirlerden bir kısmının burada iskân edilmesinin etkili olduğu anlaşıl-
maktadır. Anadoluhisarı’nda bulunan 400 kadar muhacire eşya yardımı yapıldığı-
na dair hicri 1295 (M 1878) tarihli arşiv kayıtları bu iskânı doğrulamaktadır (BOA. 
Y.PRK.KOM, Nr. 1-20). Bu göçmenlerden bazılarının Bulgaristan’ın Zağra-i Cedid 
kasabasından geldiği bilinmektedir (BOA, ŞD. 3018-17). Bugün Göksu Mahalle-
si sakinleri arasında bu göçmenlerin torunları bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlı ve 
Cumhuriyet döneminde göçmen iskânıyla kurulmuş yerleşmelerin isimlendiril-
mesinde bir ad verme yöntemi olarak sıklıkla kullanılan “yeni” ön eki de bu iskâna 
işaret etmektedir.

Yerleşmenin Mekânsal Gelişimi

Anadoluhisarı’nda yerleşmenin mekânsal gelişimini denetleyen başlıca fiziki fak-
törler olarak hidrografik ve topografik şartlar öne çıkar. Yerleşmenin batısında yer 
alan İstanbul Boğazı bu yönde doğal bir engel teşkil ederken, tarihi merkezin he-
men güneyinden geçen Göksu Deresi de güneye doğru olan gelişimi sınırlandırıcı 
bir rol oynamıştır. Kıyı gerisinde başlayan eğim değerleri yüksek yamaçlar doğuya 
doğru olan gelişimi sınırlamış, yerleşmenin dar bir kıyı şeridinde sıkışıp kalmasına 
neden olmuştur. Hisarın doğusunda bulunan tarihi Anadoluhisarı Mezarlığı kuze-
yinde kalan eğimli yamaçlar da yerleşmenin bu yönde gelişimi önünde bir engel 
teşkil etmiştir. Ayrıca Boğaz kıyısı boyunca, özellikle Dolaybağı Caddesi kuzey ve 
güneyinde olduğu gibi, koru alanları ve Anadolu Mahallesi kuzeyinde Otağtepe 

15  Mahalle Muhtarlığından edindiğimiz bilgiye göre nahiyenin kaldırılması 1960’dan sonra olmuştur.
16  Günümüz idari taksimatında Göksu Mahallesi’nde bulunan Yenimahalle Yolu ve Yenimahalle Kuyu Sokak 
isimleri bu bölünmeden önceki mahalle adına işaret etmektedir (İB., 1934, harita 25. İB, 1971, pafta 13. İBB., 1998, 
s. 99).

Fatih Korusu bu kesimlerde yerleşmenin gelişimini sınırlandıran unsurlar olmuş-
tur. Diğer taraftan Göksu ve Küçüksu vadileri, yerleşmenin iç kesime doğru ge-
nişlemesi için uygun bir ortam sunmuştur. Bu akarsuların birlikte teşkil ettikleri 
ovanın sunmuş olduğu imkânlar, eskiden beri Göksu ve Yenimahalle taraflarında 
yerleşmenin gelişimine imkân verirken, ilerleyen zaman içinde adı geçen akarsu 
vadileri gerisindeki yamaçlar da yerleşime sahne olmuştur.

Yukarıda belirtilen fiziki coğrafya şartlarına ilaveten, beşeri bir faktör olarak nü-
fus artışı ve yeni ulaşım güzergâhlarının açılması; yerleşmenin mekânsal gelişimi 
ve bunun istikametine etki eden başlıca unsurlar arasında yerini almıştır. Ayrıca 
sayıları az olmakla birlikte, bölgede kurulan sanayi tesisleri de yerleşmenin fiziki 
büyümesine etki eden bir diğer beşeri unsur olmuştur. Ancak, yerleşmenin mer-
kezi çekirdeğinin doğusunda, Göksu Deresi kuzeyinde bulunan ve kuruluş tarihi 
yerleşmeyle yaşıt olan Anadoluhisarı Mezarlığı bu kesimde mekânsal gelişimin 
önünde bir engel teşkil etmiştir. Ayrıca temel amaçlarından biri Boğaziçi’nde nüfus 
yoğunluğunu artırıcı yapılaşmayı sınırlandıracak imar düzenlemesi yapmak olan 
Boğaziçi Kanunu da (1983) Anadoluhisarı’nda yerleşmenin mekânsal gelişimini 
sınırlandırıcı bir etki yapmıştır.

Anadoluhisarı’nda yerleşmenin mekânsal gelişiminde, fiziki büyümesinde temel 
itici güçlerden birisi nüfustur. Anadoluhisarı nahiyesinde 1935 yılında 4.788, 1940 
yılında ise 5.266 nüfus yaşıyordu (İGD., 1936, s. 9. DİE., 1941, s. 316, 318). 1946 
yılında nahiye nüfusunun önemli bölümü (1.650 kişi) Andoluhisarı Mahallesi’nde 
bulunuyordu (Koçu, 1959, s. 804). 1950 ve 1955 genel nüfus sayımlarında nüfus 
bilgileri bağlı olduğu kaza içinde verildiğinden bu yıllarda nahiye nüfusu hakkın-
da bilgiye sahip değiliz. Ancak 1960 yılında nahiyede 13.181 nüfus bulunuyordu 
(DİE., 1963, s. 291). Aradan geçen beş yıl içinde %51’lik bir artışla nüfus miktarı 
1965 yılında 19.959’a çıkmıştı (DİE., 1968, s. 333).

Anadolu’dan İstanbul’a göçlerin yoğun olduğu 1980’li yıllarda gelenlerden bir kıs-
mının bölgeye yerleşmesi Anadoluhisarı’ndaki nüfus artışında etkili oldu. Ana-
doluhisarı’nı teşkil eden; Anadoluhisarı, Göksu, Yenimahalle, Göztepe ve Kavacık 
Mahallesi’nden oluşan sahanın nüfusu 1990 yılında 30.706, 2000 yılında ise 43.301 
kişiden oluşuyordu. Bu nüfusun önemli bir bölümünü ülkenin değişik yerlerinden 
göç edip buraya yerleşenler teşkil ediyordu. 2000 yılı verilerine göre Yenimahalle 
nüfusunun %59’u, Kavacık Mahallesi’nin ise %55’i göçle gelmişti. Bu oranlar Göz-
tepe’de %51, Göksu’da %49 ve Anadoluhisarı Mahallesi’nde %46 idi. Bu veriler nü-
fus artışı ve mekânsal gelişimde göçlerin etkisini göstermektedir. 2019 yılında bu 
alanda 56.888 kişi yaşıyordu. Bu nüfusun yarıdan fazlası (%56, 2019), yerleşmenin 
yeni gelişim alanı olan Kavacık ve Göztepe Mahallesi’nde bulunuyordu. Adı geçen 
bu alanlar 1980 sonrasında Anadoluhisarı’nda mekânsal gelişimin yaşandığı baş-
lıca alanlardı.

Bir beşeri unsur olarak karayolunun mekânsal gelişim üzerine etkisi yerleşmenin 
kuruluşundan beri söz konusu olmakla birlikte, 1928 yılında Üsküdar-Beykoz sahil 
yolunun ulaşıma açılması bu bakımdan önemli olmuştur. Yerleşim alanı sahil yo-
lunun etkisiyle Boğaz kıyılarını takiben kuzeye doğru sahasını bir miktar genişlet-
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miştir. Ancak kıyı boyunca olan lineer gelişimde deniz ulaşımının çok eskiye inen 
etkisini unutmamak gerekir. Sahilyolu açılana kadar denizyolu Anadoluhisarı için 
en önemli ulaşım yoluydu. Nitekim Anadoluhisarı’nda yerleşmenin tarihi merke-
zini teşkil eden meydan, kıyıda iskelenin yanında bulunuyordu. Karayolu sadece 
kıyıda değil, yerleşmenin iç kesimlere doğru olan mekânsal gelişimine de etki et-
miş; böylece yerleşim alanı kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu yönünde sahasını ge-
nişletmiştir. Otağtepe (İnönü), Otağtepe-Göksu, Atatürk, Baruthane ve Nişangâh 
Caddesi, iç kesimlere doğru yerleşim alanının genişlediği başlıca güzergâhlar ol-
muştur. Karayolunun yerleşme üzerindeki önemli etkilerinden biri de Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü (1988) ve devamındaki TEM karayolu ile bağlantı yollarının ula-
şıma açılmasıyla olmuştur. Kavacık taraflarında 1965’lerde başlayan nüfuslanma ve 
yerleşmenin fiziki gelişimi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevreyolunun yapı-
lacağının kesinleşmesiyle 1980’li yıllarda artış göstermiştir. Anadoluhisarı, Kanlıca 
ve Çubuklu’ya tali yollar ile bağlanan Kavacık, adı geçen köprü ve çevreyolunun 
ulaşıma açılmasıyla İstanbul’un ana ulaşım güzergâhında bulunan bir yer duru-
muna gelmiştir.

20. yüzyıl başlarından günümüze kadar olan dönemde Anadoluhisarı’nda yerleş-
menin mekânsal gelişiminde dikkat çekici ilk gelişme 1950’li yıllarda yaşandı. Ni-
tekim 1940-49 yılları arasında 113 bina yapılırken, bu sayı 1950-59 yılları arasında 
iki katına yakın artarak 220’ye çıkmıştı. Ayrıca 1960, 1970 ve 1980’li yıllar mekân-
sal gelişmenin önemli ölçüde arttığı diğer yıllar oldu. Bina sayılarındaki artış bu 
konudaki gelişmeye işaret ediyordu. 1960-69 yılları arasında 502 bina inşa edilir-
ken, bu sayı 1970-79 yıllarında 1.332, 1980-89 döneminde ise 1.755 adet olmuştu. 
1929-2000 yıları arasında inşa edilmiş binaların % 22’si 1970-79, % 28’i ise 1980-89 
yılları arasında yapılmıştı. Diğer bir ifadeyle toplam bina sayısının yarıya yakını 
1970-1989 yılları arasında inşa edilmişti. Bu gelişmeler adı geçen yıllarda yerleş-
menin mekânsal gelişimine işaret ediyordu. 

20. Yüzyıl Başlarında Anadoluhisarı’nda Mekânsal Durum

Yaklaşık yüz yıl önce, 1917 yılında, Anadoluhisarı’nda yerleşim sahası günümüze 
göre hayli küçük bir alan (14 ha) kaplıyordu (Şekil 1). Bu yıllarda yerleşim alanı, 
büyük oranda Anadolu Hisarı yakın çevresinden oluşuyordu (Harita 1, 2).

Anadoluhisarı’nda yerleşmenin ilk kuruluş yerini tarihi hisar ve bitişiğindeki İskele 
Meydanı teşkil etmiş, yerleşme buradan itibaren çevreye doğru büyümüş, sahasını 
genişletmiştir. Bu genişlemenin yönü başlangıçta merkezi çekirdeğin kuzey ve ku-
zeydoğusuna doğru olmuştur. Nitekim 1917 yılı verilerine göre de başlıca gelişim 
istikametlerinden biri kuzeydoğu yönüydü. Mekânsal gelişimin bu yönde olmasın-
da iki topografik unsurun etkisi olmuştur. Kuzeydoğuya doğru uzanan bir sırt ile 
hemen kuzeyindeki küçük bir vadi yerleşmenin bu yönde gelişmesine etki etmişti. 
Ulaşıma uygun olması nedeniyle kuzeydoğuya doğru uzanan sırta yerleşmiş bulu-
nan Otağtepe yolu, yerleşim sahasının bu istikamette gelişmesine imkân vermişti. 
Burası yerleşmenin iç kesimlere doğru en fazla sokulduğu yerdi. Bu hattın bir sır-
ta tekabül etmesi nedeniyle manzarası ve havasının güzel oluşu da yerleşim alanı 
olarak tercih edilmesine katkı yapmış olmalıdır. Otağtepe yolu üzerinde Setüstü ve 

Hisar Camii (Bir Sokak) sokaklarının kesiştiği mevkide bulunan Muhaşşî Sinan 
Camii’nin 1574 yılında yapıldığı dikkate alınırsa, yerleşim sahasının bu tarihlerde 
buralara kadar genişlediği anlaşılır (Foto 3).

Şekil 1 - Anadoluhisarı’nda Yıllara Göre Yerleşim Alanı



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 657656

Günümüzde Setüstü Sokak ve devamında Otağtepe Caddesi olarak isimlendirilen 
Otağtepe Yolu,17 yerleşmenin merkezi çekirdeğinden başlayarak bir sırtı takiben 
iç kesimlere ulaşıyordu. Anadoluhisarı’nı plato sahasında bulunan Kavacık, Yazıcı, 
Esad Bey ve Çavuşbaşı çiftlikleri ve diğer yerleşim birimlerine bağlayan bu yol, 
Otağtepe Namazgâhı’ndan geçiyordu (Erkan-ı Harbiye, 1333/1917) (Harita 1). Yıl-
dırım Bayezid zamanında, 1396 yılında yapılan Otağtepe Namazgâhı, İstanbul’un 
fethi hazırlıklarında Anadolu’dan gelen askeri kuvvetlerin Rumeli yakasına geç-
meden önce toplu sabah namazını kıldığı ve fetih duasını yaptığı yerdir. Kıble taşı 
mevcut olan namazgâh, 1997 yılında onarılarak ibadete açılmıştır (Göncüoğlu, 
2016, s. 59). Ancak günümüzde namazgâhın bulunduğu alana bir lokanta-kafeterya 
yapılmış ve Otağtepe Namazgâhı bu tesisin içinde kalmıştır (Foto 4). Otağtepe yolu 
üzerinde bir namazgâhın bulunması, bu yolun çok eskiden beri önemli bir ulaşım 
güzergâhı olduğunu göstermektedir. Bu sebepledir ki Otağtepe yolu, yerleşmenin 
sahasını genişlettiği alanlardan biri olmuştur.

Foto 3: Otağtepe yolu üzerinde bulunan Muhaşşî Sinan Camii (1574)

Foto 4: Otağtepe Yolu Üzerinde Bulunan Otağtepe Namazgâhı.

17  Bu yolun Elmalı Bendi doğusundaki bölümüne Göztepe-Hisar Yolu deniyordu (Erkan-ı Harbiye, 1333/1917).

Yerleşim sahasının kuzeydoğuya doğru genişlediği ikinci yer, yukarıda belirtilen 
sırtın hemen kuzeyinde ve ona paralel bir şekilde uzanan küçük bir vadi olmuştur. 
Bu küçük vadiye bugün Pazar (Sine) Sokağı yerleşmiş bulunmaktadır. Belirtilen 
alanlar dışında yerleşmenin ikinci yayılış alanı kuzey yönü olmuştur. Burası sahil 
yolu boyunca, Hisar ile Dolaybağı Caddesi arasında kalan kıyı kesiminden oluşur. 
Topografik şartlar nedeniyle burada yerleşim sahası kıyı boyunca dar bir şeritten 
ibarettir (Harita 1, 2. Foto 5).

Foto 5: Anadoluhisarı’nın Panoramik Görünümü, 1922.

Yukarıda belirtilen alanlar kadar yoğun olmamakla birlikte, 1917 yılında yerleşim 
alanı olan bir diğer yer Göksu ve Küçüksu deresi arasında kalan sahadır. Bura-
da yerleşmenin yoğunlaştığı başlıca yer, Peksimetçi Salih Ağa Camii ve Defterdar 
Mehmet Bey İlkokulu’nun bulunduğu alan ve yakın çevresidir. Göksu ile Küçüksu 
deresi arasında seyrek dokulu bir yerleşim alanı olup bu sahada Baruthane, Saray-
bahçe, Nişangâh, Ömer Besim Paşa ve Çuvalcı sokakları yeni teşekkül etmeye baş-
lamıştır (Erkan-ı Harbiye, 1333/1917).  Bu kesimde yerleşim sahası, bostanlarının 
bulunduğu alüvyal ova üzerinde değil, büyük oranda Göksu ile Küçüksu deresi 
arasındaki Paleozoik’e atfedilen temel arazi üzerinde gelişmiş olup bu yıllarda Gök-
su ve Küçüksu çayırı/mesiresi henüz yerleşime açılmamıştır. Göksu ve Küçüksu 
derelerinin oluşturduğu kıyı ovasıyla bu ovanın vadinin iç kesimlerine doğru so-
kulduğu alanlar bu yıllarda henüz ziraat alanıydı ve bostan olarak kullanılıyordu. 
Bostanlarda mevcut çok sayıdaki su dolabı, bu tarihlerde adı geçen sahaların ziraat 
alanı olarak kullanıldığını gösteriyordu (Erkan-ı Harbiye, 1333/1917). Göksu Ma-
hallesi’ndeki Sağıroğlu Bostanı ve Saraybahçe ile Yenimahalle’de bulunan  Ali Bos-
tan gibi sokak isimleri geçmişteki arazi kullanımı hakkında fikir vermektedir (İB., 
1934, Harita 25. İBB Şehir Hairtası, 2020). Ancak zaman içinde kıyı ovası üzerinde 
farklı kullanım alanları tesis edilecektir.

Yukarıda belirtilen yerleşim alanları dışında, 1917 yılında Anadoluhisarı çevresin-
de; Kavacık, Yazıcı, Esat Bey ve Hekimbaşı Çiftliği gibi kırsal yerleşim birimleri 
bulunuyordu. Anadoluhisarı’nın bu yerleşmeler ile karayolu bağlantısı vardı. He-
kimbaşı Çiftliği’nden geçerek Alemdağ Caddesi’ne bağlanan yol, Hisar Şosesi adını 
taşıyordu ve ana ulaşım hattıydı. (Erkan-ı Harbiye, 1333/1917). Bu yol 1950’lerin 
sonlarında da önemli bir ulaşım güzergâhıydı (HGM. (1958).
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1934 yılında Anadoluhisarı’nda yerleşmenin mekânsal gelişim alanı yukarıda izah 
edilen 1917 yılından çok da farklı değildi. Setüstü ve Otağtepe Caddesi boyunca 
kuzeydoğu yönünde gelişen yerleşim sahası, 1934 yıllında bugünkü Hisardere So-
kağı kuzeyine kadar kesintisiz devam ediyordu. Ayrıca Göksu ve Küçüksu deresi 
arasında kalan sahada yerleşmenin sahasını bir miktar genişlettiği ve sokak siste-
minin geliştiği görülür. Adı geçen iki dere arasında gelişen yerleşim alanı Yenima-
halle adını taşıyordu (İB, 1934, Harita 25).

1918-1958 Döneminde Mekânsal Gelişim

Bu dönemde yerleşmenin başlıca gelişim alanı Göksu-Küçüksu deresi arasında 
kalan sahada, Göksu Mahallesi’nin bulunduğu alanda olmuştu (Harita 2). Yerle-
şim alanı 1917 yılına göre yaklaşık 3 kat artarak 1950’lerin sonlarında 41 hektara 
ulaşmıştı (Şekil 1). Bu gelişmede bölgede kurulan sanayi tesislerinin etkisi olmuştu. 
Bu tesislerden biri Anadoluhisarı Mezarlığı ile Göksu Deresi arasına 1933 yılında 
kurulan Halat-İp Fabrikası’ydı (Kendir ve Keten Sanayi) (HGM., 1958), (Harita 3, 
4). Fabrika, Anadoluhisarı Mezarlığı ile Göksu Deresi arasında bulunuyordu. Böl-
gede kurulan bir diğer sanayi tesisi ise 1950 yılında faaliyete geçen Ahşap Kap-
lama/Kontraplak Fabrikası’ydı. Tesis, Halat-İp Fabrikası karşısında, Göksu Deresi 
güneyindeydi. Bunlardan Halat-İp Fabrikası’nda 220 kadar erkek, Ahşap Kaplama 
Fabrikası’nda ise 35 işçi çalışıyordu (Seferoğlu, 1960, s. [17, 19]). Her iki tesis de 
1990’lı yıllarda üretime son vermiş olup binaları halen metruk bir halde mevcuttur. 
Göksu Deresi kıyısında Tekstil Fabrikası adıyla üçüncü bir sanayi tesisinin olduğu 
anlaşılmaktadır (İB, 1971, pafta 13). Ancak bölgede yaptığımız araştırmalarda bu 
tesis hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Bölgedeki bir diğer sanayi tesisi de Küçüksu Deresi kıyısındaki tuğla fabrikasıydı 
(HGM., 1958. İBB., 1998, s. 127). Küçüksu Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde 
bulunan tesiste 45 işçi çalışıyordu. Tuğla fabrikası yanında 20 işçinin çalıştığı taş ve 
mıcır fabrikası da vardı (Seferoğlu, 1960, s. [14-15]). Tuğla Fabrikası 1975 yılında 
üretimine son vermiştir.18 Binaları uzun süre metruk halde kalan fabrikanın, arazi-
sinin bir bölümüne İSKİ Küçüksu Ön Arıtma Tesisi yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen sanayi tesislerinden üçü Göksu, biri ise Küçüksu Deresi kıyısın-
da kurulmuştu. Göksu Deresi kıyısındaki tesisler, tarihi Göksu Mesiresi/Çayırı’nda 
bulunuyordu. Küçüksu Deresi kıyısındaki ise Küçüksu Mesiresi/Çayırı’nın 800-
900 m. kadar güneyindeydi. Bu tesislerin İstanbul’un önemli mesire alanlarından 
Göksu’da ve Küçüksu yakınında kurulması hatalı bir yer seçimi olmuştur. Nitekim 
Göney, 1950 sonu ve 1960’lı yıllarda Göksu ve Küçüksu derelerinin getirdiği kil 
nispeti yüksek alüvyonların, kalıplar ile şekillendirildikten sonra ilkel usulle pişiri-
lerek tuğla imal edildiğini, çevrenin kir, pas ve duman içinde olduğunu belirtmiştir 
(Göney, 2020, s. 23). Sanayi tesislerinin kurulmasıyla Anadoluhisarı yeni bir fonksi-
yon kazanmış, ancak bu yeni durum bazı sorunları da beraberinde getirmiş, mesire 
ve ziraat sahaları sanayiye açılmış, çevrede gecekondulaşma başlamıştı.

Yukarıda adı geçen sanayi tesislerinin yapımından çok da uzak olmayan bir geç-
18  Fabrikayı işleten firma, 1975 yılında Kemerburgaz’da yeni bir tesis açtığından dolayı buradaki fabrikayı kapatmış-
tır (http://www.kilsan.com/ekmekcioglu.php.28.11.2020).

mişte burası İstanbul’un en önemli mesire alanlarından biri olduğu gibi, aynı 
zamanda alüvyal bir ova olup önemli bir ziraat sahasıydı ve tesislerin kuruldu-
ğu yıllarda büyük bir bölümü hâlâ bostan olarak kullanılıyordu. Bugün Marmara 
Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesinin bulunduğu arazinin doğusunda bostanlar 
bulunuyordu. Adı geçen eğitim kurumları yapılmadan önce burada  bir futbol sa-
hası vardı (HGM., 1958). Bostanlar Göksu vadisi boyunca kesintisiz bir şekilde iç 
kesimlere, eskiden Gölcük Bahçeleri denilen bugünkü Gölbahçe ve Elmalı Bendi 
tesislerine kadar uzanıyordu. Yenimahalle’de Göksu Deresi güneyinde kalan; Ali 
Bostan, Gülkurusu, Onur ve Kuruçeşme Çıkmazı sokaklarından oluşan yerleşim 
alanı bu yıllarda bostan sahasıydı (İBB., 2020, Şehir Haritası Arşivi 1966. HGM., 
1958). Bostanlardan biri olan Ali Bostanı’ndan geriye günümüze aynı isimde bir 
sokak adı kalmıştır. Göksu vadisi boyunca kıyıdan 3 km. kadar içerilere sokulan 
çok sayıdaki bostandan sadece iki tanesi günümüze kadar varlığını korumuştur. 
Bunlardan biri Zelal (Bahar) Çıkmazı Sokağı ile Göksu Deresi arasında, diğeri ise 
Yeni Mahalle Mezarlığı kuzeyinde bulunur (Foto 6).

Foto 6: Anadoluhisarı’nda Bir Bostan. Göksu Vadisi, Yenimahalle Mezarlığı Kuzeyi

1959-1972 Dönemi Mekânsal Gelişimi

Bu dönemde yerleşmenin sahasını genişlettiği başlıca alanlar; Anadoluhisarı ile 
Kavacık Mahallesi arasında kalan saha ve Yenimahalle çevreleriydi. Anadoluhisa-
rı ile Kavacık Mahallesi arasında Göksu-Otağtepe Caddesi çevresinde yerleşme-
ler artmış, özellikle de Kavacık civarında yerleşim sahası genişlemişti. Kavacık’ta 
özellikle Otağtepe Caddesi güneydoğusunda kalan saha yoğun bir yerleşim alanı 
haline gelmişti (HGM., 1972). Ayrıca Göksu Mahallesi’nin Göksu Deresi kıyıları ve 
Hisar çevresindeki tarihi yerleşim sahasının kuzeydoğusu bu yıllarda yerleşmenin 
sahasını genişlettiği alanlar oldu (Harita 2, 3). Bu dönem sonunda (1978) yerleşim 
alanı 68 hektara ulaştı (Şekil 1). 1929-1969 yılları arasında inşâ edilmiş binaların 
%45’i 1960-1969 yılları arasında yapılmıştı (Şekil 2). Bu yapılaşma yukarıda adı 
geçen alanlarda yerleşmenin sahasını genişletmişti. 1960’lı yılların başlarında Ana-



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 661660

doluhisarı Mahallesi’nde mevcut 700 binanın %43’ü gecekondulardan oluşuyordu. 
Gecekondular daha çok Mezarlıküstü mevkii ve Kavacık’ta bulunuyordu. Göksu 
Mahallesi’nde ise 520 binanın %10’u gecekondulardan oluşuyordu. Gecekondular 
Dört Kardeşler, Bent Yolu, Nişanlı ve Hekimbaşı sırtlarında bulunuyordu (Kiriş-
cioğlu, 1962, s. 8). Adı geçen bu yerler yerleşmenin sahasını genişlettiği alanlardı.

Şekil 2 - Anadoluhisarı’nda Yapım Yılına Göre Bina Sayısı

Harita 3 – Anadoluhisarı ve Yakın Çevresi, 1972.

1973-1997 Döneminde Mekânsal Gelişim

Anadoluhisarı’nda yerleşim sahası en fazla 1973-1997 yılları arasında genişledi 
(Harita 2, 4). Bu dönemde Yenimahalle ve Kavacık Mahallesi başta olmak üzere, 
Küçüksu Deresi çevreleri ve Anadoluhisarı Mahallesi yerleşmenin sahasını geniş-
lettiği alanlar oldu. 1972 yılında 68 hektar olan yerleşim alanı, 341 hektar artarak, 
1997’de 409 hektara ulaştı (Şekil 1). Bu dönemde teşekkül eden yeni yerleşim alanı 

günümüz yerleşim sahasının %70’ine tekabül ediyordu. Diğer bir ifadeyle bugünkü 
yerleşim alanının yaklaşık dörtte üçü 1973-1997 yılları arasında kurulmuştu. Nite-
kim bu dönemde bina sayısı önemli miktarda artmıştı (Şekil 2). 1929-2020 yılları 
arasında inşâ edilen binaların yarısı (%50) 1970-1989 yılları arasında yapılmıştı. 
Bina sayısının en fazla artığı yer Yenimahalle ve Kavacık Mahallesi’ydi. Yenima-
halle’de mevcut binaların  %66’sı, Kavacık’ta ise %50’si 1970-1989 yılları arasında 
yapılmıştı. Bu yıllarda en fazla yapılaşmanın olduğu saha, adı geçen bu iki mahal-
leydi ve yerleşim alanı bu kesimlerde önemli ölçüde genişlemişti. Bu gelişmenin 
en önemli nedeni 1980’li yıllarda artan iç göçler sonucu İstanbul’a gelenlerin bir 
kısmının bu alana yerleşmesiydi. Kavacık’ta nüfusun yarısından fazlası (%55, 2000) 
İstanbul dışında doğmuştur. Mahalle nüfusunun büyük bölümünün (%76, 2011) 
İstanbul nüfusuna kayıtlı olmayışı da Kavacık’ın almış olduğu göçlere işaret eder. 
Benzer bir durum Yenimahalle için de söz konusudur. Mahalle nüfusunun %59’u 
(2000) İstanbul doğumlu olmadığı gibi %88’i de (2011) İstanbul nüfusuna kayıtlı 
değildir. Bu veriler Kavacık ve Yenimahalle’nin almış olduğu göçlerin bir ifadesidir. 
Göçlere bağlı olarak nüfus artmış, yerleşim sahası genişlemiştir. 

1973-1997 yılları arasında mekânsal gelişim sahalarından biri de Göksu Mahallesi 
sınırlarında bulunan tarihi Göksu Çayırı/Mesire alanı oldu. 1950’li yıllarda Göksu 
Çayırı/Mesiresi’nde futbol sahası ve Ahşap Kaplama/Kontraplak Fabrikası kurul-
muştu (HGM., 1958). Daha sonra 1976 yılında futbol sahasını da içine alan sahada 
Anadoluhisarı Spor Akademisi kuruldu (Göncüoğlu, 2016, s. 99). Böylece Ana-
doluhisarı bir yükseköğretim kurumuna sahip oldu. Adı geçen akademi 1982’de 
Marmara Üniversitesi’ne bağlandı ve böylece Göksu Çayırı’nın bir bölümü üniver-
sitenin bugünkü Anadoluhisarı Yerleşkesi haline geldi. Bu gelişmeler Anadoluhi-
sarı’nda yerleşim sahasının genişlemesine neden olurken adı geçen mesirenin tah-
ribine yol açtı. Bugünkü Cuma Yolu Caddesi batısında kalan kesimi hariç, Göksu 
Çayırı/Mesiresi’nin büyük bölümü yukarıda belirtilen sanayi tesisi ve eğitim kuru-
mu binalarının inşâsıyla farklı bir kullanım alanına dönüştü ve tarihi vasfını tama-
mıyla yitirdi (Foto 2). Göksu-Küçüksu ovasının batı kesiminde bulunan Küçüksu 
Çayırı/Mesiresi ise önce 1970’li yıllarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi 
Köprüsü) daha sonra da 1980’li yılların başlarında Fatih Sultan Mehmet Köprü-
sü’nün yapımı sırasında şantiye alanı olarak kullanıldı. Zaman içinde eski önem 
ve özelliğini kaybetse de alan olarak büyük oranda varlığını korudu. 1752 yılında 
yapılan Küçüksu Kasrı’nın da bulunduğu Küçüksu Mesire alanının Cuma Sokağı 
(Cuma Yolu) ile Küçüksu Caddesi arasında kalan kesimi halen Beykoz Belediyesi 
Mesire Alanı olarak kullanılmaktadır (İBB Şehir Haritası, 2020).

1970 ve 1980’li yıllarda kıyı gerisindeki plato düzlükleri, sırt ve yamaçlar yeni ya-
pılan konut ve diğer kullanım alanlarıyla dolmaya başladı ve yoğun bir yerleşi-
me sahne oldu. Bu süreçte mekânsal gelişim daha çok plato düzlüğü ve sırtlarda 
bulunan yerleşmelerin aşağıya, Boğaz’a doğru sarkması şeklinde oldu. Bu süreç 
1980’lerden sonra daha da hızlandı ve kıyı gerisindeki sırt ve yamaçlarda bulunan 
yerleşmeler hızla Boğaz’a doğru sahasını genişletti. Böylece kıyı ile iç kesimde bu-
lunan yerleşmelerin fiziki olarak bütünleşmesi, birleşmesi gerçekleşti. Sonraki yıl-
larda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (1988) ve çevre yollarının yapımı, Kavacık ve 
Göztepe mahallesinde olduğu gibi kıyı gerisindeki sırt ve yamaçların yerleşmeler 
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ile dolmasında büyük rol oynadı. Kavacık Kavşağı’nda TEM’den ayrılan bir bağlan-
tı yolu, Göztepe vadisinde Atatürk Caddesi’yle Anadoluhisarı’na ulaşım sağlıyordu. 
Bu bağlantı sayesinde bu güzergâhta yerleşmeler hızla arttığı gibi yerleşmenin ta-
rihi merkezine, Hisar çevresine, kolay ulaşım imkânı doğdu. Bu yıllar, Türkiye’de iç 
göçlerin artığı ve İstanbul’un büyük miktarda göç aldığı yıllardı. İstanbul’un birçok 
yerinde olduğu gibi Anadoluhisarı sırtları da bu göçlerden nasibini aldı,  mevcut 
olan yerleşim sahası genişlerken, yeni yerleşim alanları kuruldu. Özellikle Kava-
cık civarı, yerleşmenin sahasını genişlettiği başlıca alanlardan biriydi. Kavacık’ta 
1940-49 yılları arasında 18 bina, 1960-69 arasında ise 194 bina inşâ edilmişti. An-
cak 1970-79 arasında bu sayı 498 ve 1980-89 arasında ise 399 olmuştu. Kavacık’ta 
1929-2000 yılları arasında inşâ edilen binaların %50’si 1970-1989 yılları arasında 
yapılmıştı. Bu veriler Kavacık’taki yapılaşma ve aynı zamanda mekânsal gelişimi 
ifade ediyordu. Günümüzde Kavacık, ulusal ve uluslararası birçok şirketin şube 
veya merkezinin bulunduğu, 22 bin (2019) nüfuslu bir yer haline gelmiştir.

Bu dönemde (1973-1997) Anadoluhisarı Mahallesi’nde Alyap ve Onur siteleriyle, 
Otağtepe ve Hisartepe Evleri’nin bulunduğu alanlar yerleşmenin fiziki gelişim sa-
haları oldu (Harita 4). 1990’lı yıllarda mekânsal gelişimin önemli alanlarından biri 
de Göztepe Mahallesi’ydi. Göksu Evleri19 ve Hisar Evleri adıyla inşâ edilen konutlar 
ve diğer kullanım alanları burada 1990’lı yıllarda bir mahalle kurulmasında etkili 
oldu. Göztepe Mahallesi’nde 1989 yılında 145 olan bina sayısı 2000’de 470’e çıkmış-
tı. Bugün Göztepe 9.766 (2019) kişinin yaşadığı önemli bir yerleşim alanıdır. Bütün 
bu gelişmelerin sonucunda 1972 yılında 68 hektar olan yerleşim alanı 1997 yılında 
409 hektara ulaşmıştı. Belirtilen yıllar arasında Anadoluhisarı’ndaki yerleşim alanı 
yaklaşık 6 kat büyümüş ve Anadolu Hisarı çevresinden oluşan tarihi yerleşim alanı 
Kavacık, Göztepe ve Yenimahalle ile birleşmişti (Harita 4).

Harita 4 – Anadoluhisarı ve Yakın Çevresi, 1997.

19  Göksu Evleri 1.328 konuttan oluşur (https://www.goksuevleri.org.tr/, 12.10.2020).

1998-2020 Döneminde Mekânsal Gelişim

Bu dönemde, mekânsal gelişim bir önceki döneme (1973-1997) göre yavaşlamış-
tır. 1997 yılında yaklaşık 409 hektar olan yerleşim alanı 2020 yılında 488 hektara 
ulaşmıştı. Diğer bir ifadeyle bu dönemde yerleşim sahası yaklaşık 79 hektar büyü-
müştü. Bu artış miktarı, 2020 yerleşim alanının (488 ha) yaklaşık %16’sına tekabül 
ediyordu.

Bu dönemde yerleşmenin başlıca yatay gelişim alanı Göztepe, Kavacık ve Yenima-
halle çevreleri oldu. Yerleşmenin sahasını en fazla genişlettiği yer Göztepe’ydi. Ma-
hallenin kuzey kesimlerinde Kavacık Kavşağı ile Akkavak Caddesi arasında kalan 
saha, kuzeybatıda eski adı Göksu Göztepe Yolu olan Atatürk Caddesi çevresi ve ba-
tıdaki Bent Caddesi’nin doğusu başlıca mekânsal gelişim alanları oldu. Bunlardan 
Atatürk Caddesi, 1988 yılında ulaşıma açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve de-
vamındaki TEM (O2) karayolunun Kavacık Kavşağı üzerinden Anadoluhisarı’na 
bağlantı sağlayan ana ulaşım güzergâhı olup bu kesimde yerleşmenin mekânsal 
gelişiminde adı geçen yolun önemli bir etkisi oldu. Kavacık’ta mevcut yerleşim ala-
nında yoğunluk artarken, Çevreyolu kuzeyinde Server Sokak (Bade Çıkmazı) ile 
Hülagu Caddesi çevreleri ve Ekinciler Caddesiyle Kavacık Kavşağı arası yeni yerle-
şim sahalarıydı. Yenimahalle’de mezarlık doğusunda Göllübahçe çevreleriyle, Yeni-
mahalle Son Durak Camii doğusundaki saha 1998’den sonra yerleşim alanı haline 
gelmişti. Adı geçen cami 1998 yılında yerleşmenin doğu sınırını teşkil ediyordu 
(İBB., 1998, s. 128, 129). Günümüzde Çiftlik Caddesi (Dr. Ömer Besim Paşa) kuzey 
ve güneyinde kalan yerleşim sahası bu tarihten sonra yerleşmeye eklenmiştir.

Sonuç

14. yüzyıl sonlarında yapılan Anadolu Hisarı etrafında bir garnizon yerleşmesi ola-
rak teşekkül eden Anadoluhisarı, zaman içinde gelişerek günümüze kadar varlı-
ğını sürdürmüştür. Yerleşmenin kuruluşuna neden olan hisarın askeri öneminin 
azalmaya başlamasıyla garnizon yerleşmesi olma vasfını kaybeden Anadoluhisarı, 
17. yüzyıldan itibaren sayfiye yerleşmesi olmaya başlamış, 18 ile 19. yüzyılda İs-
tanbul’un önemli sayfiye yerleşmelerinden biri haline gelmiştir. 1868 yılında İs-
tanbul’daki 14 belediye dairesinden biri olan Anadoluhisarı, 1960’lı yıllara kadar 
nahiye merkezi olarak idari fonksiyonunu sürdürmüştür. Anadoluhisarı, sahip ol-
duğu iskelenin de etkisiyle yakın çevresinin idari, iktisadi, sosyal ve kültürel mer-
kezi olmuştur. 

Anadoluhisarı’nda 20. yüzyıl başlarında hisar ve yakın çevresinden oluşan yerle-
şim alanı, özelikle 1950 ve 1980 sonrasında teşekkül eden yeni yerleşim alanlarıyla 
sahasını genişletmiştir. Batıda İstanbul Boğazı, kuzeyde ise koru ve yeşil alanla-
rın varlığı, yerleşmenin bu yönlerde gelişimi önünde engel teşkil etmiş, yerleşme 
kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu yönünde gelişimini sürdürmüş, sahasını genişlet-
miştir. Göksu, Yenimahalle, Göztepe ve Kavacık bu yönlerdeki mekânsal gelişim 
alanları olmuştur. Bir sayfiye alanı olmasına rağmen, 1933 yılında yapılan sanayi 
tesisine 1950’li yıllarda yenilerinin eklenmesiyle nüfus artmış ve buna bağlı olarak 
bu yıllarda özellikle Göksu ve Yenimahalle çevrelerinde mekânsal gelişim hızlan-
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mıştır. Kırsal karakterli bir yerleşim alanı olan Kavacık çevresinde 1965’li yıllardan 
itibaren göçlere bağlı olarak yapılaşma artmış ve özellikle Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü (1988) ve bağlantı yollarının ulaşıma açıldığı yıllar ve devamında bu ke-
simde yerleşim sahası genişlemiştir. Başlangıçta bir çiftlik sahasına ait yerleşim 
alanı olan Kavacık, 1980’lerin başlarında kırsal karakterli bir yerleşim alanıyken 
günümüzde birçok ulusal ve uluslararası şirketin şube veya merkezinin bulunduğu 
bir yer haline gelmiştir. 

Anadoluhisarı, 1950 ve 1980 sonrasında hızlı bir mekânsal gelişim süreci yaşamış-
tır. Bu dönemde özellikle Yenimahalle ve Kavacık çevrelerinde plansız bir yerleşme 
görülürken, yeni gelişim alanlarından biri olan Göztepe kısmen planlı bir yerleşim 
sahası olarak dikkati çeker.

20. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu Hisarı ile yakın çevresinden oluşan yerle-
şim alanı; özellikle nüfus artışı, sanayi ve ulaşımın etkisiyle 1950 ve 1980’li yıllar 
sonrasında yaşanan gelişmeler sonucunda önemli ölçüde sahasını genişletmiş ve 
Anadoluhisarı İstanbul metropolünün bir parçası haline gelmiştir.

İstanbul’un önemli yerleşim alanlarından biri olan Anadoluhisarı’nda kent hafıza-
sını canlı tutabilmek, kent kimliği oluşturmak için yerleşmenin coğrafi, tarihi ve 
kültürel zenginliklerinden kaynaklı Anadoluhisarı’na özgü çeşitli etkinlik ve uygu-
lamalar yapılabilir. Anadolu Hisarı, Otağtepe Namazgâhı, Göksu ve Küçüksu mesi-
resi odaklı festival ve kültürel etkinlikler, çanak-çömlek atölye müzesi ve nostaljik 
kayıklar ile Göksu Deresi’nde kürek yarışları bunlardan bazıları olarak zikredilebi-
lir. Ancak en önemlisi, Anadolu Hisarı’nın aslına uygun olarak restorasyonu ve bir 
turizm merkezi haline getirilmesidir.
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Boğaziçi’nde Bir Prestij 
Mekân: Anadolu Hisarı 

Zehra ERGÜL KAYA1 

Özet

İnsanın tarihi yolculuğunu en iyi gözlemleyebileceğimiz ürünler, şehirlerdir. İstan-
bul, birikimli kültür ortamıyla sayısız araştırmaya kaynaklık etmektedir. İstanbul 
ve eşsiz suyolu Boğaziçi semtlerinden Beykoz, doğal güzelliği yanında tarihte iz 
bırakan mekânları ile öne çıkmaktadır. Boğaziçi’nin nüfusu yalnız Müslümanlar-
dan oluşan köyü Anadoluhisarı, kendine has özellikleriyle dikkat çekicidir. Burası 
‘Asya’nın tatlı suları’ olarak anılan Göksu ve Küçüksu Derelerinin suladığı, Boğazi-
çi’nin en büyük vadisinin denizle buluştuğu noktada yer almaktadır. İlk yerleşimi, 
1. Bayezid döneminde bir istihkâm yapısı olan Hisar Kalesi ile başlar. Kale içi yer-
leşimi Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul kuşatmasına kadar el değiştirmeden sür-
müştür. Kuşatma hazırlıkları ile kale tamir edilmiş, cami inşa edilerek bir mahalle 
kurulmuştur. Anadoluhisarı köy içi mahallesi; Boğaziçi’nin en eski abidevi yapısı 
Anadoluhisarı Kalesi, Fatih Camii ve Muhaşşi Sinan Camii, çeşmeleri, dar yapılı 
çıkmaz sokakları, bahçeli ahşap evleri ile Osmanlı klasik sokak yapısını örnekleyen 
güçlü bir mekân bütünlüğüne sahiptir. Ayrıca İstanbul’un en eski Müslüman me-
zarlıklarından birini bünyesinde bulundurur. 

1 Sanat Tarihçisi
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Süreç içinde İstanbul Boğazı’nı içerden savunma ihtiyacı azalarak kale yapısı öne-
mini yitirmiş, hisar çevresi doğal güzelliği ile öne çıkmış; yerleşim ve sayfiye için 
tercih edilir olmuştur. Nüfus yapısı farklılaşıp mülkler el değiştirirken, Anadoluhi-
sarı’nın taşıdığı fiziki özellikler, tarihte yaşamış insan unsuru ve birikimli kültür or-
tamı mekâna has bir yerli kimlikle günümüze ulaşmıştır. Anadoluhisarı, geçmişle 
bağ kuran bir mekân bütünlüğüne sahiptir. Değişen sosyal dokuya rağmen kurucu 
kimliği sürdüren bir aidiyet izlenmektedir. Şehirleşmenin sosyal ilişkileri hızla de-
ğiştirdiği bir vasatta alternatif bir yaşam pratiği ve kentlilik bilincinin arttırılması-
na örneklik edebilecek bir sosyal doku göstermektedir.

Bu bildiride Anadoluhisarı mekân çözümlemesi yapılarak, alan araştırması bulgu-
ları ışığında; Anadoluhisarı Mahallesi’nin, Türk-İslam yaşayışı ve kültürel birikimi-
nin mekâna aktarıldığı mikro bir örnek olduğu ortaya koyulacak, ‘Anadoluhisarlı-
lık’ ortak paydasında birleşen, semt derneği ve muhtarlık seçiminde icazet usulünü 
sürdüren kendine has yerel yapısı ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şehir, Kültür, Mekân, Anadoluhisarı, Mahalle.

Anadoluhisarı

İnsanlık birikiminin görünür olduğu başlıca mekânlar olarak şehirler, tarihi kaza-
nımları takip etmenin ve toplumları tanımanın araçlarını sunmaktadır. Toplumlar-
la birlikte değişen, kurulan şehir mekânı çok boyutlu çözümleme ile okunmalıdır. 
Bu çalışmada İstanbul şehri Boğaziçi mekânında; Anadoluhisarı köy içi mahallesi 
örneği ele alınacaktır. Bu yazı hazırlanırken Anadoluhisarı muhtarlık bölgesinin 
mekânsal çözümlemesi yapılmış, literatür taraması yapılarak, görsel arşiv oluştu-
rulmuştur.

Konumu

Anadoluhisarı, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Alemdağı’ndan doğru 
akan Göksu Deresi’nin Boğaza ulaştığı noktada kurulmuştur. Günümüzde kuzey-
den Kanlıca, güneyden Küçüksu Deresi’ne kadar olan araziyi kapsayacak şekilde, 
Kandilli’ye komşudur. İki derenin suladığı alan, Boğaziçi’nin en güzel vadisi olarak 
kabul edilir. Aynı zamanda Boğaz kıyısındaki en büyük düzlüktür. Topografyası 
birtakım değişikliklere uğrayarak günümüze ulaşmıştır. Boğazın bu kısmı akıntı-
nın hızlı olduğu, kuzeyden rüzgâr alan, güneşin batışını izleyen bir konumdadır. 

Anadoluhisarı siluetinin odak noktaları; Göksu kenarına yerleşmiş Anadoluhisarı 
Kalesi, kıyı şeridine dizilmiş yalılar, Boğaza doğru yamaçlardan uzanan konutları 
çevreleyen fıstık çamları ve sedir ağaçları ile Göksu vadisi Küçüksu ağzında ku-
rulmuş Küçüksu Kasrı’dır. Kale bedeni ve burçlar, köşk çatıları, minareler ve Kasır 
Boğaziçi’nin tarihsel topografyasıyla bütünleşmiş simgesel unsurlardır. Anadolu-
hisarı mahallesinde estetik odak Boğaziçi kıyı şeridi ve Göksu düzlüğü olarak iki 
parçalıdır. Mimari varlık; Kale yapısı ve set üstünden yamaca yükselen konut öbeği 
ile kıyı boyunca uzanan yalılar şeklinde iki yönde gelişim göstermiştir. 

Tarihi Arka Plan

İstanbul Boğazı, geçmişi 8000 yıl geriye giden, insanlık tarihinin kesintisiz yerle-
şim alanlarından biridir. Roma döneminde Boğaz kıyıları küçük balıkçı köylerinin 
bulunduğu bir yer olarak anlatılmaktadır. Boğaziçi’nde çeşitli dini yapılar, çokça 
manastır, erken dönemden az sayıda köşk ve villa bulunurdu (Eyice,1996, s.103). 
Bir takım sivil yapıların sonradan manastıra dönüştürüldüğü de bilinmektedir.

Boğaziçi’ne dair Gyllius’un “Boğaz’da insanlardan çok tanrıların evi bulunmaktay-
dı” sözü geçmiş zaman yerleşimleri açısından dikkate değerdir (Gyllius,2000’den 
akt., İnciciyan,2018, s.98). “Anadoluhisarı’nın hiçbir yerinde Bizans Kalesi’ne ben-
zer en ufak bir işaret yoktur. Yalnız Hisar’dan çok uzak olmayan bir yerde, kıyı 
üzerinde Chalcedoine sakinlerinin kazandığı deniz zaferiyle meşhur Nausekleia 
sitesinin bulunduğu biliniyor” (Gabriel,1941, s. 39). 6. yüzyılda I. İustinianos’un 
yaptırdığı yazlık villa ve kilisenin, Vaniköy ile Göksu Deresi arasında kalan yamaç-
larda, Prokhtoi ya da Brokhtoi (sarp yamaçlar) denen yerde olduğu sanılmakta-
dır (Eyice,1996, s. 111). Petrus Gyllius 16. yüzyılda Napli adının bu bölgede hâlâ 
kullanıldığını belirtmiştir (Eyice,2007, s. 73). Söz konusu bölgede Anadoluhisarı 
Kalesi’nin yapımında kullanılmış az sayıda devşirme taş dışında bulguya ulaşıla-
mamıştır. Bunun dışında bir evin bahçesinde içi oyularak kuyu bileziği haline geti-
rilmiş kompozit bir sütun başlığı bulunmuştur. Devşirme parçaların kaynağı tespit 
edilememiştir. Araştırmacı Dumont, Arethaoi denen Göksu vadisinin iç tarafla-
rında kubbeli bir Bizans çağı kalıntısına rastladığını, muntazam kaldırımlı eski bir 
yol kalıntısı gördüğünü nakletmiştir (Eyice,2007, s. 73). Pagan ve Hristiyan Roma 
dünyasında ırmaklar hayat kaynağı olarak halk tarafından önemli görülür, bu kay-
naklara şifa atfedilir, başına çeşme, ayazma yapılırdı. “Asya’nın Tatlı Suları” denen 
bu bölgede belirgin bir kalıntı bulunamamış olsa da kaynaklarda Aretheaoi adının 
geçtiği bölgede Neapolis isimli küçük bir yerleşmenin (belki de sadece suyu belli 
eden bir yapının) olduğu tahmin edilmektedir (Gülersoy,1987, s. 10). 

Kaynaklarda bu bölgeyi tarihi savaş anlatımlarında görüyoruz: Perslerin İskitler 
üzerine düzenlediği seferde Asya’dan karşı kıyıya geçilmiştir. M.Ö. 6. yüzyılda Pers 
Kralı Dareios komutasındaki Pers ordusu, Samoslu Mimar Mandrokles’in Boğaz 
üzerinde yaptığı köprüden Avrupa yakasına geçmiştir. Bu köprünün yan yana 
dizilmiş gemilerin bağlanmasıyla oluşturulduğu sanılmaktadır. Köprü Bizans ile 
Pontos (Kireçburnu) Euxeinos ağzındaki tapınağın arasında, orta yerdedir (Here-
dot,2012, s. 331). Köprü Boğaz’ın en dar yeri olan Pyrrhias Kyon (Rumeli Hisarı) ile 
Potamonion (Anadoluhisarı) arasına yapılmıştı (Byzantios,2013, s. 60). Mandrok-
les’in Samos’taki Hera Tapınağına; tahtında oturan Dareios ile birlikte Boğaz üze-
rindeki bu köprüyü, boğazı geçmekte olan orduyla birlikte resmeden bir tabloyu 
astırdığı da kaydedilmiştir (Byzantios,2013, s. 331). İkinci olarak, Boğazın en dar 
noktalarından biri olan Potamonion’un (Anadoluhisarı) hemen yanında Nausikle-
ia (Küçüksu İskelesi Civarı) kıyılarında; Khalkedonluların gemilerle saldıran düş-
manlarını deniz savaşında yendikleri eski dünyada bilinmektedir (Byzantios,2013, 
s. 85). 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 671670

Yerleşim Yeri ve Özellikleri

Anadoluhisarı yerleşimi 14. yüzyılda Yıldırım Bayezid’in İstanbul kuşatması günle-
riyle başlar. Bilindiği kadarıyla Boğaz’ın yakın kıyı köyleri muhasara öncesi boşal-
tılmıştı ve Anadoluhisarı civarında da yerleşim yoktu. Anadoluhisarı ‘Asya’nın Tatlı 
Suları’ olarak anılan bölgede Göksu ve Küçüksu derelerinin hemen yanında bere-
ketli bir vadide kurulmuştur. Burası havası temiz, suyu bol, balık tutmaya elverişli 
bir yerdir. Uzun boğaz yolunun karşı kıyıya geçişte en yakın noktasıdır. Boğaz geçiş 
kontrolünde eşsiz bir konuma sahiptir. Orta Çağ kale yapılarına uyum gösteren, 
aynı zamanda Türk-İslam geleneğine bağlı bir yerleşim ve yaşam alanı olarak tarih 
sahnesine çıkmıştır. 

Kuşatmaya güç verecek, deniz yolunu baskılayacak bir kale yapımı için Göksu De-
resi’nin denize kavuştuğu yerdeki yüksek kayalıklı alan seçilmiştir. Savunma amaçlı 
ilk kale yapısının 1791’de inşasıyla birlikte kale içi yerleşimi başlamıştır. Anado-
luhisarı kalesi; Yenice Kalesi, Gözlücehisar, Güzelcehisar, Göksu Hisarı, Yeni Hi-
sar, Yenice Göksu Hisarı, Hisar isimleriyle anılmıştır. Bir nevi karakol noktası olan 
Anadoluhisarı Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda esir düşmesi ve sonrasında 
yaşanan hadiseler boyunca da el değiştirmemiştir. Fatih Sultan Mehmed’in İstan-
bul kuşatması yıllarında kale yapısı tamir ve tadil edilmiş, kale önüne bir namazgâh 
ve cami inşa edilmiştir. Fatih burada bir de mahalle kurdurmuştur. Anadoluhisa-
rı (Yenicehisar) fetihten hemen sonra başlamak üzere Boğaz’da kurulan gümrük 
noktalarından biri olarak kullanılmıştır (İnalcık,2017, s. 239). Devam eden yıllarda 
İstanbul Boğazı’nın içerden savunma gereği azaldığından kale yapısı önemini yitir-
miş, bulunduğu çevre doğal güzelliği ile öne çıkarak yerleşim ve sayfiye için tercih 
edilmiştir. 

Anadoluhisarı, İstanbul Boğazı’ndaki ilk Osmanlı yerleşimlerinden biridir. 17. 
yüzyıla kadar nüfusu yalnız Müslümanlardan oluşan bir Boğaziçi yerleşimidir. 17. 
yüzyılda Göksu Deresi mesire özelliği kazanmış, bu yıllardan itibaren bağ ve bah-
çeleriyle meşhur olmuştur (Çelebi, 2016, s. 427). Göksu mesire alanı ve etkinlikleri 
Lale Devri sonrası Osmanlı sosyal yaşamında etkili bir yer edinmiştir. 18. yüzyılda 
toplumun farklı etnik gruplarının sayfiye ve eğlence alanlarını kullandıkları izlenir. 
Anadoluhisarı’nda 1916 yılı etnik verilerine göre 19458 toplam nüfusun; 12529’u 
Müslüman, 2046’sı Rum, 654’ü Ermeni, 543’ü Yahudi, 628’i diğer milletlerden olu-
şuyordu (Kaplanoğlu, 2015, s. 216). Anadoluhisarı, kuzeydeki diğer Boğaz köyleri 
gibi Kastamonu Sancağı’na bağlıydı. 1877 Dersaadet Belediye Kanunu’yla birlikte 
yapılan düzenlemede İstanbul’un 20 belediye dairesinden biri olmuştur. İdari ola-
rak uzun yıllar kendini yönetmiş, nahiye ve köy statüleriyle yönetilmiştir. Üskü-
dar’la kara bağlantısı zayıf olan Hisar kendi ihtiyaçlarını büyük oranda köy içinden 
ve yakın çevresinden karşılayan ‘kompakt’ bir yapı gösterir.

Günümüzde Anadoluhisarı semti üç muhtarlık alanıyla yönetilmektedir. Bu üç ayrı 
bölge demografik yapıları ve kent kimliği açısından farklılık gösterir. Üç muhtarlık 
alanı: Anadoluhisarı (köy içi merkez), Göksu ve Göztepe mahalleleridir. Kurulum 
itibariyle Göksu, eski Rum mahallesi çevresinde; Marmara Üniversitesi yerleşke-
sinden, dere boyunca içeri uzanan eski bostan ve mesire alanlarının bulunduğu 

yerde gelişmiştir, başlangıçta, daha çok şehir dışından gelmiş, Keten Kendir Fabri-
kası çalışanlarının oluşturduğu bir nüfusu vardır. Günümüzde dördüncü kuşağın 
yaşadığı, orta gelirli, dışarıdan yer yer göç almış, bahçeli betonarme evlerin çoğun-
lukta olduğu bir yapı göstermektedir. Göztepe bölgesi kapalı sitelerin bulunduğu, 
orta-üst gelir düzeyinde, yakın dönemde yoğunlaşmış bir yerleşimdir. Çoğu semte 
sonradan gelen nüfusu barındırır. 

Anadoluhisarı köy içi nüfusu üç parçalı bir yapıdadır, başlangıçta; balıkçı köyü 
vasfını devam ettiren balıkçı ve sandalcılar ve aileleri, orta gelir grubundaki esnaf, 
başta sayfiye, sonradan sürekli oturmak için Anadoluhisarı’na yerleşen Osmanlı 
ilim adamları ve üst düzey yöneticiler. Bu kesimin konut alanları olan estetik değeri 
yüksek köşk ve yalılar Anadoluhisarı kent kimliği ve görünümüne belirleyici etki 
yapmıştır. Şehir estetiği, Osmanlı sokak tipi niteliği ile büyük oranda sürdürülmüş-
tür. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde; balıkçı, kayıkçı nüfus azalmış, yaşam alış-
kanlıklarında oluşan değişimle, başka çalışma alanlarına geçilmiştir. Esnaf varlığı 
giderek azalan bir şekilde devam etmiştir. Köşk ve yalılar yüksek maliyetli onarım 
masrafları nedeniyle büyük oranda el değiştirmiştir. 

Osmanlı Dönemi Anadoluhisarı’nda dikkat çeken mekânlar: Anadoluhisarı Kale-
si, Fatih Camii, Muhaşşi Sinan Camii, Sahil şeridi boyunca uzanan yalılar, Göksu 
Deresi boyunca ve Küçüksu Deresi arasında uzanan çayırlık ve ağaçlık alan olarak 
görülmektedir. İç kale I. Bayezid tarafından yaptırılmış olup mekânlar arasında en 
eski mimari yapıdır. Kale gelişimi, Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan kale 
düzenlemesinde cami ve mahalle eklemesiyle şekillenmiştir. 

Kale çevresinde gelişen mahalle; kıyıda yapılmış Fatih Camii, günümüze ulaşma-
mış hamam ve iskele ile küçük semt merkezidir. Cami ilk hali ile günümüze ulaş-
mamış, yeri değişerek yolun karşı tarafına yeniden inşa edilmiştir. Pazar sokağı 
girişi; çınar, kahvehane, çeşme ile belirginleşmiş (günümüzde otobüs durağı da 
buradadır) diğer bir merkezdir. Muhaşşi Sinan Camii; sıbyan mektebi ve çeşme ile 
dörtyol ağzında Tepe mevkiinin merkezi konumundadır.

Şekil 1. Anadoluhisarı Kalesi (Kaynak: Beykoz Belediyesi)
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Mekânlar

Günümüzde Anadoluhisarı sosyal yaşamının odak noktaları, Kale yapısı, Fatih 
Camii, merkez kahvehaneleri, Muhaşşi Camii, tarihi kabristan, Kale çevresi cafe 
mekânları ile yakın çevrede Küçüksu Çayırı ve Marmara Üniversitesi yerleşkesi 
olarak görülmektedir. 

İstihkâm Yapıları 

Anadoluhisarı Kalesi: Anadoluhisarı Kalesi İstanbul’un Osmanlı dönemine ait 
en eski anıt yapıdır. Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır (1390-91). Kale ve 
civarı el değiştirmemiş, kalede asker varlığı Fatih’in İstanbul kuşatmasına kadar 
sürmüştür. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul fetih hazırlıkları sırasında ciddi bir 
tamirattan geçmiş, kuvvetlendirilmiştir. Evliya Çelebi, içinde dizdar evi ve nefer 
evleri olduğunu, yedi sıbyan mektebi, bir hamam, mescitler, yirmi dükkân, 1080 ev 
bulunduğunu nakleder. 

Kale ilk yapısı dört köşe bir ana kule ile onun çevresindeki ‘gömlek’ kısmından 
oluşmaktadır. Fatih Sultan Medmed’in eklediği kısım bu ana yapıyı üç burç ve du-
varlarla büyükçe çevreleyen dış kale kısmıdır. Rumeli Kalesi yönüne ve Boğaz’a 
dönük olarak yerleştirilen toplarla birlikte kale Boğaz geçişlerine müdahaleye uy-
gun duruma gelmiştir. 1825 yılına kadar kalenin her bir kulesinin üzerinin külahla 
kapalı olduğunu devrin çizimlerinden görebiliyoruz.

Şekil 2. Anadoluhisarı Kalesi (Kaynak: Beykoz Belediyesi).

Şekil 3. Anadoluhisarı Tamir Edilmiş Şekli Çizim (Kaynak: A. Gabriel )        

1830’lardan sonra kale boşalmış, Hisar çevresinde ahşap evler yapılmış, hisar ka-
pısı yıkılıp genişletilerek Kanlıca-Kandilli yolu açılmıştır. 1878 büyük Hisar yangı-
nında kale içi ve çevresindeki ahşap evlerin çoğunun yandığını biliyoruz. 1928’de 
İstanbul Belediyesi tarafından yapılan tadilatta surların içinde bulunan bazı ahşap 
evler yıkılmıştır. Kale içinde yol geçen kısım park haline getirilmiş, iskeleye giden 
yol genişletilmiştir. Yine bu tadilat çerçevesinde Göksu Deresi’ndeki ahşap köprü 
yerine beton bir köprü yapılmıştır (Gabriel, 1941, s. 20). Günümüzde Hisar’ın esas 
unsurları ayakta ve iyi durumdadır. 

Dini Yapılar

Anadoluhisarı Fatih Camii: Kaynaklarda Hisar Kalesi önünde deniz kıyısında ol-
duğu, Fatih Sultan Mehmed tarafından fetih yıllarında yaptırıldığı kayıtlıdır. İlk 
haliyle denize nazır ve fevkâni şekilde yapılmıştır. Cami görevlilerinin masrafları 
Ayasofya vakfından ödenmekte idi (Ayvansarâyî, 2001, s. 570). Caminin köşesin-
de Yasemin adında bir hanımın yaptırdığı mektebin olduğu, kabrinin de burada 
bulunduğu Hadika’da kayıtlıdır (Hacı İsmâ’il Beyzâde Osmân Bey, 2003, s. 919). 
Geçirdiği yangın ve deprem sonrası harap olmuş cami 1883’te Abdülhamid tara-
fından yenilenmiş olduğu kabul edilir. Günümüzde yolun karşısında bulunan cami 
yolu genişletilirken 1.Ulusal Mimarlık üslubunda yenilenmiştir (Çobanoğlu, 2008, 
s. 166). İyi durumdaki eski minare deniz kıyısındaki yerinden taşınarak yeni yapı-
lan camiye eklenmiştir. Cami; bir bahçe içerisinde ve kare planlı ahşap çatılı, kire-
mit çatı örtülüdür. Kâgir ve tek katlıdır. Bahçe içinde; şadırvan, lojman ve tuvalet 
bulunmaktadır, muvakkithane günümüze ulaşmamıştır. Günümüzde semt sakin-
lerinin cenaze merasimlerinde bir araya geldiği camide, Kuran Kursu hizmeti ve 
Ramazan ayında hayır iftarları verilmektedir. 

Şekil 4. Anadoluhisarı Fatih Camii (Foto. Z. Kaya)                          

Şekil 5. Anadoluhisarı Fatih Camii (Kaynak: R. E. Koçu, İstanbul Ansiklopedisi)
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Muhaşşi Sinan Camii: Muhaşşi Sinan Mescidi, Anadoluhisarı’nda; Hisar Camii 
Sokağı, Setüstü Sokağı ile İbrahim Bey Sokağı’nın birleştiği küçük meydandadır. 
16. yüzyılda yapılmıştır. “Tepe Mescidi” olarak da bilinmektedir. Bânisi Sinaneddin 
Yusuf Efendi, Halep, Şam, Bursa, Edirne ve İstanbul Kadılığı, Anadolu Kazaskerliği 
yapmıştır. Mescit 1705’de Es-seyyid Mahmud Dede Efendi’nin ilk vaazı verip min-
ber koydurmasıyla cami olarak hizmet vermeye başlamıştır (Ayvansarâyî, 2001, s. 
570).

Cami eğimli bir arsada bodrum kat üzerinde, tek katlı ve kareye yakın dikdörtgen 
planlı olarak yapılmıştır. Duvarları kâgir ve çatısı ahşaptır. Son cemaat yeri kapalı 
ve ana çatı altındadır. Çatı kiremit döşelidir. Cami birçok kez önemli değişik ve res-
torasyonlar geçirmiştir. Yapının doğu yönden camiye bitişik tuğla minaresi, taştan 
yapılmış güneş saati şeklinde orijinal bir aleme sahiptir. Muhaşşi Sinan Camii Ana-
doluhisarı’nda dört yol ağzı birleşme noktasındaki konumuyla mekân bütünlüğü 
güçlü, Osmanlı klasik sokak dokusunu örnekleyen bir konumda varlık gösterir. 

Şekil 6. Muhaşşi Sinan Camii Giriş Cephesi (Foto. Z. Kaya)        

Şekil 7. Muhaşşi Sinan Camii Kuzeybatı Cephesi (Kaynak: Natura Mimarlık)

Anadoluhisarı Namazgâhı: Toplarönü Sokağı’nda bulunan Anadoluhisarı Na-
mazgâhı, mihrabı ve minberiyle günümüze kadar gelebilmiştir. 2004’de ibadete 
açılmıştır, halen kullanılmaktadır.

Şeyh Rûmi Mehmed Efendi Tekkesi: Şeyh Rûmî Mehmed Efendi Tekkesi’nin Mu-
haşşi Sinan Mahellesi’nde bulunduğu kayıtlıdır. Rûmî Dergâhı denen yapı günü-
müze ulaşmamıştır.

Su Yapıları 

Hisar Hamamı: Hamam yapısı günümüzde mevcut değildir. Hisar Hamamı Soka-
ğı’nda, Pazar Sokağı karşısında ve sahilde idi. Çifte hamam Yasemin adında bir bâ-
ninin mektep vakfiyesidir (Ayvansarâyî, 2001, s. 570). Günümüzde arsası, yalıların 
işgal ettiği kısımdadır. Ne zaman yıkıldığı bilinmemektedir.

Mehmed Ali Paşa Çeşmesi: Anadoluhisarı’nda Muhaşşi Sinan Camii’ne bitişik 
konumdadır. Sadrazam, Kaptan-ı Derya Mehmed Ali Paşa, Adile Sultan’ın eşidir. 
Kitabesi bulunmayan bu çeşmeyi sıbyan mektebi ile birlikte 1870’de yaptırdığı sa-
nılmaktadır (Bilir, 2008, s. 98). Bizce Osmanlı sokak yapısına uygun olarak burada 
daha eskiden de bir çeşme bulunması muhtemeldir.

Kanije Sokağı Çeşmesi: Setüstü sokağı ile Kanije Çıkmazı arasındadır. Dikdörtgen 
formda, klasik tarzda, sivri kemerli, sade yapıdadır. Ayna taşı sade, musluk çevresi 
sivri kemerli çizgi detaylıdır. Günümüzde akmayan çeşmenin kitabesi bulunma-
maktadır.

Kızılserçe Sokağı Girişinde Çeşme: Kızılserçe Sokağı girişindedir. Dikdörtgen 
formda, klasik tarzda, sivri kemerli, sade yapıdadır. Kitabesi bulunmamaktadır.

Kızılserçe Sokağı Çeşmesi: Mezarlık yanında, Kızılserçe Sokağı ile Hisar Cami So-
kağı köşesindedir. Klasik yapıdadır. Sivri kemerli, sade görünümlüdür. Dikdörtgen 
şekildeki çeşme üçgen alınlık ve ince bir saçakla örtülüdür. Sivri kemerli küçük bir 
maşrapalığı vardır.

Şerife Fatımatü’z Zehra Hanım Çeşmesi: Yeri Sakabayırı Sokağı’nın İnönü Cad-
desi’ne birleştiği köşededir. 1760 tarihli çeşme almaşık örgülü, sıvasız durumdadır. 
Beyaz mermer kitabesi mevcuttur.

Körfez Caddesi Üzerinde Çeşme: Körfez Caddesi üzerinde, caddenin kara tarafın-
dadır. Beyaz mermerden, dikdörtgen sade yapıdadır. Kitabesi bulunmamaktadır.

Toplarönü Çeşmesi: Körfez Caddesi Üzerinde Çeşme: Yeri Toplarönü deniz kıyı-
sındadır. Kare bir kaide üzerinde orta kısmında yivli bir sütun ile iki yanda birer 
lale ile sonlanan kıvrımlı konsola oturan iki yalağı vardır. Sütun tipi çeşme ‘Tuzluk 
Çeşme’ olarak tanınmıştır. Kitabesi bulunmayan çeşme günümüze ulaşmamıştır.

Şekil 8. Toplarönü Çeşmesi Çizim (Kaynak: R. E. Koçu)              
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Şekil 9. Toplarönü Çeşmesi (Foto Kaynak A. Egemen’den akt. M. R. H. Baraz)

Pazar Sokağı Girişinde Çeşme: Pazar Sokağı girişindedir. Küçük boyutlu, beyaz 
mermerden yapılmıştır, ayna taşında kitabesi bulunmamaktadır.

Sinan Paşa Çıkmazında Subaşı Çeşmesi: Sinanpaşa Çıkmazı’nda, sekiz kapı nu-
maralı köşkün girişinde bulunmaktadır. Teknesi ve kitabesi mevcuttur.

Şekil 10. Sinanpaşa Çıkmazında Subaşı Çeşmesi (Foto. Z. Kaya)

Eğitim Yapıları  

Sinaneddin Yusuf Efendi Sıbyan Mektebi: Sıbyan Mektebi camiin kuzey batı yö-
nünde, oldukça yakın şekilde yapılmıştır. Mehmed Ali Paşa bu yapıyı önce talim-
hane olarak yaptırmış, sonra Adile Sultan yapıyı Sıbyan Mektebine çevirmiştir (Yü-
cel’den akt. Baraz, 2009, s. 354). Fevkani bir yapıdır. 1286 (1869/70) tarihli, altı satır, 
on iki kartuşlu kitabesi giriş kapısının üzerindedir. Günümüzde kiralanmış, konut 
olarak kullanılmaktadır.

Şekil 11. Muhaşşi Sinan Camii ve Sıbyan Mektebi (Özel arşiv,1927)     

Şekil 12. Muhaşşi Sinan Camii ve Sıbyan Mektebi (Foto. Z. Kaya)  

Güzelcehisar İlkokulu: İlk haliyle Arap Paşa Yalısı olarak bilinen bina, 1910 yı-
lında, İttihat ve Terakki Mektebi’ne dönüştürülmüştür. Halen, 1964’de yenilenen 
binasıyla Güzelcehisar İlkokulu olarak hizmet vermektedir. 

Ulaşım Yapıları

Anadoluhisarı İskelesi: Anadoluhisarı’nda da ismi bilinmeyen bir hanımın vakfet-
tiği bir pazar kayığı vardı. Vakfiyede kimsesizlerin cenaze masraflarının karşılan-
ması ve yetimlerin bazı ihtiyaçlarının görülmesi için görevli tayin edilmiştir (Hafız 
Hüseyin Ayvansarâyî, 2001, s. 570). Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Hatları İşletmeleri’ne bağlı olarak işletilmektedir.

Göksu Köprüsü: Anadoluhisarı mahallesi ile çayır ve Kandilli yönünde karadan 
irtibatı sağlar. İlk hali ahşaptır. Sonraları demir ve beton olarak yenilenmiştir. Yol 
genişletme çalışmalarında iki şerit olacak şekilde büyütülmüştür.

Göksu mesire alanına ulaşım için gerçekleşmemiş bir de tramvay hattı projesi mev-
cuttur. 1873’de Mühendis Mösyö Belle de Coste tarafından İstanbul mesire yerleri-
ne ulaşım için tramvay hattı projesi hazırlanmıştır (Hızlı, 2015, s. 49).

Diğer Mekânlar

Kabristan: Göksu Deresi kenarında üç bölüm halinde yer alan tarihi kabristan İs-
tanbul’un en eski Müslüman Mezarlıklarından biridir. Kale içinden geçen yol çalış-
ması sırasında taşınan mezar taşları buraya eklenmiştir, bunlar içinden kayıpların 
olduğu bilinmektedir. Kaybolduğu sanılan 1585 tarihli mezar taşının günümüzde 
bu kabristanda okunabilen en eski mezar taşı olarak bulunduğu çalışmamız sıra-
sında tespit edilmiştir. Tarihi kabristan, semt sakinlerince Anadoluhisarı’nın kökle-
rini gösteren bir simge olarak görülmektedir. 
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Şekil 13. Anadoluhisarı Kabristanı’nda mezar taşı (Foto. Z. Kaya, 2019)

“Kad intikâleti’l-merhûm
Şeyh Mehmed bin Mustafa
Fi şehr-i rebiülevvel sene 

993 (M. 1585)”
Şekil 14: Anadoluhisarı Kabristanı’ndaki mezar taşının Latin harfleriyle yazımı.

Hasan Efendi Türbesi: Kızılserçe Sokağı’nda, Göksu Deresi kenarı tarafındadır. 
Açık, etrafı parmaklıklarla çevrili haldedir. Burada bulunan kabir taşları, Hasan 
Efendi ve ailesinden Küçük Bahir Kadın’a aittir (Baraz, 2009, s. 263). 

Konutlar: Başlangıçta doğal biçimde askeri ve idari görevlilerin iskân alanları oluş-
muştur. İlk yapılar kale içinde, kale dizdarı ve askerlere ait barınma birimleridir. 
Fatih’in kurdurduğu mahallede yerleşim zamanla emekli ulema, paşa ve beylerin 
köylere yerleşmeleriyle birlikte artmış görülmektedir. Onları ziyarete giden dost ve 
akrabalarının bölgenin güzelliğini fark ederek zamanla buralara yerleştikleri anla-
şılmaktadır. Ev mimarisi plan açısından işlevsel, dış cephe düzenlemesi açısından 
sade bir görünümdedir. Ana yapı malzemesi olarak ahşap, kolay bulunan, kolay 
işlenen, plan değişimine izin veren, Boğaz’ın nemli yapısına uygun, zelzeleye daya-
nıklı, esnek bir malzeme olma özellikleriyle öne çıkmaktadır. Tek katlı ve çok katlı 
tiplerde yaşam alanının ön cephesinde bir açıklık ile takip ettiğimiz süreç zaman 
içinde ‘hayat’ın (balkon), cephelerden çekildiği, yapıların daha içe dönük ve bütün-
leşik bir görünüm aldığı, şehnişinlerin (cumba) cephelere yerleştiği bir görünüme 
dönüşmüştür. Ev mimarisinin genel yapısından statü belirleyen bir unsur olarak 
görülmediği anlaşılmaktadır. Dışa dönük bir gösteriş söz konusu değildir. Bunun 
yerine ev içinde mahremiyet ve kullanım rahatlığı öncelenmiştir (Osmanlı son dö-
nem kasırları bunun dışında tutulmalıdır). Bunlara ek olarak manzara, her zaman 
takip ettiğimiz bir ayrıcalıktır. Doğa ile bütünleşik, uyumlu bir yayılım izlenmiştir. 
Topografyaya uygun bir düzenlenişle, arsa imkânlarına bağlı olarak bahçe ve bitki 
düzenlemesinin serbest şekilde ama mutlaka bulunduğu bir doku söz konusudur. 
Yalı mimarisi su ile irtibat açısından özel alanlar ve çözümler sunmaktadır. Anado-
luhisarı mekânsal değişiminin bir cüzü olarak tarihi konak ve yalılar, el değiştirerek 
günümüze ulaşmıştır. Kısıtlı konut alanlarında modern dönem yapılarının nispe-
ten az olduğu gözlenmektedir. Günümüzde yüksek yenileme maliyetleri nedeniyle 
el değiştiren yalıların bir kısmı ticari işletmelere dönüşmüş durumdadır.

Şekil 15. Anadoluhisarı Cami Sok. (Foto. Z. Kaya)

Şekil 16. Anadoluhisarı İnönü Cad. (Foto. Z. Kaya)

Şekil 17. Anadoluhisarı Pazar Çıkmazı Sok. (Foto. Z. Kaya)
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İşlevler

Anadoluhisarı’nın öne çıkan isim ve organizasyonlarında kurucu kimliğini sür-
düren bir çizgi izlendiği görülmektedir. Anadoluhisarı Boğaziçi’nde bir “Uzak İs-
tanbul” mekânı olarak varlığını sürdürürken, merkezde yaşanan gelişmeleri takip 
etmiş, katılım sağlamıştır. Anadoluhisarı Şark İdman Yurdu organizasyonu ile Spor, 
Dar’üt-tâlim Musiki Cemiyeti icraları ile sanat, Milli Müsellah Kuvvetler Grubu ile 
sosyal, Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği ile kültürel alanlarda faaliyet 
göstermiş ve iddia sahibi olmuştur. 

Anadoluhisarı Şark İdman Yurdu: 1913 yılında kurulmuştur. İlk İdare Binası 
Göksu dere ağzındaki ahşap binadır. Bünyesinde; futbol, hokey, kürek, yüzme ve 
atletizm sporları çalışılmış, hokey takımları birinci ligde oynamıştır. İdman yur-
dunun ilk sahası, kurucularından Sûdi Ahmed Bey’e ait bina, arkasındaki tarlanın 
sahaya dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. Kulübün renkleri sarı yeşil, amblemi 
kalenin resmini taşırdı. 1919’da Beykoz merkezdeki Zindeler Kulübüyle birleşmiş-
tir. Kurucular: Reis Süleyman Sudi Bey (Lazistan Mebusu), Kâtip Mehmet Saidi 
Bey (İdman Gazetesi Mesul Müdürü), Muhasebeci Taip Servet Tuna (Müdafa’i 
Milliye Hey’eti Tahririye Müdürü), Sakallı Cemil Bey (Diyarıbakır’da Ağır Ceza 
Reisi) Müdafa’i Milliye İdare Heyet-i Tahririye Müdürü ve Donanma Derneği 
Üyesi, Cemi Bey (Cami Kütüphanesi ve İdman Gazetesi imtiyaz sahibi), Abdur-
rahman Robenson Bey (Modern Jimnastik Öğretmeni), Ahmet Robenson Bey 
(Modern Jimnastik Öğretmeni)’dir (Kazancıbaşı, anadoluhisari.org, tarih yok). 
Müsabakalar için Hisar’a gelen misafirlerin ağırlanması Hisarlıların misafirper-
verliği ile ünlenmesine sebep olmuştur (Koçu, 1959, s. 820). İdman Yurdu idare 
binasına İngiliz işgal kuvvetleri tarafından el konmuştur. Bina daha sonra farklı 
amaçlarla kullanılmış, kulüp yeri taşınmıştır. Ahşap yapı bugün Kıyı Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri olarak kullanılmaktadır.

Anadoluhisarı Milli Müsellah Kuvvetler Grubu: Millî Mücadele yıllarında (1913) 
kurulmuş gizli bir teşkilattı. Anadoluhisarlı, İstanbul Polis Müdüriyetinde şube 
müdürü Mazhar Bey ve Piyade yüzbaşısı Reşat Bey Anadoluhisarı’nda ilk milli teş-
kilatı kuranlardır. Millî Mücadele yıllarında Milli Müsellah Kuvvetler Grubu ka-
çaklar, silah ve mühimmatın naklini sağlamıştır. Mazhar Bey, Reşat Bey ve dedeleri 
Hisar Muhafızı olan Ahmed Bedii Bey Anadolu’ya giden yolu açık tutan isimler 
olmuşlardır (Ertürk’ten akt. M.R.H.Baraz, 2009, s. 114). 

Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği: 1977’den beri faaliyet göstermekte-
dir. Başlangıçta, Anadoluhisarı Turizm ve Folklor Kursu adıyla, Ferda Kazancıbaşı 
öncülüğünde, semt sakini anne babaların ortak yönetimiyle kurulmuş ve yürütül-
müştür. Anadoluhisarı semtinin tarihi zenginliği ve muhteşem tabii güzelliğinin 
yüksek potansiyel taşıdığı, bunun fark edilip değerlendirilmesi ve bir pilot bölge 
olarak ülke turizmine kazandırılması amaçlanmıştır (Tarihi Eserler Konulu Araş-
tırma Türü Yazı Yarışması, 1984). Sonrasında dernekleşerek Anadoluhisarı Turizm 
Kalkındırma Derneği adını almıştır. Boğaziçi Dernekleri Platformu üyesidir. Ana-
doluhisarı kültür ve tabiat varlıkları koruma ve canlandırma ile Hisarlıların sosyal 
yaşamına dair konularda geniş bir alanda faaliyet yürütmektedir. Kültür ve tabiat 

varlıklarını korumaya dönük, basın açıklamaları, kampanyalar2, hukuki süreçlerin 
takibi yapılmaktadır. Dernek binasında el sanatları kursları, kapalı ve açık alanlarda 
kermes ve sergiler, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlenmektedir.

Muhtarlık ve İdari Usul: Anadoluhisarı muhtarlığı semt sakinlerinin yerli kimli-
ğinin öne çıktığı bir alan olarak görülmektedir. Yarım yüzyılı aşan bir süredir bir 
önceki muhtarın tavsiye ettiği ismin muhtar olarak seçildiği görülür. Çok adaylı 
seçim uygulanması ve mülklerin el değiştiriyor olmasına rağmen oluşan durum 
dikkat çekicidir. Anadoluhisarı’nda muhtarlık yapan son üç isim sırasıyla; Muam-
mer Çay (20 yıl), Nazmiye Yılmaz (40 yıl) ve Güzin Merve (2. dönemi sürmekte-
dir) görev almıştır. Anadoluhisarı’na yakından bakmaya çalıştığımız bu çalışmada; 
2019 yılında yaptığımız bir saha araştırması bulgularının da ortaya koyduğu şekil-
de mahalle muhtarlık seçimlerinde icazet usulünün sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. 
Yaptığımız görüşmelerde muhtarın semte hizmet eden niteliğinin önemle vurgu-
landığı görülmüştür.   

Sonuç ve Değerlendirme

Mekânın taşıdığı fiziki özellikler, tarihi süreçte yaşamış insan unsuru ve birikimli 
kültür ortamı mekânlara has bir kimlik meydana getirir. Anadoluhisarı’nın oluşum 
süreçleriyle, geçmişiyle bağ kuran bir mekân bütünlüğüne sahip olduğu görülmek-
tedir. Kale yapısı İstanbul’un en eski Türk abidesi olması bakımından Anadoluhisa-
rı mekân bütünlüğünün merkezi ve kimliğinin belirleyici unsurudur. Siluete hâkim 
konumdadır. Kale semt sakinleri ve ziyaretçilerini etkileyen en temel simge olarak 
tespit edilmiştir. Anadoluhisarı farklı dönemlerde, farklı temsil boyutlarında prestij 
üretmiş bir mekân olma özelliğine sahiptir.

Anadoluhisarı Fatih Camii mahalle halkının sosyal yardımlaşma ve cenaze dolayı-
sıyla bir araya geldiği toplanma alanıdır. Mahalle kültürünün devam eden alışkan-
lıklarından, tarihi geçmişe sahip çınar altı merkez kahvehanesi, yaş almış sakinle-
rin kullandığı, semtin hafızasını temsil eden bir mekân olarak karşımıza çıkmıştır. 
Muhaşşi Sinan Camii Anadoluhisarı’nda dört yol ağzı birleşme noktasındaki ko-
numuyla mekân bütünlüğü güçlü, Osmanlı klasik sokak dokusunu örnekleyen bir 
konumda varlık gösterir. Göksu Deresi kenarında üç bölüm halinde yer alan tarihi 
kabristan İstanbul’un en eski Müslüman Mezarlıklarından biridir. Kaybolduğu sa-
nılan 1585 tarihli mezar taşının günümüzde bu kabristanda okunabilen en eski 
mezar taşı olarak bulunduğu, çalışmamız sırasında tespit edilmiştir. Tarihi kabris-
tan, semt sakinlerince Anadoluhisarı’nın köklerini gösteren bir simge olarak görül-
mektedir. Anadoluhisarı mekânsal değişiminin bir cüzü olarak tarihi konak ve ya-
lılar ticari işletmelere dönüşmüştür. Bunlardan cafe-restoran olarak kullanılanlar, 
dışarıdan gelen ziyaretçilerin rağbet ettiği yerlerdir. Yeni nesil vakit geçirme, gezme 
alışkanlığı olarak Hisar’ın hareketlenmesini sağladıkları değerlendirilmektedir. 

Anadoluhisarı’nda varlık gösteren kesintisiz yaşam alanı, değişen fonksiyonuyla 
Türk-İslam yaşayışı ve kültürel birikiminin mekâna aktarıldığı mikro bir örnek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadoluhisarı’nın oluşum süreçleriyle, geçmişiyle 
bağ kuran bir mekân bütünlüğüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Anadoluhisarı 

2 
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mahalle modeli milli-manevi-kültürel değerlerle inşa edilmiş bir yerli kimliğin et-
kilerini göstermektedir. Kentlilik bilinci yüksek, Anadoluhisarlılığın siyasi tercih 
ve inançların önüne geçtiği, kültür ve tabiat varlıklarını koruma odaklı yüksek du-
yarlılık tespit edilmiştir. Aidiyet duygusuna sahip semt sakinlerinde, yeni gelenler 
ve semte yapılacak idari hizmetler noktasında içedönük bir tutum sergilendiği an-
laşılmaktadır. 

Elde edilen bulgular ışığında: Anadoluhisarı kültürel yapısının medeniyet değerle-
rini bünyesinde barındıran, değişim içinde bu değerleri besleme ve geleceğe taşıma 
potansiyeli olan bir yerleşim mekânı olduğu görülmüştür. Bulunduğu yapılı çev-
renin doğal güzelliğinin farkında, birlikte yaşama kültürüne sahip, Boğaziçi deniz 
kültürünü sürdürme potansiyeli olan, yaşadığı semti tarihi ve estetik değeriyle ko-
ruyup geliştirme isteği taşıyan bir yerleşik insan kalitesine sahip olduğu izlenmiştir. 
Bu bilincin geçmişte de var olduğu ve azalmakla birlikte gelecek nesillere aktarma 
hassasiyetinin bulunduğu etüt edilmiştir. Yalılar, dar sokak dokusu, Hisar yapısı, 
mesire alanı kullanımı, Boğazla irtibatı ve spor kültürü ile Anadoluhisarı ortak kul-
lanım alanları daralmış, yeme-içme, dinlence mekânları farklılaşmış bir dönemi 
yaşamaktadır. Elde edilen veriler, mahalle hayatı yaşam ortamı ve alışkanlıklarının 
değiştiğini, hatırasının burada yaşayanlar ve semt derneği çabalarıyla sürdürülme-
ye çalışıldığını göstermektedir. 

İstanbul mekânının çoğu merkez bölgelerinin; yoğun yapısal değişiklikler, bu deği-
şiklikler neticesinde oluşan kültürel çöküntü alanları ile sayısal bakımdan fazlaca 
göç alan bölgelerde sürekli değişim içinde olan insan yapısı karşısında; bir Boğaziçi 
mekânı olarak Anadoluhisarı’nın, koruma bilinci kültürel birikimle şekillenmiş İs-
tanbul şehir yaşayışına dair özgün yaşam olanakları ve alışkanlıklarını bir ölçüde 
taşıyan ve sürdüren bir temsili mekân olduğu sonucuna varılmıştır. Anadoluhisarı; 
kentlilik bilinci taşıyan, kentli hakları ve semtin tarihi, kültürel ve tabiat varlıklarını 
koruma duyarlılık ve refleksi gelişmiş, Anadoluhisarlılık ortak paydasında birleşen, 
semt derneği ve muhtarlık seçim ve yönetiminde kendine has yerel bir yapıya sa-
hiptir.  

Türk İslam medeniyet havzasının merkezi İstanbul’un etki alanı içinde vücut bul-
muş Anadoluhisarı mahallesinin; şehirleşmenin sosyal ilişkileri hızla değiştirdiği 
bir vasatta, artan iş yükü ve betonlaşma ile göç etkilerinin birleşmesiyle meydana 
gelen stres dozu yüksek, yorgun kentli kitlesi için, alternatif bir yaşam pratiği ve 
kentlilik bilincinin artırılmasına örneklik teşkil edebilecek bir sosyal dokuya sahip 
olduğu ve yerel bir organizasyon ortaya koyduğu etüt edilmiştir. 
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Kültürel Mirasın Korunması 
ve Yaratıcı Ekonomiler 
Kapsamında Türk Cam Sanatı 
Geleneği Beykoz-Paşabahçe 
“CAMKÖY” Projesi

Önder KÜÇÜKERMAN1

Jülide EDİRNE ERDİNÇ2

Türk Cam Sanatının 200 Yıllık Geleneği: Beykoz – Paşabahçe Camcılığı

Tarihin en eski günlerinden beri, cam üretmek için “çok pahalı bir üretim tekno-
lojisinin” kurulması gerekmiştir. Bu nedenle camcılık, devletlerin, siyasi erkin ve 
sarayların özel olarak desteklediği bir tür “prestij teknolojisi” olarak gelişmiştir. Bu 
gücün desteğinde ortaya çıkan özel ürünler de söz konusu gücün kimliğini yansıt-
mıştır.

1 Prof. Dr., Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, İstanbul
2  Dr. Öğr. Üyesi, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı, İstanbul
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Osmanlı İmparatorluğu da özellikle İstanbul’da 16. yüzyıldan başlayarak, kendi 
cam sanayini geliştirmek için büyük ölçekli yatırımlar yapmıştır. Ancak 19. yüzyıla 
kadar tam anlamıyla gelişmiş bir cam sanayinden söz edilemez. 18. yüzyıla kadar 
İstanbul’daki cam üretimi, üretim teknolojisi, teknik bilgi yoğunluğu ve kapasitesi 
bakımından o günkü koşullarda ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. 

“Beykoz Camcılığı”

İstanbul’da başlatılmış olan Beykoz camcılığı, aslında Akdeniz camcılığının 3000 
yıllık tarihi kimliği ile bağlantılıdır. Camcılığın başlangıcı olan Doğu Akdeniz cam-
cılığı ve sonrasında gelişen Venedik camcılığı, bize ait “Beykoz İşi” kimliği olarak 
tanınan cam eserlerin yaratılmasında etkili olmuştur. 

1798- Sultan III. Selim Dönemi- Beykoz Camcılığının Başlangıcı

1790’lı yıllarda, İstanbul’un Beykoz Bölgesi’nde ilk cam fabrikası Venedik camcılı-
ğının desteği ile kurulmuştur. Venedik’ten cam ustaları, Avrupa’daki saraylara cam 
fabrikası kurmak için çağrılıyordu ve Osmanlı imparatorluğu da uzun yıllardan 
beri Venedik ustalığını ülkeye getirmek istiyordu. III. Selim döneminde, Venedikli 
cam ustaları Beykoz camcılığının temellerini atmıştır. Bu dönemde “Beykoz işi” 
eserler ek olarak “çeşm-i bülbül” geleneğinin yaratıldığını görmekteyiz.

1850- Sultan Abdülmecid Dönemi- Beykoz Camcılığının İkinci Kuşağı

1850’li yıllarda, Osmanlı’da yeni bir tasarım kimliğinin yaratılması ve günümüz 
mirasının temelinin atılmasında Dolmabahçe Sarayı’nın çok önemli bir rolü vardır. 
Bu saray, sanayi devriminin ülkeye hızla yansıtılması için kurulmuştur ve Avrupa 
Sanayinin en seçme tasarımlarını ve ürünlerini bir araya getirmiştir. Bu nedenle 
saray, Avrupa cam teknolojileri ürünlerinin sergilendiği ve Osmanlı cam sanatının 
gelişmesine yol açacak bir cam ürünleri kataloğu görevi yapmıştır. 

Sanata destek veren Sultan Abdülmecid, Beykoz da bir çini ve billur fabrika-
sı kurdurmuştur. Beykoz’da ikinci kez kurulan bu fabrika uzun yıllar camcılığın 
gelişiminde etkili olmuştur. Gerçekten de Beykoz camcılığı uzun yıllar boyunca 
sürdürülmüş ve hatta günümüzün cam sanayinin içinde yeşerdiği bir gelenek oluş-
turmuştur.

1889- Sultan II. Abdülhamid Dönemi- Beykoz Camcılığının Üçüncü Kuşağı

Paşabahçe’de 1889 yılında Saul Modiano isimli bir İtalyan tarafından “Fabbrica 
Vetrami di Constantinople” adıyla bir cam fabrikası kurulmuş ve 1920’lere kadar 
faaliyetini sürdürmüştür.

1935 – Türkiye Cumhuriyeti Dönemi- Beykoz Camcılığının Dördüncü Kuşağı: 
Paşabahçe Cam Fabrikası

Beykoz camcılığının son kuşağı, Boğaziçi’nin tarihi camcılık geleneği üzerinde ku-
rulan ve Türkiye’de gerçek anlamda bir cam sanayini oluşturan Paşabahçe Cam 
Fabrikası’dır.

Paşabahçe, Atatürk’ün Türkiye’de cam sanayiini kurma ve geliştirme talimatları 
doğrultusunda 1935 yılında İş Bankası’nın öncülüğünde, Paşabahçe’de kurulan 
“Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesi”, bugünkü adıyla Şişecam Top-
luluğu olmuştur. 

Bu fabrika, Cumhuriyet sonrası modern Türkiye’sinin inşası için büyük önem ta-
şımaktadır. Kurulduğu semtin adını alan fabrika, modern kent kimliğinin kurul-
masında büyük adımların atılmasını sağlamıştır. 117 bin metrekare alandan oluşan 
tesiste çalışan işçilerin çoğunun tesis etrafındaki ailelerden oluşması, tesisin halka 
ekonomik destek de sağlamış olduğunu göstermiştir. Cumhuriyet Dönemi’nin mi-
mari özelliklerini yansıtan fabrika yapısı, Beykoz’un Paşabahçe semtinin sosyokül-
türel yapısını da yansıtan bir yapı olmuştur.

Modern Türkiye artık dışa bağımlığını bitirirken kültür kimliği oluşturma aşama-
sına da gelmişti. Böylelikle Türk Cam Sanatına gelişme aşamasına yeni bir mihenk 
taşı eklemiştir.

Beykoz bölgesi, Türk cam sanayinin ve sanatının 19. yüzyıl başlarından beri geliş-
tiği geleneksel cam üretim düzeninden, uluslararası sanayi ortamına geçişi yaşayan 
önemli bir sanayileşme sürecine sahne olmuştur.

Türkiye’nin cam ihtiyacını karşılamak amacıyla 1935 yılında üretime başlayan Pa-
şabahçe Cam Fabrikası, 2002 yılına kadar her alanda cam üretimi yapmaya devam 
etmiştir. Cam fabrikasının şehir içinde olmasının yaratabileceği olumsuzlukların 
tartışıldığı dönemlerde fabrikanın üretimi durdurulmuş ve modern Türkiye yo-
lunda atılan adımlardan birisi olan ve kent kimliğini yaratan önemli öğelerden biri 
olan fabrika yavaş yavaş çürümeye bırakılmıştır. 

Ocak 2002 tarihinde, 1983 yılından beri imar planlarında turizm tesisi olarak işa-
retli olan Paşabahçe Şişecam Fabrikası’nda üretime son verilmiştir.

Beykoz- Paşabahçe – “Camköy Projesi”

1983 yılında yapılan imar planlarından sonra tesis arazisi “turizm tesisi” olarak 
belirlenmiştir. Yapılan imar planı değişikliği ile fabrikanın ilerideki yıllarda kapa-
tılacağı ya da yeni işlev ve ek yapılarla otele dönüştürüleceğinin sinyalleri verilmiş-
tir. Ocak 2002’de kapatıldıktan sonra da bulunduğu yere otel ve marina yapılması 
düşünülmüştür. Paşabahçe Cam Fabrikası’nın kapatılmasının ilk gündeme geldiği 
andan itibaren birçok kurum ve kişi fabrika ve tesisin korunması gerektiğini dile 
getirmiştir. İstanbul’un ve Modern Türkiye’nin bir dönemini yansıtan bu tesisin bir 
“sanayi kültür mirası” olarak korunmasını sağlayacak bir proje kapsamında korun-
ması ve gelecek nesillere aktarılması istenilmiştir. Çünkü camcılık dünyanın pek 
çok bölgesinde olduğu gibi Beykoz’da da uzun bir birikim ve gelenek vasıtasıyla 
yaşayabilir. Türk cam sanatı da büyük bir mirasın atmosferinde çevresindeki atöl-
yelerde küçük cam fırınlarıyla çalışan sanatçılar eliyle sürdürülebilir.

O yıllarda Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı olan Sayın Prof. 
Önder Küçükerman 200 yıllık Beykoz camcılığının ve Osmanlı İmparatorluğu dö-
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neminden başlayan ve Cumhuriyet’le devam eden bu kültür ve sanayi tesisinin, 
endüstriyel kültür mirası olmasının yanı sıra ülke bölge ve Türk Camcılığı için 
bütünleşik, korunması ve geliştirilmesi gereken değerler içerdiğini savunmuştur. 
Bu değerlerin korunarak geliştirilmesini sağlayacak bir yöntem ve bir model fikrini 
geliştirmeye başlamıştır. Bu yöntem diğer benzer değerlerin korunmasına ve sür-
dürülmesine yarayacak bir laboratuvar görevi de görecektir. 

Bu ana yaklaşım ve çözüm için dünyada da başarılı örnekleri bulunan korunmuş 
bölgeler fikri üzerinden, Beykoz-Paşabahçe-Camköy Projesi’nin temelleri, Sayın 
Prof. Önder Küçükerman’ın daha önce de beraber çalıştığı Sayın Tınaz Titiz’in, 
Beykoz Milletvekili seçilmesi ve Sayın Önder Küçükerman’ın büyük hayali olan, 
“CAMKÖY” projesini kendisine anlatması ile başladı. Beykoz ve çevresinde yapı-
lan gezi, Sayın Bakan’ı da heyecanlandırmıştı. O sırada Tınaz Titiz, İstihdamdan 
Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmıştı. Sanki görünmez bir el hocamızın hayali 
olan projenin hayata geçirilmesi için koşulları hazırlıyordu.

Şekil 1 : Camköy Projesi Vaziyet Planı (Ö. Küçükerman Arşivi)

Bu projenin gönüllü çalışanlardan oluşan bir vakıf aracılığıyla yapılması fikri Sayın 
Tınaz Titiz’e iletildi ve kabul gördü. İlk toplantılar Paşabahçe Cam Fabrikası yöne-
ticileri ile 1987 yılında gerçekleştirilmiştir.

“Camköy Projesi” Camköy Vakfı’nın 1987 yılında kurulması ile hayata geçirilmeye 
çalışılmıştır. Camköy Vakfı’nın kurulması için yapılan çalışmaları, Şişecam ve Paşa-

bahçe yetkilileri ve hukukçuları yürütmüştür. Dönemin İstanbul Valiliği, İstanbul 
Belediye Başkanlığı, projenin hem İstanbul hem de Beykoz camcılığı için doğru bir 
proje olduğunu ve gerçekleşmesi gerektiğini düşünerek projeye destek olmuşlardır.

Dönemin Devlet Bakanı Tınaz Titiz, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın des-
tekleri ve Camköy Vakfı’nın girişimleri ile giderlerinin tümünü Şişecam’ın karşıla-
dığı kapsamlı projeler hazırlanmıştır.

Beykoz Belediye Başkanı, Beykozlu cam ustaları, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Der-
neği, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. ve “Camköy 
Vakfı” yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Prof. Önder Küçükerman’dan oluşan 
bu ekip 6 yıl boyunca bu projenin gerçekleşmesi için gönüllü olarak çalışmıştır. 
“Camköy Projesi” gerçekleşmeden önce bile Beykoz’un tarihi camcılığının yeniden 
yaratılması için birçok çalışma yapılmıştır.

Beykoz -Paşabahçe – “Camköy Projesinin” Nitelikleri

“Camköy Projesi’nin” temel amacı, Paşabahçe Fabrikası’nın Denizli’ye taşınması 
sonrasında Beykoz’da yaratılmış ve 200 yıldan fazla bir süre boyunca yaşamış olan 
önemli bir camcılık geleneğinin nasıl sürdürüleceği konusuydu. Aslında bu vakıf 
yardımı ile bir cam sanayini devam ettirme sorusuna değil, kültürel bir mirasın 
nasıl yaşatılacağı sorusuna yanıt aranmıştır. Bölgedeki tarihi camcılığın değerini 
attırmak, Beykoz’u uluslararası marka yapmak bölgedeki cam ustalarını destek-
lemek hedefleri güdülmüştür. Beykoz bölgesinin çok önemli bir kültür mirasının 
merkezi olmasını sağlayacak bu proje, geleneksel teknolojiyi kolaylıkla kullanabi-
len çok eğitimli insanlar yetiştirebilecek, bu özel geleneksel teknolojiyi yenileyip 
geliştirecek, en ileri teknolojilerle “yaratıcı düşünceyi zenginleştirecek” ekosistemi 
yaratacak, Beykozlu camcıların bu işi bir aile mesleği olarak sürdürebilmesini sağ-
layacaktı. 

Bölge, aslında fiziki çevre olarak da böyle bir projeye çok uygundu. Hem kıyı şeridi 
hem de Sultaniye Çayırı, Camköy’ün içinde bulunduracağı işlevler açısından ideal 
şartları sağlıyordu.

“Camköy Projesi” 3 ana bölge olarak yapılmıştır:

1. bölge kıyı şeridinden “Camköy Vapur İskelesi” ile başlayan, tanıtım ve satış mer-
kezlerini içeren giriş bölgesi olarak düzenlenmiştir. Bu bölgede tanıtıcı küçük ser-
giler, tanıtıcı küçük satış birimleri, “Camköy Heykeli”, “Cam Köşk Kafe” gibi tesisler 
olacaktı. 

2. bölge, Boğaziçi ve Türk Mahallesi’nde yer alacak iki katlı yapıların oluşturdu-
ğu ev atölyelerinin bulunduğu bölge olarak tasarlanmıştı. Ayrıca Boğaziçi Kimliği 
taşıyan yapıların ve özellikle bahçelerinin çevrelediği “Cam Müzesi” ve sosyal te-
sislerin bulunduğu bu bölgede turistik amaçlı ağırlama hizmetleri de gerçekleştiri-
lecekti. Doğal dokunun kültürel değerler ile korunduğu bu halka, projenin kimliği 
ve atmosferini belirleyecekti.
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3. bölgede büyük üretim tesisleri, “camcılık okulu” ile ar-ge ayağının desteklenmesi 
amaçlanmıştır. Bölgeler arası sistem, ekonomik yapının hareketini de destekleyerek 
“Camköy” projesinin geçmişten gelen potansiyelini Çağdaş Türk Camcılığı Merke-
zi haline dönüşümünü sağlayacaktı.

Şekil 2: Camköy El Sanatları Merkezi (Ö. Küçükerman Arşivi)

“Camköy” geçmişi ve geleneği ısrarla koruyan ve bundan güç alarak yeni kimliğini 
oluşturan bir sanayi kültür, istihdam ve yaratıcılık köyü olacaktı. Aynı zamanda 
kültürel mirasın korunduğu, turizmle desteklenen istihdam yaratan bir ekosisteme 
dönüşecekti.

Kültürel Mirasın Korunması ve Yaratıcı Ekonomiler Kapsamında 

Beykoz -Paşabahçe- “Camköy Projesi”

Son yıllarda dünyada, uluslar, Avrupa birliği gibi ulusların oluşturduğu birlikler ve 
Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü (UNC-
TAD), Uluslararası Ticaret Merkezi (UNWTO), “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu” (UNESCO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) gibi uluslararası örgütler, ekonomik gelişimi yaratmanın sadece ekonomik 
değerler ve klasik ekonomik kavram ve yaklaşımlarla sağlanamayacağı düşüncesiy-
le kavramlar üretmeye, programlar ve organizasyonlar örgütlemeye çalışmaktadır. 

Gittikçe karmaşıklaşan bu kavramsal çalışmalar, organizasyonlar ve programlar 
dünya için sürdürülebilir ve insani gelişmeyi önceleyen bütünleşik değerleri bir-
birinin itici gücü olarak kullanarak bir yeni ekonomik düzen oluşturmaya çalış-
maktadır. 

Sürdürülebilir insani kalkınmanın baş aktörü, ekonomik gelişimin çevresel, sosyal 
ve kültürel kalkınma ile değerlendirilmesinin gerektiği anlaşılan günümüzde, eski 
ürün merkezli ekonomik kalkınma nosyonu, yerini insan merkezli bir yaklaşıma 
bırakmıştır. Artık yeni insani ve çevresel bir uygarlık gelişimi stratejisi oluşumu 

için çalışılmaktadır. Bu değişim sürecinde UNESCO, sürdürülebilir kalkınmanın 
sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarını içeren, bütünsel bir yaklaşımı ve bu yak-
laşımda en önemli unsurlardan biri olan ‘kültürel miras’ın ele alınmasını önermek-
tedir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü UNCTAD, 2008, yaratıcı ekono-
milerde kültürel mirasın, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedef-
lerine ulaşmada, sosyo-ekonomik büyüme ve iş yaratma potansiyelinin ve toplum-
sal katılım, kültürel çeşitlilik ve insani gelişmeyi teşvik etmesinin altını çizmiştir. 
Avrupa Konseyi ‘Faro-Toplum İçin Kültürel Mirasın Değeri Çerçeve Sözleşmesi’n-
de kültürel miras ve yaratıcılık arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Kültürel mi-
rası korumanın, sürdürülebilir kalkınmanın ve yaratıcılığın karşılıklı destekleyicisi 
şeklinde merkezi bir faktör olduğunu belirtmektedir. Kültürel miras bireye ve top-
luma bir kimlik, yenilik ve yaratıcılık kaynağı haline gelerek yaratıcı endüstrileri 
güçlendiren ve yaratıcılara/düşünürlere ilham veren kapasitesi ile doğrudan ve do-
laylı ekonomik kalkınmaya katkı yaratmaktadır.

Son yıllarda üzerinde kavramsal çalışmalar yapılarak bu bütünleşik ekonomik ya-
pıyı oluşturmak üzere ortaya konan kavramlardan bazıları; Kültür ekonomileri, 
yaratıcı ekonomiler, yaratıcı endüstriler, yaratıcı bölgeler, yaratıcı şehirler, yaratıcı 
şehirler ağı gibi kavramlardır. Bu kavramlar, sürdürülebilir insani kalkınma ve kül-
türel miras olgusu ile birlikte ele alınarak “yeni ekonomi düzenin” temelleri atılma-
ya çalışılmaktadır.

Yaratıcı Ekonomiler – Yaratıcı Endüstriler

Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü (UNCTAD) önemli bir kavramı, 
“Yaratıcı Ekonomi” tanımını, dünya ekonomi ve kalkınma gündemine sunmuş-
tur. Yaratıcı ekonomi, imgelerin, seslerin, metinlerin ve sembollerin hâkim olduğu 
çağdaş bir dünyada yaratıcılık, kültür, ekonomi ve teknoloji arasındaki arabirimle 
ilgilenen yeni bir kavramdır. Yaratıcı endüstriler dünya ekonomisindeki en dina-
mik sektörlerden olup, gelişmekte olan ülkelerin, global ekonominin hedeflediği 
seviyelere sıçraması için yeni fırsatlar sunmaktadır.

Yaratıcı ekonomilerin yaratılması ve geliştirilmesinde en önemli yapılardan biri 
olan yaratıcı endüstriler, Dünya Fikri Haklar Organizasyonu (WIPO) tarafından, 
korunan ürün ya da hizmetlerin yaratılması yanında, bunların üretimini, yayınlan-
masını, duyurulmasını, satışı ve dağıtımını yapan ya da sunan faaliyetlerin bileşimi 
olarak tanımlamaktadır. İngiliz Kültür Medya ve Spor Müdürlüğü (DCMS), yara-
tıcı endüstriyi, temeli kişisel yaratıcılık, beceri ve yeteneğe dayanan, fikri mülkiye-
tin geliştirilmesi ve kullanılması ile değer ve istihdam yaratma potansiyeline sahip 
sektörlerin bileşimi olarak tanımlamaktadır. 

Beykoz-Paşabahçe-Camköy Projesi gerek hedefleri açısından gerekse planlanması 
açısından yaratıcı ekonomiler ve yaratıcı endüstriler kavramlarının henüz ortaya 
konmadığı ve kavramsal olarak geliştirilmediği bir dönemde neredeyse bu kav-
ramların pratikte nasıl gerçeğe dönüşeceğinin projesi olarak ortaya konmuştur.
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Yaratıcı Bölgeler

Avrupa Birliği, UNESCO vb. kuruluşların önemsediği, üzerinde çalıştığı, ekono-
mik kültürel sistemler ve organizasyonlar kurarak bölgeleri, şehirleri, ülkeleri bu 
yeni ekonomik yaklaşım doğrultusunda birbirine bağlamaya çalıştığı girişimlere 
Türkiye de katılmaya çalışmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım teşvik ve 
desteklerini bu ana yaklaşımlar üzerinden sürdürmeye çalışmaktadır.

Bunlardan biri, bölgesel destek çalışmalarıdır. Sosyal geliştirmeyi destekleme prog-
ramı (sogep) programı kapsamında il bazında projelere destekler vermektedir. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yürütülen mali iş 
birliği çerçevesindeki çalışmalardan olan, rekabetçi sektörler kapsamında da pro-
jeleri desteklemektedir. Bu projeler girişimcilerin teknolojik birikimini artırmayı, 
tasarım ve markalaşmada ülkemizi bir üst seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir.

Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere yönelik en önemli programı olan Rekabet Edebilirlik 
ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (CIP-Competitiveness and Innovation Program-
me) 1. alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP-Entrepreneurship 
and Innovation Programme) Türkiye’deki ulusal koordinasyonu, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. CIP-EIP kapsamındaki en güncel çağ-
rılardan biri olan ‘Avrupa Yaratıcı Bölgeleri’ konulu proje teklif çağrısı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmıştır.

Söz konusu proje çağrısı kapsamında, geleneksel sanayi bölgelerinin yenilenmesin-
de yaratıcı endüstrilerin dönüştürücü gücünü göstermek amacıyla iki adet büyük 
ölçekli ‘Avrupa Yaratıcı Bölgeleri’nin oluşturulması öngörülmektedir. ‘Avrupa Yara-
tıcı Bölgeleri’, geleneksel sanayi bölgelerinin güçlü bir değer mirasına ve kültürel 
kimliğe sahip geleneksel ekonomiden sürdürülebilir ve yenilikçi bir ekonomiye ge-
çişini destekleyecektir. Bu çerçevede, kültürel, mesleki ve imalat odaklı sanayilerin 
yapısal dönüşümünü canlandırmak için her türlü yaratıcılığın desteklenmesi ve ya-
ratıcı endüstrilerin ve hizmet inovasyonunun daha iyi kullanılması sağlanacaktır. 

Türk camcılığının geliştiği bölge olarak İstanbul- Beykoz da “yaratıcı bölge” tanı-
mına uyum sağlamaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yürütülen 
mali iş birliği çerçevesindeki çalışmalardan olan, rekabetçi sektörler programı 2. 
dönemi proje teklif çağrısı (Yaratıcı Endüstriler) incelendiğinde oluşturulan tema-
ların ve uygun faaliyetlerin 1983 yılından başlayarak hayata geçirilmeye çalışılan, 
Beykoz-Paşabahçe-Camköy Projesi’nin amaç ve ilkeleriyle örtüştüğü tespit edil-
mektedir.

Çağrıda yer verilen Temalar: 

-Yaratıcı endüstrileri destekleyecek ortamın oluşturulması

-Ürün geliştirme, kapasite geliştirme ve ağ oluşturma 

Uygun Faaliyetler:

-Yaratıcı endüstriler için girişimcilerin ve kullanıcıların kullanımına açık ortak 
kullanım alanlarının oluşturulması, mevcutların iyileştirilmesi (prototip laboratu-
varları, test-deney alanları, çalışma ofisleri ve bunun gibi)

-Tasarım, fikir, içerik, ürün geliştirme faaliyetleri

-Ürün geliştirme, prototip yapma, pazarlama, ticarileştirme, finans, ihracat ve fikri 
mülkiyet alanlarında danışmanlık desteği

-Yaratıcı endüstri ürünlerini uluslararası dönüştürme ve markalaşma desteği

-Tasarımcılar, yaratıcılar, girişimcilere ve KOBİ’lere yönelik kapasite geliştirme ve 
eğitim programlarının düzenlenmesi

-Uluslararası ve Avrupa’daki yaratıcı platformlar, kümeler ve merkezler arasında iş 
birliğinin geliştirilmesi ve yaratıcı platformlar arasında ağ oluşturulması.

-Yaratıcı endüstrilere ilişkin farkındalık oluşturma, tanıtım faaliyetlerinin düzen-
lenmesi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın projelere kaynak aktarmak için proje seçim kri-
terleri incelendiğinde Beykoz-Paşabahçe-Camköy Projesinin tüm bu kriterlere uy-
gunluğunu görmekteyiz.

Yaratıcı Şehirler ve Yaratıcı Şehirler Ağı

Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network) UNESCO tarafından 
2004 yılında yaratılmış olup, çeşitli bölgelerden farklı gelir seviyeleri, kapasite ve 
nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren 
bir girişimdir.

Şehirler tarihi ve kültürel geçmişleri ve çeşitli kültür aktörlerini bir arada bulun-
duran dinamik yapılarıyla yaratıcılığın yeni boyutlarını üretmeye ve keşfetme ye-
teneğine sahiptirler.

Program, yerel aktörler tarafından yürütülen kültürel endüstrilerin yaratıcı, eko-
nomik, sosyal potansiyelini geliştirmeyi amaçlamakta ve bu sebeple UNESCO’nun 
kültürel çeşitlilik ideallerini desteklemektedir. Yaratıcı şehirler arasına katılan 6 ili-
miz bulunmaktadır. Bu illerimiz; Gaziantep – Gastronomi (2015), Hatay – Gastro-
nomi (2017), İstanbul – Tasarım (2017), Kütahya – Zanaat ve Halk Sanatları (2017), 
Afyonkarahisar – Gastronomi (2019), Kırşehir – Müzik (2019).

İstanbul, yaratıcı şehir olarak 2017 yılında, tasarım konusunda tescillenmiştir. Fa-
kat İstanbul yaratıcı şehir olarak, ana temaların birçoğunu aynı zamanda içinde 
barındıran bir şehirdir. Örneğin Kütahya çini değeri nedeniyle zanaat ve halk sa-
natları temasında seçilmiştir. İstanbul da birçok değer bu temalara uygun nitelik 
taşımaktadır, camcılık da bunlardan biridir.

İstanbul Sanayi Odası’nın “İstanbul Endüstriyel Tasarım Ekosistem Ekseni Proje-
si” yaratıcı endüstriler başlığı altında bakanlıktan destek almaya hak kazanmıştır. 
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Beykoz-Paşabahçe-Camköy Projesi endüstriyel tasarım ana temasında da öne çı-
kabilecek projelerden biridir.

Yaratıcı şehirler ağı, şehirlerin kendi yetenek enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı 
endüstri sektörlerine göre şekillendirilmiştir: Edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk 
sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları. İstanbul 2017 yılında tasarım 
ana temasında yaratıcı şehir olarak ilan edilmiştir ve yaratıcı şehirler ağı projesine 
dâhil edilecektir. 

Sonuç

Küreselleşen dünyamızda, yaratıcı ekonominin dinamiklerinin daha iyi anlaşılma-
sının bir ihtiyaç haline geldiği görülmektedir. Buna göre kültürel miras, tüm sanat 
dalları ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ruhudur. Kültürel miras artık sürdürü-
lebilir kalkınma ve yaşam kalitesi için bir temel olmakta, toplumlar arası diyalog, iş 
birliği yanında kişisel gelişim için bir katalizör olarak görülmektedir.

İstanbul tarihi ve kültürel değerleri, mimari ve endüstriyel miras ögeleri bakımın-
dan dünyadaki büyük ve önemli şehirler arasında bu bütünleşik değerleri bakımın-
dan öne çıkmaktadır. Dünyada yaşanan bu değişimler, İstanbul’un bir tasarım şehri 
ve “marka şehir” olması için çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bu konuda İstanbul, bütünleşik bir yaklaşım ve planlama ile ele alınarak yaşayan-
ların mutlu, huzurlu, insani gelişmişlik olarak ilerlemiş, ekonomik olarak gelişmiş 
bir kent haline getirilebilir.

Yaratıcı ekonomiler ve yaratıcı endüstriler bağlamında İstanbul’un söz konusu de-
ğerleri arasında bulunan Beykoz bölgesi, kültürel ve ekonomik potansiyellerinin 
ortaya çıkarılacağı, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğinin sağlandığı bir bölgesel 
değer olarak ortaya çıkartılabilir.

Yaratıcı endüstrileri geliştirilmesi için öngörülen ve tüm bu kuruluşlar tarafından 
ortaya konan yapılması gerekenler listesine bakacak olursak tüm bu maddelerin 
“BEYKOZ – PAŞABAHÇE CAMKÖY” projesinin nitelikleri ve hedefleri ile örtüş-
tüğü görülmektedir.

Kültürel mirası koruma ve bu korumanın etkilediği alanlar kapsamında 19. yüzyıl 
cam sanayiinin merkezi olan Beykoz’da son 200 yıllık Türk cam sanatı kültürel 
mirasının ortaya konması ve sürdürülmesine ilişkin gerçekleştirilmiş olan Bey-
koz-CAMKÖY projesi, kültürel miras ve yaratıcı endüstriler kavramlarının daha 
ortaya çıkmasından çok önce Türk cam sanatı ve camcılık geleneğinin değerini 
bilen ve bu değeri ve kültürel birikimi gelecek nesillere aktarımını sağlayacak bir 
proje olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzün değişen koruma yaklaşımları baz alındığında 1987 yılında aynı yak-
laşımla önemli bir öngörü ve hassasiyetle tasarlanan bu projenin sahip olduğu 
niteliklerinden dolayı günümüzde güncellenerek hayata geçirilmesi, fabrika ve 

çevresinin sığ bir yaklaşımla sadece boğazın doğal güzelliklerinden yararlanan tu-
rizm tesisi ve otel olarak kullanımının tüm bu kazanımları ortadan kaldıracağını 
düşündürmektedir.

Proje, 200 yıllık camcılık geleneği ve ustalığının birikimiyle önemli bir özellik ka-
zanan Beykoz ve Paşabahçe bölgesinde, camcılık bilgisinin ve sanat ağırlıklı cam 
üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak için kurgulanmıştır. Yerel kaynaklara uy-
gun özel bir camcılık köyünün kurulması, özel hammaddeler ve tekniklerle cam 
sanatının uygulandığı, bu sayede bölgenin kodlarında yer alan bir yaratıcı ekonomi 
unsuru haline gelmesi, Türk cam sanatı için kültürel mirası koruma laboratuvarı 
rolü oynaması, aynı zamanda yaratıcı ekonomiler ve yaratıcı endüstriler kavramla-
rının hayata geçirildiği bir bölgenin oluşumunu sağlayacaktır. İstanbul’un yaratıcı 
şehir olarak seçilme nedenini güçlendirecek bu proje, İstanbul’daki birçok bölgesel 
proje ile entegre edilerek kendi içinde kuracağı kültürel ve ekonomik ağ ile yaratıcı 
şehirler ağının en değerli şehri haline gelmesini sağlayacaktır.
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Modernleşen Osmanlı Cam 
Üretimi: Paşabahçe Şişe 
Fabrikası

Fatih DAMLIBAĞ1

XIX. yüzyılda Beykoz, cam üretimi alanında önemli gelişmelere sahne olmuştur. 
III. Selim döneminde Mehmet Dede, İtalya Venedik’e giderek opal cam yapım 
tekniğini öğrenmiştir. (Canav, 1986, s.12) Mehmet Dede geri dönünce Beykoz’da 
bir tesis kurmuştur. Kurduğu bu tesis kendine has tarzıyla XIX. yüzyıla damgasını 
vuran Beykoz işi cam üretiminin ilk uygulamalarının görüldüğü imalathane ol-
muştur. Bu tesiste Beykoz işi fincan, sürahi, gülabdan ve vazo benzeri cam kaplar 
yapılmıştır. (Özkul Fındık, 2007, s.169) Beykoz’daki cam alanındaki ikinci tesis, İn-
cirköy Cam ve Kristal Fabrikası olmuştur. Fabrika 1845 yılında Mustafa Nuri Paşa 
tarafından kurulmuştur. Fakat finansal zorluklar geçirmesi sebebiyle, ertesi sene 
fabrika devlet tarafından satın alınmıştır. 1846’da üretime başlayan fabrika 12 yıl 
kadar üretimini sürdürmüştür. Ürettiği kaliteli ürünleri saraya ve padişaha sunan 
fabrika, ürünleriyle 1851 Londra ve 1856 Paris uluslararası sergilerine katılmıştır. 
(Bengisu ve Erdoğanlar Bengisu, 2013, s.81-82) 

Beykoz’da camcılık alanında yapılan ve bu çalışmanın da konusunu oluşturan 
1  Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, e-posta: fdamlibag@
gumushane.edu.tr
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üçüncü yatırımsa, II. Abdülhamid döneminde verilen bir imtiyazla gerçekleşmiştir. 
1884 tarihinde Mişon Levi adında Yahudi asıllı bir Osmanlı vatandaşı, Beykoz ile 
Servi Burnu arasında bir zücaciye fabrikası kurmak üzere imtiyaz almıştır. Bu im-
tiyazla buhar makinesi kullanarak cam eşyalar üretecektir. Sonrasında Mişon Levi, 
Avusturya vatandaşı Modiano ile ortak olmuştur. Bu imtiyazın talep edilmesi ve 
fabrikanın kurulmasında, cama olan talepteki artış önemli bir yer edinmiş olma-
lıdır. II. Abdülhamid döneminde sanat eseri vasfından çok, teknik amaçlı camlara 
ihtiyaç vardı. Gaz lambaları için ısıya dayanaklı kırılmaz cam lazımdı. Büyük pen-
cereler yapmak için büyük ve sağlam camlar gerekmekteydi. Diğer yandan esnafın 
da cam talebi başlamıştı. Örneğin belediye, işkembecilerin işkembelerini camlı do-
laplarda satmalarını şart koşmuştu. (Küçükerman, 2020, s.44)    

Şekil 1. Fabrikanın Sahibi Modiano’nun İmzası2

İmtiyaz Mukavelenamesi

1) Osmanlı vatandaşı ve tüccar olan Mişon Levi, makine ile cam eşyalar ürete-
cektir. Mişon Levi bu fabrikada her çeşit gaz lambası şişesi, eczacı sürahisi, kristal 
benzeri sürahiler, küçük büyük kadeh ve kupalar, her çeşit kandil, nargile ve gaz 
lambası, şekerci ve eczacı kavanozları gibi ürün çeşitliliği olarak geniş bir yelpazeyi 
hedeflemiştir. Mişon Levi fabrikanın yeri olarak Beykoz ile Servi Burnu arasında 
bir yer hedeflemiştir. Kendisine 10 senelik bir imtiyazla ruhsat verilmiştir. 

2) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren 10 sene boyunca, İstanbul ve çevresinde bu 
tarz üretim için kimseye ruhsat verilmeyecektir. 

3) İmtiyazın verildiği tarihten itibaren sekiz ay içerisinde fabrika inşasına başla-
nacaktır. Bundan bir sene sonraysa, fabrikada şişe imalatına geçilmelidir. Şayet bir 
sene geçtikten sonra imalata başlanamazsa veya imalata başlansa bile üretim dur-
durulursa ve ayrıca bu tarz bir üretim için talipli ortaya çıkarsa, imtiyaz geçerliliği-
ni kaybedecek olup yeni isteklilere ruhsat verilebilir.

4) Bu fabrikada hammadde olarak kullanılacak şişe toprağı Beykoz ve havalisinde-
ki devlet topraklarında bulunursa, imtiyaz sahibi bunu ücretsiz olarak kullanmak 
hakkına sahiptir. Şayet hammadde için kullanılacak bu arazilerin devlet tarafından 

2  BOA ŞD 2657/30.

satılması gerekirse, bu arazileri bedeli karşılığıyla imtiyaz sahibinin öncelikle satın 
almak hakkı olacaktır. Fakat fabrika hammaddesini özel mülk olan arazilerden te-
min edecek olursa, ilgili arazinin sahibinin onayını almak zorundadır.

5) Bu fabrikanın kuruluşu için ilk defa olarak Avrupa’dan getirtilecek makine ve 
teçhizat, gümrük resminden muaf tutulmuştur. On sene müddetle bu fabrikanın 
ürettiği mamullerin yurt içinde satılanları, kara veya deniz yoluyla taşınması fark 
etmeksizin gümrük resminden muaftır. Fabrikanın yurt dışına satılacak ürünleri 
de gümrük resminden muaf tutulmuştur. Fakat suistimalleri önlemek için gümrük 
tarafından konulacak kurallara, imtiyaz sahibi uymak zorundadır. İmtiyaz süresi 
olan 10 sene bitince, fabrikanın ürünleri diğer yerli fabrika ürünlerinin ödemekle 
yükümlü olduğu vergileri ödeyecektir. 

6) Bazı ustalar haricinde fabrika çalışanları, Osmanlı vatandaşları arasından se-
çilecektir. 

7) Bu fabrikada eski şişe atölyelerinde yapılmakta olan pul şişeler üretilmeyecek-
tir. Fakat bu eski şişe atölyeleri, yeni kurulacak bu fabrikanın mamullerini taklit 
ederek kristal olmamak şartıyla pul şişeler üretebilir. Bu tarz bir üretime yeni kuru-
lacak fabrikanın müdahale hakkı olmayacaktır. (BOA, A.DVNSMKLT.d. 1, s. 50-51, 
11 Zilkade 1301, 20 Ağustos 1300, 1 Eylül 1884)   

Saul Daniel Modiano fabrikanın sermaye sahibidir. Kendisi Selanik’te doğmasına 
rağmen, genç yaşlarından itibaren İtalya’da yaşamıştır. 1873’te Trieste’de kurduğu 
sigara kâğıdı fabrikasının ürünlerini, Osmanlı Devleti de dâhil pek çok ülkeye 
ihraç etmiştir.  Sonrasında Paşabahçe’deki şişe fabrikasını kurmuş olup, bölgenin 
kalkınması ve camcılığın gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. (İpek, 2011, s.136) 
Modiano Şişe Fabrikası dört cam fırınına sahip olup, 600 civarında işçi istihdam 
etmekteydi. Bu işçilerin 100 tanesi Avusturya İmparatorluğu’na ait Bohemya ve 
Styria bölgelerinden gelmişti. Fabrikanın etrafında yerleşim birimleri ve bir okul 
bulunmaktaydı. (İnal, 2011, s.743)  

Paşabahçe Şişe Fabrikasının Gümrük Vergisi Muafiyetini Sürdürme Çabaları

Paşabahçe Şişe Fabrikası’nın gümrük muafiyeti, 1894 yılında sona ermiştir. Fabrika 
yönetimi bu muafiyetin devamını sağlamak istemektedir. Çünkü muafiyetin sona 
ermesiyle birlikte, fabrika ürünlerinden gümrük vergisi alınmaya başlanmıştır. Bu 
vergi sonrası fabrika yönetimi, fabrikanın yabancı rekabetine dayanamayacağını 
düşünmektedir. Bu gerekçeyle eskiden olduğu gibi, fabrikanın ürünlerinden güm-
rük vergisi alınmamasını talep etmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin ülkedeki ticaret ve 
sanayinin genişlemesi ve ilerlemesine katkı yapan kuruluşlara bazı imkânlar ta-
nıdığını belirterek bu taleplerini güçlendirmek istemişlerdir. Ticaret ve Nafıa Ne-
zareti ise ilgili fabrikanın, devletin bu hedeflerine uygun faaliyette bulunduğunu 
düşünmüştür. Bu gerekçelerle istenilen muafiyet fabrikaya tanınarak, hem fabrika-
nın sürekliliği sağlanmalı hem de ürünleri yabancı rekabetine karşı korunmalıdır.

  “…gümrük resmi alınmasına başlandığından ve bu halde rekabet-i ecnebiyyeye 
mukavemet idemeyüb… mamulat-ı mebhusenin kemâ-fis-sâbık resm-i mezkûr-
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dan muafiyeti istida ve istirham olunmuş… Memalik-i Mahrusa-i Şahanede tica-
ret ve sanayinin tevsii ve terakkisine hadım olacak müessesât hakkında bazı gûne 
müsaadât… mezkûr fabrika dahi o kabilden bulunmasına göre mamulatının re-
kabet-i ecnebiyyeden muhafazası ve fabrika ve masnuatının idamesi zımnında…” 
(BOA, ŞD 1203/23, 21 Ramazan 1312, 6 Mart 1311, 18 Mart 1895)   

Fabrikanın işleticisi ve sahibi sıfatıyla verdiği dilekçesinde Modiano, fabrikanın 
ürünlerinin gümrük muafiyetiyle ilgili taleplerini sıralamıştır. Paşabahçe Şişe Fab-
rikası’nın gümrük muafiyeti beş sene uzatılmıştır. Modiano bu uzatmanın güm-
rük yetkilileri tarafından doğru uygulanmadığı kanaatindedir. Fabrikanın kuruluş 
imtiyazıyla kendilerine tanınan muafiyet, 1 Eylül 1884 tarihinde başlayıp 1 Eylül 
1894 tarihinde sona ermiştir. Fabrika gümrük muafiyetini uzatmaya çalıştığı sü-
reçte gümrük vergisi ödemeye devam etmiştir. Sonunda fabrikanın talebi uygun 
bulunup, istedikleri muafiyet tanınmıştır. Fakat fabrika yönetimi aradaki geçen za-
manda ödedikleri gümrük vergilerini geri almak istemişlerdir. Gümrük yetkilileri 
ise ilave muafiyet süresini, konunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren başlayan 
yeni bir düzenleme olarak kabul etmiştir. Fabrika yönetiminin bu konudaki iddia-
sıysa, kendilerine tanınan gümrük muafiyetinin bir devamlılık taşıdığı yönündedir.     

“…Paşabağçesindeki eşya-yı zücaciye fabrikamıza mahsus olan muafiyet müdde-
ti beş sene daha temdid buyurulmuş olduğına mebni bidayeten ita buyurılan 20 
Ağustos 1300 tarihli imtiyaz… nazaran 20 Ağustos 1310 tarihinde münkazî olmuş 
bulunan on sene müddet muafiyetden işbu irade-i seniyye… tebliğ ve tenfizine ka-
dar geçen müddetde alınan gümrük rüsumunun da reddi hükm-ü irade-i seniy-
yenin netayic-i tabiyesinden bulunmuş iken emanet-i celile-i müşarünileyha tem-
didden ibaret olan işbu irade-i seniyyeyi tebliğinden itibaren meri bir muafiyet-i 
cedide olmak üzere kabul ve tağyir ile red-di rüsum hakkındaki mütalibe-i meş-
rua-i bendeganemizi icrada tereddüd eylemekde olduğından ve hâlbuki bervech-i 
maruzat muafiyet-i mezkûra zikrolunan on senenin tarih-i inkızasından itibaren 
daha beş sene temadi ve devamını mütezammın idüği bedihi olub…” (BOA, ŞD 
2657/30, 8 Temmuz 1311, 20 Temmuz 1895)

Sadaret makamı Modiano’nun talebi sonrası konuyu incelemiştir. Sadaret, ilgili 
belgelerde konunun net olmadığı kanaatine varınca konuyu Şura-yı Devlet’e ha-
vale etmiştir. “…işbu temdidin suret-i itibarına dair evrakında işaret ve sarahat gö-
rilmediğinden şura-yı mezkûrca tedkiki…” (BOA, ŞD 2657/30, 12 Safer 1313, 22 
Temmuz 1311, 3 Ağustos 1895)

Konu Sadaret makamının havalesiyle, Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi’nin önüne 
gelmiştir. İlgili daire fabrikanın on yıllık muafiyet süresinin beş yıl daha uzatıl-
dığını belirtmiştir. Uzatmanın, önceki sürenin sonundan başlatılmasını ise gayet 
doğal karşılamıştır. Modiano’nun talebini haklı bulan Tanzimat Dairesi, konunun 
Rüsumat Emaneti’ne bildirilmesini istemiştir. “…Şura-yı Devlet Tanzimat Daire-
sinden virilen mazbatada müddet-i muafiyet olan on sene ahiren beş sene daha 
temdid idilmiş olduğından bunun müddet-i sabıkanın inkızasından itibar idilmesi 
tabi bulunduğından Rüsumat Emanet-i celilesine tebliğle…” (BOA, ŞD 593/36, 23 
Şevval 1313, 26 Mart 1312, 7 Nisan 1896)

Paşabahçe Şişe Fabrikası’nın uzatılan gümrük muafiyeti, 1899 yılında sona ere-
cektir. Fabrikanın sahibi olan Modiano, bu sürenin sonuna yaklaşıldığı beyanıyla 
Sadaret makamına bir dilekçe vermiştir. Bu dilekçesinde fabrikanın vergi muafiyet-
lerini alabildiğine genişletmeye çalışmıştır. Fabrika ürünlerinin gümrük muafiye-
tinin sürmesinin yanı sıra yurt dışından getirtilecek hammadde ve maden kömü-
rünün de gümrük vergisinden muaf tutulmasını istemiştir. Ayrıca fabrikanın on 
beş yıllığına, emlak vergisinden de muaf olmasını talep etmiştir. Sadaret makamı 
ilk imtiyazda olmayan üç muafiyet talebiyle birlikte, konuyu Ticaret ve Nafıa Ne-
zareti’ne havale etmiştir. “…eşya-i zücaciye fabrikası mamulatının dâhili gümrük 
resminden istisnası içün muayyen müddetin hitam bulmak üzere olduğından… 
mezkûr fabrikanın on beş sene müddetle emlak virgüsinden ve memalik-i ecne-
biyyeden celb idilecek mevadd-ı asliye ve maden kömüri ile fabrika mamulatının 
gümrük rüsumundan afv ve istisnası istidasını havi mezkûr fabrikanın sahibi ve 
işledicisi Modiano imzasıyla virilen arzuhal…” (BOA, BEO 1236/92694, 20 Receb 
1316, 23 Teşrinisani 1314, 5 Aralık 1898) 

İstanbul Ticaret Odası’nın Paşabahçe Şişe Fabrikası Hakkındaki Raporu

Paşabahçe Şişe Fabrikası, gümrük vergisi muafiyetini bir kere daha uzatmak is-
temiştir. Bu talep sonrası Ticaret ve Nafıa Nezareti, İstanbul Ticaret Odası’ndan 
fabrikanın üretim, ihracat ve tüketimi hakkında bir rapor istemiştir. Fabrika yö-
netimi odaya hem istenilen konularda bilgi vereceğini hem de incelenmek üzere 
fabrikanın bilanço defterlerini sunacağını belirtmiştir. Oda ise istenilen raporu, 
19 Haziran 1899 tarihinde Ticaret ve Nafıa Nezareti’ne sunmuştur. Oda kurduğu 
heyet ve bu iş için tahsis ettiği özel komisyonla hem görüşmeler yapmış hem de 
ilgili fabrikanın defterleri üzerinde incelemelerde bulunmuştur.  Oda bu fabrikanın 
kuruluşu için ciddi bir miktarın harcandığını ve işletme sermayesi olarak da bü-
yük bir meblağın kullanıldığını belirtmiştir. Sermayesinin dışında fabrikanın ülke 
istihdamına katkısı da büyük boyutlara ulaşmaktadır. Fabrika madenci ve hamal 
gibi vasıfsız elemanların haricinde, günlük dört yüz insana iş imkânı sağlamakta-
dır. Ayrıca fabrika kurulu olduğu Paşabahçe’nin civar köylerini de kalkındırmıştır. 
Oda yavaş yavaş artış gösteren fabrika üretiminin yarısının, İstanbul piyasasında 
satıldığını tahmin etmektedir. Geri kalan üretiminin de ciddi bir piyasası olup, 
fabrika Yunanistan, Bulgaristan, Mısır ve Osmanlı Devleti’nin diğer vilayetlerine 
satış ve ihracat yapmaktadır. Ticaret odası fabrikanın sermaye, istihdam ve piyasa 
durumunu inceledikten sonra, fabrikanın kâr zarar durumunu analize geçmiştir. 
Fabrika, sermayedarlarına temettü dağıtamamaktadır. Çünkü son üç yılda 4458 
lira zarar etmiştir. Ticaret odasına göre fabrikanın on dört yıldır faaliyetini sür-
dürebilmesi; fabrikaya kuruluşu sırasında devletin tanıdığı muafiyetlerle, fabrika 
sahibinin işine dört elle sarılması sebeplerine dayanmaktadır.      

“…mezkûr fabrikanın imalat ve ihracat ve istihlakatı hakkında taleb olunan iza-
hatı müstedi-i mumaileyhimin Dersaadet Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Otasına vi-
receğini ve fabrikanın bilanço defterlerini dahi irae ideceğini ifade itmesiyle otaca 
tahkikat ve tedkikat icrasıyla neticesinin ilaven mütalaa ile makam-ı devletlerine 
arz ve işarı ifade olundığı… bu babda ota heyetince ve suret-i mahsusa da tayin 
kılınan komisyonca cereyan iden müzakerat ve mezkûr fabrika defterlerince icra 
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kılınan tedkikat neticesinde işbu fabrikanın tesis ve idaresiçün külliyetlü akçe sarf 
ve tahsis olunmuş olduğı ve bu yüzden madenci ve hamal misillü müstahdemin-
den başka yevmi dört yüz adam işleyerek temin-i intiaş eylemekde bulundığı gibi 
bu fabrikanın kâin oldığı Paşabağçesi civarı karyelerinin dahi imarına bais olmuş 
idüği ve tedricen tezayid iden mamulatının tahminen nısfı Dersaadet piyasasınca 
bey ve füruht olunub mabakisi dahi hıtta-i Mısriyeye ve vilayât-ı saire-i şahaneye 
ve Bulgaristan emaretine ve Yunanistana sevk ve ihrac oluna geldiği halde tesis-i 
mezkûr içün sarf ve tahsis olunan mebaliğa temettü tefriki şöyle tursun son üç 
sene zarfında dahi dört bin dört yüz elli sekiz lira da ziyan gösterdiği nümayan ve 
mezkûr fabrikanın on dört seneden berü muamelata devam idebilmesi fabrikanın 
hin-ü inşasında taraf-ı hükümet-i seniyyeden ihsan buyurılan muafiyât ile müste-
di-i mumaileyhin fevkalade bir suretde tahammül ve metanet göstermesiyle müm-
kün olabildiği müsteban olmuşdır…” (BOA, ŞD 1214/19, 11 Safer 1317, 7 Haziran 
1315, 19 Haziran 1899)    

İstanbul Ticaret Odası reisi İbrahim Ferid raporunun devamında, Paşabahçe Şişe 
Fabrikası gibi yerel fabrikaların üretiminin az çok Avrupa rekabetiyle karşı karşıya 
kalacağını belirtmiştir. Bu rekabetin varlığı son derece doğal bir durumdur. Fakat 
modern memleketlerde olduğu gibi, Osmanlı fabrikalarının da bu rekabete karşı 
bazı yardım, imtiyaz ve muafiyetlerle desteklenmesi gerekmektedir. İbrahim Ferid 
raporunu bitirirken üretimin gümrük vergisi muafiyetinin yanı sıra fabrikada kul-
lanılan hammadde ve yakıtın da bu vergiden muaf tutulmasını istemiştir. Ayrıca 
fabrikanın bina ve arsasından da emlak vergisi talep edilmemesi gerektiğini savu-
narak raporunu tamamlamıştır.   

“…ihdas olunan bu gibi fabrikalarda istihzar olunan emtia ve eşyayı öte denberü 
imal ve irsal iden Avrupa fabrikalarının sarfiyatınca az çok müteessir olması umur-ı 
tabiyeden olduğına ve bundan tevellüd iden fikr-i rekabete karşu turılabilmesiçün 
Osmanlı fabrikalarının dahi memalik-i mütemeddine-i saire fabrikaları gibi… sı-
yanet ve bazı imtiyazât ve muafiyâta mazhariyetle himayet idilmesi lazıme-i halden 
bulundığına binaen müstedi-i mumaileyhin badema dahi muamelatına devam 
idebilmesiçün istimal olunacak mevadd-ı ibtidaiye ve mahrukat ve malzeme-i sai-
re ile imal olunacak eşyanın dâhili gümrük rüsumı hakkındaki muafiyetinin idame 
ve ibkasıyla beraber emlak virgüsinden dahi afvı derece-i vücubda bulundığının…” 
(BOA, ŞD 1214/19, 11 Safer 1317, 7 Haziran 1315, 19 Haziran 1899)        

Paşabahçe Şişe Fabrikası Gümrük Muafiyetinin İkinci Kez Uzatılması

Fabrika yönetimi Osmanlı Devleti’ne verdiği dilekçeyle, eğer talep ettikleri vergi 
muafiyeti yenilenmezse fabrikayı kapatacaklarını bildirmişlerdir. Ticaret ve Nafıa 
Nezareti ise İstanbul Ticaret Odası’ndan fabrikanın taleplerini destekleyen yönde 
bir rapor almıştır. Ticaret ve Nafıa Nezareti gümrük muafiyetinin ilk uzatımında, 
bir daha tekrarlanmamasının şart koşulduğunu belirtmiştir. Fakat nezaret, fabrika-
nın devamlılığının sağlanmasını önemli görmektedir. Bunun için de 20 Ekim 1899 
tarihinde sona eren gümrük vergisi muafiyetinin, bu tarihten itibaren beş yıl daha 
uzatılmasını istemiştir.

 “…müstedi-i mumaileyh ledet-tebliğ tecdid-i muafiyet olunmadığı takdirde fabri-
kanın kapanacağını dermeyan eylemesi üzerine… muafiyet-i ahire bir daha tem-
did idilmemek üzere ihsan buyurılmış ise de temdid-i muafiyet suret-i tervic idil-
mediği takdirde fabrikanın devamı kabil olamayacağı işar olundığına binaen işbu 
bin üç yüz on beş senesi teşrinievvelinin sekizinci güni hitam bulacak olan… güm-
rük resm-i muafiyetinin mezkûr tarihden itibaren beş sene daha temdidi lüzumu-
nun…” (BOA, ŞD 1214/19, 16 Rebiülahir 1317, 11 Ağustos 1315, 23 Ağustos 1899)

Fabrika imtiyaz mukavelenamesinde on yıllık bir gümrük muafiyeti ile işe başla-
dıktan sonra, bu konudaki muafiyet için beş yıllık bir uzatma almıştır. Fabrika bu 
uzatmanın da sona ermesi sonrası, ikinci bir beş yıllık uzatma daha talep etmiştir. 
Fabrika yönetimi maliyetini azaltacak bu muafiyeti alsa da uygulamanın nasıl yapı-
lacağı noktasında Rüsumat Emaneti ile aralarında bir anlaşmazlık yaşanmıştır. İlk 
uzatmada olduğu gibi fabrika yönetiminin iddiası, ikinci uzatmanın da devamlılık 
arz ettiği yönündedir. Bu gerekçeye dayanan yönetim, ilk uzatmanın sona ermesi 
ile ikinci uzatmanın onaylanması arasında ödediği gümrük vergilerini geri talep 
etmiştir. 27 Ağustos 1900 tarihli tezkire, fabrikanın ikinci muafiyet talebini onayla-
mıştır. Fakat bu tezkirenin Rüsumat Emaneti’ne tebliği bir yıl kadar bir süre almış-
tır. Bu sürede fabrikanın satılan ürünleri için, 107.393,5 kuruşluk gümrük vergisi 
tahsil edilmiştir. Fabrika yönetimi ise gümrük vergisi ödediği bu dönemde, ürünle-
rinin fiyatına bu vergiyi aynen yansıtmıştır. Bu zam sonrası Rüsumat Emaneti’nin 
İstanbul birimi, gümrük vergisinin gerçekte fabrika tarafından değil de müşteriler 
tarafından ödendiği kanaatindedir. Bu durum karşısında da ilgili verginin, fabrika 
yönetimine geri ödenmesini uygun bulmamıştır. Fabrikaya başlangıçta tanınan on 
yıllık gümrük muafiyeti sonrası, beş yıllık ilk muafiyet tanınırken devlet konunun 
bir daha uzatılmamasını şart koşmuştur. Bu şart sebebiyle ikinci beş yıllık muafiyet, 
süregelen değil, yeni tanınan bir muafiyet olarak kabul edilmiştir. 

“…evvelce temdid idilen beş sene müddetin tarih-i inkızasından itibaren ahiren 
temdidi hakkında 14 Ağustos 1316 tarihlü tezkire-i samiyeyle vuku bulan tebliğ… 
kadar güzeran iden bir sene kadar müddet zarfında mezkûr fabrika mamulatının 
sair taraflara imrar olunanlardan alınan gümrük resminin mikdarı yüz yedi bin 
üç yüz toksan üç buçuk guruş idüği ve ol vakit mamulatın fiyatına gümrük res-
minin zammı suretiyle füruht olunmuş ve resm-i mezkûr fabrikadan değil müş-
teriler tarafından virilmiş dimek olduğı beyanıyla resm-i mehuz-ı mezkûrun iade 
olunmaması münasib mütalaa olunduğı Dersaadet mülhakatı Rüsumat Nezare-
tinden ba-tahrirat-ı cevabiye bildirilmişdir bu babda icra olunan tedkikata göre 
mezkûr fabrika mamulatı bidayeten on sene resm-i gümrükden afv buyurulmuş ve 
bu müddetin inkızasına mebni bir daha temdid idilmemek şartıyla beş sene daha 
müddet-i muafiyetinin temdidi… ikinci defa temdid olundığı beyan buyurılan beş 
sene müddet mücerred bir atıfet-i seniyye-i fevkalade olmak üzere virilmiş olduğı 
anlaşılmasına…” (BOA, ŞD 593/36, 22 Receb 1319, 22 Teşrinievvel 1317, 4 Kasım 
1901)  

Fabrika yönetimi 3 Aralık 1901 tarihinde taleplerini Şura-yı Devlet’e bir dilekçey-
le iletmiştir. Bu makamın ilk uzatmayı kendi istekleri dâhilinde değerlendirmesi, 
fabrika yönetimini cesaretlendirmiş olmalıdır. Dilekçelerinde bir buçuk senedir 
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uğraştıkları sorunlarının çözülüp, ilgili dönemde ödedikleri gümrük vergisinin 
kendilerine iadesini talep etmişlerdir. (BOA, ŞD 593/36, 20 Teşrinisani 1317, 3 Ara-
lık 1901)

Paşabahçe Şişe Fabrikası imtiyazında, fabrikanın ürünlerine on yıllığına hem iç 
hem de dış gümrük vergileri muafiyeti tanınmıştı. Sonrasında fabrika yönetiminin 
iki farklı zamandaki talepleriyle, Osmanlı Devleti bu süreyi yirmi yıla uzatmıştır. 
Fakat bu uzatma süresinin de sonuna gelinmiştir. Osmanlı Devleti bu uzatmanın 
da sonuna gelindiği gerekçesiyle, fabrikanın ürünlerinden gümrük vergisine kar-
şılık getirilen teçhizat-ı askeriye ianesi adıyla vergi almak istemiştir.3 “…mezkûr 
fabrika mamulatı on sene müddetle gümrük resminden muaf olub muahharan… 
temdid ve yirmi seneye iblağ buyurulmuş olub ahiren müddet-i mezkûranın mün-
kazî olduğu beyanıyla mezkûr fabrika mamulatından resmi gümrüğe bedel mevzu 
olan techizat-ı askeriye ianesi alınmak istenilmiş…” (BOA, ŞD 596/1, 3 Rebiülevvel 
1322, 5 Mayıs 1320, 18 Mayıs 1904)  Diğer vergilerde fabrika yönetimine sık sık 
kolaylık sağlayan Osmanlı Devleti, %2’lik bu vergiyi almakta kararlı davranmıştır. 
(İpek, 2011, s. 139)  

Paşabahçe Şişe Fabrikası’nın Sebep Olduğu Çevre Zararının Önlenmesi

Buhar enerjisiyle çalışan Paşabahçe Şişe Fabrikası’nda, güç kaynağı olarak maden 
kömürü kullanılmaktadır. İlk zamanlarda bu kömürleri taşıyan gemiler, fabrikanın 
önünde ve biraz açığa demirleyerek yüklerini boşaltmışlardır. Fakat bir süre sonra 
bu gemiler, fabrikanın yukarısındaki yalıların ve sahilin yakınına demir atmaya 
başlamışlardır. Bu şekilde yüklerini boşaltmaları sebebiyle oluşan toz ve gürültü-
den, yalı ve ev sahipleri çok rahatsız olmuşlardır.4 Bölge halkının yaptığı şikâyetler 
sonrası, konunun tetkik edilmesi için bölgedeki karakol gemisine emir verilmiştir. 
24 Haziran 1903 günü gelen bir kömür gemisi, şikâyetlerde olduğu gibi yine yalı-
ların önüne ve sahilin çok yakınına demirleyerek kömür çıkarmaya başlamıştır. 
Sadaret Makamı Bahriye Nezareti’ne, bu tarz uygulamaların engellenmesini em-
retmiştir. Halkı rahatsız edecek ve sağlıklarını bozacak durumlara mani olunması 
gerekmektedir. Bahriye Nezareti kömür taşıyan gemileri denetleyerek, eskiden ol-
duğu gibi yine fabrikanın önünde ve sahile biraz mesafe bırakarak yüklerini boşalt-
malarını sağlamalıdır. Kömür gemilerinin yalılar tarafına yönelmesi ve sahile çok 
yaklaşması yasaklanmıştır. 

“Paşabağçesindeki şişe fabrikasında ihrak idilmekde olan maden kömürlerini ha-
milen oraya vürud iden vapur ve gemiler şimdiye kadar mezkûr fabrikanın piş-
gâhında açıkça bir mevkide timurleyerek kömür çıkarmakda oldukları halde bir 
müddetle beri fabrikanın yukarısındaki yalıların pişgâhına ve sahile pek yakın 
mahalle timurleyerek hamulelerini orada ihrac itmekde ve hâsıl olan tozdan ve gü-
3  Osmanlı Devleti 1874 yılında iç ticaretteki kara gümrüklerini kaldırmıştı. Fakat sahil gümrükleri sadece iç ticaretle 
sınırlı değildi. Buraları aynı zamanda dış ticaretin de başlangıç ve bitiş noktalarıydı. Ayrıca yabancı gemiler faaliyet-
lerini sadece dış ticaretle de sınırlamıyorlardı. Bu gerekçelerle buralardan alınan gümrük resimleri, teçhizat-ı askeriye 
ianesi adıyla %2’ye düşürülerek varlığını 1910’a kadar sürdürmüştür. (Kütükoğlu, 2018, s.375)
4  Osmanlı Devleti sanayi tesislerinin muhtemel zararlarını engellemek için buhar enerjisinin kullanımını düzenley-
en bir nizamnameyi 1862 yılında yayınlamıştır. Bu nizamnamenin üçüncü maddesine göre; buhar makinesi kullanan 
tesisle diğer resmi ve özel binalar arasında, kullanılan buhar enerjisinin gücüne göre belirlenecek bir mesafe bulun-
durulması şarttır. Yukarıdaki örnekte halkın şikâyetlerini dikkate alan Osmanlı Devleti, sanayi tesislerinin meskûn 
mahallere zarar vermesini engellemeyi bir ilke olarak benimsemiştir. (Damlıbağ, 2016, s. 96)  

rültiden yalı ve hane sahipleri bizar olmakda oldukları cihetle nezaret-i celilelerine 
vuku bulan müracaat üzerine oradaki karagol sefine-i hümayununa emir virilmiş 
iken bu gün gelen bir kömür vapurı yine yalıların pişgâhında ve sahile pek karib bir 
mahalde timurleyerek kömür çıkarmakda olduğından bahisle bunun ve emsalinin 
meni istida olunmuş ve ahaliyi izac ve sıhhatlerini ihlal idecek ahvalin vukuuna 
meydan virilmemesi muktezi bulunmuş olmağla oraya kömür nakl iden sefainin 
kemâ-fis-sâbık fabrikanın pişgâhında ve açıkca bir mesafede tevakkuf iderek yalı-
lar cihetine ve sahile tekarub eylememeleri zımnında…” (BOA, BEO 2099/157385, 
28 Rebiülevvel 1321, 11 Haziran 1319, 24 Haziran 1903)       

Paşabahçe Şişe Fabrikası İşçilerinin Grevleri

Avusturyalı Mösyö Modiano’ya ait Paşabahçe Şişe Fabrikası’ndaki ilk grev, kalitesiz 
hammaddenin sebep olduğu üretim sorunları nedeniyle çıkmıştır. Osmanlı Hükü-
meti, Osmanlı vatandaşı Müslüman ve Rum işçilerden işten çıkartılanlar olduğunu 
haber alınca, muhtemel kargaşalıklara karşı olayın araştırılmasını istemiştir. Ko-
nuyla ilgili sekizinci belediye dairesinden alınan raporda, fabrikada beş yüze yakın 
Osmanlı vatandaşı Müslüman ve Rum işçinin çalıştığı anlaşılmıştır. Fabrikada üç 
ocakta cam döküm işleri yapılmakta olup, her ocakta on sekiz ustabaşı ile 80-90 
arasında işçi çalışmaktadır. Bu ocakların birisinde kullanılan hammaddenin ka-
litesiz olması, işçilerle işveren arasında problem çıkmasına sebep olmuştur. Çıkan 
üretimin kalitesinden memnun olmayan fabrika yönetimi, bu ocaktan çıkan ürün-
lerin imha edilerek yeniden üretilmesini istemiştir. Üretimlerinin imhası sonucu 
zarara uğrayan çalışanlar, ustabaşıları vasıtasıyla yönetimden bu kayıplarının te-
lafisini talep etmişlerdir. Yönetim işçilerin bu zararlarının karşılanacağını taahhüt 
etmiştir. Grev bu karar sonrası sonlanacak gibi olsa da işçiler kendilerine sorun 
çıkartan kalitesiz hammadde ile çalışmak istemedikleri için tekrardan iş bırakmış-
lardır. Fabrika yönetimi ise bu grev ortamını, tesisini bakıma almak için bir fırsat 
olarak görmüştür. Fabrikanın cam işleyen ocakları sürekli yanık tutulduğu ve hiç 
söndürülmediği için iki veya üç yılda bir bakıma alınmaları gerekmektedir. Yöne-
tim de greve gidilen bu ocağı bakıma almıştır. İş bırakan işçilerin bir kısmı yine bu 
fabrikada işe alınmış olup, yabancı ülke vatandaşları işçiler arasında da Osmanlı 
toplumuyla bağlantı kurulabilecek kişiler çalışmaktadır. Şehremaneti bu hususun 
dikkate alınmasını önemli görmüştür. Yüze yakın Müslüman Rumeli göçmeni bu 
fabrika için çalışmaktadır. Fabrikada erkek ve kadın pek çok Rum işçi de istihdam 
edilmiş olup, ocağın tamiratı bitince ustabaşılarıyla birlikte bu işçiler de fabrikada 
istihdam edilecektir.    

“Paşabağçesinde Avusturyalı Mösyö Modianonun şişe fabrikasında çalışmakda 
bulunan ve tebaa-i Devlet-i Aliyyeden olan İslam ve Rum ameleye yol virilmesin-
den tolayı amele-i müstahdeme ile bunlar meyanında bir fenalık vukuı melhuz bu-
lunduğından… icra kılınan tahkikata ve sekizinci daire-i belediye müdiriyetinden 
alınan tezkire münderecatına nazaran mezkûr fabrikada müstahdem bulunan beş 
yüze karib tebaa-i Devlet-i Aliyyeden İslam ve Rum amelenin üç ocakdan ibaret 
olan dökme hanesinde beher ocağında on sekiz usta başı ile seksen toksan amele-
nin çalışmakda oldığı ve ocağın birinde mevcud olan madenin has olmaması hase-
biyle imal olunan malın bozuk çıkmasından tolayı kırdırılarak yeniden imal itdi-
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rildiği cihetle direktöre ustabaşıların müracaatla ücret-i muktezilerinin bir derece 
tezyidini taleb eylemeleri üzerine direktörlük tarafından dahi kendülerine ziyan 
itdirilmeyüb ziyanlarının ita olunacağı taahhüd olunarak işe mübaşeret itmişler 
ise de ocakda mevcud madeni işleyerek katiyen çalışmayacaklarını beyanla tatil-i 
ameliyat eylemeleri ve ocakların daima iştiali sebebiyle her iki üç senede bir kere 
tamire ihtiyacı bulunduğı cihetle ocağın tamiratına mübaşeret kılınmış ve terk-i 
hidmet iden amelenin bir kısmı yine mezkur fabrikada istihdam olunmakda oldu-
ğı gibi müstahdem ecnebi ameleler meyanında dahi yüze karib Rumili muhacir-i 
İslamiyesinin ve birçok da Rum zekur ve inas amelenin müstahdem bulundığı ve 
ocağın tamiratının hitamında diğer amele ile ustabaşıların dahi istihdam kılınacağı 
anlaşılmış…” (BOA, Y.A.HUS 450/7, 28 Safer 1321, 13 Mayıs 1319, 26 Mayıs 1903)   

Paşabahçe Şişe Fabrikası dört ay müddetle faaliyetini durdurmaya karar vermiştir. 
Müdür, fabrikanın içine ilanlar astırarak bu durumu duyurmuştur. Bu durumdan 
Osmanlı vatandaşı işçilerin işten çıkartılarak, fabrikanın istihdamının yabancıla-
ra ayrılacağı anlamı çıkartılmıştır. Beykoz Polis Komiserliği verdiği jurnalle, bu 
durumun diğer işçilerin şikâyetine yol açacağını belirtmiştir. Zaptiye Nezareti ise 
durumu İstanbul Şehremaneti’ne bildirmiştir. “Paşabağçesinde kâin şişe fabrikası-
nın dört mah müddetle tatil-i ameliyat ideceğine dair direktöri tarafından fabrika 
derununa ilannameler talik olunduğına ve bu da teba-i Devlet-i Aliyyeden olan 
amelelerin ihracıyla fabrika işlerinin ecnebilere hasrı maksadına mütebeyyin olub 
şu hal diğer amelenin… şikayatını mucib olacağına dair Beykoz Polis Komiserli-
ğinden alınan jurnale…” (BOA, ZB 375/114, 25 Şubat 1322, 10 Mart 1907) 

Olayın devamında Osmanlı vatandaşı işçilerin işten çıkartılacağını gösteren bir 
başka gelişme daha yaşanmıştır. 28 Mart 1907 tarihinden itibaren fabrika dört aylı-
ğına tatil edilecek olsa da fabrikadaki yabancı işçilerin çalışması için bir ocağın faal 
tutulmasına karar verilmiştir. “Paşabağçesinde kâin şişe fabrikasının yalnız ecnebi 
amele içün bir ocak bırağılarak martın on beşinden itibaren dört mah müddetle 
tatil-i ameliyat idileceğine…” (BOA, ZB 474/112, 10 Mart 1323, 23 Mart 1907) 

II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası Paşabahçe Şişe Fabrikası’nın işçileri, maaşlarına zam 
talebiyle grev başlatmışlardır. Bu taleplerine fabrikanın İtalyan müdürü Mösyö 
Fernandes, yevmiyelerine yüzde elli civarında bir zam vaadiyle karşılık vermiştir. 
Fakat buna rağmen eylemlerine devam edenler olmuştur. Bu durum karşısında 
fabrikaya Üsküdar Mutasarrıflığı’ndan gerekli memurların gönderilerek, işçilere 
nasihat edilmesi istenilmiştir. Zaptiye Nezareti, her şeye rağmen eylemlerine de-
vam eden olursa bu şahısların tutuklanıp haklarında kanuni işlem yapılacağını 
belirtmiştir. “Paşabağçesinde kâin şişe fabrikası amelesi terk-i iştigal iderek yev-
miyelerinin tezyidini fabrika direktöri İtalyalı Mösyö Fernandesden taleb ve yüzde 
elli raddesinde yevmiyelere zam idileceği vaad idildiği halde tehdidata kıyam ile… 
mahal-li mezkûra memurin-i lazıme izamıyla nesayih-i müessire ifası… tecavüza-
ta cüret iden olur ise derdest olunarak haklarında muamele-i kanuniye icrası…” 
(BOA, ZB 621/45, 11 Ağustos 1324, 24 Ağustos 1908)

Paşabahçe Şişe Fabrikası işçileri, bu zam vaadi sonrası tekrardan işbaşı yapmayı 
kabul etmişlerdir. Fakat grev sırasında on beş gün çalışmamışlardır. İşçiler çalış-

madıkları bu süre içinde, yevmiye talebinde bulunmuşlardır.  Fakat çalışılmayan 
günler için ödeme yapılması, genel kurallara aykırı bulunmuştur. Zaptiye Nezareti 
mümkün olmayan taleplerinden vazgeçerek işe başlayanlara, ertesi günden itiba-
ren yevmiyelerinin ödeneceğini belirtmiştir. Diğer yandan nezaret olası güvenlik 
risklerini de değerlendirmiştir. Grevci işçilerin fabrikaya veya müdürüne saldır-
maları ihtimaline karşılık, bölgede yeterince güvenlik kuvveti bulundurulmalıdır. 

“…Paşabağçesindeki şişe fabrikası amelesi işlemedikleri on beş gün içün yevmiye 
talebiyle… işlemedikleri günler içün yevmiye virilmesi mugayir-i usul bulunmak-
da… mütalibat-ı gayri mümkinelerinden sarf-ı nazar itdirilmesi işlerine başladık-
ları takdirde yarından itibaren yevmiyelerinin virileceğinin kendilerine tefhimi ile 
beraber gerek direktöre ve gerek fabrikaya bir taarruz vukua getürilmemesi içün 
orada memurin-i zabıta bulundurılması…” (BOA, ZB 621/47, 11 Ağustos 1324, 24 
Ağustos 1908) 

İmtiyaz mukavelenamesinin altıncı maddesi, istihdamın Osmanlı vatandaşları 
arasından seçilmesi için konulmuştur. Osmanlı Devleti ülke içinden temin edile-
meyen kalifiye elemanların, yurt dışından getirtilmesini makul karşılamıştır. Fakat 
diğer elemanlar Osmanlı vatandaşları arasından seçilmelidir. Bu hususun ihmali, 
fabrikanın işçileri arasında sorun çıkarmıştır. Paşabahçe Şişe Fabrikası’na altı adet 
Avusturyalı işçi alınmıştır. İşe alınan bu işçiler sonrası, Anadolu’dan gelmiş bazı iş-
çilerin işine son verilmiştir. 24 Mart 1909 gecesinden itibaren bütün işçiler bu işten 
çıkarmaya karşı destek grevine başlamıştır. Fabrikanın sahipleri Avusturya Konso-
losluğu’na durumu bildirmişlerdir. Beykoz Kaymakamı Asım Bey, Zaptiye Nezare-
ti’ne gönderdiği telgrafla, ertesi gün fabrikaya yeteri kadar kuvvet gönderilmesini 
talep etmiştir.  “Paşabağçesinde vaki şişe fabrikasına beş altı nefer Avusturyalı ame-
le getirilerek Anatolılı birkaç ameleye yol virilmesinden naşi bu giceden itibaren 
bütün amelenin terk-i iştigal eylediği ve fabrika sahipleri tarafından Avusturya… 
mâlumat virildiği cihetle yarına kadar kuvve-i kafiye izamıyla beraber…” (BOA, ZB 
627/86, 11 Mart 1325, 24 Mart 1909)

Paşabahçe Şişe Fabrikası’ndaki grevin sonlandırılması için Kolağası Mahmut Bey 
görevlendirilmiştir. Alınan tedbirler neticesinde grev sonlandırılmış olup, işçilerin 
işe başlaması sağlanmıştır. Mahmut Bey grevin tekrarlanmaması için Üsküdar Mu-
tasarrıflığı’na bir rapor hazırlamıştır. Zaptiye Nezareti ise bu raporu, 5 Nisan 1909 
tarihinde Ticaret ve Nafıa Nezareti’ne sunmuştur.  “…mahal-li mezkûra mutasar-
rıflık refakatine memur Kolağası Mahmud Beğin izamıyla ittihaz idilen tedabir-i 
münasibe neticesinde greve nihayet virilerek amale işe mübaşeret itdirildiği ve gre-
vin men-i tekrarı hakkında mumaileyh Mahmud Beğ tarafından virilen raporun 
gönderildiği Üsküdar Mutasarrıflığına ba-tezkire…” (BOA, ZB 364/110, 23 Mart 
1325, 5 Nisan 1909)

Sonuç

1913-1915 Sanayi İstatistiklerinin hazırlandığı sırada, Paşabahçe Şişe Fabrikası fa-
aliyetini sonlandırmıştı. Bu istatistiklere göre Modiano’nun 1885’te Paşabahçe’de 
kurduğu tesis, yüzlerce işçi çalıştıran büyük bir şişe fabrikasıydı. Fabrikanın fa-
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aliyetine son verme gerekçesi olarak, şiddetli yabancı rekabeti ve hammaddele-
rin yabancı ülkelerden getirilme mecburiyeti ortaya konulmuştur. (Ökçün, 2003, 
s.69) Koçak ise fabrikanın kapanışıyla ilgili daha farklı bir açıklama getirmiştir. 
Paşabahçe Şişe Fabrikası 1910’ların başına kadar faaliyetini sürdürmüştür. 1934 
yılında Cumhuriyet sonrasında, bölgede Şişe-Cam fabrikasının temel atma töreni 
gerçekleştirilmiştir. Bu tören sırasında eski bir semt sakini, İsmet İnönü’ye fabrika-
nın Trablus Savaşı sırasında kapandığı bilgisini vermiştir. Fabrikada işçilik yapmış 
kişiler de anılarında fabrikanın kapanışını siyasi nedenlere dayandırmışlardır. Res-
mi bir kapatma olmasa da içinde bulunulan savaşın sebep olduğu hammaddeye 
ulaşım ve ticaret sıkıntıları, faaliyetinin durdurulmasında daha gerçekçi bir sebep 
olarak görülmektedir. (Koçak, 2009, s.61-62) Bu fabrika 1922 yılında, Tekel İçki 
Fabrikası’nın inşası sırasında yıktırılmıştır. (Uysal, 2017, s.169) 

Paşabahçe Şişe Fabrikası Türk camcılığında iz bırakan bir tesis olmuştur. 1934 yı-
lında İş Bankası aynı bölgede, Paşabahçe Beykoz’da, bir cam fabrikası kurmakla 
görevlendirilmiştir. Cumhuriyet döneminde de cam üretimi için aynı bölgenin se-
çilmesi, Modiano’nun fabrika mahalli için doğru bir seçim yaptığını göstermelidir. 
Cumhuriyet sonrası Türk camcılığına, Paşabahçe Şişe Fabrikası’nın ayrıca ilave bir 
katkısı da olmuştur. Yeni kurulan fabrika başlangıçta iki ocakla faaliyete geçmiş 
olup, bunlardan birisi Modiano’nun fabrikasından getirilmiştir. Bu durum Paşa-
bahçe Şişe Fabrikası’nın teknolojisinin, yeni döneme miras kaldığını göstermekte-
dir. (Hasoglu ve Artut, 2018, s. 418) Fabrikadan istihdam konusunda yeni döneme 
bir miras olup olmadığı konusuna gelince Paşabahçe Şişe Fabrikası 500-600 civa-
rında işçi çalıştıran bir tesis olarak faaliyet göstermiştir. Fabrikanın kapanması son-
rası, fabrikanın Avrupalı işçileri ülkelerine dönmüştür. Rum kökenli işçilerin bü-
yük kısmı, art arda yaşanan savaşlar ve işgaller sebebiyle semti ve ülkeyi terk etmek 
zorunda kalmışlardır. Müslüman Türk kökenli işçilerden göçmen olarak bölgede 
bulunanlar, fabrika kapanınca memleketlerine geri dönmüşlerdir. Bu işçiler için 
bir başka seçenek de geçinmek için farklı bölgelere gitmek olmuştur. Az sayıda-
ki istisnai örnek haricinde, Paşabahçe Şişe Fabrikası işçilerinden yeni dönemdeki 
fabrikada çalışan fazla olmamıştır. Modiano’nun fabrikasından belirgin bir grup 
oluşturacak işçi, yeni döneme kalmamıştır. (Koçak, 2012, s.20-21) Hem eski hem 
de yeni fabrikada çalışan işçi sayısı hakkında elinde veri olmadığını belirten Koçak, 
tez çalışmasında iki fabrikada da çalışan sadece üç kişiye ulaşmıştır. Ayrıca iki fab-
rikanın arasındaki 25 yıla varan süre; yaş, vasıf ve fiziki durum gibi sebeplerle etkin 
bir iş gücü aktarımını mümkün kılmamıştır. (Koçak, 2009, s.100-101)  
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Ek 1. Fabrikanın 17 Ocak 1891Tarihli Haritası

Kaynak: İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar Hrt_004032

Edebiyatımızda 
Beykoz



Beykoz Âşığı Bir Şair: Cemal 
Süreya

Serhat DEMİREL1

Özet

Beykoz, tarihi boyunca pek çok şair ve yazara ilham kaynağı olduğu gibi pek ço-
ğunun da uzun sürelerle ömrünü geçirdiği bir yer olmuştur. Ahmet Mithat Efendi, 
Orhan Veli, Cemal Süreya başta olmak üzere Türk edebiyatının son derece seçkin 
ve değerli isimleri Beykoz’da ya ömürlerinin bir kısmını geçirmiş ya da orada ol-
mayı, kısa süre de olsa orada yaşamayı düşlemiştir. Bunda elbette Beykoz’un şehre 
çok yakın ve sakin bir sahil semti olması, denizle iç içe bir konumda bulunması ve 
nispeten bozulmamış bir dokuya sahip olması gibi sebeplerin yanı sıra sanatçının 
kişisel hayatını ilgilendiren birtakım sebepler de rol oynar. Her durumda bazı ayı-
rıcı özellikleriyle Beykoz, şair ve yazarlar için son derece cezbedici bir semt olma 
vasfı kazanmıştır. 

Bu çalışmada modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden Cemal Süreya’nın 
(1931-1990) Beykoz’la kesişen hayatı, ilişkisi ve şairin Beykoz’a yönelik duygu ve 
düşünceleri ele alınacaktır. Böylelikle, Cemal Süreya’nın son derece önemsediği ve 
yaşamının bir bölümünü de sürdürdüğü Beykoz’a dair taşıdığı düşler ve düşünce-
lerinin neler olduğu, bunların şairin poetik hayatıyla bağlantılarının tartışılması 
amaçlanmaktadır. 

1  Öğr. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi
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İncelemede temel kaynak olarak Cemal Süreya’nın hayatına dair önemli izler ve 
ipuçları taşıyan mektupların yer aldığı On Üç Günün Mektupları; şairin edebiyat, 
kültür ve yaşama ilişkin pek çok konuda görüşlerini ortaya koyduğu yazılardan 
oluşan Günler ve şairin kız kardeşi Perihan Bakır’ın Size Nefesimi Bırakıyorum adlı 
kitaplarına başvurulacaktır. Bunların yanı sıra şairin şiir, deneme, vb. türde metin-
leri ile Cemal Süreya’yı yakından tanıyan Yazar Nursel Duruel’in Şairin Hayatı Şiire 
Dâhil ve A’dan Z’ye Cemal Süreya adlı incelemelerinden de yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cemal Süreya, Beykoz, Kadıköy, İstanbul, Türk Şiiri

Çok Adresli Şair

Modern Türk şiirinin en önemli şairlerinden Cemal Süreya, aynı zamanda II. Yeni 
olarak adlandırılan şiir hareketinin de başta gelen isimleri arasında yer alır. Eser-
leriyle Türk şiirinin akışını değiştiren şairlerden biri olarak da kabul edilen Cemal 
Süreya için kentler, mahalleler, semtler ve evler daima birer şiir madeni, yazmak 
için ilham kaynağı olmuştur. Bunlara şairin ikamet ettiği yerler dışında görevli veya 
gezgin olarak gidip gördüğü Anadolu ve yurt dışı şehirleri de eklenirse onun şiir 
iklimini oluşturan coğrafi ve fiziksel çeşitliliğin ne denli geniş olduğu görülecektir. 

Cemal Süreya, hayatı boyunca çok kez ev değiştiren, farklı şehirlerde ve semtlerde 
ömrünü geçirmiş bir şairdir. Bu durumu kendisi de “Hiçbir Semtte” adlı şiirinde 
şöyle ifade eder:

Hiçbir semtte berberin olmadı,

1954-1980 yılları arasında,

26 yılda 28 ev değiştirdin;

Leke kuşağı nasıl bilmez seni! (2003: 255)

Ne var ki, şiirde sözü edilen tarihten sonra da şairin adres değişiklikleri devam eder 
ve 1990’daki vefatına kadar genellikle Kadıköy civarında kiraladığı evler onun kısa 
aralıklarla birer ikametgâhı olur. Nursel Duruel, şairin ömrü boyunca yaklaşık kırk 
kez adres değiştirdiğini öne sürerek bunun nedenlerini ise yine onun hayatındaki 
çalkantılarla açıklar: 

Oturduğu evlerin bazıları aynı zamanda adresiydi; adreslerinin çoğu ev değil. Sür-
günlük, yatılı okullar, mesleği dolayısıyla sürdürdüğü göçebe hayat, değişen eşler, 
evlilikler ve hayatın pratik yanıyla ilgili acemiliği sürekli bir düzen kurmasına ola-
nak vermedi. […] Zorunluluğun yanı sıra belki biraz da hınzırlıktan çeşitli dö-
nemlerinde adres olarak PTT’den kiraladığı posta kutularını kullandı. Bazılarını 
da ebedî adresi ilan etti. Dergi ve gazete yazıhaneleri, edebiyatçıların devam ettiği 
lokaller, meyhaneler, yerine göre asıl, yerine göre ek adresi oldu (2003: 5)

Söz konusu hareketliliği daha iyi anlayabilmek ve elbette Cemal Süreya’nın Bey-
koz’a dair duygu ve düşünceleriyle yaşamının Beykoz’la kesişen taraflarını ele ala-
bilmek için şairin biyografisine bir göz atmamız gerekir. 1931’de Erzincan’da doğan 

Cemal Süreya için Erzincan kısa süren mutlu günlerin şehridir. Şairin anne ve ba-
bası hayatta ve onun yanındadırlar. İki kız kardeşi daha olur, onlarla bir arada gü-
zel bir çocukluk geçirir.  Ancak bu durum fazla uzun sürmeyecektir. 1938 Dersim 
Harekâtı sırasında, henüz yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Bilecik’e sürgün edilir. 
Aslında bu sürgün cezası babasıyla birlikte kamyonculuk yapan amcasınındır ama 
babası da onu yalnız bırakmak istemediğinden hep beraber jandarma nezaretin-
de trenle zorunlu bir göç yolculuğu yaparlar. Sürgün edildikleri ilk gün ve sürgün 
yolculukları şairin ölümüne kadar aklından çıkmaz. Cemal Süreya bu unutulmaz 
hadiseyi hem şiirlerinde hem de yazı ve sohbetlerinde dile getirir. Bir mektubunda 
anlattığı üzere Bilecik’te trenden indirildikleri yer şair için “tarih öncesi köpeklerin” 
havladığı bir yerdir: 

Bizi bir kamyona doldurdular. Tüfekli iki erin nezaretinde. Sonra o iki erle yük 
vagonuna doldurdular. Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar. Tarih öncesi 
köpekler havlıyordu. Aklımdan hiç çıkmaz o yolculuk, o havlamalar, polisler. Du-
yarlığım biraz da o çocukluk izlenimleriyle besleniyor belki. Annem sürgünde 
öldü, babam sürgünde öldü. Memo’ya ve sana duyduğum sevgide bu ölümleri de 
bu öksüzlükleri de değerlendirmelisin (1998: 85).

Bilecik’e geldiklerinde asude çocukluk günleri yerini zor hayat şartları ve acılara 
bırakır. Çok geçmeden annesi vefat eder, son derece despot bir üvey anne onu kar-
deşlerinden koparır ve kendilerine zulmeder. Cemal Süreya, bunları sohbetlerinde 
ve dolaylı olarak şiirlerinde de anlatır. Bu sıkıntılardan bir nebze de olsa kurtuluş, 
şairin İstanbul’a lise öğrenimi için gitmesiyle gerçekleşir. İstanbul’da Cemal Süre-
ya için ilk yerleşik hayat Haydarpaşa Lisesi’ne kaydolmasıyla başlar. Sene 1947’dir. 
Burada yatılı okuyan Cemal Süreya hafta sonları İstanbul’daki halasında kalmakta, 
sömestirlerde ise Bilecik’e ve sonraları da İnegöl’e ailesinin yanına gitmektedir. 

1950 yılından itibaren Cemal Süreya’nın Ankara günleri başlar. 1950-51 öğretim 
döneminde burslu olarak Mülkiye’de okumaya hak kazanır. İlk şiiri de fakülte der-
gisinde, 1953 yılında çıkmıştır: “Şarkısı Beyaz”. Aynı yıl ailesi onun Bilecik’ten beri 
arkadaşı olan Seniha Hanım ile evlendiğini öğrenir. 1954’te Mülkiye’yi yani Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ni bitirir bitirmez Eskişehir’deki vergi dairesinde stajyer olarak 
göreve başlar ve bu şehre yerleşirler.

Şairin Eskişehir günleri fazla uzun sürmez, 1955’te Ayçe adını verdikleri bir kızla-
rı olur ve bir hafta sonra da Cemal Süreya İstanbul’da Karaköy Vergi Dairesi’nde 
müfettiş yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Edip Cansever ve Muzaffer Buyrukçu 
gibi hayatı boyunca yakınında bulunacak birkaç dostuyla bu sırada tanışmıştır. İs-
tanbul’da tuttuğu ev ise Kadıköy Yel Değirmeni Sokak’tadır. 

1957 yılının 25 Haziran günü, şairin babasını elim bir kaza sonucu kaybettiği tarih-
tir. Bu acı ve beklenmedik ölüm Cemal Süreya ve kardeşlerini oldukça sarsmıştır. 
Şair bir şiirinde bu ölüm karşısında hissettiklerini kâğıda döker. Şiirleriyle giderek 
ünlenmeye başlayan Cemal Süreya 1959’da Üvercinka ile Yeditepe şiir ödülünü ka-
zanır. Aynı yıl Ankara’da yedek subay olarak askerlik görevini ifa eder. 
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1958’de eşi Seniha’dan ayrılan şair, 1961-63 yıllarında görevli olarak Paris’te bulu-
nur. Yurda döndüğünde ise tekrar İstanbul’da çalışmaya başlar ve artık uzun yıllar 
sürecek İstanbul hayatına da adım atmış olur. 1964 yılında Kadıköy Altıyol’daki 
Vahap Bey Sokak’ta ikamet etmeye başlar. Ertesi yıl memurluktan istifa eder ve 
Tomris Uyar’la bu kez Kazancı Yokuşu’nda bir kiralık ev tutarlar. Çok geçmeden 
Tomris Hanım’dan ayrılır.

1967’de Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde Zuhal Tekkanat’la yıldırım nikâhı kıyan 
Cemal Süreya’nın yeni ikametgâhı Kadıköy İskele Caddesi üzerindeki Marmara 
Apartmanı’nda bir dairedir. İki yıl sonra oğulları Memo Emrah’ın doğumuyla mut-
lu olan şair, çok emek verdiği Papirüs dergisi kapandığı içinse üzgündür. Bunun 
üzerine mali sıkıntılar da eklenir ve 1971 yılında çok uzun sürmeyen Beykoz gün-
leri başlar. Beykoz’la ilgili olarak aşağıda ayrıntılı şekilde duracağız. 1971’de Maliye 
Müfettişliğine dönen Cemal Süreya’nın ikamet adresi ise yine Kadıköy’de, Mühür-
dar Sokak’tadır. 1972 Mart’ında Ankara’ya tayini çıkar ve Çankaya’da bir ev tutar. O 
sırada hastanede tedavi gören eşi Zuhal Hanım da bir süre sonra oğulları Memo ile 
Ankara’ya gelir ve birlikte yaşamayı sürdürürler. Fakat evlilikleri yolunda gitmedi-
ğinden Cemal Süreya o sırada Ankara’da yaşayan kız kardeşi Ayten’in evinde kalır. 
Bu ev Sıhhiye’de, Toros Sokak’tadır. 

1975 yılında tekrar İstanbul’a tayini çıkan şair 1975-76 yıllarında İstanbul’da darp-
hane müdürü olarak görev yapar. Zuhal Tekkanat’tan ayrılmış ve “Bayan Niha-
yet” dediği Güngör Demiray ile evlenmiştir. Yeni ikamet adresi yine Kadıköy’de, 
Moda semtindedir. 1976’da “Bayan Nihayet” ile evlilik sonlanmış, Cemal Süreya’nın 
Darphane’deki görevine de son verilmiştir. Bu sıralarda birkaç daha ev değiştiril-
miş, ertesi yıl ise Maliye Bakanlığı’nda göreve başlaması sebebiyle yine Ankara’ya 
taşınmıştır. Başkent günleri 1978’e kadar sürer. Bu tarihte şair yeniden İstanbul’a 
dönmüştür. 

1981’de son eşi Birsen Sağanak ile Acıbadem Falay Sokak’ta ikamet etmeye başla-
yan Cemal Süreya, 1982’de emekli olur. Kız kardeşi Perihan Bakır, onun emekli ik-
ramiyesiyle ev almayı düşlediğini fakat bunu gerçekleştiremediğini söylemektedir. 
Cemal Süreya da Günler’de bunu dile getirmiştir. 

1984 yılına kadar Acıbadem’deki evde oturan şair, bu tarihte Can Yayınları’ndan 
Sevda Sözleri’ni yayımlar. Aynı yıl bir kalp krizi geçirir. Son eşinden de ayrılmıştır. 
Kadıköy’de bu kez başka bir eve taşınır. Bundan sonra ölümüne kadar geçen haya-
tında iki eski eşi Zuhal Tekkanat ve Birsen Sağnak’la bir dostluk ve vefa ilişkisi içe-
risinde görüşmeyi sürdürdüğü fakat daima sorunlar yaşadığı, üstelik oğlu Memo 
Emrah’ın da başına buyruk hareketleriyle bu sorunları daha da artırdığı günlerin 
içindedir. 1990 yılındaki vefatına kadar bu şekilde sürer. Oğlu Memo, Kadıköy’de 
babasının yanında durmaktan çok ya annesiyle ya da Hendek’te kalmaktadır. Üste-
lik bir de silah merakı baş göstermiştir. Bu sebeple tutuklanması babasını çok üzer. 

1988’de Sıcak Nal ve Güz Bitiği adlı şiir kitaplarıyla Behçet Necatigil Şiir Ödülü’ne 
layık görülen Cemal Süreya özel hayatında huzursuzdur. Ayrıldığı eşi Zuhal Tek-
kanat ve oğlu Memo, Cemal Süreya’nın Kadıköy’deki evine yerleşir ve şair kendi-

ni müthiş bir baskı altında hisseder. İşler istediği gibi gitmemekte, İzmir’deki kızı 
Ayçe kendisi aramamakta, yanı başında bulunan oğlu Memo ise asi, vurdumduy-
maz hatta babasının kitaplarını ve eşyalarını ondan izinsiz satacak kadar aşırıya 
kaçacak hareketler içindedir. Bir dolu tatsız hadise yaşanır. Oğlunun aşırılıkları 
şairi son günlerinde adresini gizlemek çarelerine bile itmiştir. Cemal Süreya’nın 
kız kardeşleri ve yeğeninin de doğruladığı bu olayı bir başka yakın tanık Nursel 
Duruel şöyle anlatıyor: 

Adres sorunu kılıktan kılığa bürünerek, anlam değiştirerek öldüğü güne kadar 
peşini bırakmadı. Ölümünden sonra adı Cemal Süreya Sokağı olarak değiştirilen 
Cihanseraskeri Sokak’taki son evi en uzun oturduğu, en rahat ettiği evlerden biriy-
di ama son günlerinde adresini gizlice değiştirme telaşına düşmüştü. Hem de en 
düşkün olduğu insandan, oğlu Memo’dan kaçmak için (2003: 6).

O, yakın dostu Muzaffer Buyrukçu ile ömrünün son günlerindeki bir sohbetinde 
kendisini “Cehennemden doğan şair” olarak tanımlar. Şairin böyle düşünmesi yer-
siz sayılmaz zira biyografisine bakıldığında gerçekten de büyük acılar, trajik dene-
bilecek olaylarla örülü olduğu fark edilir. Özellikle çocuk yaşta annesini yitirmesi, 
babasının elim bir kaza neticesinde ölümü, üvey annenin despotça tavırları, evlilik-
lerinde yaşadığı sorunlar, çocuklarıyla istediği ilişkiyi kuramaması, ekonomik im-
kânsızlıklar, hepsi onun acıyla yoğrulmuş bir yaşantının içinde bir taraftan şiirini 
doğurtmaya iten sebepler olarak karşısına çıkmıştır. 

Cemal Süreya’nın şehirlere ve semtlere bakışı da onun bu trajik diyebileceğimiz 
hayatından derin tesirler barındırır. Doğduğu ve çocukluğunun önemli bir bölü-
münü geçirdiği Erzincan, sürgün edildikleri Bilecik, üniversite hayatı yaşadığı ve 
sonradan da sık sık resmî ve özel ziyaretlerde bulunduğu Ankara, nihayet kendini 
en rahat ve huzurlu hissettiği şehir olan İstanbul, hepsi onun hayatının ve şiirinin 
ayrılmaz bileşenleridir. Burada Ankara için bir parantez açmak zorunluluğu du-
yuyoruz. Ankara Cemal Süreya için güzel dostlukların ve anıların mekânı olan bir 
şehirdir. Şair bu sebeple başkente genellikle iyimser, olumlu bir nazarla bakar: 

Ankara Ankara

Ey iyi kalpli üvey ana! (2003: 165)

İstanbul’un yerini tutmasa da Ankara onun için dertlerin unutulacağı, hastalık-
ların, mutsuzlukların sağaltılacağı şehirdir. Şair, yukarıda alıntıladığımız dizelerin 
de yer aldığı “Oteller Hanlar Hamamlar İçin Sürekli Şiir”de şehrin bu özelliğini şu 
şekilde ifade eder:

 -Şair arkadaş,

Bir derdin mi var

Bir şeyler çıkarmak mı istiyorsun derdinden

Ankara’ya gelmelisin. (2003: 168).



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 723722

Öte yandan, Cemal Süreya için Ankara sürekli yaşanacak bir şehir olarak da gö-
rülmemiştir. Hele ki İstanbul ile kıyaslandığında oldukça geri planda kalır şairin 
düşüncesinde. Nursel Duruel bu durumu “İş oralı olmaya gelince gözden çıkardığı 
yer oldu Ankara. Emekliye ayrılınca İstanbul’a yerleşti” (2003: 7) sözleriyle açıklar.

Sonuçta gerek anne ve babasıyla gerekse üniversiteden mezun olduktan sonra iş 
icabı çeşitli şehirlerde yaşamış olan Cemal Süreya’nın en sevdiği ve ömrünün bü-
yük bölümünü geçirdiği şehir İstanbul’dur. Kadıköy’de uzun yıllar ikamet ettiği 
sokağın adı bugün Cemal Süreya Sokağı olmuştur. Ancak her ne kadar Kadıköy 
ile özdeşleşmiş gibi dursa da onun hayatı ve yazılarıyla daha yakından ilgilenenler 
Kadıköy’den önce Beykoz’da oturduğunu ve bu semtle arasında her zaman ayrı bir 
rabıta olduğunu bilirler. 

Beykoz: Anıların ve Düşlerin Semti

Bugüne kadar İstanbul’da uzun yıllar ikamet ettiği Kadıköy semtiyle özdeşleştirilen 
Cemal Süreya’nın hayatında ve tahayyülünde Beykoz’un ne derece önemli bir yer 
tuttuğu genellikle pek bilinmez. Ancak bu ilişki, bazı bilgi ve belgelere dikkatlice 
bakıldığında hemen fark edilebilecek durumdadır. Cemal Süreya’nın Beykoz sem-
tiyle ilişkisini anlayabilmek için özellikle birkaç kaynak öne çıkmaktadır. Cemal 
Süreya Beykoz’da kendini nasıl hissetmektedir ve Beykoz’a karşı taşıdığı olumlu 
olumsuz izlenimler nelerdir, diye sorulduğunda ilk başvurulacak kaynaklardan biri 
hiç şüphesiz ki onun ikinci eşi Zuhal Tekkanat’a yazdığı ve On üç Günün Mektupla-
rı adıyla kitaplaşan mektuplarıdır. Bu mektuplarda şairin Beykoz’a değin fikirlerini 
açıkça okuyabilmek mümkün gözükmektedir. Ancak şairlerin büyük ölçüde imge-
lemle yaşayan, şiiri hayatla, hayatı şiirle iç içe düşünen, hisseden insanlar oldukları 
göz önünde bulundurulursa Cemal Süreya’nın Beykoz’a dair söylediklerini de çok 
dikkatlice okumak gerektiği ortadadır. Bir başka kaynak şairin Günler adıyla ki-
taplaştırılan yazılarıdır. Bir günce özelliği taşıyan bu yazılar 1 Ekim 1984 – 1 Eylül 
1986 tarihleri arasında Milliyet Sanat’ta, ardından 1989 yılının Mayıs ayına kadar 
da Hürriyet Gösteri’de yayımlanmıştır. Günler’de dönemin edebiyat meseleleri, geç-
miş ve aktüel sanat, kültür olayları, kişileri, gündelik yaşantı ve pek çok konuda gö-
rüşlerini ortaya koyan şairin ayrıca kendi özel hayatı hakkında da okurlara ipuçları 
sunduğu gözden kaçmamaktadır. Kitabın kimi bölümlerinde Beykoz’a dair anılar 
ve izlenimler yer alır.

Bunlardan başka, kız kardeşi Perihan Bakır’ın kaleme aldığı Size Nefesimi Bırakı-
yorum adlı hatıra kitabı da şairin hayatının gizli kalmış yönleri ile yaşadığı evler 
ve mahalleler hakkında bizim açımızdan hayli önem taşıyan bilgiler ihtiva etmek-
tedir. Şairin Beykoz’la ilişkisine dair kendi yazılarında bahsetmediği bazı bilgilere, 
burada kız kardeşi ve yeğeninin (Güzin Tanyeri) birinci elden tanıklıklarıyla ula-
şılabilmektedir. 

Şairin Sevda Sözleri adıyla bir araya getirilen şiirleri incelendiğinde ise Beykoz’a 
dair izlenimlerini ortaya koyan dizelere hemen hiç rastlanmamakta, sadece bir-
kaç yerde Beykoz adı bir benzetme dolayımında geçmektedir. Bunun dışında örtük 
olarak Beykoz’u çağrıştıracak ve sadece muhatabının alımlayabileceği dizeler ola-

bileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu ihtiyat payı bir yana koyulursa Bey-
koz’un şairin şiir külliyatında ciddi bir yer teşkil etmediği rahatça söylenebilir. 

Beykoz’un Cemal Süreya’nın hayatına girmesi gençlik dönemlerine uzanır. Şair ve 
kardeşlerinin uzun yıllar Beykoz Kundura Fabrikası’nda çalışıp buradan emekli 
olan küçük amcaları Hasan Seber, Beykoz Yalıköy’de küçük fakat gayet hoş bir evde 
yaşamaktadır. 1950’lere tekabül eden bu yıllarda Cemal Süreya sık sık amcasını 
ziyarete gelmektedir. Daha sonra ise Hasan Seber yine Beykoz’da başka bir eve taşı-
nır. Şairin kardeşi Perihan Bakır’ın söylediğine göre bu ev, Beykoz Kundura Fabri-
kası’nın karşısında, fabrika işçilerinin kaldığı bir kooperatif evidir. Bakır, evi şöyle 
tarif ediyor: “Tek katlı, iki odası, büyük bir sofası, çok büyük bahçesi olan bir evdi. 
Bahçede kuyusu, tulumbası, her türlü meyve ağacı ve çeşitli gülleri vardı.” (2019: 
187). 1960’lardan 70’lere uzanan yıllar zarfında Cemal Süreya, fırsat buldukça bu 
eve de gelerek çok sevdiği Hasan amcasını ziyaret eder. Perihan Bakır, kitabında o 
günlerden birkaç fotoğraf karesi de paylaşmıştır. 

1970 yılında Hasan Seber vefat eder. Bu durum ailede ve elbette Cemal Süreya’da 
üzüntüye sebep olur. Aynı günlerde şair bir taraftan maddi sıkıntılar yaşamaktadır. 
Öyle ki, arkadaşı Ahmed Arif ’in sıkıntıyı sezerek Cemal Süreya’ya verdiği 2000 
TL bile çok yüksek bir meblağ olmadığı hâlde şairi bir süreliğine rahatlatmaya ye-
ter. Bununla beraber maddi sorunlar bitmemektedir. Bu sırada şöyle bir gelişme 
olur: Hasan amcanın vefatından sonra eşi aynı evde oturmayı istemediğinden ken-
di akrabalarının yanına yerleşir ve Cemal Süreya’ya da haber göndererek isterse o 
evde oturabileceğini söyler. Üstelik evde hak sahibi de olabilecektir. Bu teklifi hem 
Cemal Süreya’nın yazdıklarından hem de kız kardeşi Perihan Bakır’ın anlattıkla-
rından öğreniyoruz. Cemal Süreya zaten zor durumda olduğundan teklifi kabul 
eder. Ancak hak sahipliği meselesi sadece kâğıt üzerinde kalmış, gerçekleşmemiştir. 
Şairin bu duruma içerlediği, Günler’de yazdıklarından anlaşılmaktadır:
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Ömrümde ilk kez ev kirasını iki ay verememiştim. Gerçekten çok güç durum-
daydım. Beykoz’da ölen küçük amcamın bir evi vardı. Akrabalarım geldiler, orada 
oturabileceğimi, kendi haklarını da zaten bana devredeceklerini söylediler. Varlıklı 
kişiler. Beykoz’a taşındım. Ama ben taşınınca ev değerli oldu. Kimse hakkını bana 
devretmeye yanaşmadı (2019: 382).

Sözü geçen günlerde yani 1971 yılının başlarında Cemal Süreya, Zuhal Tekkanat’la 
evlidir. Oğulları Memo Emrah ise henüz bebek yaştadır. Akrabalarla görüşüldük-
ten sonra artık bekleyecek vakit de olmadığından taşınma işi çarçabuk gerçekle-
şir. Bu noktada, şairin kız kardeşi Perihan Bakır’ın anlattıklarına döneceğiz. Bakır, 
ağabeyinin Beykoz’a taşınma ve takip eden günlerdeki durumunu şöyle aktarıyor:

1971 yılının ilk yarısında abim Beykoz’a Hasan amcanın Süreyya İlmen Mahallesi, 
Osman Hamdi Bey Sok. No:15’teki evine taşındı. O evde otururken kira bedelin-
den Hasan amcamın eşine düşen payı her ay ona yolladı. Zuhal de çalıştığı Fındık-
lı Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan Paşabahçe Hastanesi’nin muhasebesine atandı. 
Abim her gün oğlunu iki ev ötedeki bakıcısı Münevver Hanım’a götürüyor, ak-
şamları alıyordu. O dönemde çeviri ve yazılarla hayatını kazanıyordu (2019: 189).

Aşağıda ise yine Perihan Bakır’ın kitabında paylaştığı, Beykoz’daki evin giriş kısmı-
nı ve bahçe kapısını görmekteyiz:

Cemal Süreya her ne kadar hak sahibi olamasa da Beykoz’daki bu evi epeyce sev-
miş ve orada oturmaktan memnun kalmıştır. Bu memnuniyet sadece sıkışık za-
manda bir ikametgâh bulmaktan değil aynı zamanda Beykoz’da bulunmaktan, ora-
nın havasını solumaktan da kaynaklanmaktadır. Özellikle evin bahçesi onun için 
bulunmaz bir nimet gibidir. Günler’de şöyle söyler: “Beykoz’daki evin çok büyük 
bir bahçesi vardı. Her türlü ağaç, ıhlamuruna, muşmulasına kadar. Beş bin reçel 
gülü…” (2019: 382). Şair, evin en çok bahçesinde vakit geçirmekten zevk almakta-
dır ve o geniş bahçeyi istediği gibi ekip biçmeye başlar. Hatta arkadaşlarına da bah-
çede ekim yapmak için yer verir. Söz gelimi, “Sadece arkadaş olarak değil, candaş 
olarak da düşünüyorum” (Süreya, 2019: 383) dediği şair dostlarından Ercüment 
Uçarı bu şanslı kişilerden biridir:

Beni yalnız bırakmasın, Beykoz’a daha da sık gelsin diye Ercü’ye o bahçede arazi 
verdim. Eksin, eksin, yetiştirsin… Mısır Çarşısı’nın yanındaki dükkânlara gittik. 
Domates, biber vb. fideleri ya da tohumları aldık. Satıcılar bizi uyardılar, her fidenin 
bir karış arayla dikilmesi gerekiyormuş. Ercü bunu önemsemedi ve satıcıların bir 
kazığı saydı. Her santimetre kareye bir fide koydu. Ürün alamadı. Çilek hariç. Çilek 
de dikmişti. Meğer diktiği çubuğun üzerinde hazır bir çilek varmış. Bir haftada 
ömrünün tek çileğini aldı ve eşine armağan götürdü (Süreya, 2019: 383).

Cemal Süreya Beykoz’da yalnızca evinin içinde veya bahçede vakit geçirmemekte, 
fırsat buldukça eşi, akrabaları ve dostlarıyla Beykoz’un muhtelif yerlerine gezinti-
ye de çıkmaktadır. Kahvelere, kırlara, sinemaya gidişleri hiç de az değildir. Zaman 
zaman parasal sebeplerle kesintiye uğrasa bile şair yalnız veya yakınlarıyla olmak 
üzere Beykoz’da dolaşmayı sever. Eşine yazdığı bir mektupta, Beykoz’daki Fabrika 
sinemasından şöyle bahsediyor: “Sıtkı sahneyi daha güzel düzenlemiş bu yıl. Per-
deler alesta duruyor. Fabrika sinemasında ne oynuyor acaba?” (1998: 49). Yeğeni 
Güzin Tanyeri ise onların evinde misafirken sık sık gezmeye özellikle de sinemaya 
gittiklerini kaydeder: 

Kaldığım süre içinde üç kez hep beraber yürüyerek yakınlardaki Göksu bahçe si-
nemasına gittik. O zamanlarda Göksu bahçe sinemasında çekiliş yapılır, ufak tefek 
hediyeler verilir; kimin biletine ne çıktıysa o sahneye gidip hediyeyi alırdı. Dayım 
“Güzin, en küçük sensin, bizlerden birine çıkarsa sen gider hediyeyi alırsın” dedi. 
Ben de biraz utangacım, o büyük kalabalığın içinden geçip oraya gitmek benim için 
çok zor. İçimden hep “İnşallah bize çıkmaz” diye dua ederdim (Bakır, 2019: 191). 

Şair bazen de çalışmak için tek başına evin yakınlarındaki kahvelere gider. 1971 
yılının yaz tatilinde bol bol Beykoz’a, dayısını görmeye giden Güzin Tanyeri, onun 
gündüz çalışmak için futbol sahasının olduğu, çayırlığın oradaki çay bahçesine git-
tiğini annesi Perihan Bakır’ın kitabında anlatıyor. Bahsettiği yer büyük ihtimalle 
“Sıtkı’nın Gazinosu”dur. Cemal Süreya buralarda yazar, çizer, düşünür, geleceğe 
dönük hayaller kurar. Yıllar sonra Günler’de, bu kahve ziyaretlerinin bazılarında 
yaşadığı ilginç olayları, kendi deyişiyle bir “yanılsama”yı okurlarıyla paylaşmıştır. 
Şair, ölmüş babasını kahvede görmektedir: 

Babamın trajik ölümünü anımsıyorum; kız kardeşlerim, halam, başkaları kendi-
lerini yerden yere atıyorlardı. Benim gözümden yaş gelmemesi o günlerde dedi-
kodu konusu bile olmuş. Bir süre sonra kız kardeşlerim, halam, başkaları, gerçeğe 
alıştılar. Ama benim içimdeki düğüm çözülmedi. Üç yıl sonra Aksaray’da (Sezai’ye 
anlatmıştım), on üç yıl sonra Beykoz’da gittiğim kahvelerde birçok kez babamın az 
ilerideki masada oturduğunu gördüm. Çayını içiyor, az sonra da kalkıp gidiyordu. 
Yanılsama, evet. Ama neden bütünüyle işlemiyordu yanılsama? Niçin yanına git-
miyordum? (2019: 28).

Şairin gördüğü bu yanılsamada babasının trajik ve beklenmedik ölümünün yarattı-
ğı psikolojik hâlin etkili olduğu söylenebilir elbette. Öte yandan, şairin Beykoz’daki 
kahvelere çok sık, hatta semtten ayrıldıktan yıllar sonra da uğramasının arkasında 
babasını oralarda tekrar görmek isteğinin yattığı de pekâlâ düşünülebilir. Babası-
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nın ölümünü görünüşte kabullenmiş fakat içten içe bu ayrılışı sindirememiş, dahası 
babasıyla pek çok meseleyi de oturup konuşamamış olmaktan doğan huzursuzluğu 
yaşadığı varsayılabilecek şair, onu uzaktan da olsa görebileceği Beykoz kahvelerini 
mesken tutar böylece. 

Beykoz’da Cemal Süreya bir bakıma köy hayatı yaşamaktadır. Öyle ki şair, sıcak 
havalarda yeğeni Güzin’den bahçedeki tulumbayla kuyudan su çekerek başına dök-
mesini, yıkanmasına yardım etmesini istemektedir. Bahçesi, ağaçları, ekip diktikle-
riyle de bu ev şairin yarı yarıya kırsal bir yaşama dönük arzusunu gidermektedir 
demek yanlış olmaz. 

Anlaşılacağı üzere Beykoz, her ne kadar şairin hayatına gençlik yıllarında dâhil 
olsa da asıl Zuhal Tekkanat’la yeni evli olduğu tarihten itibaren devreye girer ve 
kaderini tayin edici bir rol üstlenir. Bundan sonra artık onun Beykoz’la gönülden 
bir yakınlık içine girmesi kaçınılmaz olur. Beykoz’da şair, eşi ve oğlu Memo Em-
rah ile de mutlu sayılabilecek günler yaşamıştır. Bununla birlikte, buradaki ika-
met oldukça kısa sürer. 1971 yılının başında yerleştikleri Beykoz’daki evden yine 
1971 yılı sonları veya en geç 1972 yılı başlarında taşınırlar. Bu tarihin belirsizliği 
arada ev bulana kadar kız kardeşi Perihan Bakır’da kalmış olmalarından kaynak-
lanıyor. Zira kız kardeşinden bu misafirliğin ne kadar sürdüğünü ay ve gün olarak 
net bir şekilde öğrenemiyoruz. 1971 yılı Ekim ayında Hocapaşa Vergi Dairesi’nde 
göreve başlayan ağabeyinin Beykoz’daki evden çıktığını ve yeni bir eve taşınana 
kadar kendilerinde kaldığını söyleyen Perihan Bakır, kitabında Cemal Süreya’nın 
“bir süre sonra” Kadıköy’deki yeni eve yerleştiklerini söylemektedir. Bahsettiği ev 
Kadıköy Mühürdar Leylek Sokak’taki dairedir. Cemal Süreya Hocapaşa Vergi Da-
iresi’nde maliye müfettişi olarak tekrar göreve başladığı için burayı tercih ederler. 
Sonuç olarak, Beykoz’daki ikametin bir yıl bile sürmediği anlaşılmaktadır.  

Şair, Beykoz’dan sadece fizikî olarak ayrılmış ama aklı da gönlü de yarı yarıya orada 
kalmıştır. Yıllar sonra dahi sık sık Beykoz’a gidip orada eskiden oturduğu kahveye 
uğraması bunun en büyük kanıtı olarak gösterilebilir. Şairin eşi Zuhal Tekkanat’a 
gönderdiği mektupların bir kısmını hususi olarak Beykoz’daki uğrağı olduğu kah-
velerde yazdığı bilinmektedir. Bu kahveler arasında Sıtkı’nın Gazinosu başı çeker. 
Şair, 1972 yılının Temmuz ayında, Kadıköy’de oturduğu hâlde çalışmak ve eşine 
mektup yazmak için bu kır kahvesini tercih eder:  

İşte yine Beykoz. Saat 15. Kim derdi ki bir hafta sonra yine buraya, Sıtkı’nın gazi-
noya (Gazino Sıtkı) geleceğim, aynı masaya oturup sana bir mektup yazacağım. 
Ama oluyor işte. […] Eskiden de gelip hep bu masada otururdum. Sondan bir masa 
bırakarak en uçta oturmak. Huyumdur benim. Akşoti geldi demin. Akşoti’den söz 
etmiştim sana, belki anımsarsın, hani bizim damı aktaracaktı. Beykoz’un Yahudi’si. 
Yahudi ama yoksul bir adam. Ona bir Coca-Cola ısmarladım ve gitti. Yolda Kör 
İbrahim Efendi’ye de rastladım; görmemiş gibi davrandım, adımlarımı sıklaştırıp 
yürüdüm. Yine maç var sahada. Burada hayat hep aynı geçiyor ve bu tekdüzeli-
ğin ayrı bir güzelliği var, inkâr edemeyiz. (“Can alıcı bakışları gözünde gözünde”) 
(1998: 83).

Şairin taşındıktan sonra da gerek bir tenezzüh ihtiyacı gerekse nostalji duygusuyla 
Beykoz’a yolunu düşürmesi ve Beykoz’da vakit geçirmesi onun bu semte bağlılığı-
nın açık bir göstergesi olarak yorumlanmaya müsaittir.  

Bu noktada, şairin anılardan beslenen hatta anıları birer pembe düşe çeviren mu-
hayyilesinin Beykoz’a olan yaklaşımında son derece belirleyici olduğunu söyleme-
miz gerekir. O, anıları düşe dönüştüren ve böylece yaşanmış güzel günlerin ben-
zerini gelecekte tekrar yaşamayı hayal eden bir şairdir. Bunu kendisi de 1988’de 
Milliyet Sanat’ta yayımladığı ve bir çeşit otoportre diyebileceğimiz “On üç, On Beş 
Yaşında” adlı yazısında dile getirmektedir: “Anılardan düş devşiriyor. Anılara artı 
olaylar, olmaması gereken yeni durumlar ekleyerek kimi zaman düzeltiyor da on-
ları. Her şey bir kez daha yaşanacak sanki” (Aktaran: Duruel, 2003: 39). 

Mektuplarından birinde eşi Zuhal Tekkanat’a “Bende böyledir. Anılarla düşler iç 
içe gelişir. Birbirinden ayrılmaz. Düşler anıların kız çocuklardır” (1998: 85) diyen 
şair için Beykoz hem anıların hem de düşlerin semtidir. Başka hiçbir yer şair için 
bu iki anlamı birlikte taşımaz. Bu mektubunda hastanede yatmakta olan eşine Bey-
koz’a yeni taşındığı zamanları hatırlatan şair, o günlerdeki yoksunluğun şimdi tat-
lı gelen kederini ve acılarını duyumsuyor: “Beykoz’a ilk gittiğimiz gün kazan ve 
kovalarla su taşıdığımızı, hortumla su taşıdığımızı, asıl onu hiç unutmam. Doğu 
kapısı otobüsüne yetişmek ne güzel oluyordu. Kısacası, çok güzel günler de yaşadık 
bu arada. Kimsenin tadamayacağı bazı mutlulukları da tattık, sanırsam. Sonunda 
gelip kentin iyice magazinleştiği bir semte yerleştik yeniden. Şimdiyse Başkente 
yolcuyuz…” (1998: 25).

Bu satırlarda Beykoz’a çevresel olarak duyulan özlemin yanı sıra orada sevdiği ka-
dınla birlikte yaşadığı acı tatlı evlilik hayatının anılarını zihninde yeniden yaşa-
masının getirdiği mutluluk göze çarpmaktadır. Şairin bu alıntıda magazinleştiğini 
iddia ettiği semt ise Kadıköy’dür. Cemal Süreya’nın Kadıköy’ü ne denli sevdiği ve 
orada yaşamaktan mutlu olduğunu yakın çevresi zaman zaman dile getirmiştir. Ye-
ğeni Güzin Tanyeri de yazımını üstlendiği, annesinin Size Nefesimi Bırakıyorum 
adlı hatıra kitabında, dayısının Kadıköy sevgisine vurgu yapar. Ancak başka bir 
gerçek de yukarıdakine benzer şekilde, şairin Kadıköy’ün gitgide popülerleşmesini 
daha o zamanlarda fark ettiği ve bu sebeple de orayı magazinleşen bir yer olarak 
değerlendirdiğidir. Günler’de bununla ilintili olarak şöyle söyler: “Kadıköy: Kent 
magazinleşir orda” (2019: 45). 

Şairin anılarındaki Beykoz, yaşanan bütün zorluklara karşın bir güzellikler semti-
dir. Bir yandan nedeni anlaşılmaz bir güçlü bağ vardır şairle Beykoz arasında, şu 
sözlerden anlaşıldığı kadarıyla: “Çocukluğumu bu ilçede geçirmişim sanki. Öyle 
içten bir sevgi var içimde Beykoz’a karşı. Evin oraya gitmeyeceğim. Evin başka sa-
hipleri şimdi” (2019: 49). Bu sözler, Cemal Süreya’nın “Hep beyazı söyledi şiirlerin-
de…” diyerek sevgi ve beğenisini dile getirdiği Ziya Osman Saba’nın “Misakı Milli 
Sokağı No:37” şiirindeki şu dizelerle büyük benzerlik taşımaktadır: 
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Ne zaman o sokağa yolum düşse şimdi,

Ayaklarım geri geri gider

Evler cansızdır elbet, insanlar vefasız

Komşularımız başkalarına komşuluk eder. (1991: 118)

Cemal Süreya, tıpkı Ziya Osman Saba’nın Kadıköy’deki Misakı Millî Sokağı ve 
çevresine yıllar sonra hasretle baktığı gibi bakmaktadır Beykoz’daki mahallesine. 
Yokluklar, çile ve bütün zorlayıcı unsurlara rağmen taze bir evlilik hayatının, ileriye 
dönük umutlu beklentilerle örülü günlerin geçtiği semt, şair tarafından kolayca 
benimsenmiştir.

Beykoz’un Cemal Süreya için ne denli önemli bir semt olduğunu mektupları oku-
dukça daha da iyi anlayabilmek mümkün. İşte bunlardan birinde o, yine Beykoz’da-
ki kahvede kaleme aldığı satırlarda eşine şöyle söylemektedir: “Mutluluk. Kişi ancak 
eksiksiz bir mutluluğu (nasıl yakalamıştık) Beykoz’da tadabilir (saçlarından baha-
rı). Bisiklete binen çocuklar geçiyor. Oturulabilecek iyi, geniş, bahçeli bir evimiz 
olmalı burada” (1998: 46). Mektubun devamında Beykoz’un çeşitli yerlerini sayıyor 
hasretle: “Anımsa: Ortaçeşme, Onçeşmeler, Yalıköy, Akbaba, Dereseki, Doğukapısı, 
Yûşa Tepesi. Ahmet Hamdi Bey Sokak-15. Tavuklar, horozlar. Yediveren güller. Ekşi 
erikler. (Duydum ki şimdi ağlıyormuşsun)” (1998: 47).

Öte yandan, aradan zaman geçip de Beykoz’dan uzaklaşan, İstanbul’daki başka 
semtlere hatta bir ara Ankara’ya yerleşen şairin zihninde ve kalbinde Beykoz asla 
kaybolmadığı gibi, gelecek mutlu düşlerin de merkezindeki bir semt hâline gelmiş-
tir. Burada da ilk olarak yine şairin eşine yazdığı mektuplara müracaat etmemiz 
gerekiyor: “Evet evet, Beykoz’da oturmalı. İlerde gelip buraya yerleşmeli. Büyük ve 
her olanağı bulunan bir ev, bahçe, küçük bir araba. Yapıtları burada yazmalı, ara-
bayla Boğaz Köprüsü’nü geçerek yayınevlerine götürmeli. Buna varsın değil mi?” 
(1998: 83). 

Bunlar ve benzeri başka sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla Beykoz şair tarafından 
asla unutulmadığı gibi mutlulukla örülü düşlerin de birincil mekânı hâline gel-
miştir. Bu özellikleriyle semt, şairin bazı şiirlerinde de karşımıza çıkar. Örneğin 
“Kanto” şiirinde Beykoz şu dizelerle anımsanır:

Sen belki de bir resimsin ne haber 
Kırmızı bir Beykoz’un yanında duruyorsun 
Yapan bir de ağaç yapmış yanına 
Dallarına konsun diye kelimelerin (2003: 19)

Yeğeni Güzin Tanyeri’den edindiğimiz bilgiye göre bu şiirde Cemal Süreya 1950’ler-
deki Beykoz günlerinden kalan izlenimlerini şiirleştirmiştir. Bu tarihte onun daha 
çok amcası Hasan Seber’in Yalıköy’deki evine ziyarete gittiğini yukarıda belirtmiş-
tik. 

Öte yandan belirtmek gerekir ki şairin şiirleri içerisinde Beykoz’un görünür ol-
duğu başka bir dizeye rastlanmaz. Sadece dolaylı yoldan Beykoz’u ve orada geçen 
günleri hatırlatan, eşi ve sınırlı sayıda yakınlarının alımlayabileceği tarzda dizele-
rin varlığından söz edilebilir. Söz gelimi, 1973’te yayımlanan “Bir Kentin Dışarıdan 
Görünüşü” adlı şiirde, eşi Zuhal Tekkanat ile Beykoz’da geçen günlere kapalı gön-
dermeler içeren bazı bölümlerden söz edilebilir.   

Beykoz’a yazılarında ve şiirlerinde özel bir yer veren şairin, ne kadar Beykozlu ol-
duğu konusunda iddiaya da girdiği bilinmektedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz üze-
re, evinin bahçesine ekip biçmesi için yer tahsis ettiği şair dostu Ercüment Uçarı, 
bu iddianın taraflarından biridir. Günler’de, Ercüment Uçarı’nın olumlu olumsuz 
huylarından tatlı takılmalarla bahseden şair, bir yerde şöyle söyler: “Kavga ederdik, 
kim daha Beykozlu diye” (2019: 372). Her ne kadar şaka yollu olsa da bir insanın 
hakkında iddiaya girecek kadar kendini bir semte ait hissetmesi, o semte karşı his-
settiği gönülden yakınlığın somut bir göstergesi olmalıdır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Cemal Süreya için Beykoz iki açıdan güzel ve önemlidir. 
Birincisi: karısı ve çocuğuyla beraber yaşanmış eski asude günleri hatırlattığı ve 
zihninde tekrar yaşattığı için; ikincisi de gelecekte hayalini kurduğu sakin, dingin 
bir hayatın merkez mekânı olması açısından. Kısacası, şaire göre Beykoz hem anı-
ların hem düşlerin mekânıdır. Bu niteliğiyle de onun zihninde ve gönlünde diğer 
semtlere nazaran çok daha hassas, özel bir yerde konumlanmıştır. Beykoz, Cemal 
Süreya’nın İstanbul’a olan bağlılığını perçinleyen, âşık olduğu semttir. 
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Beykoz’un Karanlıkta Kalmış 
Romanı: Hacı Manuil

Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK1

Beykoz, Âlim Kahraman’ın (2005) Edebiyatın Belleğinde Yaşayan Beykoz adlı çalış-
masında ayrıntılarıyla ortaya koyduğu gibi, 16. yüzyıldan bugüne Nev’î’nin, Leyla 
Saz’ın gazellerinden Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ne, Ahmet Mithat’ın, Halide 
Edip’in romanlarından daha yakın dönemde Cemal Süreya’nın, Fethi Naci’nin anı-
larına kadar önemli yazar ve şairlerin belleğinde ve metinlerinde, anlatılarında özel 
bir konuma sahiptir. Çeşitli türlerde kaleme alınan bu eserlerde Beykoz çoğunlukla 
doğal güzellikleri, mesire yerleri, çayırları, ormanları, dalyanı, Abraham Paşa Ko-
rusu, Yuşa Tepesi, mehtabı ve tarihi yapılarıyla asude, sakin bir Boğaz köyü olarak 
betimlenir. Bu sunumda ise hem Beykoz çalışmalarında hem de edebiyat tarihinde 
çok fazla bilinmeyen, edebi açıdan önemine ve değerine rağmen akademik çalış-
maların da pek konusu olmamış bir roman olan Hacı Manuil romanı hem edebi 
ve tarihi açıdan hem de Beykoz’un temsili bağlamında konumlandırılmaya çalışı-
lacaktır. Bu romanın bu sempozyum bağlamında asıl önemi ise Beykoz’un artık sa-
dece belleklerde kalmış çokkültürlü yaşantısını bizlere hatırlatmasıdır. Dolayısıyla 
bu sunumda romanın salt edebi meselelerinin ötesinde, Beykoz’un yakın geçmişe 
kadar önemli bir unsuru olan gayrimüslim toplumundan da söz edilecektir.

1  Dr. Öğretim Üyesi, Kadir Has Üniversitesi, Modern Diller Bölümü
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Asıl adı Hacı Manuil olan roman İstanbullu Rum yazar Thrasos Kastanakis (2000) 
tarafından 1956 yılında Atina’da yayımlanmıştır. Türkçede ise roman Belge Yayın-
ları tarafından -muhtemelen Türkiyeli okurların ilgisini çekmek üzere- “Beykoz’da 
Neler Oldu?” alt başlığı eklenerek 1995 yılında yayımlanır (Kastanakis, 1995). 

1901 yılında İstanbul’un Kurtuluş semtinde doğan Kastanakis, Yunanca edebiyatta 
1930 kuşağı olarak bilinen (Demirözü, 2005) çoğu İstanbul ya da Anadolu kökenli 
yazar topluluğu içerisinde yer almaktadır. İstanbul’daki Fransız-Rum Lisesi’ni (Ly-
cée National Francohellénique) bitirdikten sonra Paris’e gitmiş ve Sorbonne Üni-
versitesi Doğu Dilleri Bölümü’ne devam ederek 1967’deki ölümüne kadar burada 
kalmıştır (Ladoyianni, 2015). Geniş kitlelerle tanışması 1924 yılında yazdığı Prens-
ler (Οι πρίγκηπες) romanı ile olur. Yunanistan’daki asıl popülaritesi ise Hacı Ma-
nuil romanının 1984 yılında dizi film olarak çekilmesiyledir. Dizi, dönemi için en 
yüksek bütçeli yapım olarak değerlendirilmiş ve geniş bir izleyici kitlesiyle buluş-
muştur. İstanbul’daki bazı çekimlerin yetkililerden izin alınamadığı için gizli ola-
rak yapıldığı belirtilmektedir (Kriçiolis). 1965 yılında ise Fransız yönetmen Willy 
Rozier tarafından Les Chiens dans la Nuit (Gecenin Köpekleri) başlığıyla sinema 
filmi olarak çekilmiştir.

Yazar Beykozlu değildir ancak romanın sonuna yazdığı “Epilog” bölümünde, anla-
tıcı kimliğinden sıyrılarak kendi sesiyle konuşmaya başlar: babasının ve teyzesinin 
Paşabahçe’de yaşamış olduğunu belirtir. Romandaki ayrıntılı Beykoz, Paşabahçe, 
Çubuklu ve Sultaniye betimlemeleri yazarla Beykoz arasındaki yakın ilişkiden 
izler taşımaktadır. Beykoz Panayır Sokak’taki Aya Paraskevi Kilisesi, Aya Kiryaki 
ayazması, Şahinkaya’nın üst taraflarındaki Taş Ocakları mevkii, Paşabahçe Ayios 
Konstantinos ve Eleni Kilisesi, kilise meydanındaki (kurmaca?) Sokratis’in Kahvesi 
ve özellikle de tarihi Sultaniye Çayırı/Bahçesi romanın önemli mekânlarındandır.  

Hacı Manuil romanı Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1916 yılında Beykoz 
Sultaniye’de çınarların altında karanlık bir gecede Hacı Manuil’in Paşabahçe Kay-
makamı Beyazıt Bey’le karşılaşmasıyla ama aynı zamanda enfes bir Beykoz betim-
lemesiyle başlar: “Vakit çok geçti, gece yarısına yaklaşıyordu. Beykoz’dan aşağı in-
mekte olan bir atlı Sultaniye çınarlarına yaklaşıyordu. Sağında Boğaziçi’nin suları, 
geç çıkmış ayın ışığında kıpır kıpır oynaşıyor, karşı kıyıda, İ Steni’den Büyükdere’ye 
kadar yıldızlar gibi göz kırpıp duran birkaç ışık görünüyordu. Havada tertemiz tuz-
lu bir esinti vardı ve yazın sıcağında bütün gün kavrulmuş olan toprağın dışa vur-
duğu koku bu esintiye karışıyordu. Uzaklarda bir kayıktan Türkçe bir meraklidiko 
duyuluyordu.” (s. 5). Bu etkileyici Beykoz tasvirleri Hacı Manuil’in betimlemesiyle 
devam eder: “Atlı kişi düşünceli bir halde ilerliyor ve huzursuzca durmadan etra-
fına bakınıyordu. Aşağı yukarı kırk yaşlarındaydı, fesini öne ve yana yıkmıştı. Şa-
kakları biraz ağarmıştı. Gözleri yorgunluktan değil daha çok görünmeden her şeyi 
görmek isteyen bir hayvanın gözlerini andırır şekilde yarı kapalıydı. Kırpık bıyığı, 
keçi sakalı, kalın dudakları, dolgun suratı, kırışık dolu dar alnı ve yüzünde soysuz 
adamların hilekâr ifadesiyle insanı titretiyordu” (s. 5).   

Karaktere ilişkin bu ilk cümleden, anlatıcının Tanrı anlatıcı olmasının ötesinde 
düşüncelerini ve duygularını okurdan saklamayan bir müdahil anlatıcı olduğu ve 

Manuil’den çok da hoşlanmadığı hemen dikkati çekmektedir. Kaymakam, Hacı 
Manuil ile karşılaşmasından pek hoşnut değildir çünkü romana adını veren Hacı 
Manuil karakteri oldukça fakir ve zor geçen çocukluğunun ardından maddi du-
rumunun düzelmesiyle birlikte yasadışı karanlık işlere bulaşmış, en yakın dostu 
kaymakamın yeğeni İbrahim ve ayak işlerine bakan Kör Ali ile birlikte adeta bir suç 
çetesi kurmuştur. İbrahim Berlin’de öğrenciyken Enver Paşa ile yakın bir dostluk 
kurmuş, dayısı Paşabahçe Kaymakamı olan Beyazıt’tan sonra kendisinin kayma-
kam yapılacağı söylenmiştir. Nitekim romanın sonuna eklenerek olay örgüsünün 
bütünlüğünü bozan “Epilog”da İbrahim’in Anadolu’ya geçerek Mustafa Kemal’in 
yanında savaştığı ama sonrasında İzmir Suikastını düzenleyenler arasında yer al-
dığı için asıldığı belirtilir. 

Hacı Manuil para ve iktidar elde etmek uğruna İbrahim’in nüfuzunu ve Kör Ali’nin 
hiçbir şiddetten kaçınmayan sadizme varan itaatkâr karakter yapısını kullanarak 
roman boyunca cinayetler işler, türlü entrikalarla kendi eşi dâhil birçok kadını tu-
zağa düşürür, karısından intikam almak için erkek kardeşi Aleko’yu öldürtür, bir-
likte olduğu kadınlara şiddet uygular, İbrahim ile birlikte düzenlediği komplo ile 
Beykoz’un en güzel konağı olarak betimlenen Zarafyanlar’ın konağına el koyar ve 
İbrahim’in de desteğiyle tuttuğu kiralık katil Muratis ile birlikte Paşabahçe Kayma-
kamı’nı öldürmekten suçlu bulunarak idam edilir. İbrahim Anadolu’ya kaçar. 

Romanda Birinci Dünya Savaşı; cephelerdeki sıcak çatışmalarla değil Osmanlı 
başkentine yansıyan karışıklıklarla, İngiliz ve başka ajanların kol gezdiği Pera’daki 
bazı “şüpheli” eğlence yerleriyle, sağa sola Alman subaylarla baskın yapan Osman-
lı polisinin varlığıyla ve çoğu zaman da Beykoz’un karanlık sokaklarında kolluk 
kuvvetlerinin yokluğunda ya da bizzat onların yasa dışı işlere bulaşmasıyla işle-
nen cinayetlerle kendini gösterir. Roman bu açıdan da Türkçede yazılan Birinci 
Dünya Savaşı romanlarından farklı bir noktada durmaktadır. Erol Köroğlu (2004), 
Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) Propagandadan Milli Kimlik 
İnşâsına başlıklı incelemesinde Büyük Savaş’ın 1920’lerden günümüze uzanan bir 
süreçte özellikle romanlarda çeşitli vesilelerle ele alındığını, savaşla ilgili kısımların 
çoğunlukla Milli Mücadele’ye yönelik yorumları desteklemek amacıyla kullanıldı-
ğını belirtmektedir. Örneğin Sarıkamış yenilgisi başta Enver Paşa olmak üzere İtti-
hatçı önderlerin cehaleti ve Türk milletine çektirdikleri; Çanakkale Zaferi ise “Milli 
Mücadele’nin prototipi ve Mustafa Kemal’de önderini bulacak ulusal bilincin ken-
dini ilk defa görünür kılması” amacıyla ele alınmaktadır (s. 433). Yukarıda belir-
tildiği gibi romanın arka planını oluşturan Dünya Savaşı, Hacı Manuil romanında 
Köroğlu’nun belirttiği biçimde araçsallaştırılmamıştır, herhangi bir ideolojinin öne 
çıkmasına hizmet etmez. Elbette yazarın Rum kimliği onun Türk tarih yazımında 
“Milli Mücadele” olarak adlandırılan dönemi ve bu bağlamda Dünya Savaşı’nı fark-
lı algılamasına sebebiyet vermiş olabilir ancak romanın söz konusu döneme anga-
je bir bakışla bakmadığına işaret eden bir gösterge daha vardır: Romanda Birinci 
Dünya Savaşı’nın anlatıldığı çoğu romanın aksine karakterlerin iyiliği ve kötülüğü 
etnisite veya din üzerinden tanımlanmaz. Hacı Manuil’in en iyi dostu Müslüman 
İbrahim’dir, bütün kirli işleri birlikte yaparlar, birlikte cinayetler planlarlar, roman 
boyunca anlatıcının ya da karakterlerin kimlik üzerinden ötekileştirici söylemine 
pek rastlanmaz. Manuil’in ne Aleko ne de kaymakam cinayetlerinin ardında bir 
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Türk-Yunan çatışmasının izleri vardır. Israrla bu cinayetin arkasında başka neden-
ler arayan hafiyeye Hacı Manuil sadece İbrahim’in kaymakamın yerine geçmesi 
için acelesi olduğunu belirtir (s. 235). Gerçekten de roman boyunca gelişen olaylar 
ve bizzat Hacı Manuil ve İbrahim’in eylemleri bu motivasyonu doğrulamaktadır. 

Bu romanın Türkçede yazılmış Birinci Dünya Savaşı romanlarından önemli fark-
lılıklarından biri de anlatısını belirli bir milliyetçilik üzerine değil, milliyetleri ve 
dinleri aşan iktidar arzusu üzerine inşa etmesidir. Olay örgüsü, karakterler ve ka-
panış üzerinden şunu okuruz bu romanda: İktidar arzusunun ne milliyeti ne dini 
vardır, sadece yönetme ve tahakküm altına alma arzusudur bu. Neredeyse bütün 
karakterlerde bu arzunun izlerini görürüz ama en çok da Hacı Manuil’de. Roman-
daki ifadelerle “acıklı çocukluk yılları ve hayat mücadelesi ile geçen kahredici de-
likanlılık yılları, her girişiminde karşısına dağ gibi [çıkan] duvarlar” onun hırsları 
ve para kazanma arzusunu körüklemiş, amaçlarına ulaşma uğrunda her türlü ah-
laksızlığı, kötülüğü ve şiddeti uygulayacak noktaya getirmiştir. Annesi bile Hacı 
Manuil’i doğurmuş olduğu için kendine lanet okur (s. 126). 

Romanın ana karakteri hiç şüphesiz Hacı Manuil’dir ancak ikincil karakterler İbra-
him, Kör Ali, Tasula, Muratis ve Marika’nın da hırslarına ve iktidar olma arzularına 
tanık oluruz. Romanın edebi yönden bir başarısı da bütün bu ikincil karakterlerin 
de neredeyse Hacı Manuil kadar derinlikli olarak işlenmiş olmaları ve arzuları, iç 
dünyaları, geçmişleri gibi ince ayrıntılarla verilmeleridir. 

Beykoz İmgeleri: Sultaniye’nin Çınarları, Köpekler ve Karanlık Sular

Tanzimat ve Servet-i Fünûn romanlarında hoş vakit geçirmek için gelinen Beykoz 
ve mesire alanları bu romanda çoğunlukla kuytu köşeleriyle, gölgeli sokaklarıy-
la, merkezden uzak yapısıyla, karanlık bir atmosfer içinde betimlenir. Bu tekinsiz 
atmosfer anlatı boyunca tekrar eden motiflerle güçlenir. Karanlık sular, karanlık 
gecede sessizliği bölen köpek havlamaları ve gece vakti Sultaniye’nin asırlık çı-
narları… Özellikle tarihi Sultaniye çayırının çınarları bu etkileyici atmosferde 
başroldedir. Roman başta da belirttiğim gibi Sultaniye’nin çınarları altında Manu-
il’in kaymakamla tatsız karşılaşmasıyla başlar ve Manuil ve Muratis’in çınarların 
altında asılmasıyla son bulur. İlk sahneye dönelim. Kaymakam şöyle der Manuil’e: 
“‘Bu çınarların her biri Allah’ımın bir lütfudur. Beni korurlar. Gerçek nöbetçimdir 
onlar benim. Anlıyor musun, sefil insan?’ Hacı Manuil onu dinlerken döndü, et-
rafına bakındı, çınarları gördü, koca dalların nereye kadar vardığını görmek için 
başını kaldırdı, sonra indirdi, köklerindeki acayip gölgeyi, yeri örten karanlığı gör-
dü ve kendisine ne olduğunu anlamadan vücudunu, göğsünü, hıçkırığı tutmuş da 
durduramayan ve eli ayağı bağlanan biri gibi, dehşetli bir korku kaplamıştı” (s. 7). 
Kaymakamın öldürülmesi sonrasında ne zaman Sultaniye’den geçse aynı ürperti-
yi duyacaktır: “Çınarların altından geçti, […] Bu yerden geçerken Manuil kanının 
donduğunu ve kendisinden kurtuluş olmayan bir korku hissetti […] Burada, bu 
günah kokan yerde, sessiz çınarların arasında, deniz kıyısındaki vahşi güzelliğiyle 
bu uğursuz Sultaniye’de her yanını saran hayaletler görüyordu” (s. 162). “Çınarların 
altından çıkınca durdu, başını çevirdi ve karanlığa gömülmüş gövdelerine, boyları-
na baktı, ağaçların sessizliği ve yalnızlığı içine işledi” (s. 191). Çınarlar aracılığıyla 

yazar karakterinin içinde bulunduğu psikolojiyi ustaca iletmektedir, aslında yalnız 
ve sessiz olan Manuil’dir ve eylemleriyle kendi sonunu hazırlamaktadır. 

Romanda tekrarlayan diğer bir motif ise karanlığın tekinsizliğini ve romandaki ge-
rilimi daha da arttıran köpek havlamaları ve ulumalarıdır. Ürpertici havlamalarıy-
la gecenin sessizliğini delen köpekler aslında İbrahim’in Çubuklu’daki konağında 
beslediği köpeklerdir ancak köpekten çok birer canavar gibi tasvir edilirler: “Kap-
karanlıktı, sadece köpeklerin havlama ve hırlamaları gecenin sessizliğini bozuyor-
du (s. 8)”, “[Manuil] Paşabahçe’deki evinin yolunu tuttu. Ve bütün yol boyunca ge-
ceyi korkuyla dolduran köpek havlamalarını dinledi” (s. 10). Kör Ali gibi bir cani 
bile onları beslerken korkar ve nihayet Kör Ali’nin cezasını da kolluk kuvvetleri 
değil, köpekler verir: paramparça ederek öldürürler Ali’yi. 

Boğaziçi’nin pırıl pırıl suları da bu romanda dibi görünmeyen karanlık sulara dön-
müştür; karanlık sular, Manuil ve Kör Ali’nin öldürüp gece vakti denize bıraktıkları 
bedenleri saklarlar. Gecenin karanlığı, karakterlerin ruh dünyalarının karanlığı ve 
çevirdikleri karanlık işler romanda iç içe geçerek güçlü bir imgeye dönüşür. Tabiat 
da tekinsiz ve korkutucu bir güzellikle anlatılmaktadır romanda: “[Hacı Manuil] 
ilk vapura binmek için vapur iskelesine geldi. Bekleyen çok az insan vardı. Merha-
metsiz bir poyraz Boğaz’ın sularını karıştırıyor, köpüren dalgalarla rıhtımı dövüyor, 
Kavaklar’dan topladığı bulutlarla, tabiata ürkütücü ve terkedilmiş bir görünüş veri-
yordu. Vapur görünmekte gecikmişti. Bu gecikme, bu bulutlar, durmadan saklanan 
bu güneş Manuil’in yalnızlığını düşmanlığa çeviriyor ve sükûnetini korumak için 
gösterdiği her gayreti uyuşturuyordu.” (s. 214).

Hacı Manuil ve İstanbul’un Gizemli Şehir Romanları

Kastanakis, yarattığı bu tekinsiz atmosferle aynı zamanda edebiyat tarihi açısından 
karanlıkta kalmış İstanbul romanlarıyla da güçlü bir metinlerarası ilişki kurmakta-
dır. Söz konusu romanlar 19. yüzyılda İstanbul’da Yunanca olarak yazılmış “gizem-
li (απόκρυφα/apokrifa) şehir romanları” olarak isimlendirilen bir grup romandır 
(Gotsi 1997). İstanbul’un edebi temsilinde neredeyse hiç dikkate alınmamış olan 
hepsi İstanbul’da basılmış İstanbul konulu Yunanca romanları şöyle sıralayabili-
riz: Petros Ioannides, Η Επτάλοφος ή Ήθη και Έθιμα Κωνσταντινουπόλεως (Yedi 
Tepeli Şehir ya da İstanbul’un Adetleri), 1855 (1866 yılında Atina’da Απόκρυφα 
Κωνσταντινουπόλεως / İstanbul Sırları başlığı ile yeniden basılıyor); Hristoforos 
Samarcidis, Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως (İstanbul Sırları), 1868-69; Kons-
tantinos Goussopoulos, Τα Δράματα της Κωνσταντινουπόλεως (İstanbul’un 
Dramları), 1888 ve Epaminondas Kiriakidis’in yine İstanbul’da yayımlanan Πέραν 
Απόκρυφα (Pera Sırları) romanı (Gotsi, 1997, s. 12-16; Kougkoulos, 2019, s. 66-
78; Şişmanoğlu Şimşek, 2019, s. 87-98). Meşhur Fransız Yazar Eugene Sue’nün Pa-
ris Sırları (1842-1843) romanından ilhamla yazılmış bu romanların özelliklerini 
Lambros Varelas, “Η Είκονα του Αστέος σε Ελληνικά Απόκρυφα Μυθιστορήματα 
του 19ου Αιώνα” (19. Yüzyıl Yunanca Esrarlı [Şehir] Romanlarında Şehrin Tasviri) 
başlıklı makalesinde şu şekilde sıralamaktadır: Şehrin nüfusuyla, binalarıyla, yapı-
sıyla bir labirent olarak tasvir edilmesi, anlatı zamanının özellikle kanunsuzluğun 
kol gezdiği gece ya da gece yarısı olarak seçilmesi, mekân olarak batakhanelerin 
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ya da ona benzer ortamların tercih edilmesi, toplumsal ve ahlaki yozlaşmanın ve 
çürümenin mekânı olarak şehrin temsili ve polis gibi kolluk kuvvetlerinin doku-
nulmazlığı. 

Hacı Manuil romanında bu özelliklerin çoğu söz konusudur. Karanlık bir gece Pa-
şabahçe Kaymakamı’na Sultaniye’nin çınarları altında rastlayan Hacı Manuil ile 
başlayan roman yine karanlık bir gece yarısı Hacı Manuil’in Sultaniye’de asılması 
ile sona erer. Beykoz’un ıssız sokakları romanda bu türden cinayetlerin işlenmesi 
için adeta ideal bir ortam olarak betimlenir. Bu cinayetlerin bazıları kanunsuzlu-
ğun kol gezdiği Beykoz’un ıssız sokaklarında bazıları ise Aleko cinayetinde olduğu 
gibi bizzat kolluk kuvvetlerinin mensupları tarafından işlenir. Hacı Manuil karısın-
dan intikam almak için zaptiyelere karısının çok sevdiği kardeşi Aleko’yu öldürtür. 
Aleko’yu öldüren polis Selim şu cümleyi kurar: “‘İşi bitirdik, yarın sabah erkenden 
polis, yani biz, ölüyü bulmuş olmalıyız.” (s. 203). 

Yalnızca cinayetler değil Pera’daki eğlence yerleri de birer batakhane olarak betim-
lenir. Bu mekânlarda genç kızlar eğlence için alınır-satılır, kimi uğradığı şiddetten 
dolayı aklını kaybeder, kimi hayatını kaybeder, yapanın yanına kâr kalır. Manuil, 
Büyük Savaş’ın atmosferinde son derece acımasız, adaletsiz bir dünyayı anlatır bize. 
Bir tek arada sırada uğradığı annesinin yaşadığı Tatavla, bugünkü Kurtuluş sem-
ti masumiyetin, şefkatin yuvasıdır ancak orası da Manuil’in arınmasına bir vesile 
olmaz.  

Gizemli şehir romanlarının bir özelliği de şehrin, semtin sokaklarıyla, caddele-
riyle, tarihi yapılarıyla son derece gerçekçi bir biçimde anlatılmasıdır. Bu açıdan 
da Hacı Manuil romanı Beykoz’un edebi temsilinde özellikle 20. yüzyıl başındaki 
Beykoz’un çokkültürlü sosyal yaşantısını yansıtması bakımından özgün bir ko-
numdadır. Daha önce sözünü ettiğim tarihi Sultaniye Çayırı ya da bahçesinin yanı 
sıra Beykoz’daki tarihi kiliseler ve ayazmalar romanda özel bir öneme sahiptir. Ana 
karakter Hacı Manuil Paşabahçe’de oturmaktadır, romanda  “Paşabahçe’deki kilise” 
olarak söz edilen Aya Konstantinos ve Eleni Kilisesi, canı sıkıldıkça uğradığı kili-
se meydanındaki Sokratis’in kahvesi ve Beykoz’daki Aya Paraskevi kilisesi (1852) 
ve ayazması romanda sıklıkla geçen tarihi yapılardır. Dikkatli okurun gözünden, 
yazarın bazı durumlarda mekânlarda kaydırmalar yaptığı gözden kaçmayacaktır. 
Örneğin romanın girişinde Hacı Manuil’in Sultaniye’deki çınarlara varmasına otuz 
adım kadar kalmışken, Aya Paraskevi sokağına geçmek ister, oysaki arada epey 
mesafe vardır. Aleko’nun öldürüldüğü bölümde ise kiralık katillerin Aya Paraske-
vi ayazmasına gidebilmek için kilisenin önünden geçerek dik bir yokuşa tırman-
dıkları ve yokuşun başında terk edilmiş Kara Tekke damarının yani taş ocağının 
göründüğünden söz edilmektedir. Beykoz’un topografyasını bilenler söz konusu 
yerin Şahinkaya yokuşu ve devamındaki Taş Ocakları mevkii olduğunu tahmin 
edecektir. Oysaki belirtilen yerde bilindiği kadarıyla bir ayazma da yoktur. Elbette 
yazar, kurmacasında mekânsal gerçeklikle oynayabilir, olay örgüsüne göre yeniden 
şekillendirebilir. Burada da benzer bir yer değiştirmeden söz edilebilir.

Romanın temel mekânı olan Beykoz’un 20. yüzyılın başında Müslümanlarla gay-
rimüslimlerin bir arada yaşadığı bir mekân olarak temsil edilmesi tesadüf değildir. 

Tarihi kayıtlar ve sözlü tarih çalışmaları hem romanın geçtiği dönem olan 1900’ler-
de hem de romanın yazıldığı dönem olan 1950’lere kadar Beykoz’un çokkültürlü 
yaşantısına tanıklık etmektedir. Son olarak yazımda Kastanakis’in romanında gön-
derme yaptığı bu çokkültürlü yaşantıyı daha iyi ortaya koyabilmek için -romandan 
biraz uzaklaşmak pahasına- Beykoz Sempozyumu bağlamında da anlamlı olduğu-
nu düşündüğüm kaynaklara, anlatılara kısaca yer vermek istiyorum. 

Beykoz’da Gayrimüslimler

Şükriye Pınar Özyalvaç (2020) “1840 Yılı Temettuât Defterlerine Göre Beykoz 
Kasabası’nın Fiziksel, Sosyal ve Demografik Yapısı” başlıklı bildiride 19. yüzyılda 
Beykoz’un demografik yapısına dair önemli bilgiler sunmaktadır. Adil bir vergilen-
dirme için ekonomik sebeplerle hazırlanan temettuât defterlerinden Beykoz’un 19. 
yüzyıldaki nüfusuna dair önemli veriler elde ediyoruz. Buna göre, Beykoz kasabası 
Müslüman, Ermeni ve Rumların meskûn olduğu üç mahalleye ayrılıyordu. Bu ce-
maatler arasında en kalabalık olanı Müslümanlardı ve ardından çok az farkla Er-
meniler geliyordu. Rum nüfusun ise bölgede söz konusu dönemde yeni yeni varlık 
göstermeye başladığı anlaşılmaktadır. İnciciyan’ın 1794 tarihli eserinde, Beykoz’da 
yalnız Türk ve Ermenilerin varlığından bahsetmesi, Rumların kasabaya gelişle-
rinin henüz yarım asır bile olmadığını göstermektedir (aktaran Özyalvaç, 2020, 
s. 127). Defterlerde yer alan vergi mükelleflerinin sayıları dikkate alındığında ise 
yazar Beykoz’un nüfusuna dair aşağı yukarı şu rakamlara ulaşmıştır: 1840 yılın-
da yaklaşık 1700 kişiden oluşan Beykoz nüfusunun 19. yüzyılda Ermenilerin ve 
Müslümanların nüfusunun birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Müslüman 
mahallesinde 200 numara üzerinden 800 kişi; Ermeni mahallesinde 181 numara 
bilgisinden 724 kişinin, Rum mahallesinde ise 48 numaradan 192 kişinin yaşadı-
ğını düşünebiliriz (s. 127). Yine kasabadaki iki mektepten birinin Ermeni mektebi 
olduğu belirtiliyor. Yine gayrimüslimlerin bakkal, meyhane, berber, kayıkçı, fırıncı, 
terzi, manav, kasap vb. olarak esnafın ayrılmaz bir parçası olduğunu da görüyoruz. 

Bu demografinin yansımasını Hrant Dink Vakfı’nın hazırladığı Türkiye Kültür Var-
lıkları Haritasında da görmek mümkün (https://hrantdink.org/tr/faaliyetler/proje-
ler/kulturel-miras/1469-harita). Haritada gayrimüslimlere ait 10 bina görünüyor. 
Bu binaların Ermeni, Rum ve Yahudilere ait olduğu görülmektedir. Tabii Polonez-
köy tarihi ve yapılarıyla apayrı bir incelemenin konusu. 

Bu doğrultuda Beykoz’daki en eski yapıların kiliseler olduğu söylenebilir. Bugün 
hâlâ Ermeni Mahallesi olarak bilinen mahallede 1776 yılında inşa edilen Surp Ni-
goğayos Kilisesi, yakınındaki Panayır sokaktaki Aya Paraskevi Kilisesi (1852), Pa-
şabahçe’ye geldiğimizde Aya Konstantinos ve Eleni Kilisesi (1833) ve Aya Kiryaki 
ayazması, Anadoluhisarı’ndaki ayazma (1870) (Bilir, 2008, s. 81), daha az bilinen 
Gümüşsuyu’ndaki ayazma gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı dönemlerin iz-
leri olarak karşımızdadır. 

Romanda pek geçmese de Beykoz’daki gayrimüslim cemaatlerden bir diğeri de 
Yahudilerdir. Araştırmacı Naim Güleryüz, 19. yüzyıl sonlarında Paşabahçe ve Bey-
koz’da, yazlık için gelenler dışında devamlı ikamet eden bir cemaat olduğundan 
söz etmektedir.



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 739738

Sinagogu, okulu ve Talmud Tora’sı ile Beykoz küçük bir Yahudi yerleşim merke-
ziydi. Beykoz Yahudilerinin önde gelen simalarından biri, geniş bir genel kültüre 
sahip, “Türk Milliyetçisi” olarak bilinen Avram Galipapa idi. Baharatçı Yokuşu ba-
şındaki ahşap evinin üst katı sinagog olarak kullanılmaktaydı. 1890 yılından beri 
hizmette olduğu ifade edilen Kal Kadoş Beykos olarak anılan ibadethane, Galipa-
pa’nın vefatından sonra, Beykoz Çayırı Caddesi üzerinde Dalyancı Hüseyin’e ait 
binanın üst katına taşınmış, kat aynı zamanda hem okul hem de öğretmen lojmanı 
olarak kullanılmaya başlanmıştı. Okulda Türkçe, İbranice ve Yahudi İspanyolcası-
nın yanı sıra Fransızca da öğretilmekteydi.

1940 yıllarında fiilen hizmette olan sinagog, İkinci Dünya Savaşı yıllarında yazlık-
çıların azalması ve 1947-49 yıllarında yaşanan göçler sonucu Yahudi nüfusunun 
azalmasıyla Yeniköy Sinagogu ile birleştirilmiştir. Beykoz’a dair çok kıymetli yazılı 
ve görsel materyalleri içeren geniş bir arşive sahip olan Mustafa Yavuz da kendisiy-
le yapılan sözlü tarih çalışmasında havralardan bir tanesinin bugünkü Yalıköy’de 
Cevdet Restoran’ın yanındaki üç katlı yalı olduğunu belirtiyor (Alpman, 2008, s. 
314).

19. yüzyılın sonlarında bölgenin en önemli yatırımı, Mişon Levin’in, 2 Eylül 1884 
tarihli iradeyle imtiyaz alarak Paşabahçe’de kurduğu cam eşya ve şişe fabrikası idi. 
1892’de İtalyan kökenli Yahudi Saül Daniel Modiano ailesine satılan tesis Fabbrica 
Vetramini di Constantinople adını taşımakta, halk arasında Modiano Cam Fabri-
kası olarak anılmaktaydı. Deniz kenarında kurulan işletmede 1906 yılında 4 cam 
fırını ve 80 üretim tezgâhı bulunmakta, 600 kadar işçi çalışmaktaydı. 

Paşabahçe yöresinin kalkınmasına ve gelişmesine geniş katkıda bulunan fabrika 
1922 yılında kapandı. Modiano Cam Fabrikası’nın kapanmasını izleyen yıllarda, 
yörede ikamet eden Yahudi aileler de zamanla kentin başka mahallelerine göç et-
meye başladılar. 1957 yılında 14 Yahudi ailenin yaşadığı belirtilirken günümüzde 
Beykoz’da hiçbir Yahudi ailenin ikamet etmediği belirtilmektedir. (Naim Güleryüz, 
“Boğaz’dan Esintiler: Beykoz”, 16 Mart 2016, Şalom Gazetesi, https://www.salom.
com.tr/arsiv/haber-98542-haber.html) 

Gayrimüslimlerin varlığı yalnızca 19. yüzyıla ait bir olgu değil. 1950’li yıllara ait 
tanıklıklarda da Beykoz’un çokkültürlü yapısını görmek mümkün. Kendisi de Bey-
kozlu olan gazeteci/yazar Nazım Alpman’ın (2008) sözlü tarih çalışması Yüzyıllık 
Beykoz Hikâyeleri’nde yer verdiği Mustafa Yavuz’un anlatımları Beykoz’un çok de-
ğil 50-60 sene önceki kozmopolitliğini gözler önüne seriyor: “Beykoz’da çok koz-
mopolit bir yapı vardı. (…) Önemli sayıda Rum, Ermeni ve Yahudi çarşı esnafının 
gayrimüslim halkasını oluşturuyor. Saymam gerekirse Beykoz’daki Yahudilerin ta-
mamı Safarat Yahudi’siydi. (…) Bizim Oscar diye tanıdığımız, asıl adı Samuel Ro-
sarez, Beykoz’un tek oyuncakçısıydı. Onun karşısında masrafçı dediğimiz terzilik 
malzemeleri satan David.” Oscar’ın dükkânının üzerinde Beykoz’un en eski şoför-
lerinden, kamyonla nakliyatçılık yapan Salamon, Yalıköy’deki Jak Apartmanı’nın 
sahibi Yahudi aile, tenekeci Nesim… Mustafa Yavuz da toplamda 15 Yahudi aileden 
söz ediyor (314-315). 

Nazım Alpman’ın (2009) bir başka sözlü tarih çalışması olan Hayatım Beykoz’da 
İlhan Yavrucuoğlu da benzer bir tablodan söz etmektedir: “Çok eskilerden beri 
Beykoz’da birçok gayrimüslim vatandaşlarımız yaşardı. Aramızda hiçbir sorun ol-
madan yıllar yılı bir arada yaşadık. 1940’larda Varlık Vergisi ile 1955’teki 6-7 Eylül 
Olayları nedeniyle gittiler…[…] 1949’da İsrail Devleti’nin kurulması ile Yahudiler 
ayrıldılar. Tenekeci Mişon, Nalbur Panayot ve oğlu Stelyo, sonrasında Yapı Kredi 
Bankası da olacak binanın sahibi Oyuncakçı Oskar, Tenekeci İlya, Yako, Pazarcı 
Mişon, Salamon, meşhur Demirci Oskiyon Efendi, Mobil’deki Ustabaşı Niko, Alefe-
riya-Aşroti kardeşler, Bakkal Zeki’nin tezgâhtarı Jak Roben, Bahçıvan Yanni Usta ve 
oğlu Vasil. Varlık Vergisi sırasında da bu insanlar çok etkilenmiş, malları haraç-me-
zat satılmış, haczedilmişti.” (s.98).

Yine başka bir eski Beykozlu Mehmet Ali Yeşilbaş (2005), Bir Beykozlu’nun Anıları 
başlıklı kitabında bu isimlere tenekeci dükkânı olan Marko Usta’yı, Kahveci Ni-
ko’yu, Nalbur Panayot’u ve Marangoz Vasil’i ekliyor (s. 207). 

Paşabahçe doğumlu Fuat Konya, 2011 tarihinde yayımladığı Benim Paşabahçem 
başlıklı anılarında ise bugün bize çok uzak gelen bazı ayrıntılardan söz etmektedir. 
1944 doğumlu Konya, çocukluğunun Paşabahçe’sini anlatırken gayrimüslimlerin 
semtin sosyal yaşantısının ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden ayrıntılar ver-
mektedir. 50’lere kadar hastanesi olmayan Paşabahçe’de, at sırtında hasta bakmaya 
giden, muayenehanesinde dönemin ileri teknolojisi sayılan radyoskopi cihazının 
bulunduğu ve halamın da çocukken doktoru olan Doktor Aleksi’nin önemli bir 
sima olduğunu öğreniyoruz. Semtin en iyi terzileri, kasap, ibrişimci, terzi, kahveci, 
lehimci, lağım işçisi, çatı ustası gibi esnafın önemli bir bölümünün de Rum oldu-
ğundan söz ediliyor. Kahveci Yorgi oğlu Andon, Ayakkabıcı Koço, Terzi Mumcu 
Madam, yine terzi olan kilisenin zangocu Yorgi’nin karısı Natalya, Fuat Konya’nın 
hatırladıkları arasında (175-176). 

Konya, şöyle devam ediyor anlatımına: “Pazar günlerinin Paşabahçe’de ayrı bir 
önemi vardı. Saat sabah 9 gibi olduğunda, kilisenin çanı çalmaya başlar ve Rumlar 
en temiz elbiselerini giyerek kilisedeki Pazar ayinine katılırlardı. Pazar ayininden 
sonra topluca ayazmaya gider ve burada mum yakarak ayinlerine devam ederlerdi. 
Yılda bir defa denize haç atma töreni yapılırdı [6 Ocak Ta Fota Bayramı’ndan söz 
ediyor, y.n.]. Paşabahçe Vapur İskelesi yanındaki küçük iskeleye, kilise papazı ve 
Rumlar topluca gelirler ve papaz elindeki haçı suya atar ve ardından Rum gençleri 
denize girerek, sudan haçı çıkartırlardı” (s. 176). Konya, Paskalya bayramlarında da 
esnafın yumurtaları çeşitli renklere boyayıp sattığından söz ediyor (s. 176). Cam 
fabrikasının sol tarafından Sultaniye’ye kadar olan bölümün de Foti’nin bostanı 
olduğunu ekliyor. Alışveriş için at arabaları ile Paşabahçe’ye gelen ve bir gece is-
kelenin yanındaki Olimpia Oteli’nde konaklayan Polenezköylüleri de unutmuyor 
yazar (s. 14).

Fuat Konya, cemaatten biri vefat ettiğinde kilise çanının uzun uzun çaldığından, 
Karagöz sırtındaki Rum mezarlığına kadar papaz önde cemaat arkada cenaze me-
rasimi düzenlendiğinden de söz ediyor. Şimdi bu mezarlıktan da hiç iz kalmadığını 
zannediyorum. 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 741740

Çoğu anlatıda Paşabahçe ve Beykoz’daki Rum toplumunun doğup büyüdükleri 
yerleri terk etmesinin başlıca sebebi 6-7 Eylül 1955 olayları olarak gösterilmekte-
dir. O tarihlerde 10-11 yaşlarında olan Konya, Rum kasabın buzdolabının denize 
atıldığından, 7 Eylül gecesinde ise Paşabahçe’deki ayazmanın bombalandığından, 
kilisenin tahrip edildiğinden söz etmektedir (s. 181). Oysaki Paşabahçe Spor Ku-
lübü’nün başkanlığını da bir dönem bir Rum vatandaşımız, Aristo Skopulos yap-
mıştır (s.243).2 

Sonuç Yerine

Hacı Manuil romanının daha iyi anlaşılması için metnin dışına epeyce çıkarak 
Beykoz’un çokkültürlü yaşantısına dair aktarmaya çalıştığım ayrıntılar burada 
sona eriyor. Sunum boyunca anlatmaya çalıştığım gibi Hacı Manuil romanının 
önemi yalnızca etkileyici Beykoz betimlemelerinden ya da Beykoz’un çokkültürlü 
yaşantısını bizlere yeniden hatırlatmasından kaynaklanmıyor. Bunun da ötesine 
geçerek incelikle işlenmiş, etnisite veya din üzerinden biçimlenmeyen karakter-
leri, yarattığı atmosfer ve ustaca kullanılan motiflerle hem 19. yüzyıl gizemli şehir 
romanları geleneğine bağlanıyor hem de Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen 
romanlar arasında özgün bir konumda yer alıyor.  

2  Beykoz’da yakın dönemde yaşamış gayrimüslim vatandaşlara ilişkin yazı ve röportajlar için bkz. Arzu Başlantı, 
“Millet-i Sadıka’dan Günümüze Ermeniler-Beykoz Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi Vakfı”, 26 Ağustos 2012, 
http://blog.milliyet.com.tr/millet-i-s-dika-dan-gunumuze-ermeniler--beykoz-surp-nigogayos-ermeni-kilisesi-vakfi/
Blog/?BlogNo=376278; Arzu Başlantı, Serzeniş, 40 İkindi Yayınları, 2016; İrini Kehrioti, “Uzak Paşabahçe’ye Bir 
Gezinti”, http://www.rumvader.org/Page/191/77/uzak_pasabahce%e2%80%99ye_bir_gezi_.html;  
İsmail Keskin, “Yordan Efendi’nin Son Şarkısı”, Agos, 2 Şubat 2013, http://www.agos.com.tr/tr/yazi/4132/yor-
dan-efendi-nin-son-sarkisi ; “Kendini ‘Öteki’yle Bilmek”, Beykoz Kültür&Sanat, Ekim 2012.

Kaynakça

Alpman, N. (2008). Yüzyıllık Beykoz Hikâyeleri. İstanbul: Beykoz Belediyesi Kültür

Yayınları. 

Alpman, N. (2009). Hayatım Beykoz. İstanbul: Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları.

Bilir, A. (2008). Çeşmibülbüle Gizlenmiş Âbıhayat Beykoz. İstanbul: Beykoz Belediyesi

Kültür Yayınları. 

Demirözü, D. (2005). Yeniden Kurulan Yaşamlar. Ed. Müfide Pekin. Yunan  Düzyazınında 
1922 ve Göç içinde (s. 155-187). İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Bilgi Üniversitesi.

Gotsi, G. “Η Ελληνική Μυθιστορία Αποκρύφων του 19ου Aιώνα [19. Yüzyıl Yunanca 

Esrarlı Romanlar]”, Αντί 641, 1 Ağustos 1997.

Güleryüz, N. “Boğaz’dan Esintiler: Beykoz”, Şalom Gazetesi, 16 Mart 2016,

https://www.salom.com.tr/arsiv/haber-98542-haber.html) 

Kahraman, Â. (2005). Edebiyatın Belleğinde Yaşayan Beykoz. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Kastanakis, T. (2000). Hacı Manuil. Atina: Estia.

Kastanakis, T. (1995). Hacı Manuil. Beykoz’da Neler Oldu? İstanbul: Belge Yayınları.

Konya, F. (2011). Benim Paşabahçem. Antalya: Azim Matbaa.

Kougkoulos, Thanasis. “19. Yüzyıl İstanbul Rum Gizem Romanlarına Genel Bir Bakış.”

Roman Kahramanları (Nisan-Haziran 2019), ss. 66-78. 

Köroğlu, E. (2004) Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) Propagandadan 

Milli Kimlik İnşasına. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kriçiolis, T. Ασπρόμαυρα κι έγχρωμα: “Χατζημανουήλ.” [Siyah Beyaz ve Renkli: Hacı

Manuil] https://www.musiccorner.gr/aspromavra-ki-egchroma-chatzimanouil-119197/

Ladoyianni, G. (2015). Tο μυθιστόρημα του Θράσου Καστανάκη. Konstantinos A. 

Dimadis (Ed.), Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014) : οικονομία, 
κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία : Ε’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014 : 
πρακτικά [Tebliğler: Yunan Dünyası’nda Devamlılıklar, Kesintiler ve Kopmalar (1204-2014] 
içinde (s. 275-287). Atina: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών.

Lambros, V. “Η Είκονα του Αστέος σε Ελληνικά Απόκρυφα Μυθιστορήματα του 19ου 

Αιώνα” [19. Yüzyıl Yunanca Esrarlı (Şehir) Romanlarında Şehrin Tasviri], http://openlit.te-
imes.gr/city/varelas.htm 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı742

Özyalvaç, Ş. P. (2020). 1840 Yılı Temettuât Defterlerine Göre Beykoz Kasabası’nın Fiziksel,

Sosyal ve Demografik Yapısı. Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı içinde (s. 123-137). 
İstanbul: Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları.

Şişmanoğlu Şimşek, Ş. “Beyoğlu Sırları: ‘Esrarlı’ İstanbul Romanlarına Karamanlıca Bir

Giriş.” Roman Kahramanları (Nisan-Haziran 2019), ss. 87-98.

Yeşilbaş, M. A. (2005). Bir Beykozlunun Anıları. İstanbul: Beykoz Belediyesi Kültür

Yayınları.

Doğan Yarıcı’nın Anlatılarında 
Bir Mekân Olarak “Beykoz”

İlker ASLAN1

Özet

Beykoz, sadece jeopolitik bakımdan değil, kültürel olarak nevi şahsına münhasırlı-
ğıyla da İstanbul’un nadide bir bölgesi/ilçesi olma özelliğini geçmişten günümüze 
sürdürmektedir. Beykoz’un farklı yanları, güzellikleri ve özellikleri sanat ve ede-
biyat eserlerinde sergilenir, mekân olarak Beykoz’a yer verilir ve hatta Beykoz’un 
bizatihi kendisi yaşayan bir karakter olarak edebiyat eserlerine konu edilir. Bu ça-
lışma bir Beykoz çocuğu olan yazar Doğan Yarıcı’nın (d. 1967) kısa ve uzun öykü-
lerinde ve romanlarında Beykoz’u nasıl tasvir ettiğini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Yarıcı, eserlerinde Beykoz’a kimi zaman dolaylı kimi zaman doğrudan yer verir. 
Her şeyden önce bir mekân olarak Beykoz, Doğan Yarıcı’nın edebiyatını etkileyen, 
o edebiyata yön veren en önemli unsurlardan biridir. Onun için Beykoz, eserlerin-
de yer verdiği durağan bir figür değildir. Bahçeleriyle, korularıyla, çayırlarıyla, fab-
rikalarıyla, kahvehaneleriyle ve belki de hepsinden önemlisi Beykoz’u kendilerine 
mesken etmiş sakinleriyle sürekli hareket halinde canlı ve dinamik bir öğedir. Bu 
çalışmada Beykoz, kendi yerelliğinin sınırlarını aşarak bir İstanbul resmi sunma-
sı açısından dikkate değer bir öğe olarak incelenmekte; Yarıcı’nın edebiyatındaki 

1  Arş. Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
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Beykoz imgesi bu bakış açısıyla değerlendirilmekte ve Doğan Yarıcı’nın öykü ve 
romanlarında Beykoz’un nasıl anlatıldığı, Beykoz’un bir mekân ve/ya karakter ola-
rak nasıl var olduğu yazarın metinlerinden iktibaslarla örneklendirilerek sunul-
maktadır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Doğan Yarıcı, Türk Edebiyatı, Öykü, Roman

Beykoz gerek jeopolitik konumuyla gerekse de doğal güzellikleriyle geçmişten gü-
nümüze İstanbul’un önemli bir bölgesi olmuştur. Bu bölge, aynı zamanda kültürel 
olarak da nevi şahsına münhasır bir anlam taşımaktadır. Bunun neticesinde Bey-
koz’dan yetişen pek çok sanatçı ve edebiyatçı eserlerinde mekân olarak Beykoz’a yer 
vermiş ve bunun da ötesinde Beykoz’un bizatihi kendisini kanlı canlı bir karakter 
olarak eserlerine taşımışlardır. Çalışmamızın devamında çağdaş Türk edebiyatının 
yenilikçi kalemlerinden Doğan Yarıcı’nın metinlerinden hareketle inceleyeceğimiz 
Beykoz teması; (I) mekân olarak Beykoz, (II) İstanbul’un içindeki ancak bir o kadar 
da dışındaki uzak bir ilçe olarak Beykoz ve (III) fabrika semti olarak Beykoz gibi 
başlıklar etrafında ele alınacaktır. 

Beykoz ve edebiyat denince hiç kuşkusuz akla ilk gelen isim Türk edebiyatında 
roman ve hikâyenin kurucularından Ahmet Mithat Efendi’dir. Eserlerinde büyük 
ölçüde Osmanlı’nın son dönemlerindeki İstanbul’a yer veren Ahmet Mithat için 
Beykoz sadece kaleme aldığı romanlarında olayların geçtiği bir mekân değildir, 
kendi yaşamına anlam katan bir bölge olarak da ayrıca önemlidir. Öyle ki Ahmet 
Mithat, Beykoz’da ikamet eden bir yazar olmanın ötesinde Beykoz’un bir sakini/
yerlisi olarak semtin gelişimine, yaşayan bir mekân olarak var olmasına katkıda 
bulunmuştur. Öte yandan Ahmet Mithat Efendi vesilesiyle Beykoz’la ilişki kuran 
dönemin bir başka edebiyatçısı da Muallim Naci’dir. Muallim Naci yazı ve şiirleri-
ni Tercümân-ı Hakikât’te 1880’de yayımlamaya başlamasıyla Ahmet Mithat’la ilk 
temasını gerçekleştirir, onunla ilk görüşmesi ise 1883’te mümkün olur.2 Muallim 
Naci’nin Ahmet Mithat Efendi dolayısıyla Beykoz ile ilişki kurması bu şekilde baş-
lar ve devam eder.

Modern Türk şiirinin kurucu isimlerinden Orhan Veli de Beykoz’da doğmuş ve 
çocukluk yıllarını orada geçirmiştir. Onun şiirine sinen naiflik, doğallık ve duru-
luğun bir sebebi de Beykoz’a olan bu aidiyeti, çocukluk yıllarını İstanbul’un kenar 
mekânlarından olan Beykoz’da geçirmiş olmasıdır.3 Öte yandan daha erken bir dö-
nemde bir seyir yeri olarak görülen Beykoz, doğal güzellikleriyle Divan şiirinde 
de kendine yer bulur. Şerife Akpınar, Beykoz’un Divan şiirinde yer buluşunu şu 
şekilde ifade eder:

“Beykoz, divan şiirinde Hisar, Göksu, Çubuklu, Akbaba, Kanlıca, Yuşâ Tepesi, Ka-
vak, İncirli, Sultaniye, Paşabahçe gibi yerleşim ve mesire alanlarıyla sıkça zikredil-
miş; yeşil doğası, deniz manzarası, güzel havası ve suyuyla; insanların seyrederken 
dinlendiği, gezerken dertlerini unutup huzur bulduğu, su kenarında kayığa binip 
şarap meclisinde eğlendiği, sevgiliyle görüşüp mutlu olduğu, kısacası zevk ve sefa 

2  Âlim Kahraman, “Muallim Naci’nin Beykoz’la İlişkisi”, Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, s. 286.
3  Haluk Oral, “Orhan Veli ve Beykoz”, Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, s. 550.

bulduğu bir mesire alanı olarak dile getirilmiştir.”4

Beykoz’u Beykoz yapan değerler, bir bütünün parçaları olarak Türk edebiyatında 
yer alır. Edebiyatımızda Beykoz’un izlerini görmemize vesile olan Beykozlu Yazar 
Doğan Yarıcı gerek kısa ve uzun öykülerinde gerekse de romanlarında kimi zaman 
dolaylı yoldan kimi zamansa doğrudan Beykoz’a yer verir. Her şeyden önce bir 
mekân olarak Beykoz, Doğan Yarıcı’nın edebiyatını etkileyen, o edebiyata yön ve-
ren en önemli unsurlardandır. Beykoz, Doğan Yarıcı’da durağan bir figür değildir. 
Bahçeleriyle, korularıyla, çayırlarıyla, fabrikalarıyla, kahvehaneleriyle ve belki de 
hepsinden önemlisi Beykozlularla, Beykoz’un sakinleriyle sürekli hareket halinde 
olan; canlı ve dinamik bir öğedir. Beykoz bazen nostaljik bir unsur olarak “ben 
buradayım” der; bazense zamanın ötesinde bir imge olarak var olur. Bu varoluş, 
Beykoz’un adeta bir roman karakteri yapılarak konuşturulmasına vesile olur Do-
ğan Yarıcı’nın anlatısında. 

Modern kentbilim terimleriyle ifade edecek olursak “İstanbul’un yavaş şehri (cit-
taslow)” aslında Beykoz’dur. Yarıcı’nın anlatısında bu yavaşlık, bir hareketsizliğe de-
ğil; kendi içinde bir harekete dönüşür. Kimi zaman denizin ve balıkçıların durmak 
bilmez çabasında görülür bu hareket, kimi zamansa Beykoz çayırını dolduran Bey-
kozluların çığlıklarında. Beykoz’un sakinliği, yavaşlığı ve İstanbul’un merkez ilçe ve 
semtlerine oranla keşmekeşten uzak oluşu Doğan Yarıcı’nın eserlerinde bir şekilde 
kendini sürekli gösterir. Yarıcı, bunu çoğu eserinde Beykoz’u işaret etmeden akta-
rır. Hatta bazı romanlarında işaret ettiği coğrafya çoğu zaman Beykoz da değildir 
ancak farklı bir coğrafyaya dair betimlemelerinde bile Beykoz’un varlığı kendisini 
sürekli olarak hissettirir. Örneğin, Kıyıda (2007) adlı romanındaki şu betimleme,

“Burada her şey vardı; bir aradaydı. Şurada tıraş olursun; yandan ayçöreğini alır, 
kahvede çayını yudumlar, vapuru beklersin; büfedeki el her gün sormadan sigaranı 
uzatır; […] Köprüde gördüğü kahverengili, grili, abanoz siyahı insanların bazıları 
demek burada yaşıyordu. Burada farklıydılar. Sakin, uykuları açılmış, birbirine değ-
meden, gülümseyerek, tanıdık gözlerle bakarak iskeleye iniyor, turnikenin önünde 
sıra oluyor, kararmış jetonlarını parmaklarında sakin sakin döndürüyorlardı.”5

Beykoz’un sakin ortamından esintiler taşır.

Beykoz’un geçmişten bugüne süregelen kozmopolit yapısı da Doğan Yarıcı’nın an-
latısında kendine yer bulan bir başka öğedir. Onun roman ve öykülerinde, farklı 
kimliklerden, farklı kökenlerden insanların sık sık karşımıza çıkmasının bir se-
bebi de Beykoz’un bu çeşitliliği bünyesinde barındırıyor olmasıdır. Doğan Yarıcı 
mekândaki bu atmosferi, zaman zaman bir sosyal sorumluluk mesajı olarak okura 
sunmaktan da geri durmaz. Her Aşk Gibi Yarım (2015) adlı romanında bu durumu 
şöyle aktarır:

“Bak şu köşede İstanbullu bir Ermeni aile var, masayı birleştirip oturduklarıysa 
Kafkaslar’dan göç etmiş Türk vatandaşlar. Şuradakiler Rum balıkçılar, yanlarındaki 
kalabalık masada ise Musevi, Ortodoks, Süryani ve Müslüman var. Bu bahçede bir 

4  Şerife Akpınar, “Divan Şairinin ‘Beykoz’ Seyri”, Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, s. 282. 
5  Doğan Yarıcı, Kıyıda, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2013, s. 12.
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arada oturmuş Laz, Çerkes, Tatar, Boşnak, Gürcü, Avşar, Pomak da var. Sen tanır, 
bilir misin Kürt kimdir? Öğren, işte onlardan da var. Bak, bir arada yaşıyorlar, kin 
yok, garez yok, azsın çoksun yok, aralarına giren yok. Şuncacık kasaba beceriyor da 
koca dünya beceremiyor mu; sizin harbiniz kimlerle evlat?”6

Beykoz’un bu kozmopolit yapısı, farklı etnik kökenlere, dinlere, kimliklere ait 
insanların birlikte yaşaması olgusu aslında İstanbul’un da küçük bir fotoğrafını 
göstermesi bakımından dikkate değerdir. Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine, 
sadece İstanbul’da da değil, Anadolu’nun pek çok farklı bölgesinde, çeşitli etnik 
kökenlere ve dinlere ait bireylerin bir arada yaşaması geleneği, Beykoz’da da varlı-
ğını sürdürür. Doğan Yarıcı, bu birlikteliği herhangi bir çatışma ortamından uzak-
ta, hoşgörü içerisinde ve hatta yer yer bir bayram havasında okura sunar. “Ataları-
mızdan yadigâr tarihi Beykoz çayırında herkesi kucaklayacak büyük bir Açıkhava 
sineması kurma”7 fikri de bu birlikteliğin küçük bir göstergesidir. Beykozluların 
bir araya gelmesine vesile olan bu tip hareketlilikler, Yarıcı’da güçlü bir birlikteliğe 
vurgu yapar cinstendir:

“Büyük buluşmanın gerçekleşeceği Çarşamba günü Beykoz halkı henüz hava ka-
rarmadan, küçük kalabalıklar halinde yavaş yavaş çayırı doldurmaya başlamış-
tı bile. Hanımlar en güzel giysilerini giymiş, beylerin çoğu saçlarını tarayıp tıraş 
olmuştu. Evler barakalar dükkânlar boşalmıştı, pencereler karanlıktı. Kara yüzlü 
kara kollu balıkçılardan Başhekim Dündar Bey’e, Madam Eleni’den meyhaneci Şa-
di’ye, çocuğu yanına oturtup olan biteni merakla soran Kör Hüsam’a kadar herkes 
oradaydı. Görülmeye değerdi Ortaçeşme’deki koca Beykoz çayırı, sonsuz aşkın bir 
görünüp bir gözden yittiği güzel mesire yeri, gelmiş geçmiş bütün padişahların 
meşhur av bahçesi.”8

Doğan Yarıcı anlatısında Beykoz’u tanımlayabilecek en anahtar kelimelerden bi-
risi “uzak”tır. Kendi ifadeleriyle “İstanbul’da fakat İstanbul’dan da İstanbul’a da çok 
uzak”9 bir mekândır Beykoz. Bir yandan İstanbul’un merkezî bölgelerinin çok uza-
ğında (İstanbul’dan) bir çıkış bölgesi, diğer yandan da İstanbul içinde farklı bir 
İstanbul resmi sunabilme özelliklerine sahip bir bölgedir.10 İstanbul’un yakın tarih-
lerde kentleşmeye başlayan muadil uzaklıktaki bölgelerinin aksine Beykoz, kendi 
coğrafi konumuna, uzaklığına ve kıyıdalığına rağmen, özellikle denize yakınlığının 
da etkisiyle kendine özgü bir hareketliliğe sahip olmuştur. Yarıcı’nın anlatısında da 
çay bahçeleri, balıkçı ağları, çağıl çağıl sular akan çeşmeleri, denize hâkim tepeleri 
ile “dünyanın bir ucunda” ve “her şeyden uzak”11 bir yerdir Beykoz. 1940’lar Türki-
ye’sinin her anlamda zor geçen yıllarını anlattığı ve Beykoz’un adeta bir karakter 
olarak yer aldığı Her Aşk Gibi Yarım romanında12 Beykoz için şu ifadeleri kullanır 
Yarıcı:

6  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2015, s. 76.
7  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 85.
8  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 92.
9  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 10.
10  Süha Göney, “Beykoz ve Çevresiyle İlgili Bazı Tespitler”, Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, s. 15.
11  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 18.
12  Doğan Yarıcı’nın romanı yazarken esinlendiği gerçek hikâye 1950’lerde geçer ancak Yarıcı romanın kurgusunu 
biraz daha erken bir dönemde, 1940’lar Türkiye’sinde kurar.

“Son durak deniyordu Beykoz’a. Buradan öteye araç gitmezdi. İstanbul burada bi-
terdi. Bundan sonrası kuzeye, artık neredeyse işlemeyen fabrikalara giden kamyon-
ların yoluydu. Oralar işçiler, malzeme taşıyan sürücüler, avcılar, bağına bostanına, 
ölüsüne gidenler içindi yalnız.”13

Yarıcı, bu uzaklığı sık sık gündeme getirir. Ona göre Beykoz bazen bir taşra, bazen 
bir köy, bazense bir sürgün yeridir. Romanda geçen, “Uzaklardan, örneğin İstan-
bul’un göbeğinden birileri buralara kadar gelip de…”14 ifadeleri Beykoz’u İstan-
bul’un uzağında göstermenin ötesinde, sanki İstanbul’un bir parçası değilmişçesine 
de bir algı yaratır. Öte yandan romandaki karakterlerden olan Beykoz Kaymakamı 
Önder Bey, “İttihat ve Terakkicilerden, Avrupa görmüş, Milli Şef döneminde Bey-
koz’a sürgün gönderilmiş”15 bir yöneticidir. Bununla birlikte romanın ana karakte-
ri, Beykoz Kundura Fabrikası’nın başına geçmek üzere Beykoz’a tayin edilen Or-
han Bey de “tası tarağı toplayıp Beykoz’a gelmiş, gönüllü sürgün”16 yaşayan biridir. 
Görüldüğü gibi Beykoz öylesine izole, öylesine uzak bir mekân izlenimi uyandırır 
ki Doğan Yarıcı bunu “sürgün yeri” olarak niteleyecek kadar ileriye gitmekten imti-
na etmez. Romanda, Beykoz’da kurulması hayal edilen sinema ile ilgili de uzaklığı 
ve yokluğu ön plana çıkarır Yarıcı:

“Beykoz’da bir sinema açsalardı. Kuşkusuz, hayaldi bu. Sinema İstanbul’da bile an-
cak belli bir kesimin eğlencesi olabiliyordu. Uzaklık ve yoksulluk göz önüne alın-
dığındaysa bu hayalin gerçekleşmesi olanaksız görünüyordu. Savaş bittiğinde, ülke 
toparlandığında, yine Pera’daki gibi belli bir zümreye mi hizmet edecekti sinema?”17

Bu satırların 1940’ların Türkiye’sinin anlatıldığı bir dönemde geçtiğini akıldan çı-
karmamak gerek. Bugün sinema salonlarının yaygınlığı kuşkusuz 70-80 yıl önce-
kiyle kıyaslanamayacak derecededir. Ancak kaba bir yorumla Doğan Yarıcı’nın da 
romanda İstanbul dediği (ki o dönem için İstanbul Pera demekti, yani Beyoğlu. 
Günümüzde bu merkezi konumlara Avrupa yakası için Beşiktaş, Fatih, Mecidiye-
köy, Bakırköy; Anadolu yakası için Üsküdar, Kadıköy ve daha pek çok ilçeyi ekle-
yebiliriz) bölge ile Beykoz’daki aktif sinema salonları oranında ciddi bir fark vardır. 
Bu sebeple bugün dahi Beykoz’un İstanbul’un bir parçası olup olmadığı sorusu, 
çeperde kalmış bu ilçenin aslında tarihsel ve toplumsal olarak ne denli özel bir yer 
olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Beykoz belki gerçekten de “uzak” bir bölgedir 
ancak buna rağmen İstanbul’un bizatihi kendisidir.

Uzaklık, Beykoz için fiziksel olduğu kadar zihinsel de bir anlam taşır. Zaten coğ-
rafi olarak İstanbul’un dışında yer alan bu muhit; Beykozluların hayatlarına sira-
yet eden dinginlik, samimiyet, sıkı ilişkileri gösteren ve bu anlamda büyük şehrin 
zihnen kaotik ortamından uzak bir mekân, hatta bir köydür. Yarıcı, romanın bir 
yerinde “Beykoz şu an ne kadar köyse, Pera da o kadar şehirdir işte.”18 ifadeleriyle 
Beykoz’un Pera, yani İstanbul karşısındaki yerini kesin hatlarla çizer. Roman her 
ne kadar 1940’lar Türkiye’sinde geçiyor olsa da Beykoz’un konumunun bugün 
13  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 30.
14  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 100.
15  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 73.
16  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 45.
17  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 120.
18  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 52.
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bile benzer durumda olduğunu yeniden vurgulayabiliriz. Bu da Beykoz’u İstanbul 
içinde bambaşka bir İstanbul olarak görmek için yeterlidir. Beykoz’un kendindeki 
ve Her Aşk Gibi Yarım romanındaki yeri hakkında kendisine sorulan bir soruya 
verdiği cevap hem Beykoz’un kendisi üzerindeki etkisini hem de Beykoz’u nasıl 
tanımladığını göstermesi bakımından anlamlıdır:

“Beykoz İstanbul’un taşrasıdır. Beykozlular İstanbullu demeden önce Beykozluyuz 
derler. Daha iç içedir hayatlar. Beykoz’un büyük çoğunluğu işçi ailelerinden oluşur. 
Ayakkabı fabrikası, Şişecam fabrikası sadece birer fabrika değil birer şehir gibidir. 
Hastanesi, kreşi, okulu, mescidi vardır. İşçilerle yerli halk da hep iç içedir. Beykoz’da 
geçirdiğim çocukluğun da etkisiyle Beykozluluk damardan akıyor yani. O yüzden 
gerçekten Beykoz, romanda önemli bir kahraman.”19

Beykoz’u İstanbul’un taşrası olarak gören Yarıcı ilk etapta uzaklığa vurgu yapar. 
Ancak her şeye rağmen taşralılığın ve uzaklığın aslında bir yokluğa, itilmişli-
ğe, kenarda kalmışlığa değil; belli değerlerin, yaşam biçimlerinin, gündelik hayat 
pratiklerinin farklılığına işaret ettiğini de vurgular. Beykoz, gerek coğrafi olarak 
İstanbul’un “merkez” diyebileceğimiz bölgelerinin dışında kalması gerekse de gü-
nümüzde belli ulaşım imkânlarının sınırlı olması sebebiyle Yarıcı’yı doğrulayan bir 
profil çizer. Her ne kadar günümüzde Beykoz belli birtakım sosyoekonomik deği-
şimlere açık bir şekilde dönüşse de hâlâ Yarıcı’nın romanlarına da konu olan sıkı 
insani ilişkilerin varlığını koruduğu, işçilerle yerli halkın iç içe olduğu bir profil 
sergiler. Yarıcı’nın anlatısına konu olan da bu ilişkileri var eden, İstanbul’un dışında 
ama hayatın bir hayli içinde olan Beykoz’dur. 

Bunlarla birlikte Cumhuriyet tarihinde Beykoz’un önemi özellikle Beykoz’daki 
fabrikalar ve bu fabrikaların ülke üretimine ve ekonomisine kattığı artı değerden 
kaynaklanır. Beykoz Deri Kundura Fabrikası, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, 
Tekel İspirto Fabrikası gibi fabrikalar, hem ülke ekonomisine ve yerli üretime yap-
tıkları katkı hem de Beykoz’da sağladıkları istihdam bakımından çok özel kuruluş-
lardır. Bu çerçevede “Beykoz’u hiçbir zaman tek başına bir fabrika bölgesi olarak 
düşünmemek gerekir. Dolayısıyla bu fabrikalar, yapılan işin üstte görünen kısmıdır, 
arkasında bir devlet gücü ve devlet organizasyonu vardır, zaten önemi de buradan 
gelir.”20

Bir önceki alıntıda Yarıcı’nın Beykoz’dan bahsederken fabrikaları anması kuşkusuz 
dikkate değer bir bakış açısıdır. Beykoz gerçekten de özellikle Türkiye’nin yeni bir 
devlet olarak kendini var etme çabası içerisine girdiği erken Cumhuriyet dönemin-
den bugüne bir fabrika muhitidir. Doğan Yarıcı da Her Aşk Gibi Yarım romanında 
bunu ön plana çıkarmış; Beykoz’u ve Beykozluları romanın ana figürleri haline 
getirmenin ötesinde, gerçek bir hikâyeden yola çıkarak Beykoz Kundura Fabrika-
sını ve fabrikanın işleyişinden işçilerine kadar pek çok unsuru romana dâhil et-
miştir. Beykoz Kundura Fabrikası, Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine varlığını 
sürdüren, ülke ekonomisine ve üretimine katkı sunması bakımından önemli bir 

19  “Bir Doğan Yarıcı filmi: Her aşk gibi yarım”, https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/bir-dogan-yarici-filmi-her-
ask-gibi-yarim-23417261, 02.06.2013, (Erişim tarihi: 26.07.2020)
20  Önder Küçükerman, “Sanayi Devriminin Boğaziçi’ndeki Temsilcileri: Beykoz Dericileri / Beykoz Camcıları”, 
Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, s. 41.

kuruluştur. Ayakkabı dışında kemer, örgü, palaska vs. de üretilen fabrika, savaş 
yıllarında bile bir şekilde ayakta kalmaya, onca imkânsızlığa rağmen üretimine 
devam etmeye çalışmıştır. Yarıcı’nın hassasiyeti, fabrikaya ve dolayısıyla Beykoz’a 
yaklaşımı da bu duygusal bağdan hareketle gerçekleşir. Yarıcı bu durumu, “Beykoz 
Kundura Fabrikası’nın içinde olduğu bir hikâye anlatacaksanız Beykoz’u da anlat-
mak zorundasınız. Bu, Beykozlu olmamdan daha güçlü bir dürtüydü,”21 şeklinde 
ifade eder. Bununla beraber gerçekten de Beykoz Kundura Fabrikası, ayakkabı ve 
asker postallarıyla sadece ülke içinde değil, uluslararası boyutta bir üretim merkezi 
konumunda olmuştur. Romanda fabrikanın bu özelliği ve üretilen malların niteliği 
şu şekilde ifade edilir:

“Sağlam bir postal, giyeni çamurdan balçıktan kardan soğuktan böylesine koruyan 
Beykoz yapımı bu özel postallar […] bir silahtan daha değerliydi. Düşmanla karşı 
karşıya kaldığında tüfekle, süngüyle ya da yumruk yumruğa dövüşür, o an ya kaza-
nır ya da kaybederdin. Fakat uzun gecelerde, bitmek bilmeyen zorlu yollarda ayak-
ta kalmak, kışın parmaklarının donmaması, yazın tabanlarında irin oluşmaması 
için, bir çift temiz çoraba ve iyi postallara gereksinim vardı. Hayatta kalmanın ilk 
şartı düşmana değil, doğaya yenik düşmemekti bu ilkel, bitmeyen savaşta.”22

Bu alıntıda vurgulanan, sadece savaşta veya zorlu doğa şartlarında giyilebilecek 
kaliteli bir çift postalın gerekliliği değil, aynı zamanda o postalların “Beykoz ya-
pımı” olmasıdır. Malın Beykoz’da üretilmiş olması onun kalitesini göstermek için 
aslında tek başına yeterlidir. Üretime yaptığı katkı, bir istihdam alanı ve ekonomik 
bir hareketin çıktısı denilebilecek, “Beykoz Kundura, bir endüstriyel miras alanı 
olmasının yanı sıra aynı zamanda bir hafıza mekânıdır.”23 Bu hafıza, fabrikanın 
duvarlarını aşarak Beykoz’un bizatihi kendisinin karakteristik özelliklerinden biri 
olmuştur zamanla. Doğan Yarıcı’nın Beykoz Kundura Fabrikasıyla ilgili şu sözleri, 
sadece onun değil, Beykozluların da fabrikaya atfettiği anlamı görmek açısından 
önemlidir:

“Orada olanlar çok özeldir, hayatımda/Beykozluların hayatında çok önemli bir rolü 
vardır fabrikanın. (Ayakkabı yapıyor baksanıza, ayağımıza geçirip yollara koyulu-
yoruz, ömür tüketiyoruz.) Hem benim hem de kitaba neden olan müdür Orhan 
Bey’den tutun fabrikanın son ustabaşılarından Dursun amcanın kişisel tarihinde, 
Cumhuriyet’in tanıklığından fabrikanın kurulduğu Osmanlı dönemine kadar top-
lumsal hayatımızda önemli bir yer tutar. Oradaki binaların mimari olarak tarihi bir 
değeri fazla yoktur, içindekilerdir çok değerli olan.”24

Bununla birlikte Beykoz’da, hem üretimin atardamarlarından olan hem de top-
lumsal hayatın bir parçası haline gelen tek fabrika kundura fabrikası değildir. Pa-
şabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, bugün bile cam sanayiinde söz sahibi olan, sadece 
Türkiye’nin cam ihtiyacını karşılamanın ötesinde ihracatta da ciddi bir paya sahip 

21  “Bir Doğan Yarıcı filmi: Her aşk gibi yarım”, https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/bir-dogan-yarici-filmi-her-
ask-gibi-yarim-23417261, 02.06.2013, (Erişim tarihi: 26.07.2020)
22  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 77.
23  S. Buse Yıldırım, “‘Makine Sesleri Hâlâ Kulaklarımda, Onları Hatırlıyorum’; Kunduracılık, Hafıza ve Kültürel 
Miras”, Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, s. 533.
24  “Yazdığınız bir kitaptan sonra nasıl aynı kalabilirsiniz ki?”, https://www.okuryazar.tv/dogan-yarici-her-ask-gi-
bi-yarim/, 07.08.2013, (Erişim tarihi: 29.07.2020).
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önemli bir kuruluştur. Bu kuruluşun nasıl ki Beykoz’da ciddi bir karşılığı varsa Do-
ğan Yarıcı anlatısında da bir karşılığı vardır. Her Aşk Gibi Yarım’da fabrikanın ülke 
ekonomisine olan katkısını, işçilerin gayretli çabalarını, “Beykoz’un Paşabahçeli iş-
çileri, devletin araç ve yol götürmediği fabrikaya yakın otursunlar, hem de üretim 
aksamasın diye orman içine bir gecede ev bark yapmış”25 olmaları ile açıklar. Şişe 
ve Cam Fabrikası sadece bir üretim merkezi olmasının dışında Beykozlular için bir 
yuva, bir artı değer, bir toplumsal hafıza mekânıdır. İzlek adlı öyküsünde Doğan 
Yarıcı, öylesine bir çay bardağı tasviri sunar ki bu, camın Beykozluların hayatındaki 
anlamını görebilmek açısından oldukça dikkate değerdir:

“İri, ince belli, geniş kalçalı, dışa dönük kibar ağızlı bir çay bardağımız bile olmadı. 
Sonradan olma kesme şekerlerin bir tanesi tam gelir hani. Paşabahçe’den altışar 
alırsın. Kesme cam olmaz, hem ağırdır hem sıcağı tutmaz. Şişme olacak camı, hafif 
fakat billur bakacak. Kaşığın kenarı kalçalarını tarayacak karıştırırken, içinde tam 
dönecekken, çayın ortasında kuyu yapacak, bir hortum, külah gibi aşağı doğru in-
celen.”26

Doğan Yarıcı’nın anlatısında kendine yer bulan Beykoz fabrikaları, görüldüğü gibi 
birer üretim merkezi olmanın çok ötesindedir. Şehrin toplumsal hafızasına kazı-
nan bu yerler, durağan ve mekanik birer mekân olmanın ötesinde canlı, hayatın 
içinde ve hatta bazen hayatın kendisi olmuş birer mekân görünümündedirler. Bu 
da Beykoz fabrikalarını, fabrika olmanın sıkıcı kurumsallığından çıkaran, kentin 
bir parçası haline getiren önemli bir göstergedir. Yarıcı’nın vurgusu da bu yöndedir.

Her geçen gün daha da kozmopolit bir hal almasına rağmen Beykoz, İstanbul’un 
“uzak ucu” olmaya ve kentin kenarında kapı bekçiliği yapmaya devam etmekte. 
Böylesi bir mekânın, edebiyat tarihinde iz bırakmış olması şüphesiz tesadüf değil. 
Doğan Yarıcı da Beykoz’un izini sürmeye devam eden son halkanın yazarlarından. 
Onun anlatısında Beykoz’u farklı kılan, bizzat içeriden bir tanıklıkla Beykoz’a yak-
laşmasıdır. Doğan Yarıcı ile Beykoz’daki fabrika seslerini duyar, balıkçı tekneleri-
nin Boğaz’ın sularında süzülüşünü izler, Beykoz korusundaki insan kalabalığında 
kendinizi kaybedebilirsiniz. Kısacası Yarıcı, Beykoz’u edebiyata malzeme olmuş 
sıradan bir mekân olmanın ötesinde, yaşayan bir öğe olarak metinlerine dâhil eder 
ve onun anlatısında Beykoz’u özel kılan da budur. Ayrıca Doğan Yarıcı’da Beykoz, 
canlı, hareketli bir küçük İstanbul fotoğrafı gösterir. Uzak da olsa, haritaya kenar-
dan da baksa Beykoz, İstanbul’un bir parçası olarak oradadır. Tikelden yola çıkıp 
tümele doğru ilerlenen bu nokta, Beykoz’u anlatırken aynı zamanda İstanbul’a dair 
de bir fikir verir. Beykoz; fabrikaları, bahçeleri, koruları, kahvehaneleri, dükkânları, 
balık tezgâhları ve en önemlisi bizatihi Beykozluların kendileriyle, Yarıcı’nın anlatı-
sında bir kıyı şehri olmanın ötesine varır. Bu yüzden Doğan Yarıcı’yı okumak biraz 
da Beykoz’u ve büyük resimde de İstanbul’u okumanın keyfine varmaktır.

25  Doğan Yarıcı, Her Aşk Gibi Yarım, s. 94.
26  Doğan Yarıcı, “İzlek”, Kemik, Oğlak Yayınları, İstanbul, 1994, s. 43.
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Beykoz’un Çocukları ve  
Çocuk Kütüphaneleri

Asiye KAKIRMAN YILDIZ1

Özet

Çocuk kütüphaneleri, ailelerinden dolayı zorunlu olarak dezavantajlı (fakirlik; 
mülteci olma; ebeveynlerin eğitim seviyesinin düşük olması; ebeveynlerden en 
az birinin hapiste olması vb.) doğan ve yaşayan çocukların, çocukluk döneminin 
olumsuz etkilerinin iyileştirilmesinde rol alabilecek ücretsiz ve devlet destekli tek 
kurumdur ve bu kütüphanelerden hizmet almak kamusal bir haktır. 

Beykoz gibi sosyal ve ekonomik göstergeler arasında ciddi bir farkın yaşandığı sos-
yal yapılarda, üst-sosyo ekonomik seviye ile alt-sosyo-ekonomik seviyeye mensup 
olan çocukların toplumdaki temsil edilme gücünün dengelenmesini sağlayabilmek 
için çocuk kütüphanelerini birer eğitim sağlayıcı olarak kullanmak gerekmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, örgün eğitim kurumları dışındaki eğitim sağlayıcısı olarak 
çocuk kütüphanelerinin, çocukların akademik, dil ve bilişsel gelişimlerinin des-
teklenmesi için yaş gruplarına uygun atölye çalışmaları, eğitsel programlar hazır-
laması;  ihtiyaca uygun kulüpler oluşturması (İngilizce kulübü, drama kulübü, ev 
ödevi kulübü vb.) ve çeşitli kişi ve kurumlarla işbirlikleri yapması beklenmektedir. 

1  Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, akakirman@marmara.edu.tr
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Bu çalışmalar yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve temel dinamikler 
bulunmaktadır. Çalışmanın bütününde daha detaylı olarak ele alınacak olan bu 
dinamiklerin başında, kütüphanelerin bilgi üreten, kullandıran, yayan ve hizmet 
verdiği çocuklar arasında fırsat eşitliği yaratan merkezler olması gelmelidir. 

Bu çalışmada, “Beykoz’daki çocuk kütüphaneleri, çevredeki çocukların ve ailelerin 
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu?” sorusundan hareketle, çocuk kütüphaneleri yapı, 
mekân, koleksiyon ve insan kaynakları açısından yerinde incelenmiş; Beykoz’daki 
çocuk kütüphanelerinin bir değerlendirmesi yapılmıştır. Beykoz’da yer alan bü-
tün kütüphane türlerinin tek bir ortamda resmedilmesi için Beykoz’un kütüphane 
haritası hazırlanmıştır. Beykoz’da oldukça fazla sayıda olduğu tespit edilen camii 
kütüphaneleri ziyaret edilmiş ve halkın bu kütüphaneleri kullanım amacı araştı-
rılmıştır. Bu araştırma neticesinde halkın ihtiyaçlarının (okuma, boş zamanı de-
ğerlendirme, araştırma, internet erişimi vb.) karşılanması için merkezi konumda 
ve müstakil yapıda bir halk kütüphanesi ihtiyacının olup olmadığı sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk kütüphaneleri, Halk kütüphaneleri, Beykoz, Eğitim, 
Fırsat eşitliği, Yaygın eğitim kurumu, Okul öncesi.

Beykoz’un Nüfus ve Eğitim Yapısının Özellikleri

Bir toplumun, çocuklarının esenliği için gerçekleşmesini istediği en büyük hedefi, 
çocuğun ailesi tarafından duygusal, bilişsel ve akademik olarak desteklenmesi ve 
sevginin yanında saygınlığının da korunmasıdır. Bu hedefin gerçekleşmesi, sadece 
ailenin değil, toplumun geleceği ve şekillenmesi açısından da son derece önemlidir. 
Fakat bu noktada karşımıza bir gerçek çıkmaktadır: Çocukların ideal bir ortamda 
yetişmesi ve eğitim alması için ailenin ve toplumun sadece bilinç zenginliği değil, 
imkân ölçüleri de önemli bir kriterdir.

Her çocuğun mümkün olan en iyi koşullarda hayata başlamasının sağlanması, uzun 
vadede insan kaynağına yapılan önemli bir yatırımdır ve bu sayede dezavantajlı 
olarak doğan bir çocuğun ileri yaşam dönemleri de garanti altına alınabilmektedir. 
Nitekim bir çocuğun bireysel olarak gelişmesi ve değişmesi, toplumsal gelişim ve 
değişimin de temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda toplumda sosyo-ekonomik 
olarak dezavantajlı konumda olan çocukları ve ailelerini, okul öncesi eğitimden 
başlayarak, kütüphane programları ve okuma alışkanlığı kazandırma projeleri gibi 
birçok etkin faaliyet ile buluşturmak hem çocuğun hem de ailenin hayatında bü-
yük farklar yaratacaktır.

Beykoz gibi, sosyal ve ekonomik göstergeler arasında ciddi bir farkın yaşandığı sos-
yal yapılarda, üst sosyo-ekonomik seviye ile alt sosyo-ekonomik seviyeye mensup 
olan çocukların toplumdaki temsil edilme gücünün dengelenmesi, ülke politikası-
nın ve altyapısının uzun vadeli çıktıları için son derece kritik bir öneme sahiptir. 
Beykoz’un sosyo-kültürel açıdan karışık olan nüfus yapısı, bu nüfusun yapısına 
uygun hizmet sunan eğitim kurumları arasında da farklılık yaratmakta; sosyo-eko-
nomik seviyenin belirleyici olduğu bu kurumlardan eğitim alan çocuklar arasında 
eğitsel, bilişsel ve akademik yetkinlikler açısından ciddi farklılıkların ortaya çıkma-
sı kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Dolayısıyla epigenetik olarak diğer çocuklar arasında dezavantajlı durumda olan 
bir çocuğun, avantajlı durumdaki diğer çocuklarla arasındaki farkı en aza indir-
mek, yapılması gereken ilk müdahaledir. Çocuk kütüphaneleri aracılığı ile bu ço-
cuklara müdahale etme şansının ve çocukların dezavatajlılığını en aza indirme 
fırsatının olduğu, yapılan pek çok ulusal ve uluslararası çalışma ile kanıtlanmıştır 
(Kakırman Yıldız, 2015; Dökmen, 1994; Khan, 2018; Müller, 2018; Yıldız, 2010). Bu 
dezavantajlılığı en aza indirebilmek için çocuk kütüphaneleri adeta birer yaşam 
merkezi olarak tanımlanırken, çocuk kütüphanelerinin aslında ne olduğunun an-
laşılması gerekmektedir. 

Sosyolojik yapısı ile İstanbul’un zenginliğini, karmaşık yapısını, çarpık kentleşme-
sini, çeşitliliğini ve çelişkilerini yansıtan Beykoz’un oluşumunda ve gelişiminde göç 
hareketlerinin payının büyük olduğu görülmektedir (Bulut, 2019, s. 423). Bir dö-
nem İstanbul’un sanayi merkezi olarak faaliyet göstermiş olan Beykoz’un bu özelli-
ği, bu bölgenin iç göç hareketleri ile işçi yoğun bir sosyal yapıya dönmesine; bu da 
gecekondulaşmasına neden olmuştur. Bu sosyo-ekonomik ve kültürel olarak düşük 
seviyede ortaya çıkan yapı bugün, bölgenin çocuklarının eğitim ve sosyo-kültü-
rel faaliyet imkânları açısından da eşit olmayan bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Bu 
yapılanma, aslında aileden çocuğa aktarılan bir gelenek olan eğitim altyapısının 
kuşaklar arasında aktarılamamasına da neden olmaktadır.

Bir başka problem yaratan durum ise Beykoz’un doğal güzelliklerinin yarattığı ca-
zibenin, lüks konut ya da güvenlikli sitelerin, gecekondulara aldırmaksızın artarak 
kendine yer açmasıdır. Beykoz’la bütünleşme sorunu yaşayan bu kapalı adacıkla-
rın ortaya çıkardığı sosyo-eokonomik ve kültürel uçurum, özellikle çocuklar ve 
gençlerin eğitim hizmetlerindeki farklılıkta kendini bariz şekilde göstermektedir. 
Nitekim Beykoz’a ait okullaşma oranlarını gösteren istatistiklere bakıldığı zaman, 
bu sitelerde oturanlar dışındaki ailelerin, eğitime gerekli önemi göstermediği ve 
özel okula giden öğrenci ile devlet okuluna giden öğrenci sayısı arasında ortalama 
olarak %95 oranında bir fark olduğu görülmektedir. Beykoz’da bir devlet okuluna 
giden yaklaşık 40 bin öğrencinin aleyhine olan bu farkın kapatılması için mutlak 
şekilde çocuk kütüphanelerinden yararlanılması gerekmektedir.

Büyükşehir yasası ile birlikte köylerin mahallelere dönüşmesi, Beykoz’un demog-
rafik yapısında köylü olmaktan giderek uzaklaşan bir farklılık yaratsa da kültürel 
uyum açısından bir değişiklik olmadığı, köylerin kentle bütünleşemedikleri görül-
mektedir. Dolayısıyla İstanbul gibi bir şehirde köy–mahalle olmanın zorluklarını, 
sıkıntılarını ve karmaşasını Beykoz’da kolaylıkla görmek mümkün (Bulut, 2019, s. 
425-426).

2012 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile birlikte Beykoz’da mahalle sayısı 
45’e çıkmış oldu. 2018 yılı itibariyle ilçe nüfusunun mahallere göre dağılımı ince-
lendiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: 
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Tablo 1:Bölgelerine Göre Beykoz’un Nüfus Dağılımı

Mahalle 2018 yılı nüfusu Mahalle 2018 yılı nüfusu

Kavacık 22.181 Elmalı 2.988 

Çubuklu 20.393 Göksu 2.832 

Yeni Mahalle 19.147 Akbaba 2.671 

İncirköy 17.601 Anadolu Hisarı 2.584 

Tokatköy 15.246 Riva 2.308 

Gümüşsuyu 13.918 Görele 2.071 

Çiğdem 11.097 Cumhuriyet 2.037 

Soğuksu 10.856 Anadolukavağı 1.852 

Göztepe 9.793 M.Şevketpaşa 1.795 

Rüzgarlıbahçe 7.880 Dereseki 1.572 

Ortaçeşme 7.869 İshaklı 1.297 

Acarlar 7.291 Paşamandıra 1.160 

Çamlıbahçe 6.333 Zerzavatçı 1.009 

Merkez 5.920 Poyrazköy 914 

Çiftlik 5.320 Anadolu Feneri 760 

Yalıköy 5.304 Alibahadır 756 

Yavuz Selim 5.116 Kaynarca 651 

Çengeldere 4.949 Kılıçlı 534 

Fatih 4.206 Bozhane 473 

Kanlıca 4.168 Öğümce 454 

Örnekköy 3.971 Polonezköy 405 

Paşabahçe 3.747 Göllü 239 

Baklacı 3.032 TOPLAM 246.700 

Yaman Kocadağlı’nın çalışmasında (2019, s.457) 2018 yılı nüfus sayımlarına göre 
Beykoz’da ikamet edenlerin, çok çeşitli illerin nüfuslarına kayıtlı olduğu görül-
mektedir. İlçedeki nüfusun sadece %32’si İstanbul nüfusuna kayıtlı olup, geri kalan 
%68 farklı illerden gelenlerden oluşmaktadır. Nüfusun yaş yapısına bakıldığında 
ise çocuk nüfusun toplam nüfusun %19’unu, çalışma çağındaki genç-yetişkin grup 
olarak nitelendirilen 15-64 yaş arası %73’ünü, 65 yaş ve üstü ise %8’ini oluşturduğu 
görülmektedir.

Alpaydın ve Üker (2019, s.691) çalışmalarında, Beykoz’un eğitim yapısı incelemiş 
ve okullaşmanın nispeten yeni olduğunu, büyük bölümünün 2000 yılından sonra 
kurulduğunu tespit etmiştir. Aynı çalışmada dikkat çeken bir başka nokta ise 2016-
2017 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 36 okulöncesi, 79 ilköğretim ve 24 
ortaöğretim düzeyinde okulun hizmet verdiğinin ve bu okullarda 40 binden fazla 
öğrencinin eğitim aldığının görülmesidir. Fakat daha da önemli olan husus, bu 40 
bin öğrencinin 4 bin civarı özel örgün eğitim kurumlarına devam ederken, 38 bin-
den fazlası devlet okullarına gitmektedir. 

Öğrenciler arasındaki devam edilen / bitirilen eğitim kurumu farkı, elbette alınan 
eğitimin niteliğine de yansımakta ve öğrenciler arasında sosyal, kültürel ve akade-
mik göstergeler açısından büyük bir farkın açığa çıkmasına neden olmaktadır. Za-
man içerisinde büyüyen bu yaş gruplarının, toplumsal düzende aynı ortamda denk 
geldiklerinde, aralarındaki sosyal, kültürel ve akademik göstergelerin de büyümüş 
olduğu görülecektir.

Tablo 2: Beykoz İlçesinde Eğitim Kademelerine Göre 2015-2016 Yılı Kapsamında Kurum ve  
Öğrenci Sayıları (Alpaydın ve Üker, 2019, s.671)

Okul türü Okul 
sayısı

Derslik 
sayısı

Şube 
sayısı

Öğrenci sayısı Öğretmen 
sayısıErkek Kız Toplam

Okulöncesi 
toplamı 36 193 214 1.685 1.484 3.169 207

İlköğretim 
toplamı 79 846 1.073 13.433 12.428 25.861 1.479

Ortaöğretim 
toplamı 24 522 584 7.920 5.719 13.639 977

Resmi örgün 
eğitim 96 1.232 1.615 20.911 17.714 38.625 2.169

Özel örgün 
eğitim 43 266 256 2.127 1.917 4.044 408

Örgün eğitim 
toplamı 139 1.498 1.871 23.038 19.631 42.669 2.577

Durmuş da benzer şekilde Beykoz’daki eğitim yapısını incelediğinde, örgün eği-
timde öğrenim gören 40 binden fazla öğrencinin olduğunu tespit etmiş; doğum ta-
rihi / sınıf eşleştirmesi yapıldığında,  örgün eğitimde bu öğrenciler için bir hazırlık 
ve planlama içinde olunması gerektiğini belirtmiştir (Durmuş, 2019). Nitekim ör-
gün eğitimde dikkat çeken konulardan biri, devlet okulları ile özel okullar arasında 
derslik mevcutları bakımından belirgin bir farkın olmasıdır. Farklı kademeler bir-
likte düşünüldüğünde devlet okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı özel 
okulların iki katıdır. Bu öğrenciler arasında özel okula gidenlerin oranının devlet 
okuluna gidenlere göre oldukça düşük olması, İstanbul’un hemen hemen bütün 
ilçelerinde olduğu gibi bölgedeki sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıkların büyük 
olmasından kaynaklanmaktadır.
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Tablo 3: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İtibarıyla Beykoz İlçesi Okullarında Öğrenim Gören 
Öğrencilerin Doğum Yılı Esasında Dağılımları (Durmuş, 2019, s.694).
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2002 0 0 0 0 1 2 2 1 3 18 56 501 2.142 0 2.726 

2003 0 0 1 0 0 1 1 5 5 70 504 2.381 16 0 2.984 

2004 0 0 0 1 2 2 6 9 14 624 2.442 7 0 9 3.116 
2005 0 1 1 0 1 4 7 18 156 2.787 6 0 0 133 3.114 
2006 0 6 1 2 3 14 21 58 2.749 14 0 0 0 4 2.872 

2007 0 5 4 2 4 19 72 1.970 1.062 0 0 0 0 0 3.138 

2008 0 5 1 8 18 130 2.174 778 1 0 0 0 0 0 3.115 
2009 0 9 5 13 145 2.329 562 1 0 0 0 0 0 0 3.064 
2010 0 14 12 203 2.377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 2.983 

2011 0 26 206 2.326 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.878 

2012 0 195 2.493 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.938 
2013 217 2.479 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.940 
2014 2.403 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.537 

2015 1.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.330 

2016 409 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 

Toplam 4.359 2.874 2.971 2.807 2.871 2.878 2.845 2.840 3.991 3.519 3.023 2.952 2.817 146 40.893 

Çocuk Kütüphanelerinin Misyon ve Fonksiyonları

Çocuk kütüphaneleri, çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğini en aza indirebilecek; 
ailelerinden dolayı zorunlu dezavantajlı olan çocuklara erken müdahale program-
ları uygulayabilecek; sürdürülebilirliği yüksek ve devlet destekli ücretsiz sosyal bir 
kurumdur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çocuk kütüphanelerinin bu özel-
liğinin ön plana çıkarılması ve çocuklar arasındaki akademik ve bilişsel farkları 
eşitleyebilmek için çocuk kütüphanelerinden yararlanılması gerekmektedir. Nite-
kim çarpan etkisiyle yaratacağı yaygın etki sayesinde, hizmet verdiği çocuğu / aileyi 
/ mahalleyi / köyü / şehri etkileyebilme ve orada bir dönüşüm hareketi başlatıp 
toplumu değiştirebilme potansiyeline sahip olan çocuk kütüphaneleri, toplumun 
yeniden inşasında ve yapılanmasında çok etkili bir güce sahiptir.

Çocuk kütüphanelerinden arzu edilen istifadeyi sağlayabilmek için çocuk kütüp-
hanelerini öğrenme, iletişim / sosyalleşme ve eğlenme/ dinlenme merkezi olarak 
bir ihtiyaç piramidi şeklinde yapılandırmamız gerekmekte ve bu piramidin alt ze-
minini ise “öğrenme merkezi” ilkesi oluşturmalıdır. Nitekim çocuklar arasındaki 
fırsat eşitliğini sağlamak ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmek için öncelikli 
olarak belli bir akademik doygunluk gerekmektedir.  Bu nedenle çocuk kütüpha-
neleri hizmet ve faaliyetleri planlanırken, çocuğun öğrenme faydasını öncelikli ilke 
haline getirmek; çocuğun öğrenme hakkını kendisine teslim etmek gerekir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, ailelerin çocuğun dil, bilişsel ve akademik 
düzeydeki gelişimi için sunabileceği imkânlar genellikle çok sınırlıdır. Yapılan ça-

lışmalara göre (Kağıtçıbaşı, 2010), sosyo-ekonomik seviyesi düşük düzeydeki de-
zavantajlı ailelerde (anne-babanın eğitim seviyesinin düşük olmasına bağlı olarak) 
aile içindeki sözlü iletişim becerileri, orta ve üst sosyo-ekonomik seviyedeki ailelere 
göre çok zayıftır. Bu çalışmalara göre çocuğun sosyo-ekonomik yoksulluğu aileden 
gelmekte (zorunlu dezavantajlılık) ve erken müdahalede bulunulmazsa ömür boyu 
devam etmektedir. Bu müdahalelerde amaç, çocuğun mantık yürütmesini sağlama, 
soru sorup cevaplama, hikâye anlatımı, kitap okuma ve süregelen olaylar hakkında 
tartışmayı içeren ve aile katılımının da sağlandığı etkinliklerle çevresel faktörleri 
iyileştirmek ve bireysel kaynakları oluşturmaktır. Çocuğun zorunlu olarak yaşadığı 
bu dezavantajlı göstergeyi eşitlemek ya da en aza indirebilmek için gereken müda-
hale ortamlarından biri çocuk kütüphaneleridir. 

Çocuk kütüphaneleri tam olarak bu noktada amaç, hedef ve analiz ilkesiyle hare-
ket ettiği takdirde aynı toplumda yaşayan çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğini 
giderebilmek ve bu çocukların yaşam boyu öğrenme süreçlerinden sürdürülebilir 
bir şekilde yararlanmasını sağlamak için okul dışı eğitimlerini destekleme; çocuğu 
ve ailesini içine alan çalışmalarla, hizmet verdiği topluluğu çocuktan başlayarak 
değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda kütüphanelerin, çocukların potan-
siyel birer kütüphane kullanıcısı olduğunu düşünmesi ve buna bağlı olarak onla-
rı kütüphaneyi kullanmaya davet eden çalışmalar yapması, son derece önemli bir 
strateji olacaktır (Kakırman Yıldız, 2020).

Çocuk kütüphaneleri, çocukların hem dil gelişimlerinde hem de yazılı ve görsel 
malzemelerle olan ilişkilerinin gelişiminde en önemli görevi üstlenmektedir. Ya-
pılan bir araştırmanın sonucuna göre çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönem 
çocukları için hazırlanan programlara katılanlarla katılmayan aynı yaş grubu ço-
cukların ilerleyen yaşlarında okuma alışkanlığı kazanma ve analitik düşünme be-
cerileri arasında belirgin bir farkın olduğu görülmüştür. Hatta bu programların 
sadece çocuklara değil, aynı zamanda ailelere de olumlu katkısının olduğu tespit 
edilmiştir (Celano ve Neuman, 2001).

Bir başka çalışmanın sonuçlarına göre ise Amerika’da halk kütüphanesine üye 6- 18 
ay çocukları olan ebveynlerin üye olmayanlara göre çocuklarına daha fazla sesli 
okuma yaptıkları; bir diğer deyişle kişilerin halk kütüphanesine üye olması ile ço-
cuklarına sesli okuma yapmaları arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(Chen ve diğerleri, 2016). 

Ebeveynlerinden dolayı zorunlu dezavantajlılık yaşayan çocuklara verilecek olan 
eğitimler ile bu olumsuzluğun çocuk üzerindeki etkisinin azaldığını gösteren çok 
sayıda çalışmanın ve projenin yapıldığı görülmektedir (Tuğrul ve Yılmaz, 2013). Bu 
projelerin çoğunda çocukları kitap ve kütüphanelerle buluşturmak ve kütüphane-
lerde sağlanan zengin atmosfer ile onların hayatına dokunulduğu tespit edilmiştir. 
Örneğin, dünyada pek çok ülkede “Bookstart” adıyla gerçekleştirilen proje, böyle 
bir hedefin ürünüdür. Projenin ana prensibi “doğduğu anda her insanın kütüpha-
nenin doğal bir kullanıcısı olduğu” yaklaşımına dayanmakta ve buna bağlı olarak 
doğar doğmaz bebeklerin kütüphane kartlarının evlerine gönderilmesini sağlayan 
çalışmaların yapılmasıdır. Bu çalışma sayesinde, yeni doğan insanın ailesiyle bera-
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ber kütüphanenin bütün hizmet ve faaliyetlerinden haberdar edilmesi, ailenin be-
bekleriyle beraber kütüphanede yapılan aktivite ve eğitimlere katılması, annelerin 
çocuk gelişimi ve bakımı seminerlerine davet edilmesi ve babaların eşlerine nasıl 
destek olabileceklerinin anlatıldığı programlara katılımları sağlanmakta ve çocuk 
kütüphanesi “anne-baba-çocuk okulu”; bir diğer deyişle “yaşam merkezi” olarak 
hizmet vermektedir. 

Öğrenme merkezi olarak hizmet verecek olan çocuk kütüphanelerinin üstlendiği 
misyon ve düzenlediği faaliyetleri şu şekilde başlıklandırmak mümkündür:

1- Çocuklara Okuma Alışkanlığı Kazandırma

Yapılan çalışmalara bakıldığı zaman, okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanımı-
nın sadece kişisel değil, toplumsal açıdan da bir gelişmişlik kıstası olarak değerlen-
dirildiği ve toplum üyelerinin okumaya ilgisi ile toplumsal refah düzeyi arasında 
önemli bir ilişki olduğunun kabul edildiği görülmektedir (Kakırman Yıldız, 2015). 
Dolayısıyla okuyan bir toplum olmak ve okuma kültürü edinmiş bir nesil yetişti-
rebilmek için bu alışkanlık yaşamın ilk yıllarında çocuğa verilmelidir. Dolayısıyla 
çocuklarda okuma alışkanlığı yetkinliğinin gelişmesi için dil gelişiminin bebek-
likten itibaren desteklenmesi gerekmektedir. Nitekim dil gelişimi bebeklikten iti-
baren desteklenen çocukların, sadece okul yaşamında ve akademik başarıda değil, 
aynı zamanda matematiksel beceri ile de doğrudan ilişkisi tespit edilmiştir (Veryeri 
Alaca 2013).  Çocukların zengin kitap ve süreli yayınlarla karşılaşabileceği ve iste-
diği yayını ücretsiz olarak seçebileceği tek kaynak merkezi çocuk kütüphaneleridir. 

Çocukların okuma alışkanlıkları kazanması ve geleceğin bilinçli okuyucuları ol-
ması için sadece kitap okumaları değil aynı zamanda okudukları yayınların yayı-
nevi, yazar, baskı sayısı, illüstratörü gibi bilgilere de sahip olması gerekmektedir. 
Ebeveynlerinden dolayı dezavantajlılık yaşayan çocuklara verilecek olan eğitimler 
ve kütüphanelerde sağlanan zengin atmosfer ile çocukların okuma alışkanlığı ka-
zanması için gerekli çalışmaların yapılması mümkündür.

Türkiye’nin PISA (Programme for International Student Assessment) puanlarının 
okuma becerileri alanında OECD ortalamasının çok altında kalması da “okuma 
alışkanlığı” konusunun etraflıca ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Okuma alışkan-
lığına sahip olmayan çocukların özellikle dezavantajlı bölge ve ailelere mensup ve 
okul öncesi eğitimi almayan kitle olduğu göz önünde bulundurulursa (Şirin 2017), 
çocuk kütüphanelerinin birer eğitim merkezi olarak kullanılmasıyla bu boşluğun 
doldurulmasının zor olmadığı düşünülmektedir. 

2- Okul Öncesi Dönem Çocuklar için Hazırlanan Programlar

Nobel ödüllü akademisyen Heckman’a (2013) göre özellikle sosyo-ekonomik risk 
altındaki 0-5 arasındaki çocukların nitelikli bir eğitime tabi tutulması ile ülke eko-
nomisi, 5 yaş üstü kişilere yapılacak olan yatırımdan çok daha fazla kazanç sağla-
maktadır. Fakat OECD (Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment) ülkeleri içerisinde, okul öncesi eğitime katılmamış öğrencilere en fazla 
sahip olan ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. Hem PISA hem de PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) sonuçlarına göre Türkiye’nin 
okuma alışkanlığı göstergelerindeki ortalamasını düşüren bu grup, her yıl örgün 
öğretimde ortalama %20-30’luk bir dilime denk gelmektedir. Sadece okul öncesi 
eğitimi almadığı için değil, aynı zamanda ailenin eğitim seviyesinin de düşük 
olması bu çocukların eğitim hayatına dezavantajlı başlamasına neden olmakta 
ve bu dezavantajlılık ömürboyu devam etmektedir (Şirin 2018). 

Örneğin, dünyada pek çok ülkede “Bookstart” adıyla gerçekleştirilen proje, çocuk 
dezavatajlılığını kütüphaneler aracılığı ile en aza indirebilme hedefinin bir ürü-
nüdür. Projenin ana prensibi “doğduğu anda her insanın kütüphanenin doğal bir 
kullanıcısı olduğu” yaklaşımına dayanmakta ve buna bağlı olarak doğar doğmaz 
bebeklerin kütüphane kartlarının evlerine gönderilmesini sağlayan çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışma sayesinde, ailenin bebekleriyle beraber kütüphanede 
yapılan aktivite ve eğitimlere katılması, annelerin çocuk gelişimi ve bakımı semi-
nerlerine davet edilmesi ve babaların eşlerine nasıl destek olabileceklerinin anlatıl-
dığı programlara katılımları sağlanmakta ve çocuk kütüphanesi “anne-baba-çocuk 
okulu”; bir diğer deyişle “öğrenme merkezi” olarak hizmet vermektedir.

3- Tatil Programları 

Son yıllarda eğitim alanında en çok gündeme gelen araştırmalardan biri, öğren-
cilerin okulda olduğu kadar zamanlarını okul dışında nasıl geçirdiği meselesi-
dir. Eğitimciler, okul dışı zaman denince ilk bilinmesi gereken kavramın “tatilde 
öğrenme kaybı” olduğunu belirtmektedir (Şirin 2018).

Tatilde öğrenme kaybı öğrencilerin okuldan uzak kaldığı dönemde öğrenmiş 
olduklarının bir kısmını unutması demektir. Araştırmalar, bir yaz tatili boyunca 
öğrencilerin ortalama olarak matematik ve okuma yazma gibi temel derslerde 
öğrendiklerinin yaklaşık 1/10’unu yani ortalama 1 aylık bir müfredatı her yaz 
tatilinde kaybettiklerini göstermektedir. Bu sonuç, tatilden dönen çocuklar bir 
sonraki sınıfa ortalama olarak bir ay geriden başlıyor anlamına gelmektedir. 
Bu kayıp en fazla ilkokul çağında gözlenmekte, 4 yıllık ilköğretim döneminin 
sonunda 4 aylık bir öğrenme kaybının olduğu hesaplanmaktadır. Ortaokul ve 
özellikle lise yıllarında tatilde öğrenme kaybı azalmakla birlikte her yıl artarak 
devam ettiği için bir öğrenci 12 yıllık temel eğitim sürecinin sonunda yaz tati-
lindeki öğrenme kaybından dolayı 1 yıllık eğitimini eritmiş anlamına gelmek-
tedir. Yani üniversite sınavına gelen ortalama bir öğrenci yaz tatilinden dolayı 
yaklaşık bir yıllık bir öğrenme kaybıyla bu sınava girmektedir (Şirin, 2018).

Dezavantajlı ailelerden gelen çocuklarla sosyo-ekonomik seviyesi yüksek olan 
ailelerden gelen çocuklar arasındaki başarı farkının nerdeyse üçte ikisinin yaz 
tatilindeki öğrenme kayıplarından olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalar 
okulun açık olduğu dönemde bu iki grup arasındaki farkın azaldığını, ama yazın 
bu farkın açıldığını gösteriyor. Çünkü üst sosyo-ekonomik seviyelerden gelen 
çocuklar yaz okulları, yaz kampları, yaz tatili programları gibi faaliyetlerle yazın 
da öğrenmeye devam etmekte; okulda öğrendiklerini yaz tatili boyunca pekişti-
rip üstüne yeni deneyimler katmaktadır. Dezavantajlı çocuklar ise tatil boyunca 
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öğrenme ortamlarından uzak kaldığı için okulda öğrendiklerinin önemli bir 
kısmını kaybetmekte; dolayısıyla bir sonraki akademik yıl başladığında bu iki 
grup arasındaki makas bir önceki yıla göre biraz daha açılmaktadır.

Bu noktada çocuk kütüphaneleri, çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğini giderebil-
me / azaltabilme noktasında kritik bir öneme sahiptir. Yapılan çalışmalar ve hazır-
lanan raporlarda, dezavantajlı çocuk ve ailelerinin çocuk ve halk kütüphanelerinde 
gerçekleştirilen yaz programlarına, okuma atölyelerine ve etkinliklere katılması so-
nucunda, çocuk ve ailenin akademik ve dil gelişiminde olumlu gelişimlerin olduğu 
tespit edilmiştir (Celano ve Neuman 2001). 

4- Masal / Hikâye Okuma Saatleri

Çocuk kütüphanelerinde en sık yapılan ve çocukların duygu ve düşünce dünyasını 
zenginleştiren etkinlerden biri de “masal/hikâye okuma saatleri”dir. Bu etkinlikler-
de, çocuğun duygu ve düşüncelerini renk ve çizgilerle anlatabilmesi için kütüpha-
nede hazırlanacak uygun ortamlar sayesinde çocukların, dinlediklerini hayal et-
mesi ve hayal ettiklerini resmetmesinin desteklenmesi önemlidir. Bu etkinliklerde 
masal/ hikâye anlatan kişinin çocuğa “Kitabı beğendin mi? Neden? Kahramanın 
yerinde olsaydın sen ne yapardın?” gibi yönlendirici sorular sorması ile (Sever, 
2013) çocuğun daha önce hiç deneyimlemediği bir zihinsel çalışma gerçekleşmiş 
olacaktır. 

Beykoz’un Kütüphane Haritası ve Çocuk Kütüphaneleri

Beykoz’un nüfus ve eğitim seviyesi yapılanmasına bakıldığında, bu bölgede yerle-
şik olanların çoğunun Beykoz Kundura Fabrikası ile Paşabahçe Cam Fabrikasında 
çalışmak için gelen işçi aileler ile Karadeniz’e kıyısı olan şehirlerden gelen çiftçi 
ailelerden oluştuğu söylenebilir. Bu yapılanma, aslında aileden çocuğa aktarılan 
bir gelenek olan eğitim altyapısının kuşaklar arasında aktarılamamasına da neden 
olmaktadır. Nitekim Beykoz’a ait okullaşma oranlarını gösteren istatistiklere bakıl-
dığı zaman, Beykoz’da ailelerin eğitime gerekli önemi göstermediği ve özel okula 
giden öğrenci ile devlet okuluna giden öğrenci sayısı arasında ortalama olarak %95 
oranında bir fark olduğu görülmektedir. Beykoz’da bir devlet okuluna giden yakla-
şık 40000 öğrencinin aleyhine olan bu farkın kapatılması için mutlak şekilde çocuk 
kütüphanelerinden yararlanılması gerekmektedir.

Fakat maalesef Beykoz sınırları dâhilinde çocuklar için müstakil yapılarda kütüp-
haneler olmadığı görülmektedir. Bunun yerine kültür merkezi içinde yer alan ve 
çocuk kütüphanesi olarak hizmet veren alanların olduğu görülmektedir. Bu kütüp-
haneler hem yer kısıtlılığı hem konumu itibariyle sadece kitap alış-verişinin yapıl-
dığı ve öğrencilerin ders çalışmak için geldikleri etüt merkezi havası taşımaktadır. 
Hâlbuki çocuk kütüphanelerinde gerçekleştirilecek olan faaliyet ve atölye çalışma-
ları ile sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan çocukların avantajlı olan çocuk-
larla arasındaki farkı kapatma şansı mümkündür. 

Bunun yanı sıra Beykoz’da İstanbul’un diğer ilçelerinde pek de görülmeyen camii 
kütüphanelerinin sayısı dikkat çekmektedir. Beykoz’daki hemen hemen bütün 

camilerin (formel bir kütüphane sistemine ve kütüphanecilik ilkesine dayanma-
sa bile) bir kütüphanesi bulunmakta ve faaliyet göstermektedir. Bu da Beykoz’un 
sosyolojik olarak bu boyutuyla da incelenmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim bu 
camii kütüphanelerinin üstlendikleri fonksiyonlar ve halkın kullanım amacı, belki 
de adeta bir yaşam merkezi olarak faaliyet gösterecek olan müstakil bir halk kütüp-
hanesini gerekli kılmaktadır.

Okulöncesi eğitim kurumları, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel işlet-
me ya da kamu teşekkülü olarak hizmet vermektedir. Özel kurumlar devlet kurum-
larına kıyasla, ödenen ücret nispetinde daha nitelikli hizmetler sunabilmektedir. 
Dolayısıyla özel bir eğitim kurumuna gidemeyen çocukla diğeri arasında ileriki 
dönemlerde belirgin farklar ortaya çıkmaktadır. Evde okuma kültürü ortamında 
yetişmemiş, farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gelen çocuklara, devlet destekli 
fırsatlar sunularak okul öncesi eğitimde çocuk kütüphanelerinin kurulması ve ço-
cukların belki de hayatlarında ilk kez görecekleri kütüphane mefhumunun zihinle-
rinde yerleşmesi sağlanmalıdır.

Ücretsiz ve kamu kaynaklı yaygın eğitim kurumu olan çocuk ve halk kütüphanele-
rinin,  Beykoz sınırları dâhilinde kendilerine pek de yer bulamadığı görülmektedir. 
Nitekim Beykoz’da “kütüphane” adı ile yapılan taramada şu liste ve harita karşımıza 
çıkmaktadır: 

• Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüs Kütüphanesi 

• Beykoz Üniversitesi  Kütüphanesi

• Türk Alman Üniversitesi Kavacık Kampüsü Kütüphanesi

• Kemalettin Tuğcu İlçe Halk Kütüphanesi (Kültür Bakanlığı / Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan Kültür Merkezi içinde)

• İBB Osman Akfırat Halk ve Çocuk Kütüphanesi (İBB / Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Kültür Merkezi içinde)

• Tokatlı Neriman ve İhsan Koç Kütüphanesi 

• Beykoz Gümüşsuyu Vakfı Abdullah Bayık Kütüphanesi (Camii Kütüphane)  

• Şirindere Cami Kütüphanesi 

• Çubuklu Merkez Camii ve Kütüphanesi 

• Karlıtepe Kule Kütüphane

• Millet Kıraathanesi (Yapım aşamasında)
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Harita 1: Beykoz’un Kütüphane Haritası

Halk ve çocuk kütüphanesi adı ile kurulmuş 2 tane kütüphanesi olan Beykoz’da, 
her iki kütüphanenin de Gümüşsuyu semtinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 
Beykoz’un en kalabalık semtleri olan Kavacık (22.181), Çubuklu (20.393) , Yeni 
Mahalle (19.147), İncirköy (17.601) ve Tokatköy’de (15.246) ve tabii ki geri kalan 
39 semtinin hiçbirinde çocuk ve halk kütüphanesinin bulunmayışı, önemli bir ek-
siklik olarak görülmektedir. 

Halk ve çocuk kütüphaneleri kurmak yerine, kültür merkezleri içinde yapılandırıl-
mış “kütüphane”ler yapılması oldukça dikkat çekicidir. Bu uygulama tercihi aslın-
da, çocuk ve halk kütüphanelerinin misyonunun bilinmediğinin ve çevredeki halk 
ve çocuklar için olan öneminin anlaşılmamasından kaynakladığı tahmin edilmek-
tedir.

Fakat yine de bu tespite bakılarak, kültür merkezleri içinde yapılandırılmış olan 
kütüphanelerin işlevsiz olduğu anlamına gelmemelidir. Örneğin, Yenimahalle Şe-
rife Bacı Hizmet Binası içinde yer alan kütüphane, hem kaynak sayısı hem mekân 
özellikleri hem okul öncesi çocuklar için alan yaratması hem de okuma saatleri 
düzenlemesi gibi etkinlikleriyle çevredeki çocukların ilgisini çekmektedir. Fakat 
bu kütüphanenin sadece çocuklar için değil, bir halk kütüphanesi gibi ailelerinin 
de ihtiyacına yönelik hizmet vermesi gerekmektedir. Tam da bu noktada, kültür 
merkezi olarak yapılandırılmış olan kurumun el sanatları, müzik kursları, eğitim 
atölyeleri gibi bir halk kütüphanesi gibi hizmet verdiği görülmektedir. Dolayısıyla 
buradaki temel sorun aslında, kültür merkezi olarak yapılandırılmış olan kurumla-
ra “Çocuk ve Halk Kütüphanesi” adının verilmemesidir. 

Resim 1: Yenimahalle Şehit Şerife Bacı Hizmet Binası

Resim 2: Soğuksu Hizmet Binası

Yukarıda da belirtildiği gibi “Camii Kütüphane”lerinin İstanbul’un diğer semtle-
rine göre, Beykoz’da oldukça fazla sayıda olduğu görülmektedir. İlk başta bu sayı 
fazlalığının halk kütüphanesi olarak hizmet vermesi nedeni ile olduğu düşünülmüş 
olsa da yapılan saha çalışmasında bu kütüphanelerden sadece Çubuklu Camii Kü-
tüphanesi’nin varlığını koruduğu ve genellikle camii eşrafının Kur’an okumak ya 
da lise öğrencilerinin ders çalışmak için mekân olarak kullandıkları öğrenilmiştir. 
Dolayısıyla, her ne kadar adres tespitinde adları görülse de fonksiyonel olarak ca-
mii kütüphanelerin varlıklarını sürdürmedikleri görülmektedir. 

Beykoz’un en yoğun semti olan Kavacık’ta yapılmaya başlanacak olan “Millet Kıra-
athanesi” de maalesef bu eksiği kapatacak nitelikte değildir. Nitekim millet kıraat-
hanelerinin yapılanmasına bakıldığında, ekonomik fayda odaklı, kitap – kafe tarzı 
hizmet verdiği bilinmektedir. Dolayısıyla halk ve çocuk kütüphanelerinde ısrarla 
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vurgulanması gereken “öğrenme merkezi” ilkesinden ve “çocuklar arasındaki fırsat 
eşitsizliğini giderme” amacından uzaktır.

Sonuç

Çocuk kütüphaneleri, sağladıkları zengin okuma ortamları ve materyalleri sayesin-
de, çocukların dil gelişimine destek olma ve çocukla kitap arasındaki bağı kurabil-
me gücüne sahiptir. Aynı zamanda çocuk kütüphaneleri alt gelir grubundan gelen 
ve okulöncesi programlara devam edilmeyen çocukların bahsedilen deneyimleri 
kazanabilmeleri için önemli bir fırsat yaratmaktadır.

Beykoz’daki yapılanmaya bakıldığında, “Çocuk ve Halk Kütüphanesi” yerine “Kül-
tür Merkezi” ifadesinin kullanılıyor olması, insanların zihninde kitap ile diğer faa-
liyetlerin bir arada yer alabileceğini düşünmemesinin bir yansıması olarak okuna-
bilir. Nitekim kültür merkezi içinde yer alan kütüphanelerin asli görevi olarak, ya 
çocukların kitap ödünç alabildikleri ya da derslerine / sınavlarına hazırlandıkları 
bir etüt merkezi düşünülmektedir. 

Hâlbuki yukarıda da özetlendiği gibi, bir çocuk kütüphanesinin salt fonksiyonu, ki-
tap temin etmek değil; öncelikle çocuklar için öğrenme merkezi olarak hizmet ver-
me gerekliliğidir. Bunun için öğrenme kaybının önlenmesi, okul öncesi çocuklar 
için eğitimler verilmesi ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için kitapla 
aralarındaki bağın çok boyutlu hale getirilmesi gerekmektedir. Fakat yapımı devam 
eden ve oldukça merkezi bir konumda bulunan “Soğuksu Hizmet Binası”nda da 
Yenimahalle Şerife Bacı Hizmet Binası programı uygulanacak görünmektedir. Hâl-
buki bu yapının üzerine “Çocuk ve Halk Kütüphanesi” yazılsaydı ve yine her katta 
halka ücretsiz olarak bir faaliyet sunuluyor olsaydı, hem çocukların hem de halkın 
zihnindeki kütüphane algısı bir “Yaşam Merkezi ”ne dönüşmüş olacaktı.

Çocuk kütüphanelerinde sunulan hizmetlerin temel amacı, çocukla ilgili tüm yerel 
kurum ve kuruluşları hareket geçirmek ve birbirlerini tamamlayıcı bir işbirliği yap-
malarını teşvik etmektir.  Bu sayede, zorunlu eğitim süreci dışındaki eğitim süreç-
lerine dâhil olamayan, yaşam boyu öğrenme imkânlarından yoksun olan çocukları 
ve ailelerini, çocuk kütüphaneleri aracılığıyla okul dışı eğitimden faydalandırmak 
mümkün olacaktır.  Bu gruplara, ücretsiz olarak sunulacak hizmetler, çocukların ev 
ve okul ortamında sahip olmadığı olanaklarla tanışmasına ve sosyal bir ortamda 
eğitici faaliyetler içinde bulunmasına olanak verecektir. 

Çocuk kütüphaneleri,  hizmet verdikleri bölgedeki halkın dünyada yaşanan deği-
şim ve gelişim alanlarıyla buluşmasını sağlayan birer aracıdır. Bu aracılığı yaparken 
hizmet verilen bölgedeki yerel halkın ihtiyaçlarını referans alarak boşluklar analizi 
yapar ve eksik yönlerin kapatılması için çalışmalar ve programlar düzenler. Elbette 
bunun için yaş, dil, cinsiyet ve milliyet ayrımı yapmaksızın tasarlanan bir hizmet 
sunumuna, çevredekilerin yaşına ve diline uygun zengin bir koleksiyona, bebekli 
annelerden bastonlu yaşlılara kadar düşünülmüş bir bina tasarımına ve en önem-
lisi bütün bunları halka sunabilecek, işinde yetkin ve donanımlı bir kütüphaneciye 
ihtiyaç vardır.
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Beykoz’un  
İlk Karakolhaneleri

Arif KOLAY1

Duygu ATEŞ2

Emniyet işlerinin yürütüldüğü binalar olan karakolhaneler, yerleşim alanlarında 
meydana gelen asayiş ve güvenlik problemleri ile toplumun huzur ve sükûnet ihti-
yacının karşılanması gereğinden doğmuştur. Diğer bir ifade ile insanların yerleşik 
düzende bir arada yaşama gerekliliği karakolhanelerin varlığını zorunlu kılmıştır. 
Osmanlı Devleti’nde her dönem çeşitli askeri sınıflarla (yeniçeri ağası, topçubaşı, 
cebecibaşı, kaptan-ı derya ve bostancıbaşı gibi) kolluk hizmetlerinin sağlandığı, 
ancak bu askeri sınıflara ait hususi karakolhanelerin olmadığı bilinmektedir.

İstanbul’da en erken tarihli karakolhaneler Bahçekapı, Çemberlitaş, Samatya ma-
hallelerindedir. Birtakım modernleşme icraatları kapsamında III. Selim dönemin-
de Nizamiye karakolları kurulduysa da modern kolluk kuvvetlerinin ve karakolha-
nelerin inşası II. Mahmud döneminde, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından 
İstanbul’da yapılmıştır. Söz konusu karakolhanelerin genel olarak tek katlı, göste-
rişsiz ve sade yapılar olduğu bilinmektedir. Ülke içi güvenlikle ve karakolhanelerle 
ilgili Tanzimat Fermanı ve sonrasında sistematik ve köklü düzenlemeler yapılmış-
1  Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, arif.kolay@dpu.edu.tr
2  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Doktora; duygu.ates3@ogr.
dpu.edu.tr
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tır. İstanbul’da pek çok sanayi kuruluşuna ve tarihi mekâna ev sahipliği yapan Bey-
koz’un karakolhaneler bakımından değerlendirilmesi son derece mühimdir.

Beykoz’a dair yapılacak bu çalışmada kullanılacak kaynak Cumhurbaşkanlığı Os-
manlı Arşiv belgeleridir. Yapılan taramalarda, Zabtiye Nezareti (ZB), Bab-ı Ali Ev-
rak Odası (BEO), Şura-yı Devlet (ŞD.), İrade Dâhiliye (İ.DH), Dâhiliye Muhasebe 
Kalemi (DH. EUM. MH), Dâhiliye Emniyet-i Umumiye, Memurin Kalemi (DH. 
EUM. MEM.) gibi pek çok fonlardan yararlanılmıştır. 

En basit şekilde yapılan arşiv aramasında, “Beykoz ve karakolhane” kelimeleri 
birlikte taratıldığında karakolhanelerin takriben 19. yy’a ait yapılar olduğu görül-
mektedir. Beykoz’un merkezi, sahil kıyıları, Polonez, Çubuklu, Yalıköy gibi birçok 
yerleşim yerinde karakolhanelerin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, 
Beykoz genelindeki karakolhanelerin sayılarının belirlenmesi, bu kamu binaları 
için yapılan arazi tahsisleri, söz konusu olan yerleşim yerinde karakolhane teşek-
külüne sebep olan olayların neler olduğu, binaların inşaat, tamirat maliyetleri ile bu 
kurumlara yapılan personel atamalarının ele alınması temel amaçlarımızdır. 

Anahtar Kelimeler: Beykoz, karakolhane, karakol, polis, jandarma, emniyet.

Giriş

Bir beylik iken devlet şeklini alan Osmanlı Devleti’nde asayiş, sınırların genişle-
mesine paralel olarak İstanbul’un fethinden sonra çeşitli bölgelere ayrılarak yü-
rütülmeye çalışılmış, güvenlik yeniçeri ağası, topçubaşı, cebecibaşı kaptan-ı derya 
vb. görevliler tarafından sağlanmıştır. Bilhassa yeniçeri ağasının gözetimiyle tesis 
edilmeye çalışılan asayiş, Yeniçeriler tarafından nöbet usulü ile yürütülmüştür. Bu 
sebepledir ki nöbetleşe usul kolluk / kulluk şeklinde ifade edilmiştir. (Özcan, 2001, 
s. 431). 

1826 yılında ise II. Mahmud’un Vak’a-i Hayriye’si gerçekleşmiş ve Yeniçeri ocağının 
kaldırılmasıyla kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun komutanı 
serasker, aynı zamanda kentin en yüksek rütbeli emniyet amiri olarak asayişi sağla-
ma vasfını yürütmüştür. Aynı yıllarda ilk bağımsız polis gücünü temsil eden “tom-
ruk” adı verilen profesyonel kavas ve profesyonel olmayan “seymen” adlı birimler 
kurulmuştur (Sevin, 2002, s. 645). 

1846’da kurulan Zaptiye Müşirliğine kadar hem Asakir-i Mensure-i Muhamme-
diye hem de yardımcı kuvvetler vasıtasıyla asayiş ve güvenliğin tesisi sağlanmıştır 
ancak tamamen kurumsal temellere dayanan bir asayiş, bu dönemde sağlanama-
mıştır (Özcan, 2001,s.431). 

1876 yılında yeni düzenlemeler neticesinde müşirlik kaldırılarak Zaptiye Nezare-
ti kurulmuş, II. Meşrutiyetle birlikte 1909 yılında Zaptiye Nezareti de bütünüyle 
kapatılmış ve Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti kurumu oluşturulmuştur. Daha 
sonraki düzenlemelerle Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti, Dâhiliye Nezaretine bağ-
lanarak, kurulan polis müdürlüğü İstanbul’un emniyetinden mesul tutulmuştur. 
Cumhuriyetin ilanından sonra ise Emniyet-i Umumiye Umum Müdürlüğü adıyla 
Ankara’da yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. (Sevin, 2002, s. 646). 

Asıl konumuz olan karakolhane yapılarına geçmeden önce karakolhane kelime-
sinin pek çok etimolojik tartışmalara uğradığını söylemek gerekir. Bu kelimenin, 
gözetlemek manasındaki “kara” sözcüğü ile bu sözcüğün sonuna meslek bildiren 
“vul” ekinin eklenmesiyle beraber “karavul” sözcüğünden doğduğu ifade edilir 
(Özcan, 1991, s. 1753). Günümüzdeki söyleniş şekli ile karakol / karakolhane şehir 
ve kasaba yerleşim birimlerinde asayiş ve emniyetin muhafazası maksadıyla içine 
asker ve zaptiye oturtmak için yapılmış binalar olarak ifade edilmektedir. (Pakalın, 
1993, s. 201). 

Karakolların öncüsü olan kışlaların yapılış sürecini burada zikretmek gerekir. IX. 
yüzyıldan itibaren devletin kötü gidişatının sebepleri arasında askeri sebepler ön 
plana çıktığından, askeri kurumlar başta olmak üzere kışla, hastane vb. diğer bina-
lar da değiştirilmeye başlanmıştır. Bu amaçla dönemin şartlarına uygun, 1783’te 
inşa edilen Kalyoncu Kışlası ve 1793’te yapılan Humbaracılar Kışlası gibi kışlalar 
inşa edilmeye başlamıştır. Bu yapıları karakolların öncüleri olarak değerlendirmek 
mümkündür. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nde karakolların öncüsü olan yapıların 
inşa edilmeye başlaması I. Abdülhamid devrine rastlamaktadır. Bu devir yapıları, 
yığma yapı şeklinde tek veya iki katlı şekilde oluşturulmuştur (Ertuğrul, 2009, s. 
296). 

Osmanlı Devleti’nde görülen Batılılaşma hareketi, devletin sosyal, siyasal iktisadi 
hayatına dokunduğu gibi mimari alanda da kendini göstermiş, özellikle İstanbul’da-
ki yapılarda son derece etkili olmuştur. Karakollar da bu dönemde inşa edilmeye 
başlamıştır. II. Mahmud döneminden itibaren belli bir plan dâhilinde oluşturulan 
karakolhane yapıları Batılılaşmanın etkisini yansıtan önemli göstergelerden biridir 
(Çiftçi, 2001, s. 431)

Osmanlı dönemi karakolhane yapılarının en eskisinin İstanbul’da II. Mahmud dö-
neminden kalma Otakçılar mevkiinde olduğu; en geç örneğin ise Eyüp Karakolu 
olduğu tespit edilmiştir. (Özcan, 1999, s. 1760). 

Sultan Abdülmecid’in ise Üsküdar’da sekiz karakol inşa ettirdiği, Sultan Abdüla-
ziz’in de karakolhane inşasına önem verdiği hatta bitki ağırlıklı süslemelerin bu 
yapılarda kullanıldığı ifade edilmektedir. Bunlarla birlikte II. Abdülhamit ve Sultan 
Mehmet Reşat dönemlerinde de karakolhane yapılarında hangi sultan tarafından 
inşa ettirildiğine dair tuğra, kitabe vb. sembollerin kullanıldığı yapılar olmuştur. 
(Çiftçi, 2001, s. 432- 433).

Genel olarak vilayet merkezlerinde konumlandırılan karakollar ilçe ve bucakların 
nüfus yoğunluğu, yaşanan yerdeki toplumsal olaylar ve o yerin stratejik önemi göz 
önünde tutularak kurulmaktadır (Özcan, 2001, s. 431).

Beykoz’da İlk Karakolhaneler

Çalışmanın amacı Beykoz ilçesinde karakolhane tespiti yapmak ve bu yapılar hak-
kında genel olarak bilgiler ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında yaklaşık on beş 
karakol ismi tespit edilmiş ve bu yapılara dair çeşitli verilere ulaşılmıştır.
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İstanbul’un Beykoz ilçesindeki karakolhane binalarının açılışı ve geçirdikleri ta-
mirat ve kira tutarlarıyla ilgili de çok sayıda Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Osmanlı Arşivi’nin farklı fonlarındaki belgelerinden yararlanılmış en çok Dâhiliye 
Nezareti Muhasebe Kalemi belgeleri dikkate alınmıştır.

Tespit edilen bilgilere göre Beykoz’da yapılan ilk karakol 1842 yılında Küçüksu’da 
yapılmıştır. Sultan Abdülmecid döneminde buraya bir karakol binası inşa edilmesi, 
Beykoz bölgesi nüfusunda gerçekleşen artışı yansıttığı gibi bu mıntıkaya geliş ve 
gidişlerin de yoğunlaşmış olduğunu göstermektedir. (Kırlı, 2019, s. 324).

Osmanlı Döneminde karakolhaneler için her zaman yeni bir yapı inşaatına giril-
mediği görülür. Mevcut halde bulunan ev ve dükkânlar sivil vatandaşlardan kira-
lanarak veya satın alınarak karakolhane hizmeti için kullanılmıştır. Tabi bu evler 
kurum yapıları şeklinde planlanmadığından fiziki özellikleri bakımından pek tat-
min edici nitelikte değildir (Bkz. Ek1). 

Kiralama yolu ile karakol tahsis etmenin İstanbul Beykoz’daki örneklerine, Sul-
tan Abdülmecid döneminde rastlamaktadır. 1854 tarihli bir iradeden anlaşıldığına 
göre Boğaziçi’nde Anadoluhisarı mevkiinde tek odalı bir dükkânın, zaptiye ikamesi 
için karakolhane olarak aylık kırk kuruş bir meblağ ile kiralandığı görülmektedir 
(BOA. İ.MVL. 316/13339).

Özel mülklerden karakolhane oluşturulmasına bir diğer örnek de 1909 senesin-
de Fatma Hanım ismindeki bir şahsın sahibi olduğu Beykoz’daki Arnavutköy Ka-
rakolunun birikmiş kiralarını talep ettiği belgedir (BOA, DH.EUM.THR. 20/13). 
Beykoz Polis Merkezinin bulunduğu yapının da Osman isimli bir şahsa ait oldu-
ğu, 1921 yılında kira sözleşmelerini yeniledikleri bilinmektedir (BOA, DH.HMŞ. 
6/11). Görülüyor ki karakolhane olarak kiralanan yerler sivil vatandaşlara hem 
gelir kaynağı oluşturmakta hem de mevcut mahallenin asayişinin sağlanmasında 
önemli faktör teşkil etmektedir. 

Karakolhanelerin yapılma amaçlarını genel olarak ele aldığımızda, bölge asayiş ve 
emniyetini bozan olayların engellenmesi huzur ve sükûnet içinde insanların ya-
şama haklarının muhafaza edilmeleri için bu yapılara ihtiyaç duyulduğu yorumu 
yapılabilir.

Elimizdeki bir başka belgede ise kundakçılık olayları nedeniyle 11 Eylül 1906 tarih-
li Beykoz ahalisi namına Halil’in imzasıyla çekilen bir telgrafta karakolhanelerin 
artırılmasına dair halkın talebinin ilgili makamlara bildirildiği belirtilmiştir. (BOA. 
ZB. 621/154).

Çalışma kapsamında Beykoz’daki karakollar bulundukları yerlere göre dört grupta 
ele alınmıştır.

1-Beykoz Merkezindeki Karakollar

2-Beykoz’un Köylerindeki Karakollar

3-Beykoz’un Kıyı Yerleşimlerinde Karakollar

4-Beykoz Mesire Bölgelerinde Açılan Karakollar

1. Beykoz Merkezindeki Karakollar

Beykoz merkezinde kurulan karakolhaneler, özellikle merkezdeki Çuha Fabrikası, 
Beykoz Deri Kundura fabrikası gibi sanayileşme adımlarının ürünü olan tesislerin 
işçi hareketleri asayişinin sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca Hükümet 
Konağı gibi önemli yerel yönetim merkezinin korunup kollanmasının gerekliliği, 
merkezi bölgede karakolların teşekkülüne sebep olmuştur.

1.1. Beykoz Hükümet Dairesi Karakolu 

Beykoz Hükümet Dairesinin 1902 yılında yeniden iki katlı yığma bina şeklinde 
yapıldığı, binanın tefrişatıyla ilgili arşiv belgesinden anlaşılmaktadır. (BOA. DH. 
MKT. 569/15). Hükümet Dairesinin alt katının bir bölümünün karakol olarak kul-
lanıldığı bilinmektedir. (Çiftçi, 1996, s. 169). 

1.1.1.Beykoz Hükümet Dairesi’nin Yanması

Alt katı karakol olarak da kullanılan bina 1917 yılında büyük bir yangın geçirmiş-
tir. 18 Şubat 1917’de Pazar günü çıkan yangında dairenin alt katında bulunan po-
lis odasından evrak santral ve bazı eşyalar kurtarılmıştır. Fakat dairenin üst katını 
ateşin hızlı bir şekilde sarmış olmasından dolayı mal, emlak, defter-i hâkanî, nüfus, 
ziraat bankası ile diğer şubelerin kayıt ve evrakları ve mahkeme-i şer’iyenin evrak-
ları ve sicillerinin kurtarılması mümkün olmamış ve tamamen yanmıştır. Hükü-
met dairesinin odalarının çoğunda soba olduğu, ateşin binanın deniz tarafındaki 
kaymakamlık odası ile bitişiğindeki vezne ve diğer odaların tarafından görüldüğü 
beyan edildiğinden, yangının da bu odalardan birinden çıktığı anlaşılmıştır (BOA. 
ML. EEM. 1232/32, Lef-1).

1.1.2. Yangında İhmali Olanlar

Yapılan tahkikat neticesinde tutulan 20 Şubat 1917 tarihli raporda; Veznedar Şa-
kir ve Varidat kâtibi refiki Asım Efendilerin evvelce tedarik ettikleri odunluk için 
bir kutuyu sobanın yanına koyup, sobadaki ateşleri koyarak ve kapağını kapatarak 
ateşin sönmesini sağladıkları ve kömür elde ettikleri ve bu kömürleri de münavebe 
usulü ile de evlerine götürdükleri anlaşılmıştır. Yine bazen havaların müsait olduğu 
zamanlarda az odun yakıldığında sobalardaki ateşleri zikredilen kutuya koyarak 
iki-üç gün bekledikten sonra alıp eve götürdüklerini de odacı Aziz Ağa ifadesinde 
beyan etmiştir. Fakat şahıslar bu iddiaları kabul etmemişlerse de zikredilen kutuya 
sobadaki ateşleri koyup kapağını kapattıkları Varidat Kâtibi Şükrü ve Tahsil Me-
muru İsmail’in ifadeleriyle teyit etmekle, yangının ya sobalardan veyahut çıkmış 
olabileceği zannedilmiştir. (BOA. ML. EEM. 1232/32, Lef-1).

Yine yapılan tahkikatta Hükümet Konağının aynı zamanda gece bekçisi olduğu 
anlaşılan Maliye Odacısı Aziz Ağa’nın da görevini yerine getirmediği anlaşılmış-
tır. Aziz Ağa’nın, geceleri binayı korumak için dairede yatması lazım geldiği ve 
yaz mevsiminde dairede yatıp kalktığı halde kış başlamasıyla beraber geceleri so-
ğuktan müteessir olduğu ve geceleri yakacak gaz da olmadığı bahanesiyle kışın 
başlamasından beri geceleri dairede kalmayı terk ile hanesine gittiği anlaşılmıştır. 
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Hatta yangın gecesi de hanesinde iken dairenin yandığından haberi olmayıp olayı 
sabahleyin hanesine gelen memurlardan duymuştur. Aziz Ağa’nın epey zamandır, 
geceleri dairede yatmadığı halde kendisine uyarı yapılmadığı gibi dairede kalmağa 
hiçbir taraftan icbar olunmadığı anlaşılmıştır. (BOA. ML. EEM. 1232/32, Lef-1).

1.1.3. Karakol Gitmeseydi Belki Yangın Önlenirdi

Daha önceden hükümet dairesinin alt katında jandarma karakolu bulunuyordu. 
Burada jandarmalar mevcut iken gece ve gündüz hükümetin cümle kapısında kuv-
vet bekletiliyordu. Usul-i münasiple jandarmalar kaldırılarak takım kumandanlığı 
vazifesi ifa etmek üzere yalnız bir baş çavuş ile kaymakam beyin emir eri olmak 
üzere yalnız bir jandarma bırakılmıştı. O zamandan beri kapı nöbeti kaldırılarak 
geceleyin hükümet dairesine gelecek olanlar olur ise bunlarla ilgilenme işi daire 
nöbetçisine bırakılmıştır. Daha doğrusu polis görevinin bu daire nöbetçisine dev-
redilmesi yeterli görülmüştür. Neticede de daire nöbetçisi görevini yapmayıp çoğu 
geceyi evinde geçirmiştir.

Sonuç olarak: Yangının ortaya çıkışında herhangi bir kasıt olduğuna dair herhangi 
bir delil ve emareye ulaşılamamıştır. Yangınla vezne ve vergi odaları tarafındaki 
sobalardan kalan ateşten veyahut Asım ve Şakir efendilerin yukarıda zikredildiği 
gibi kömür yapmak için ateş koydukları kutudan çıkmış olabileceği düşünülmüş ve 
fezleke buna göre düzenlenmiştir (BOA. ML. EEM. 1232/32, Lef-2).

1.1.4. Hükümet Dairesinin Tamiri Hususu ve Posta ve Telgraf Nezaretine Devri

Yangından sonra 7 Mayıs 1917’de hükümet dairesinin tamiri için keşif yapılarak 
bir cetvel hazırlanmıştır. (BOA. ML. EEM. 1247/36, Lef-1). Yangından masun ka-
lan kârgir aksamındaki üç kayıkhane ile beş adet dükkânın yanmış olan damları 
ile kapı pencere gibi ahşap aksamının tamiratı icra edilmediği takdirde tahliye-
ye mecbur kalacakları müstecirleri tarafından ifade edilmiştir. Burada bir tamirat 
yapılması halinde zikredilen yerlerin senelik üç yüz lira kadar bir varidat temin 
edeceğinden bahisle, Hazine teknik elemanları tarafından hazırlanan keşif cetveli 
gereğince yüz seksen dört bin otuz kuruşluk havalenamenin gönderilmesi, İstan-
bul vilayeti defterliğinden alınan tezkirede bildirilmiştir. Konuyla ilgili sadaretten 
uygun görüş gelirse, zikredilen meblağın 1917 senesi maliye bütçesinin sekizinci 
faslının beşinci maddesini teşkil eden (varidat alınan emlak ve arazi-i emiriyenin 
inşaat ve tamirat ve hafriyatı) tertibinden havalenamesinin gönderilmesi talep 
edilmiştir. (BOA. ML. EEM. 1247/36, Lef-6).

Ancak daha sonraki yazışmalardan anlaşıldığına göre tamirat gerçekleşmemiş; 
(BOA. ML. EEM. 1281/19, Lef. 11) Hükümet Konağı da başka bir yere nakledil-
miştir. Yanan ve metruk halde bulunan dairenin ve arsasının daha sonra posta ve 
telgraf merkezi inşa etmek üzere Posta ve Telgraf Nezareti’ne devredildiği anlaşıl-
maktadır. (BOA. ML. EEM. 1281/19, Lef. 7).

1.2. Beykoz Karakolhanesi (Beykoz Polis Dairesi)

Beykoz karakolhanesi ile ilgili arşiv kataloğunda incelediğimiz belge 16 Haziran 
1909 tarihlidir. Bu belgeye göre terk edilmiş ve kullanılamayan karakolhanenin in-
şaatına kadar mevcut olan polis ve jandarma ikamesi için Yordanoğlu Aleko isimli 
bir şahısın hanesinden iki oda kiralanmıştır ve bu iki odanın kira bedelinin bin 
dört yüz on dört kuruş olduğu belgede belirtilmektedir (BOA, ZB. 57/2).

Beykoz Polis Dairesi’nin inşaat ve tamiratı ile ilgili bir belge bulunamamıştır. Fakat 
Polis dairesiyle ilgili 1329 (1911) yılına ait olan altı aylık kira bedeli belgesine ula-
şılmıştır. Bu meblağ aylık ellişer kuruş olmak üzere bir yıllık toplam altı yüz kuruş 
olarak 1331 (1912)’de gönderilmiştir (BOA, DH.EUM.MH. 103/ 91). Polis dairesi 
ile ilgili başka bir kira evrakına göre 1330 yılına ait kira bedeli dokuz yüz kuruştur 
(BOA, DH.EUM.MH. 258/51). Bu tarihte binanın Emlak-ı Emiriye’ye (Devlete) ait 
olduğu görülmektedir. 

5 Mayıs 1921 tarihli belgeden ise Beykoz Polis Merkez binasının sahibinin Temelli-
zade Cemal Bey isimli kişi olduğu anlaşılmaktadır. Zikredilen tarihte Cemal Bey’in 
vekili Osman Bey ile Polis Müdüriyet-i Umumîliği arasında kira sözleşmesinin ye-
nilendiği görülmektedir (BOA. DH.HMŞ. 6/11)

Genel olarak karakolların inşaatı veya tamiratının dışında kömür ve su gibi temel 
ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Bunun için karakolların yakınlarınla su kuyuları 
açılmaya çalışılmış ve karakollara kömür satın alınmıştır (BOA, ZB. 82/86, BOA, 
ZB. 356/13).

1.3. Çarşı Karakolhanesi

Çarşı karakolhanesinin ne zaman yapıldığının tam tarihi belli değildir. Bu kara-
kolun iki katlı ahşap bir yapıda olduğu bilinmektedir (Çiftçi, 1991, s.171). Binası 
devlete aittir. 

1894 yılında binada ortaya çıkan arızalar nedeniyle karakol tahliye edilerek, bura-
da görevli jandarmalarla birlikte başka yerde kiralanan bir binaya taşınmıştır. Se-
raskerlik Makamı Jandarma Dairesi’nden Sadaret Makamına gönderilen 10 Nisan 
1896 tarihli belgede, geçen iki süre zarfında tahliye edilen bu bina ile ilgili herhangi 
bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Jandarma dairesi, Sadaret makamına gönderilen yazıda Beykoz Çarşı Karakolu bi-
nasının duruma hakkında bilgiler vermiştir. Binanın bazı yerlerinin iyice harap ol-
duğu ve çatısının da çökmeye başladığı ifade edilmiştir. Bunlara rağmen karakolun 
eski yerinde bulunmasının elzem ve ehemmiyetli olduğu vurgulanmıştır. Tamiratı 
yapılırsa ayrıca kira da ödenmeyecek olmasından dolayı devlet bu durumdan kâr 
da edecektir (BOA, İ.AS. 15/18, Lef-1).

Bu düşüncelerle boşuna kira verilmemesi için bir an önce tamirat işleminin baş-
laması Dersaadet Jandarma Alayı meclisince talep edilmiştir. İnşaat ve İstihkamât 
Dairesinin yaptırdığı keşif sonucunda tamir için de 6.710 kuruş masraf olacağı 
belirtilerek bu meblağın umum jandarma 1312 senesi inşaat ve tamirat tertibin-
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den mahsup olmak üzere verilmesi ve tamiratın İstihkamât Dairesi marifetiyle 
icrası için izin talep edilmiştir. 27 Nisan 1896 tarihli padişah iradesiyle de bu ta-
mirat işleminin gerçekleşmesine izin verilmiştir. (BOA, İ.AS. 15/18, Lef-2; BOA, 
BEO.772/57853)

1.4. Yalı Köyü Karakolhanesi

Beykoz’a bağlı Yalı karyesindeki karakolhanelere dair yapılan arşiv taramasında 
bölgede bir zaptiye karakoluna bir de süvari karakoluna ait kayıtlar çıkmaktadır. 
Yalı karyesindeki karakola dair incelediğimiz kayıt, Maliye Nezaretine aittir. Buna 
göre köyde zaptiye askerinin ikame ettiği karakolun kirasının elli kuruş olduğu 
anlaşılmaktadır. 1860 senesinin Ekim başlangıcından itibaren yirmi kuruş daha 
zam yapılarak kira bedeli yetmiş kuruşa çıkarılmıştır. (BOA, İ.DH. 464/30979). Ka-
rakolun kiralanan bir binada görev yaptığı anlaşılmaktadır.

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Beykoz’da fabrikalar yapılmaya başlamıştır. Ya-
lıköy’de bu fabrikalardan dolayı genişlemeye ve nüfusu artmaya başlamıştır. Mesela 
bu bölgede 1893 yılında Hünkâr İskelesi isimli mevkide Hamidiye Kâğıt Fabrikası 
açılmıştır. Fabrika işçilerinin buraya gidip gelmesinden dolayı asayiş olaylarının 
arttığı, bu olayların kayıt altına alınarak gerekenin yapılabilmesi için karakola ihti-
yaç duyulduğu görülmektedir.

Bu amaçla yapılan araştırma neticesinde Yalıköy’de yeni kurulmuş olan İshak Ağa 
Mahallesi’nde Halil Hamid Paşa vakfına ait bir arsa (400 zira) tespit edilmiştir. Bu 
arsa daha sonra sahibi tarafından meccanen karakol yapılması amacıyla verilmiştir. 
Yapılan planlama gereği bir zaptiye odasıyla on iki süvari neferini barındıracak 
derecede bir koğuş ve ahır ile samanlığı kapsayan bir karakol inşası tasarlanmıştır. 
Bunun için de mecidi on dokuz kuruş hesabıyla altmış dört bin beş yüz yirmi altı 
kuruş harcanacağı hesaplanmıştır. Söz konusu meblağın Umum Jandarma 1312 
senesi bütçesine dâhil olan taşra inşaat ve tamirat tertibi gayr-ı kâfi olması cihetle 
taşra inşaat ve tamirat tertibinden merkez mürettebatına ilaveten nakil olunarak 
ödenmesine dair yazışma yapılmıştır. (BOA, BEO. 825/61851). 

Belgeden anlaşılacağı üzere on iki kişilik bir süvari karakolhanesi yapılması plan-
lanmış olup 1 Ağustos 1896 tarihli padişah iradesi ile de karakol yapımına izin 
verilmiştir. (BOA, İ.AS. 16/57).

Yalıköy’deki yukarıda bahsettiğimiz inşa edilmek istenen süvari karakolunun ze-
mininin arızalı yani bina yapımına elverişsiz olduğu tespit edilmiştir. Yapılan in-
celeme ve keşif neticesinde yer üzerinde ilave duvar tamiri, çukur ve lağım inşası 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle daha evvel tespit edilmiş olan miktara ek 
olarak on iki bin yüz kuruşa daha ihtiyaç duyulduğu istihkâm dairesinden yazılan 
ilam ile belirtilmiştir. Tutarın ise bir sonraki senedeki inşaat ve tamirat tertibinden 
Hazine-i Celile-i Maliyeden (Maliye Hazinesinden) ödenmesine karar verilmiştir 
(BOA, İ.AS. 22/14; BEO. 1022/76617).

30 Ekim 1897 tarihli Seraskerlik Makamından çıkan belgeden Ekim ayı içinde ka-
rakol inşaatının başladığı anlaşılmaktadır. (BOA, İ.AS. 22/17, lef-1)

Yalıköy’deki karakol ile ilgili olarak ihtiyaca binaen su kuyusu açılması gündeme 
gelmiştir. 9 Kasım 1897 tarihli padişah iradesi ile de karakol için altı bin kuruş 
masrafla bir su kuyusunun açılmasına izin verilmiş ve söz konusu tutarın da Ha-
zine-i Celile tarafından ödeneceği bildirilmiştir (BOA, İ.AS. 22/17; BOA. BEO. 
1025/76834).

1.5. Debbağhane-i Hümayun Bitişiğindeki Karakolhane

Beykoz Deri Fabrikası’nın yakınında inşa edilmiştir. Fabrika işçilerinden doğabi-
lecek asayiş problemlerini engellemek için bu bölgeye konumlandırıldığı yorumu 
yapılabilir. Yapı, iki katlı kâgir malzemeden oluşmaktadır. Ön perspektiften bakıl-
dığında ön kısımda beş, yan cephede bir penceresi olduğu görülmektedir. Yapının 
hemen yanında tek veya iki kişilik olabileceği düşünülen bir nöbetçi kulübesi mev-
cuttur. 

II. Beykoz’un Kıyı Yerleşimlerinde Karakollar

Beykoz’un yerleşim yerleri ve deniz trafiği bakımından en yoğun kısmı, kuşkusuz 
Boğaziçi kıyıları olmuştur. Boğaziçi’nin Akdeniz ile Karadeniz arasında ulaşımı 
sağlayan tek ve alternatifsiz suyolu olması, Boğaz’ın giriş noktasındaki Beykoz’u 
da önemli hale getirmişti. Anadoluhisarı, Paşabahçe, Kandilli, Kanlıca, Vaniköy, 
Beykoz Merkez gibi yerleşim alanları hem ikamet hem mesire yeri, hem sanayi 
kurulması hem de İstanbul’un odun-kömür, gıda vesaire gibi ihtiyaçlarının deniz 
yoluyla hızlıca buradan temin edilmesi bakımından Beykoz’u gündeme taşıyordu. 
Ayrıca uzun kıyı şeridine sahip olması ve şehirle sıkı bir temas içinde bulunma-
sı kaçakçıları da cezbediyordu. Özellikle sarayın avlakları arasında yer alması da 
Beykoz’da asayişin daimi olarak sağlanmasını gerekli kılıyordu. Ayrıca İstanbul’un 
Karadeniz’den gelecek saldırılara ilk karşı koyma noktası da Anadolu Kavağı’ndaki 
tabya ve askeri yerleşim alanları sebebiyle Bekyoz’du. Tüm bunlar da Beykoz’un 
güvenliğinin göz ardı edilmemesini, bu amaçla karakolhaneler tesis edilmesini zo-
runlu kılıyordu.

2.1. Anadoluhisarı Karakolhanesi 

Tek katlı ve ahşap olarak yapılmıştır (Çiftçi, 1996. s. 167). Yapılış tarihi tam ola-
rak bilinmemektedir. Konum olarak ise 11 Şaban 1297 (11 Temmuz 1880) belgeye 
göre Anadolu Hisarı’nda bulunan Camii Şerifin altında belediye dairesiyle birlikte 
bulunduğu söylenebilir. Cami, belediye dairesi ve karakolda bir yangın meydana 
gelmiştir. Bölge halkı yanan cami başta olmak üzere yapıların yeniden inşası için 
yoğun talepte bulunmuştur. Sonuç olarak da inşa için yetki istendiği bilinmektedir 
(BOA, ŞD. 101/9). 

2.2. Anadolu Kavağı Karakolhanesi 

Anadolu Kavağı Karakolu, iki katlı ahşap bir konutun karakola çevrilmesi sonucu 
oluşturulmuş bir yapıdır. (Çiftçi, 1996, s. 167). Karakolun ne zaman açıldığı, zaptiye 
karakolu mu yoksa süvari karakolu mu olduğu belli değildir. Tamiratla alakalı 29 
Ekim 1919 tarihli tezkirede bu karakol için ayrılan tamirat bedeli yirmi bin iki yüz 
üç kuruştur. (BOA, DH.EUM.MH. 199/61).
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Anadolu Kavağı Karakolu ile ilgili 20 Temmuz 1920 tarihli tezkireye verilen cevap 
ile karakol binası olmak üzere karar verilen yere maksatlı tahribat yapıldığı şüphe-
siyle mahkemeye başvurulacağı bildirilmiştir. Tahribatın tamiri için yapılan keşifte 
yirmi bin iki yüz üç kuruş masraf tespit edilmiştir. Tamiratın gerçekleşmesi yönün-
de idare komisyonunca da karar verilmiştir. Ancak tamirat bedelinin o senedeki 
tamirat tahsisatından yapılamayacağı açıklanmıştır. Tamiratın gerçekleşememe-
sine bağlı olarak söz konusu hanede kalmak tehlike oluşturacağından, mecburen 
tahliye gerçekleştirilmiş ve başka bir binaya nakil olunduğu bilgisine ulaşılmıştır. 
(BOA, DH.EUM.MH. 209/69).

2.3. Çakalburnu Karakolu 

Çakalburnu Karakolu, Çubuklu ile Kanlıca arasındaki Çakalburnu’nda bu-
lunan bir askerî karakoldur. Cabir Vada’nın İstanbul Ansiklopedisi’nde verdi-
ği bilgilere göre; akıntısı ile meşhur olan bu burunda temelleri görülür; som 
kâgir, sütunlarla tezyin edilmiş bir cephesi, arkasında da geniş bir mutfağı vardı 
(Vada, 1965, s. 3659).  

Çakalburnu vaktiyle Boğaz’ın müstahkem mevkilerindendi. Sultan II. Mahmud 
canı sıkıldığı zamanlarda buraya gelir, maiyetindekilere sektirme taş oyunu oy-
natıp eğlenirmiş. Karakolun bulunduğu yer, istihkâm yeri idi (Göktürk, 1966, 
s. 4141).

Çakalburnu’nda karakolun ne zaman yapıldığı ile ilgili tam bir bilgiye ulaşılama-
mıştır. Ancak 1849 yılından önce var olduğu, bir arşiv belgesinden tespit edilebil-
miştir. Buna göre Boğaziçi’nde Çakalburnu’nda bulunan bir arazinin biraz ötesine 
daha önce inşa olunan karakol arsası tahrir edilip ayrılmamıştı.  Mezkûr karakol 
arsasıyla asâkir-i hassa-i şahânenin çamaşır kurutması için ayrılan 2640 zirâlık ye-
rin de Ebniye Muavini marifetiyle genişletilerek diğer arsa ile birleştirildiği bilin-
mektedir. Arsanın mevki emsaline nazaran beher zira’ı beş kuruştan 13200 kuruş 
muaccelesinin (Beylik ve evkaf kiralarından peşin alınan kısım) 1265 senesi ebniye 
tertibinden olarak şimdiden ve ifraz olunan mahallin senelik 30 kuruş kirasının da 
sene be sene Maliye Hazine-i Celilesinden ödenmesi hususu padişah Abdülme-
cid’in 26 Eylül 1849 tarihli iradesiyle uygun görülmüştür. (BOA. İ.DH. 202/11606)

Çakalburnu Karakolu’nun son binası, Sultan Abdülâziz zamanında yapılmıştır. 
Üsküdar’da Paşa Limanı’ndaki karakol binası ile Çengelköy’deki karakol bina-
sının küçük farklarla bir benzeri idi. Meşrutiyetin ilânına kadar Çakalburnu 
Karakolu’nda asker dururdu. Polis teşkilâtı genişletilince bu karakol binası as-
ker tarafından tahliye edildi. Sonrasında sahip çıkan olmadığı için kiremitleri, 
camları, kapıları birer birer aşırıldı, pencere gözleri oyuk duvarlar kaldı, bir 
kış da çatısı çöktü. Sahil caddesi açılır iken de büsbütün yıkılıp kaldırıldı. (Vada, 
1965, s. 3659). Daha sonra ise 22 Ekim 1921 tarihinde tamirat için gereken ödene-
ğin İstanbul Polis Müdüriyetinden talep edildiği anlaşılmaktadır (BOA, DH. EUM.
MH. 222/60).

 2.4. Kanlıca ve Çubuklu Karakolları

Kanlıca karakolu ahşap yapılı olup iki katlıdır. Kanlıca’daki karakol ile ilgili 18 Şu-
bat 1856 tarihli bir tamirat kaydı vardır. Söz konusu tamirat belgesinde Kanlıca’da 
bulunan askeri polis zabıtasının ikamesi için otuz kuruş kira bedeli ile bir oda-
sı sonradan yapılan bu karakolun nizamı için tamirat talebinde bulunulmuştur. 
(BOA, MVL. 349/50)

Kanlıca ve Çubuklu karakolları kanaatimizce Çakalburnu Karakolu’nun devamı 
niteliğindedir. Bu karakollarla ilgili belgelerden 28 Kasım 1906 tarihli olanda Çu-
buklu’da bulunan karakolun harap ve muhtaç bir durumda olması sebebiyle bir 
an evvel tamir edilmesi gerektiği Beykoz kaymakamlığından alınan yazışmalar ile 
anlaşılmaktadır (BOA, ZB/472/43).

1 Haziran 1860 tarihinde Beykoz’un Kanlıca ve Çubuklu mahallelerinde halkın 
mal ve varlıklarını koruyabilmek amacıyla masraflarını karşılayabilecekleri bir ka-
rakol yapımına müsaade edilmesini, bu karakol inşaatı bitene kadar kira bedelini 
kendilerinin verebilecekleri bir yerde yeteri kadar askeri zabıtanın ikametinin sağ-
lanmasını talep ettiklerine dair dilekçe ile karakola duydukları ihtiyaç bildirilmiştir. 

Aynı belgede bölgede daha önceden var olan askeri karakolun kullanımına devam 
edilip geceleri kol gezdirilerek asayiş ve korumanın sağlanması halinde bunun da 
halk tarafından kabul görebileceği dile getirilmiştir. Akabinde halkın dilekçesine 
verilen yanıt, çiftlikteki Kürekçi Ustası Yorgi ve kardeşinin sahibi oldukları nalbant 
dükkânını maddi karşılık beklemeksizin gerekli olan yemliklerle birlikte verdikleri, 
yapılan bu hibenin süvari askeri zaptiyece kabul edildiği ve gerekenin yapılacağı 
bildirilmiştir. (BOA, MVL. 358/147).

Kanlıca Polis Karakolu’nun 16 Ekim 1921 tarihli tamir kaydı mevcuttur. Bu tamir 
için yapılan keşif sonucunda ise karakolun arka tarafında harap olan kalem kap-
lamanın tamiri 2762,5 kuruş, yan kaplamasının tamiri 4800 kuruş, arka yönünde 
aydınlık yerinden girişinin tamiri 3375 kuruş, arka pencerelerin tamiri 2300 kuruş, 
bir oda döşemesinin inşası dört bin kuruş, tesisat oda kapılarının imali 1760 kuruş, 
kırılan camların yenilenmesi 1320 kuruş, mevcut pencere tamiri 450 kuruş, kara-
kol bina ve odalarının sıva tamiri 3750,00 kuruş, kiremit tamiri 1750 kuruş, kara-
kolun çeşitli bölgelerinden de tamir yerleri eklendiğinde sözü edilen karakol için 
harcanan para yirmi sekiz bin sekiz yüz doksan dört kuruştur (BOA, DH.EUM.
MH.222/39). 1921 yılının ekonomik durumu göz önüne getirildiğinde oldukça ay-
rıntılı bir tamirat hali göze çarpmaktadır.

Çubuklu Polis Karakolu’nun ise 1916 yılında sekiz yüz yirmi kuruş kadar bir kira 
borcunun olduğu anlaşılmaktadır. Bu belgeden yola çıkarak Çubuklu Polis Kara-
kolu’nun da 1916 yılından çok daha önceki bir tarihte var olduğu yorumu yapılabi-
lir (BOA, DH.EUM.MH. 140 /47).

Çubuklu Karakolhanesi’ne dair  ulaştığımız 11 Kasım 1920 kayıtta karakolhanenin 
tahliyesiyle ilgili olarak Hacı Yorki ve vekili Kikor tarafından Sultan Ahmet Sulh 
Mahkemesi’nden dava açtıkları ve kira sözleşmesini bu mahkemeye sundukları be-
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lirtilmiştir (BOA, DH.EUM.MH. 213/72). Ancak bu mahkemenin bu şahıslar ta-
rafından neden açıldığı, sonucunun ne olduğu hakkında bir bilgi bulunamamıştır.

2.5. Paşabahçe Karakolhanesi

Karakolun açılış tarihi belli olmamakla birlikte tek katlı ahşap olarak yapıldığı bi-
linmektedir (Çiftçi, 1996, s. 173). Paşabahçe Jandarma Karakolu binası 1894 yılında 
meydana gelen depremde zarar görmüş, “merdiven başı duvarı iki yerden çatla-
mıştır.” (Memiş, 2020, s. 67). Bu karakolla ilgili ulaşılan belgede, 1910 yılına ait kira 
bedelinin iki yüz otuz üç kuruş olduğu tespit edilmiştir. Bu tutarın da karakolun 
sahibi olan İhsan Bey ve Faika Hanım’a ödendiği anlaşılmıştır. (BOA, DH.EUM.
MH. 22/2).

2.6. Körfez Karakolhanesi

Diğer bazı karakollar gibi Körfez Karakolunun da yapılış tarihi tam olarak belli 
değildir. Karakolun tamiratına dair 10 Ağustos 1907 ve 25 Eylül 1907 tarihli kayıt-
lar olduğuna göre çok daha önceki bir tarihte karakolun açılmış olduğu yorumu 
yapılabilir.

Aynı tarihli kayıt, bizlere karakolun hasarıyla ilgili bilgiler de vermektedir. Buna 
göre; Karakolun üst tarafında bulunan tepesindeki büyük kaya parçaları yağmur-
dan gevşemiştir. Kaya parçalarının karakolun üzerine düşmesi kiremitleri de hur-
daya çıkarmıştır. Bu hasarlar nedeniyle askerin de geceleri orda bekleyemeyeceği, 
her zaman doğal olarak kaza olabileceği ifade edilmiştir. Geçici olarak askerin ge-
celeri karakola inip geceyi orada geçirdiği ve tamir yapılmadıkça da bir kaza olma-
ması için karakolların içinde beklemek gerektiği söylenmiştir. 

Tamir için ise Sucu Ahmet adında bir şahsa başvurulmuştur. Sucu Ahmet yalnızca 
kiremitlerin tamirinin yapılabileceğini ve sadece tepenin üzerinde bulunan ve dü-
şen kaya parçalarının ortadan kaldırılabilmesi için bile üç dört bin kuruşa ihtiyaç 
olduğunu belirtmiştir. Bir an evvel tamirinin yapılması ve tehlikenin ortadan kal-
dırılması gerektiği vurgulanmıştır (BOA, ZB. 53/30; BOA, ZB. 82/12).

Beykoz kıyısındaki bu karakollardan bazılarının aynı karakol olma ihtimali vardır. 
Farklı dönemlere ait belgelerde farklı isimlerle karşılaşmamız bize çok sayıda kara-
kol olduğu izlenimini vermemelidir. 

III. Beykoz’un Köylerindeki Karakollar

Balkan savaşları akabinde Balkanlarda yaşanan büyük trajedi en fazla Türkiye’yi 
etkilemiştir. Yüzyıllardır yaşadıkları toprakları tek etmek zorunda kalan Türk ve 
Müslüman ahalinin Anadolu’ya göç etmeleri, bir yandan o bölgede gayrimüslim 
nüfusun ezici bir üstünlüğünü doğururken, diğer taraftan Anadolu’da Türk nüfu-
sunu artırmıştır. Muhacirlerin yığılması ve salgın hastalık riskinin artmasından 
duyulan endişeler ile boş araziler yanında vakıf ve hazineye ait çiftlikler de mu-
hacir iskânına açılmıştır. Bu süreçte göç etmek zorunda kalan muhacirlerin iskân 
edildikleri bölgelerden biri de Beykoz’dur. (Kolay, 2020, s. 204).

Bir yandan Anadolu halkı muhacirlere kucak açıp elinden gelen her türlü yardımı 
yaparken bir yandan da devletin idarecileri birtakım konularda aldıkları kararlarla 
onların işlerini kolaylaştırmışlardır. Mesela; gelenlerin toplu iskânına izin verilmiş, 
hatta alışkın oldukları iklim şartlarına uygun yerlerde iskân etme konusunda has-
sasiyet göstermiştir. Ayrıca muhacirler belirli bir süre askerlikten muaf tutulmuş, 
onlardan vergi alınmamış, bedelsiz olarak ev, hayvan verilmiş ve çiftçilik yapabile-
cekleri arazi tahsis edilmiştir. Elinde bir sanatı olanlar için de sermaye desteği ve-
rilmiş, asayişi temin etmek maksadıyla karakollar kurulmuş, bu işleri takip etmek 
için de memurlar görevlendirilmiştir (Arabacı, 2020, s. 145).

Dolayısıyla köylerde karakol ihtiyacı, iskân ettirilen muhacir hareketliliği ve ya-
şanan toplumsal huzuru bozucu hadiselerden doğmuştur. 1865 yılından sonra 
İstanbul’da muhacir sayısında ciddi bir artış görülmüş, bu durum hastalıklara, 
ekonomik sıkıntılara ve asayiş sorunlarına neden olmuştur (Arabacı, 2020, s. 143). 
Birçok zorlukla mücadele ederek ülkelerine gelen muhacirlere huzur ve güven te-
sisi, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi birtakım sıkıntı oluşturacak hadiselerin önüne 
geçilmesi için de çiftliklere yakın olan köylerde karakolların kurulması gerekli ol-
muştur.

3.1. Polonezköy Karakolhanesi

Günümüzde Beykoz’un güzide yerleşimlerinden biri olan Polonezköy, ismini 
sakinlerinin milliyetinden almıştır. Köyün diğer adı da kurucusu Adam Czaj-
kowski’den mülhem Adampol (Adamköy)’dür. 1795’te Polonya’nın bağımsızlığını 
kaybetmesinin ardından birçok Leh vatandaşı farklı ülkelere göç etmek zorunda 
kalmıştır. 

Rusya’nın hegemonyasından kaçan ve Polonya’nın bağımsızlığını tekrar kazanması 
için uğraşan bir kısım Leh mülteci, Avrupa başkentleri dışında İstanbul’da da bir 
araya gelmiştir. Paris ve Londra’da Osmanlı devlet adamlarıyla yapılan görüşmeler 
sonunda Rusya’ya karşı Lehlerin İstanbul’da örgütlenmesi gerektiğine karar veril-
miştir. (Üstüner: 2020, s. 165)

Bu gelişmeler üzerine Polonya Devlet Adamı ve göçmen topluluğu önderi Prens 
Adam Czajkowski merkezini Paris’te kurduğu siyasi göçmen birliğine bağlı olarak 
İstanbul’da bir Doğu Ajansı açmış ve yöneticiliğini Michal Czajkowski’ye (Müslü-
man olup Sadık Paşa adını almıştır) vermiştir.  (Nazır, 2020, s. 155).

Czajkowski, 1842’de Rus ordusundan kaçan, Çerkeslerin esir aldıkları Leh askerler 
için Lazarist rahiplerin elinde bulunan Polonezköy arazisini kiralamış ve İstan-
bul’da bir Leh kolonisi kurmuştur. Köye de Adampol (Adamköy) denmiştir.

Bu tarihten sonra Kırım Savaşı’nda Osmanlı ordusu saflarında savaşıp ülkesine 
geri dönemeyen Leh askerler de Polonezköy’e yerleştirilmiştir. Aynı şekilde Rus 
ordusundan kaçan Lehler burayı bir sığınma mekânı haline getirmiş, zamanla köy 
nüfusu artış göstermiştir. 
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Osmanlı yönetimi köyün ihtiyacına binaen burada bir kilise ve okul yaptırmıştır. 
Köyün vakıf arazisi olması dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin buradan vergi alma ta-
lepleri sorunların çıkmasına neden olmuştur. Polonezköy sakinleri, statüleri itiba-
riyle devlete ödeyecekleri vergiler konusunda çok kez problem yaşamıştır. Hatta 
vergi vermek istemeyenler ve Fransa vatandaşlığına geçişi teşvik edenler olmuştur 
ve bunlar hakkında işlem yapılmıştır. Yine 1903 senesinde Kont Ostrorog, yanında 
Fransız ve Avusturya tebaasından beş kişi ve üç hanımla beraber Polonezköy’e gi-
dip ellerindeki tüfekleri ateşleyerek istikbâl sloganları atmış ve Adampol yazılı pan-
kartlarını açmıştır. (BOA. BEO. 2445/ 183338). Köy halkı galeyana gelmiştir. Bunun 
üzerine Osmanlı Hükümeti buraya bir karakol inşa etmeyi kararlaştırmıştır. 

1904 yılında karakol olarak kararlaştırılan yerin Prens Czajkowski’ye ait olması do-
layısıyla burada bir karakolun yapılabilmesi için kendisine başvurulması ve izninin 
alınması gerektiği, inşaatın bu izne göre yapılmasının uygun olduğu belirtilmiştir. 
(BOA, BEO. 2445/183338) Buna karşın Polonezköy ahalisinin Lehli mültecilerden 
oluştuğu bu mültecilerin Osmanlı tebaasına geçtikleri, kanuna aykırı davranmala-
rı halinde gerekenin yapılarak mahkemeye gönderilebilecekleri yani herhangi bir 
asayiş sorununa yol açmamaları konusunda uyarılar yapılmıştır (BOA, ŞD. 826/29; 
BOA, DH. MKT. 773/48).

Avusturya Elçiliği tarafından Prens Czajkowski’nin onayı olmadan karakolun inşa 
edilemeyeceği iddia edilmiş ve inşaat engellenmeye çalışılmıştır. Karakol ile ilgili 
yer sahibi olan Prensin, izni alınmadan inşaata devam edildiği takdirde bu duru-
mun bir meseleye yol açabilmesi, inşaatın tatili gerektiği, Avusturya Sefiri tarafın-
dan gönderilen tercüman tarafından açıklandıysa da inşaat memuru Kolağası Şük-
rü Bey ve Yüzbaşı Burhan isimli şahısların Seraskerlikten kendilerine bu durum 
yazıyla bildirilmedikçe bir şey diyemeyeceklerini ifade etmişlerdir. (BOA, BEO. 
2889/216651; BOA, BEO. 2883/216215).

Söz konusu karakolhane inşaatıyla ilgili diğer bir belgede, karakolun yapıldığı ye-
rin sahibi olan Prens Czajkowski’nin emlak senetlerinin vekili sıfatıyla Kont Ost-
rong’un elinde olduğu, gerektiğinde soruşturma yapılması halinde sonuca göre 
Devlet-i Aliyye tarafından kendisine uygun bir miktar akçe verilebileceği Avustur-
ya Sefaretinden bildirilmiştir. (BOA, BEO. 2901/217510).

Polonezköy’de yaşanan hadiseleri önemine binaen yapılacak karakol için 6 Ocak 
1905 tarihinde 20.230 kuruş ödenek ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu meblağın umum 
jandarmanın bütçesinden dâhil olan taşra ve tamirat tertibinden gönderilmesi ka-
rarlaştırılmıştır. Karakolhanede bulundurulacak piyade ve süvari 6 nüfus jandarma 
ve polisin maaşlarıyla iki nüfus süvari jandarmanın yiyecek içecek bedellerinden 
ve para ile satın alınabilecek her şeyden gönderilerek ödenmesi hususuna dair Se-
raskerlik makamından belirtilen tezkire ile ifade edilerek çözüme kavuşturulmaya 
çalışılmıştır. (BOA, İ.AS. 54/2).

Yapılan engelleme girişimleri ve engellemelere karşın karakol 1906’da ancak ta-
mamlanmış, buraya jandarma ve polis tahsis edilmiştir. Karakol için bir açılış töre-
ni tertip edilmiştir. (Üstüner: 2020, s. 174).

Polonezköy’ün konumu ve nüfusu ile ilgili bilgi veren arşiv belgesinde 1906’lı yıl-
larda Polonezköy’ün otuz kırk haneden oluşan, sahilden Beykoz’un merkezine bir 
saat mesafedeki yer olarak tarif edildiğini görmekteyiz. Bu mahalde inşa edilen 
karakolda ikame edecek polis ve jandarmanın miktarının ne kadar olacağı, ne şe-
kilde tertipleneceği, bu hususta gereken keşfin bir an evvel yapılmasının istendiğini 
görüyoruz (BOA, ZB. 374/87). Bu bize bölgede yapılan karakolda polis ve jandar-
manın birlikte ikamet edeceğine dair bilgi vermektedir.

Karakolların belirli yapılara yakın yerlere yapımı göz önünde tutulursa Polonezköy 
Karakolu’na su bulunması konusunda da birtakım zorluklar yaşandığı için ivedi-
likle gerekenin yapılması istenmiştir (BOA, ZB. 74/99).

Karakolla ilgili bir 1906 yılına ait başka bir belgede, bu inşaat süresince hizmet ve 
gayretlerinden dolayı kazanın Polis Müfettişi İbrahim ve Polis Komiseri Hamid 
efendilerin dördüncü rütbeden bir nişan ile ödüllendirildiği görülmektedir. (BOA, 
DH.MKT. 1130/56).

3.2. Mahmutşevketpaşa (Arnavutköy) Karakolhanesi

Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı Devleti yapılan savaşlar ve 
bunların kaybedilmesi sonucu başta otorite sağlanması olmak üzere pek çok ko-
nuda ciddi sıkıntılara girmiştir. Kaybedilen savaşlar sonrasında İstanbul’a gelen 
muhacirler için yeni yerleşim yerleri oluşturulmaya başlamıştır. Bunlar da hırsız-
lık, gasp, eşkıyalık, adam öldürme gibi asayiş olaylarının vuku bulmasına neden 
olmuştur. Asayiş olayları artınca da köylerin olduğu bölgelere de karakol kurulma-
sına ihtiyaç duyulmuştur. Beykoz’a bağlı Arnavutköy de bunlardan biridir. 

Arnavutköy, Mahmutşevketpaşa’nın eski adıdır. Dolayısıyla başlangıçta karakolun 
adı Arnavutköy Karakolhanesi olarak geçmektedir. İsmi Mahmutşevketpaşa olarak 
değiştikten sonra karakolun adı da Mahmutşevketpaşa Karakolu olarak anılmaya 
başlamıştır. Karakolun açılış tarihi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bir 
şahsın evinin kiralanması suretiyle karakol hizmetinin verildiği belgelerden anla-
şılmaktadır. 

Buna göre karakol olarak kullanılan evin sahibinin Fatma Hanım isimli bir şahıs 
olduğuna kayıtlarda rastlanmaktadır. Fatma Hanım ödenmeyen birikmiş kira be-
dellerinin tarafına ödenmesini talep etmiştir. Kendisine verilen cevapta, ilk başta 
bu birikmiş kiraların 24 Haziran 1909 yılına ait  belgeye göre, mülga edilmiş olan 
Zaptiye Nezaretince ödeneceği bildirilirmiştir (BOA, DH.EUM.MH. 9/42). Ancak 
sonrasındaki Aralık 1909’da söz konusu kiraların mülga edilen zaptiye nezaretinde 
para olmadığı, jandarma karakollarına ait kira bedellerinin jandarma dairesine ait 
olduğu gerekçesiyle de söz konusu kira bedellerinin Jandarma Dairesi tarafından 
ödeneceği bildirilmiştir (BOA, DH.EUM. THR. 20/13). Bu konu bize 1909 yılında 
Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin çok daha iyi olmadığını kanıtlar niteliktedir.

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Beykoz’un Mahmutşevketpaşa bölgesinde asayiş prob-
lemlerinin yoğun olarak yaşandığı görülmektedir. 1919 yılı içerisinde, Arnavut-
köy ahalisinden birkaç kişinin çetelerce soyulması (BOA. DH.EUM.AYŞ. 73/64), 
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Polenezköy’e bir saat mesafedeki  Beykoz  Debbağhanesi’nden Kasap Müfrezesi 
üzerine Arnavutköy tarafından gelen ve saldıran eşkıyalar (BOA. DH.EUM.AYŞ. 
10/12), Beykoz’dan Arnavutköy’e giden on yedi şahsın eşkıyalarca saldırarak para 
ve değerli eşyalarının gasp edilmesi (BOA. DH.EUM.AYŞ. 10/40), Arnavutköy’de 
bulunan Yunan askerinin huzursuzluğu yüzünden bölge halkının Beykoz’a hicret 
ettiği (BOA. DH.EUM.AYŞ. 69/6), Arnavutköy’den Beykoz’a gitmekte olan Sütçü 
Toma’nın şakilerce gasp edilmesi (BOA. DH.EUM.AYŞ. 19/18), Beykoz’dan Arna-
vutköy’e gelmekte iken Arnavutköylü Yani oğlu Hıristo ve on bir arkadaşının eşkıya 
tarafından soyulması (BOA. DH.EUM.AYŞ. 20/51) gibi olaylar yoğun olarak yaşa-
nan asayiş problemlerine örnek gösterilebilir. 

Buna benzer hadiseler sonrasında ilk harekete geçen, karakollar olmuştur. Çetele-
rin ve eşkıyanın takibine hemen başlanılmış ve gelişmelerle ilgili üst makamlara 
raporlar sunulmuştur. 

1921 tarihli bir arşiv belgesine göre Mahmutşevketpaşa’da bir polis karakolunun 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu kayıtta, asayişin sağlanması amacıyla bir jandarma teş-
kilatı oluşturulana kadar mevcut polislerin Beykoz Merkez’e gönderilmemesi ve 
yerlerinde kalması gerektiği özellikle de güvenlik meseleleriyle ilgili son derece 
önemli olayların yaşandığı bu  dönemde polislerin aldırılmasının uygun olamaya-
cağı merkeze bildirilmiştir (BOA, DH.EUM.AYŞ. 53/57, lef-6).

Sonuç olarak bakıldığında Beykoz’da Mahmutşevketpaşa Karakolu’nun bölgede 
meydana gelen asayiş olayları neticesinde açılmasına gerek duyulduğu görülmek-
tedir. Karakol bu tip konularda İstanbul halkına hizmet vermeye devam etmiştir. 
Yapılan hizmetlere birkaç örnek vermek gerekirse; 14 Şubat 1921 yılında İstanbul’a 
yazılmış belgede, Mahmutşevketpaşa’nın Riva köyünde  Laz  eşkıyalar tarafından  
Salih ve İbrahim isminde iki kişinin  dağa kaldırıldığı ve bunlardan Salih Ağa’nın 
geri döndüğü ama İbrahim’den haber alınamadığı bildirilerek bölgedeki asayi-
şi temin için polislere mavzer tüfek talebinde bulunulduğu bilinmektedir (BOA, 
DH.EUM.AYŞ. 52/55). Aynı yılın Temmuz ayına ait bir kaydında ise söz konusu 
mahalde eşek sırtında gezen bir çetenin köye gelerek köy civarında jandarma bulu-
nup bulunmadığını soruşturduktan sonra çekip gittikleri bilgisi alınmış ve bu ko-
nuda takibat ve soruşturma yapmak üzere Dersaadet Jandarma Alay Kumandanlı-
ğından emir alınmıştır. İngiliz zabıtasıyla birlikte takibat neticesinde çete Kandilli 
civarında görülmüş ancak ilgili taburun eğitimde olması nedeniyle köye gelen eş-
kıyanın tam olarak takibi için kuvvet sevk edilememiştir. Diğer taraftan takibatın 
da ertelenemeyeceği ve köydeki asayişi bozan bu şahısların takip ve tutuklanma-
larının ancak Alemdar ve Mahmutşevketpaşa köylerinde jandarma müfrezelerinin 
ikamesiyle mümkün olacağına dair bu hususta ilk aşamada gerekli teşebbüslerin 
yapıldığı ancak bir sonuç alınmadığı bildirilmektedir (BOA, DH.KMS. 61/40).

2 Aralık 1921 tarihli yukarıdaki belgenin devamında ise Alemdar ve Mahmutşev-
ketpaşa bölgelerinde karakolların tesis edildiği, buralardaki jandarma miktarları 
eşkıyalık meselesinin çözümü için yeterli değilse kumandanlığa başvurularak ge-
rekli yardımın yapılacağı ifade edilmiştir. (BOA, DH.KMS 61/40).

IV. Beykoz Mesire Bölgelerine Açılan Karakolhaneler

Mesire alanları, kamu yararına tüm vatandaşların faydalanması gayesiyle oluştu-
rulan yerlerdir. İstanbul’un Beykoz ilçesi, geniş mesire alanlarıyla da adından söz 
ettirmiştir. Önemli tarihi geçmişi bünyesinde barındıran Beykoz; Anadolu Hisarı, 
Göksu, Küçüksu, Çubuklu, Kanlıca gibi mesire yerleri bakımından da değerlendi-
rilmektedir. (Akpınar,2019 s.263).

17.yy.da Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne göre ise mesire olarak Yuşa Tepesi, Tokat 
Bahçesi, Akbaba, Dereseki, Ali Bahadır köyleri, Koyun Korusu, Sultaniye, Çubuklu 
ve Göksu’dan bahsedilirken ilerleyen zamanlarda Beykoz’da görülen imar faali-
yetlerine paralel olarak bu alanlarda artış olduğu belirtilmektedir (Çoruk, 2019, 
s. 300). Mesire yeri sınıflandırması kapsamında bu yerlerde güvenlik problemleri 
nedeniyle özellikle Göksu, Çubuklu, Anadoluhisarı, Kanlıca’da pek çok karakol ya-
pısına rastladığımızı söyleyebiliriz. 

4.1. Göksu Karakolhanesi

Göksu karakolunun kapısı üzerinde bir Osmanlı tuğrasının olduğu ve altında 
1835/1836 tarihi yazılı olduğu bilinmektedir (Galitekin, 2017, s. 170). Dolayısıyla 
karakolun II. Mahmut dönemi eserlerinden biri olduğu söylenebilir.

Göksu’da bulunan jandarma karakolu binası 1894 yılında meydana gelen deprem-
de zarar görmüştür. Karakolun duvarlarında çatlaklar oluşarak tamire muhtaç hale 
gelmiştir. (Memiş, 2020, s. 67).

1908 yılına ait bir belgeden Göksu Karakolu’nun bir süre polis ve jandarma tarafın-
dan ortaklaşa kullanıldığı anlaşılmaktadır. Belge, polis ve jandarmanın müştereken 
ikamet ettikleri Göksu Karakolu’na kömür temin edilmesi ile ilgilidir. 

Üsküdar Mutasarrıfı tarafından Zaptiye Nezareti’ne gönderilen yazıda, polis ve 
jandarmanın müştereken ikamet ettikleri Göksu karakolunun polis memurlarına 
ait kömür istihkakı yakıldığı için bittiği belirtilmiştir. Fakat jandarmanın kömür 
istihkakı gelmediğinden gerek zabit odası ve gerek askerler koğuşunda kömür bu-
lunmaması dolayısıyla zorluk çekilmektedir. Konu gereğinin yapılması için jurnal-
le bildirilmiştir. 

Karakolun zabit ve jandarma efradının kömür istihkakları her sene öteden beri 
Beykoz kazası idaresinde bulunan merkez ve mevkilere verile gelmekte olan kömür 
meyanında satın alınarak tesviye ve ifa edilmekteydi. 

Beykoz kazası idaresindeki jandarmalar için Beykoz’a verilecek kömür hakkında 
taburca Dersaadet Jandarma Alay Kumandanlığı ile jandarma dairesine vuku bu-
lan yazı üzerine zikrolunan karakollara ait kömürün bedeli Beykoz kazası emva-
linden tesviye ve ita olunmak üzere iktiza eden havalename ve çek tanzim edilerek 
Beykoz kazası kaymakamlığına gönderilmiştir. (BOA. ZB. 82/86)

Göksu karakolu ile ilgili incelediğimiz 14 Ekim 1919 tarihli belge, eşkıya faaliyetleri 
ile ilgilidir. Göksu mevkiinde eşkıya tarafından dağa kaldırılıp, 03 Ağustos 1917’de 
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ellerinde başta çorbacıya verilmek üzere mektuplarla serbest bırakıldıkları ve söz 
konusu mektuplarda talep ettikleri 4500 liranın Üsküdar Sultançiftliği ve Ermeni 
Köyü’ne kadar bir fayton ile gelinerek kendileriyle karşılaşılması ve paranın tesli-
minden sonra süratle Göksu’ya geri dönmeleri söylenmektedir. Yapılan tahkikat ile 
bu eşkıyanın beş kişiden ibaret ve Laz oldukları, kaçırdıklarıyla beraber Alemdağ’ı-
na ormanlıklar içine gittikleri, bunların Mehmet çetesine bağlı oldukları ve sözü 
edilen mağdurun da çete ile işbirliği yaptığı teyit edilmiştir. Bu eşkıyaların firarla-
rına meydan bırakılmaması, eşkıyanın takibi için ise kolluk kuvvetin görevlendi-
rildiği, kendilerinden para talep edenlere kesinlikle para gönderilmemesi Üsküdar 
Jandarma Kumandanlığından bildirilmiştir (BOA, DH. EUM. AYŞ. 24/46).

Aynı fondaki aynı tarihli belgede Göksu havalisinde emniyeti tesis için bir karakol-
hane açılmasına dair Üsküdar Jandarma Taburu’na gerekli emrin verildiği, uygun 
bir bina bulunarak sekiz jandarmanın ve zabıtanın toplu halde bu karakolhane-
de bulundurulacağı da Üsküdar Tabur Kumandanlığından aktarılmıştır (BOA, 
DH.EUM.AYŞ. 24/46). Görülüyor ki Göksu’da meydana gelen yukarıda bahsettiği-
miz eşkıyalık hareketi orada bir jandarma ve zabitin birlikte bulanacağı bir karako-
lun da açılmasını zorunlu kılmıştır. 

4.2. Küçüksu Karakolhanesi

Beykoz bölgesinin başta Küçüksu, Göksu ve çevresi olmak üzere İstanbul haya-
tında önemli bir mekân haline gelerek büyük bir üne kavuşması 19. yüzyılda ger-
çekleşmiştir. Nitekim Küçüksu bölgesine daha önceki dönemlerde yapımı gerçek-
leştirilmiş olan cami, mescit, çeşme gibi hayır eserleri dışında, Sultan Abdülmecid 
döneminde 1842 yılında buraya bir karakol binası inşa edilmesi, bu bölge nüfusun-
da gerçekleşen artışı yansıttığı gibi bu mıntıkaya geliş ve gidişlerin de yoğunlaşmış 
olduğunu göstermektedir. (Kırlı, 2019, s. 324). 

Ayrıca Küçüksu kenarında Göksu Kasrı da bulunmaktadır. Devlet erkânı zaman 
zaman gelip bu kasırda ikamet ederdi. Dolayısıyla karakolun yapılması bununla da 
ilişkilendirilebilir.

Karakolun kapısı üzerine konulan kitabe Abdülmecid hayranı Şair Lebib tarafın-
dan hazırlanmıştır. Kitabede şiir ebcet hesabıyla karakolun yapıldığı 1842 tarihini 
verir (Göncüoğlu, 2016, s. 112).  Söz konusu kitabe şu şekildedir;

Bütün dünyayı etdi sâye-i şahânesi i’mar

Hususa bu eserle oldu Göksu nahiyesi bâlâ

Sezadır çeşme-i hurşide nar eyler ise sengi

Küçüksu’ya büyük bir fahr olur bu cây-ı müstesnâ

Hesab ettim Lebibâ bi bedel târih-i dilcûsun

Yapıldı Göksu’da vâlâ karagolhâne-i zibâ (1842/43) (Galitekin, 2017, s171).

Karakolun yapılışı ile ilgili bir diğer bilgi de II. Mahmut tarafından yapıldığı ve 
Abdülmecid döneminde yıkılarak kargir olarak tekrar yapıldığıdır (Çiftçi, 1996, s. 
173). Yine Çiftçi’ye göre, karakolun yapılış amacı, Küçüksu Kasrı’nın güvenliğinin 
sağlanmasıdır (Çiftçi, 1996, s. 160). 1897 yılında Küçüksu Kasrı civarı cami karakol 
çeşme tamiratında Kolağası Galip Efendi’nin görevlendirilmesinin yapılmış olması 
karakola dair ulaştığımız bir bilgidir (BOA, MTV. 172 /61).

4.3 Çadır Karakolları

Sultan İkinci Mahmud 1826’da Yeniçeriliği kaldırdığında, İstanbul denizlerinin 
ve mirî emlakın muhafızları olan Bostancı Ocağı ve teşkilatı da lâğvedilmiş 
ve Boğaziçi ve Bostancı köylerindeki Bostancı kollukları kaldırılmıştı. Asâkir-i 
Mansure adı ile yeni ordu teşkilâtı kurulunca Boğaziçi’nin asayiş ve inzibatı da bu 
orduya verildi. Önce yukarı Boğaz’da çadırlı karakollar tesis edildi, daha sonra da 
mühim noktalarda münasip sağlam kâgir binalar yapıldı (Vada, 1965, s. 3659).  

Asakir-i Mansure’nin kuruluşundan 1908 Meşrutiyetine kadar geçen seksen yıl bo-
yunca, İstanbul’un muazzam ve çok yayılmış mesire yeri, yazlığı olan Boğaziçi’nde yaz 
aylarında asayişi sağlamak için gerekli yerlere karakol çadırları kurulur ve bu çadır-
lara yeteri kadar asker yerleştirilirdi. Amele, ırgat, bekâr uşağı ve serseri, hayta ke-
siminin kırlarda rahatça dolaşıp barınabildikleri, yaz aylarında onların hırsızlık, soy-
gunculuk, ırza tecavüz, şehir eşkıyalıkları ve bu yollarda işleyebilecekleri cinayetler, bu 
çadırlı askerî noktalarla ve muvaffakiyet ile önlenirdi. Yaz aylarında nispeten daha 
tenha olan yukarı Boğaz’a gidenlerin emniyeti ve mesirecilerin huzuru sağlanmış olu-
nurdu. Çadır Karakolları, Boğaziçi köylerinin ve mevcut sabit karakollarının gücünü 
yaz aylarında takviye ederdi.  (Koçu, VII, 1965, s. 3644)

Sonuç ve Değerlendirme

Sonuç olarak toplu halde yaşamanın ve devlet olmanın gerekliliği her durumda 
güvenliği zorunlu olarak ülke ve bölge çapında tesis etmekten geçmektedir. İstan-
bul’un Beykoz ilçesinde de Osmanlı Döneminde varlık göstermiş birçok karakol 
yapısına rastlanmaktadır. Beykoz’a dair ele aldığımız karakollarla ilgili tam yapıl-
ma tarihleri hakkında bilgi verilemese de bu karakolların niçin açıldığı, yapıların 
tamirat geçirip geçirmediği, yapılarda kullanılan malzemeye dair bilgiler ortaya 
koymaya çalışıldı. Sözü edilen karakolhanelerin fiziki özelliklerinin ahşap ve yığ-
ma yapı şeklinde klasik olarak tek veya iki katlı şekilde oluşturulduğu tespit edildi. 
Bu çalışma ile Beykoz bölgesindeki karakollar hakkında genel bilgiler ortaya ko-
nulmuş oldu.

Çalışmada Beykoz genelinde bulunan karakolhaneler olarak yaklaşık on beş kara-
kol ismi tespit edilmiştir. Arşiv taraması neticesinde Çarşı Karakolu, Anadoluhisarı 
karakolu, Anadolu Kavağı Karakolu, Paşabahçe Karakolu, Kanlıca Karakolu, Kü-
çüksu Karakolu, Göksu Karakolu ile ilgili çeşitli verilere ulaşılırken Beykoz Hükü-
met Dairesi Karakolu, Beykoz Deri Fabrikası Karakolu ile ilgili kuruluş ve tamirat 
belgesine rastlanamamış, Küçüksu Karakolu ile ilgili ise tamiratının içeriğiyle ilgili 
herhangi bir veriye ulaşılamamıştır.
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Bölgedeki karakollara bakıldığında ise daima yeni bir yapı inşaatına girişilmediği, 
şahıslara ait konut ve dükkânların karakola dönüştürüldüğü görülmektedir. Kirala-
nan karakollar bize hem bölge asayişinin sağlanmaya çalışıldığını göstermekle bir-
likte bu yerler için ödenen kira bedellerinin kişilere iktisadi kaynak oluşturabilece-
ği yorumunu yaptırabilmiştir. Kiralanan yerlerle ilgili şahıslara ödenen meblağlara 
da çalışmada kısmen de olsa değinilebilmiştir. Kira bedellerinin ise her zaman tam 
vaktinde ödenemediği, kişilerin birikmiş kira bedellerini alabilmek için devlete ta-
lepte bulundukları görülmüştür.

Karakolların genel olarak bölge ve halk güvenliğini tesis etmek, kundakçılık ve 
eşkıyalık olaylarını önlemek amacıyla açıldıkları açıktır. Söz konusu karakollarda 
farklı zaman dilimlerinde yüksek meblağların sarfı ile tamiratlar yapılmıştır. Bu 
tamiratların ayrıntı ve tutarları, ulaşabildiğimiz çalışmalarda ortaya konmuştur.
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II. Abdülhamid Döneminde 
Beykoz’da Bulaşıcı Hastalıklar 
ve Bunlarla Mücadele 
Yöntemleri

Şeyhmus BİNGÜL1

Özet

Tarih boyunca insanlar çeşitli hastalıklara maruz kalmış ve bunlarla mücadele yön-
temleri geliştirmiştir. Hastalıkların başlıca sebepleri ise nüfus artışı, çevre kirliliği, 
göçler ve savaşlardır. İstanbul’un devletlerarası bir ticaret merkezi olması, buranın 
birçok hastalıktan etkilenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Veba, kolera, çiçek, frengi 
gibi bulaşıcı hastalıklar birçok kez İstanbul’da ölümlere sebebiyet vermiş, kentin 
sosyo-ekonomik ve kültürel çehresini dönüştürmüştür. Şüphesiz İstanbul’un bir 
parçası olarak Beykoz da bu hastalıkların etki alanlarından birini oluşturmuştur. 

19. yüzyıla kadar dünyadaki en etkili hastalıklardan biri de vebadır. Vebanın etkisi 
sonraki yıllarda da devam etmekle birlikte dünya 1817’de ilk kez pandemi şeklin-
de kolera ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Hindistan merkezli olup ticaret 
ve askeri hareketlilikler neticesinde dünyaya yayılan kolera 20. yüzyılın başlarına 
1  Dr. Öğretim Üyesi. Muş Alparslan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, s.bingul@alparslan.edu.tr
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kadar birçok kez meydana gelmiş ve dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne 
sebep olmuştur. İstanbul’un söz konusu konumundan dolayı hastalıkların burada 
defalarca en etkili şekilde meydana gelmesi, modern sağlık önlemlerinin alınması-
na dair bir pratik oluşturmuştur. Veba ve kolera gibi ölümcül hastalıkların etkisiyle 
Tanzimat döneminde sağlık işlerinde hızlandırılan düzenlemeler, II. Abdülhamid 
dönemine (1876-1909) gelindiğinde kapsamı genişletilmiş bir şekilde devam etti-
rilmiştir. 

II. Abdülhamid dönemi sosyal, ekonomik ve imar alanındaki kalkınma planları 
itibariyle yoğun bürokratik yazışma ve çalışmalara sahne olmuştur. Bu dönemde 
sağlık alanında yapılan başlıca faaliyetler birçok yeni hastane ve laboratuvarların 
kurulması, salgınlar ve muhtelif hastalıklara karşı aşı ve ilaç geliştirme çabaları ve 
dünyadaki sağlıkla ilgili gelişmelerin takip edilmesi şeklinde sıralanabilir. Hatta bu 
dönemde Fransız mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur ile irtibata geçilmiş ve 
kendisi İstanbul’a davet edilmiştir. Bunun yanı sıra birçok öğrenci Fransa başta 
olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilerek bunların burada eğitim almaları sağ-
lanmıştır. Böylece önceki dönemlerde elde edilen tecrübeler yeni usullerin gelişti-
rilmesine vesile olmuştur. Bu dönemde Beykoz ve dolayısıyla İstanbul’da meyda-
na gelen başlıca salgın hastalıklar ise iki türlüdür. Birincisi insan hastalıkları olup 
bunlar kolera, tifo, kuşpalazı ve kızamık şeklindedir.  Söz gelimi bu hastalıklar hem 
yetişkinleri hem de çocukları etkisi altına alabilecek türdendir. İkincisi ise veba-i 
bakari olarak bilinen sığır vebası yani hayvan hastalıklarıdır. Dolayısıyla Beykoz, 
sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan etkileyen birçok hastalığa maruz kalmıştır. Bu 
hastalıklardan en çok etkili olanları kolera ve tifodur. Kolera, hijyen koşullarının 
sağlanmadığı ortamlarda türeyen mikropların ağız yoluyla bağırsakları etkilemesi 
neticesinde meydana gelerek ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Tifo da koleraya 
benzer semptomlar gösteren ölümcül bir diğer bulaşıcı hastalıktır. Bu hastalıkla-
rın kontrolünün sağlanmasında ise belediyeler ve sıhhiye dairelerinin çalışmaları 
son derece mühimdir. Bunun için Beykoz’da tebhirhane ve tahaffuzhane gibi sağlık 
merkezleri kurulmuştur. Nitekim bu türden tesisler daha önce İstanbul’da mey-
dana gelen salgınlar sebebiyle benzer şekilde Beykoz’da kurulmuştu. Böylece in-
sanların, eşyaların ve evlerin dezenfekte edilmesi, şüpheli hastaların tecrit edilmesi 
sağlanmıştır. Bu dönemde karantina ya da kordon usulü de uygulanarak hastalığın 
başka yerlere taşınmasının önüne geçilmesine çalışılmıştır. Vapur ve tren gibi top-
lu taşıma araçları dezenfekte edilerek ulaşımın kontrollü bir şekilde sağlanması 
da alınan tedbirler arasındaydı. Belediyeler bu ve benzeri çalışmaların yürütülme-
sinde etkin rol oynamıştır. Özellikle çevre ve lağım temizliği ile altyapı çalışmala-
rına özen gösterilerek hastalık kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte 
hanlar, işyerleri, çarşı ve pazar gibi kalabalık mekânlar teftiş edilmiş ve gerektiği 
durumlarda hijyen kurallarına uymayanlar çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Yine su 
kaynaklarının kontrolü yapılarak halkın temiz su tüketmesine özen gösterilmiştir. 
Çocuk hastalıklarının önüne geçmek için de birtakım tedbirler alınmıştır. Örneğin, 
hastalıklı bölgelerde çeşitli sürelerle eğitime ara verilerek mektepler tatil edilmiştir. 
Bu sürelerde mekteplerin temizlenerek mikroplardan arındırılmasına çalışılmıştır. 
Hayvan hastalıklarının önlenmesi için de tedbir alma yoluna gidilmiştir. Bu mak-
satla çeşitli ilaç ve aşılar kullanılmış ve mümkün mertebe veterinerler görevlendi-

rilmiştir. Ülkenin başlıca gelir kaynağının tarım ve hayvancılığa dayalı olması bu 
dönemde hayvan hastalıklarının önlenmesini son derece gerekli kılmıştır.  Fakat 
hem insan hem de hayvan hastalıklarının sistematik bir şekilde kontrolü devletin 
içinde bulunduğu mali durum ve imkânların niteliği ile ahalinin hastalıklara karşı 
bilinç seviyesine bağlıydı. Bu dönem bir yandan mali buhranlara sahne olmuş bir 
yandan da siyasal ve toplumsal olayların etkisiyle ülke genelinde birçok yerde is-
yanlar meydana gelmiştir. Bu olaylar devletin mevcut kaynaklarının kullanımını 
zorlaştırıcı etkiye sahip olmuştur. Buna rağmen devlet kurumları sağlık alanında 
tüm imkânları seferber ederek önlem alma yoluna gitmiştir. Dönemin başlıca kitle 
iletişim aracı olan gazeteler vasıtasıyla halk ve idareciler bilgilendirilmiş, hastalık-
ların sebepleri, semptomları ve gelişim süreçleri hakkında ilanlar yayınlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı Sultan II. Abdülhamid döneminde Beykoz’da meydana gelip 
yukarıda izahı yapılan hastalıkların ve bunlara karşı alınan önlemlerin niteliğinin 
tespitidir. Çalışmanın ana kaynağı Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde yapılan tara-
ma sonucunda elde edilen vesikalardır. Bu vesikalar hastalıkların çeşitleri, etkileri 
ve hastalıklara karşı alınan tedbirler itibariyle tasnif edilerek incelenmeye tabi tu-
tulacaktır. Osmanlı Arşivlerinin yanı sıra dönemin süreli yayınları ve döneme dair 
araştırma ve inceleme eserlerle çalışma ayrıca tahkim edilecektir. Böylece Beykoz 
özelinde İstanbul’un salgınlarla mücadelesinin etkinliğine dair bir fikir oluşturul-
ması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Beykoz, Salgın, Hastalık, Kolera, Tifo, Kuşpa-
lazı, Veba-i Bakari.

Giriş

19. yüzyıl, birçok hastalığın dünya çapında hızla ve etkili bir şekilde yayıldığı yıl-
lara denk gelmektedir. 1817’de koleranın ilk defa pandemi şeklinde dünyaya ya-
yılması sonraki yıllarda bu hastalığın birçok kez farklı yerlerde ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Hastalıkların ana güzergâhlarından biri liman ve ticaret kenti olan 
İstanbul’dur. İstanbul’daki ilk vakalar 1831 yılına denk gelmektedir. Yaz aylarında 
başlayıp eylül ayına kadar devam eden kolera, burada beş-altı bin kişinin ölümüne 
sebep olmuştur. Hastalığın etkili bir şekilde devam etmesi Osmanlı tabiplerinin bu 
hususta araştırmalar yapmalarını tetiklemiştir (Yıldırım, 2020, s. 62-64).  Bu tarih 
aynı zamanda yabancı gemilerin kontrolü başta olmak üzere İstanbul’da ilk modern 
karantina uygulamasının hayata geçirilmesine de vesile olmuştur (Yıldırım, 2016, 
s. 45-46). Kolera gibi büyük bir hastalıkla mücadele kapsamında uygulanan yön-
temlerin kapsamı, Avrupa’daki gelişmeler de takip edilerek sürekli genişletilmiştir. 
II. Abdülhamid döneminde yaşanan 1893 salgınında İstanbul’un birçok semtinde 
hastaneler kurulmuş ve Fransız uzmanlarla irtibata geçilmiştir (Yıldırım, 1994, s. 
14-17). Hatta 1901 yılında veba salgını esnasında İngiliz uzmanlar İstanbul’a ge-
tirtilerek hastalığın etkisinin kırılmasına çalışılmıştır (Karacaoğlu, 2019, s. 181). 
II. Abdülhamid dönemi gelişmelerinden biri de koruyucu hekimlik uygulamasına 
önem verilip hastaneler ve tıbbi sağlık merkezlerinin kurulmasına öncelik verilme-
sidir (Ölmez, 2016, s. 87-88) Bu dönemde belediyeler de hastalıklarla mücadelede 
mühim bir rol üstlenmiştir. 1854’te Şehremaneti adı altında İstanbul’da ilk örneği 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 803802

teşkil edilen modern belediyecilik, II. Abdülhamid döneminde giderek yaygınlaş-
mıştır. Nitekim 1868’de Beykoz’da kurulan belediye dairesi, 1870’ler ve sonrasında 
etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmiştir (Memiş, 2019, s. 57-64).

Osmanlı’da özellikle kolerayla mücadele, kamu sağlığının kurumsallaşmasını da 
sağlamıştır. 19. yüzyılın başlarında girişilen sağlık alanındaki modernleşme ha-
reketleri çerçevesinde, 1827’de Tıbhane-i Amire kurulmuştur. Takip eden yıllarda 
belediye kanunları dâhilinde sıhhi işlere yer ayrılmış ve çeşitli nizamnamelerle sağ-
lık alanında kanunlar çıkarılmıştır. Başlıca gelişmelerden biri 1869’da yayınlanan 
İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesidir. Kişisel temizlikten, mekân hijyenine, 
ilaç ve temizlik ürünlerinden her türlü teftişe kadar birçok hususu barındıran ni-
zamname, zaman içerisinde ihtiyaca göre revize edilmiştir. Uygulamaların birincil 
dereceden hayata geçirildiği yer ise İstanbul’dur (Yaşayanlar, 2017, s. 3-13).  Salgın-
ların etkisinin kırılması için kentin su ve kanalizasyon sistemleri denetlenmiş ve 
hijyen kurallarına azami özen gösterilmesine çalışılmıştır (Yıldırım, 2006, s. 3-4). 

II. Abdülhamid döneminde halkın hastalıklar hakkında bilgi edinmesi ve korun-
ması için gazetelere büyük vazife düşmekteydi. Bu maksatla hastalıkların sebepleri, 
belirtileri ve evlerde uygulanabilecek şifa yöntemleri hakkında da bilgiler veril-
mekteydi. Örneğin, Beyanülhak gazetesinde “Kolera Hakkında Tedabir” başlığıyla 
yayınlanan haberde kolera hastalığından bütün ahalinin muhafaza edilmesi için 
Meclis-i Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye tarafından önerilen tav-
siyelere yer verilmiştir. Bu tavsiyeler arasında temiz ve gerekirse kaynatılmış su tü-
ketimi, el ve yüz temizliğine özen gösterilmesi, bulaşıkların kaynar suda yıkanması, 
yiyeceklerin sineklerden korunması, ham sebze ve meyve tüketilmemesi, mutfak, 
tuvalet ve yatak odasının hijyenine dikkat edilmesi gibi birçok husus bulunmak-
taydı (Beyanülhak, 4/79, 1908). Yine Maarif mecmuasında Avrupa literatüründen 
yapılan çevirilerden hareketle koleranın tedavisinin nasıl yapıldığında dair bilgiler 
verilmiştir (Maarif, 102, 1893). Koleranın tüm dünyada etkili olduğu 1890’lı yıl-
larda İstanbul gazeteleri, hastalığın dünyadaki seyrine ve hastalıkla ilgili haberlere 
de yer vermiştir. Örneğin, Sabah gazetesi Rusya’da Hafkin isimli bir Rus dokto-
run kolera aşısını bulmak üzere olduğunu ve 1892’de hastalığın Rusya ve Avru-
pa’da büyük yıkımlara sebebiyet verdiğini aktarmaktadır (Sabah, 1362, 1893). Yine 
Hamburg, İspanya ve İran’a dair kolera haberlerine de yer verilmiştir (Sabah, 1366, 
1893). Amerikalı doktorların yaptığı incelemeler neticesinde sineklerin koleranın 
yayılmasına sebebiyet vermesi ve dolayısıyla kasap ve salhanelerde dikkat edilmesi 
gerektiği de yapılan haberler arasındadır (Sabah, 1370, 1893). 

II. Abdülhamid döneminde Kafkasya başta olmak üzere birçok bölgeden Anado-
lu’ya akın eden muhacirlerin iskânına da dikkat edilmiştir. Başkent İstanbul’da hem 
kalabalığın önüne geçmek hem de salgın hastalık riskini bertaraf etmek için muha-
cirlerin iskânı genelde kırsal alan ile çiftliklere yapılmıştır. 1890’larda artan göç dal-
gası neticesinde muhacirlerin iskân edildiği çiftlik bölgelerinden biri de Beykoz’du 
(Kolay, 2020, s. 204). Beykoz’un İstanbul’un yoğun kalabalığı ile iç içe olması burayı 
hastalıklara açık bir bölge haline getirmekteydi. Nitekim burası, İstanbul sanayi-
sinin merkezlerinden birini de teşkil etmekte ve birçok fabrika barındırmaktaydı 
(Seyitdanlıoğlu, 2009, s. 58). Buradaki işçi ve kalabalık aile gruplarının hastalığın 

yayılmasında etkili olması kuvvetle muhtemeldir. Buna rağmen, Beykoz’un salgın 
hastalıklarla mücadelede olumlu rolleri de vardı. Bunlardan biri Beykoz’un barın-
dırdığı kaynak sularıdır. Hastalıkların yayılmasında etkili olan kirli su tüketiminin 
önüne geçmek için Beykoz’da işletilen kaynak suları, İstanbul’un su ihtiyacının kar-
şılanmasında büyük avantajlar sağlamıştır (Hut, 2020, s. 314).  

Bu çalışma kapsamında Beykoz’daki hastalıklar iki başlık altında incelenmiştir. İlki 
insan hastalıkları ve bunlarla mücadele ikincisi ise hayvan hastalıklarıdır. Böylece 
sınırı belirlenen dönem çerçevesinde Beykoz’un hastalıklarla mücadelesinin sosyal 
ve ekonomik yansıması tespit edilmeye çalışılacaktır. Yoğun nüfus ve ticari husu-
siyetinden ötürü hastalıkların birincil merkezlerinden biri olan İstanbul’un diğer 
semtleriyle irtibatı da hastalıklarda belirleyici olduğundan Beykoz’un yanı sıra di-
ğer semtlere de yeri geldiğinde değinilmiştir.

Beykoz’da İnsan Hastalıkları ve Alınan Tedbirler

Salgın ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmenin birincil yolu temizlik kurallarına 
riayet etmekten geçmekteydi. Bu yüzden hükümet, dönem dönem teftişlerde bu-
lunarak ihtiyaç analizi yapmıştır. Örneğin, Tuzla’dan Şile’ye kadar uzanan hattaki 
köylerin sıhhi durumunun tahkiki için görevlendirilen Dr. Rıza Bey, Beykoz, Kartal 
ve Şile dâhilinde sağlığa aykırı durumların varlığını rapor etmiştir (BOA.DH.M-
KT.316/31,1889). Hijyen kurallarına uygun davranılmaması hastalıkların hızla 
yayılmasını tetiklemiştir. Kent nüfusunun artışı da bu süreci zorlaştırmıştır. Ör-
neğin, Beykoz’a bağlı Yalı köyü günden güne büyüdüğünden ve burada lağımların 
bulunmamasından dolayı hanelerin pisliği sokaklara yayılıp havaya karışmaktaydı. 
Köy ahalisi gerekli düzenlemeler için yardım dahi talep etmiştir (BOA. DH. MKT. 
1854/65, 1891). Sıhhiye heyeti tarafından yapılan teftişlerde ise birçok yerde ihmal 
olduğu anlaşılmaktadır. Tespit edilen ihmaller arasında Üsküdar ve Tunusbağı’nda-
ki açık lağımlar ve Beykoz’daki Kasan Kasti mezbahasının sağlığa aykırı kullanımı 
gibi örnekler mevcuttur (BOA.DH.MKT.1801/154, 1891). Kayıtlara geçen bir diğer 
ihmal ise salgın hastalığa işaret eden ani vefatlardan kaynaklı defin işlerinde yaşa-
nan aksaklıklardı. 1892’de Beykoz ve Mirgün’de iki kişinin aniden vefat etmesi üze-
rine sıhhiye memurları olay yerine gitmemiş ve cenazeler iki üç gün boyunca def-
nedilmemiştir. Hem sağlık koşullarını tehdit etmesi hem de dinen caiz olmayan bu 
durumun tekrarlamaması için kurumların istişare ve irtibat içinde olma gerekliliği, 
Dâhiliye Nezareti’nce ilgili birimlere iletilmiştir (BOA.DH.MKT.1991/37,1892). 

II. Abdülhamid döneminde İstanbul’da yaşanan en büyük salgınlardan biri 1893 
yılında yayılan koleradır. Hastalık kısa sürede İstanbul’un birçok yerinde etkisi-
ni göstermiştir. İstanbul’un Anadolu yakasında Üsküdar’dan sirayet ettiği tahmin 
edilen hastalık, Beylerbeyi, Çengelköy, Paşabahçe, Göksu Bendi, Anadolu Feneri ve 
Beykoz gibi yerlere yayılmıştır. Vakaların büyük kısmı Beykoz, Kadıköy ve Haydar-
paşa’da görülmüştür (Ayar, 2007, s. 159). Beykoz’da alınan önlemlerin başında bu-
raya bir hastane kurulması gelmekteydi. Sekizinci Belediye Dairesinin özel kolera 
hastanesi ilk hastalarını 1893 yılının eylül ayında kabul etmiş ve salgın boyunca 13 
hasta tedavi altına alınmıştır. Bunlardan yedisi vefat etmiş, birinin ise kolera hasta-
lığı taşımadığı anlaşılmıştır (Ayar, 2007, s. 194). Salgın süresince kolera tedavisinde 
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hizmet vermek üzere nöbetçi eczaneler de çalıştırılmıştır. Beykoz’da bu görevi Ni-
kola’nın eczanesi üstlenmiştir (Ayar, 2007, s. 286). 

1893 yılının Ağustos ayında İstanbul’un birçok yerinden kolera şüphesine dair ih-
barlar yapılmıştır. Örneğin, Altıncı Belediye Dairesi amelesinden Malatyalı Meh-
med adlı kişi Galata civarında temizlik yaparken aniden fenalaşmış, yere yığılarak 
istifra etmiştir. Kolera şüphesiyle müşahede altına alınmışsa da sabah yediği çiğ do-
mates ve sade ekmeğin midesine dokunduğu anlaşılmıştır (BOA.Y.PRK.ŞH. 4/70-
2,1893). Aniden fenalaşmadan kaynaklı benzer ihbarlar Beşiktaş ve Taksim civa-
rından da alınmıştır (BOA.Y.PRK.ŞH.4/70-3-5,1893). Sekizinci Belediye Dairesi ve 
Beykoz Kaymakamlığının verdiği malumata göreyse müşahede altına alınan has-
taların olgunlaşmamış erik ve diğer yiyeceklerden etkilendikleri tespit edilmiştir. 
Beykoz’daki hastalarla memleket tabipliğinin yanı sıra bahriye tabipliği yapan ve 
Hicaz’daki hastalığı yerinde görmeye gitmek üzere olan Binbaşı Nazım Efendi ilgi-
lenmiştir. Nazım Efendi bu esnada Beykoz’da ikamet ettiğinden özellikle Yalı köy-
deki hastaların tedavisini yürütmüştür (BOA.Y.PRK.ŞH.4/70-6,1893). Dolayısıyla 
hastalığa işaret eden herhangi şüpheli bir durumda sıhhi tetkiklerde bulunulurdu. 
Örneğin, Beykoz klorhane çalışanlarından iki kişinin hastalığı şüpheli bulunmuş 
ve tıbbi işlemler icra edilmiştir. Yapılan tetkiklerde bir şüpheye denk gelinmemişse 
de tedbirin elden bırakılmadığı görülmektedir (BOA.Y.PRK.PT.21/106,1908).

Herhangi bir hastalık haberi alındığında imkânlar dâhilinde müdahale edilirdi. 
Hatta bazı durumlarda Beykoz kaymakamı dahi müdahale ekibinde yer alabil-
miştir. Örneğin, İrve köyünde Ekmekçi Hristo’nun vefat etmesi üzerine Beykoz 
Kaymakamı Faik Bey ve Dr. Kolağası Abdullah Efendi köye giderek incelemeler-
de bulunmuştur. Yapılan incelemede şüpheli bir hastalık emaresi görülmemişse 
de gerekli tedbirler için incelemeler devam ettirilmiştir (BOA.Y.PRK.ASK.94/99-
1,1893). Örneğin, kaymakamın yaptığı teftişlerden birinde Balıkçı Asım Reis isimli 
şahsın odasındaki çamaşır ve diğer eşyalar tedbiren tamamen yakılmıştır. Daha 
sonra oda ve civarındaki çadırlar buhar makinesiyle dezenfekte edilmiştir. Kimyevi 
ilaçlarla insanlar ve eşyalar sıhhi muayeneden geçirilmiş ve sıhhiye dairesinden 
emir alınmadıkça kordon kurallarında değişikliklere gidilmemesi emredilmiştir 
(BOA.Y.PRK.ASK.94/99-2,1893). Karantina ve kordon uygulamasının etkili ve 
olumlu sonuçlar verebilmesi, kurumların koordineli bir şekilde sıhhi kuralları icra 
etmesinden geçmekteydi. Bu yüzden Beykoz’u da ilgilendiren ve Dâhiliye Nezare-
ti’nden Şehremaneti ile Çatalca Mutasarrıflığına yapılan bildirimde aşağıdaki hu-
suslara yer verilmişti:

Dersaadet ve Bilad-ı Selase’den deniz yoluyla Marmara iskelelerine ve karadan 
Anadolu ve Rumeli taraflarına gidecekler hakkında münasip mevkilerde geçici 
tahaffuzhaneler tesisiyle üç gün karantina icrası Meclis-i Umum-ı Sıhhiye tarafın-
dan esasen kararlaştırılmıştır. Buna rağmen, Dersaadet’ten çıkacak yolcular için 
çadır ve barakadan ibaret geçici tahaffuzhaneler yapılmaksızın bu kararın bittabi 
icra edilemeyeceği ve Dersaadet’te zaruri ihtiyaçların temini lazım geleceği Sıhhiye 
Nezareti’nden bildirilmiştir. Dersaadet ve Bilad-ı Selase’den deniz yoluyla Marma-
ra iskelelerine ve karadan Anadolu ve Rumeli taraflarına gidecekler için Tuzla’da 
600, Çekmece’de 300 kişilik barakalar inşası ve Beykoz ve Şile kazaları köylerinden 

Sıhhiye kordonu haricinde bulunacak köyler için de uygun bir yerde tahaffuzhane 
kurulması ve Tuzla’dan Şile’ye kadar bir sıhhiye kordonu kurulması ve Büyük Çek-
mece gölünün bittiği yerden Karadeniz’e kadar asker ve sıhhi memurların ilavesine 
karar verilmiştir (BOA. DH.MKT. 156/24-1-2,1893). 

1893 kolera salgını uzun bir müddet etkisini devam ettirmiştir. 1894’te ise İstan-
bul’da hastalığın şiddeti azalışa geçmiştir (Ayar, 2007, s. 346). Bu dönemde Beykoz 
kazası dahilinde ve merkeze altı saat mesafede bulunan Ömerli köyünde bir tahaf-
fuzhane kurulması için çalışmalar başlatılmıştır (BOA.DH.MKT. 292/74-1,1894).  
1895 yılının Ocak ayında ise Sekizinci Belediye Dairesi tarafından günlük rapor-
lar hazırlanmıştır. Bu raporlara göre, ocak-şubat ayları arasında Beykoz’da vukuat 
yaşanmadığı görülmektedir (BOA.Y.PRK.ŞH. 6/16-1-12, 1895). Raporlar genelde 
“Hamdolsun ki daire dâhilinde bugün dahi vukuat olmadığı arz edilir” şeklinde 
ibareler içermiştir (BOA.Y.PRK.ŞH.6/13-1,1895). 

Hükümetin aldığı tedbirler arasında hastalıkların özellikle kabalalık mekânlar-
da yayılmasının önüne geçilmesi gelmekteydi. Bu maksatla hijyen kurallarına 
uyulmadığı tespit edilen Beykoz kazası hapishanesinin sadece iki üç şahsı alacak 
odalardan ibaret olması gerektiği Adliye Nezareti tarafından Dâhiliyeye bildiril-
miştir (BOA.DH.TMIK.S.21/33-1,1898). Beykoz’daki temizliğine dikkat edilmesi 
gereken ve teftiş edilen mekânlardan biri de camilerdir. Yalıköy Camii’nin kirli 
bulunması üzerine helasıyla lağımlarının tamir edilmesi gerekmiştir (BOA.DH.
MUİ.41/12,1909). Koleranın yaygın olduğu dönemlerde hastalık şüphesi olanların 
kontrolü için Beykoz’da barakaların inşa edilmesine karar verilmiştir. Bu baraka-
lar, debbağhaneye 210, nöbetçi kulübesine 170 ve debbağhaneye su alınan çeşme-
ye 50 metre mesafede planlanmıştı. Hastalığın su ve hava yoluyla bulaşma riski 
olduğundan buraya yakın konumdaki debbağhanede sakin askerlere sirayet etme 
ihtimali bulunmaktaydı. Bu yüzden kurulacak barakaların yerlerinin yeniden tes-
piti için çalışmalar başlatılmıştır. Hıfzısıhha-i Umumiye komisyonundan ve aske-
ri daireden tayin olunan bir fen heyeti keşif için belirlense de yeni bir komisyon 
kurulmuş ve bu komisyona İngiltere’den getirilen bir doktor da dâhil edilmiştir. 
Yapılan incelemede ise barakaların tehlike teşkil etmediğine kanaat getirilmiştir 
(BOA.Y.PRK.ASK.172/86-1,1901). Komisyonda yer alan İngiliz, Dr. Beach olup 
kendisi İstanbul’daki hastalığın teşhis ve kontrolü için görevlendirilmiştir (Kara-
caoğlu, 2019, s. 183).  Buna rağmen kolera tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı’da da 
çeşitli aralıklarla yeniden ortaya çıktığı için ölümlerle sonuçlanmaya devam etmiş-
tir. Örneğin, 1908’de Yenişehir ve Beykoz’da ölen iki kişinin Serviburun’da yapılan 
otopsi ve bakteriyoloji tetkikleri neticesinde hastalık taşıdıkları tespit edilmiştir 
(BOA.BEO3227/241990-2,1908). Beykoz’u da etkisi altına alan kolera hastalığı-
nın yeniden görülmesinin sebeplerinden biri, hijyen kurallarına uyulmamasıydı. 
Örneğin, Altıncı Belediye Dairesi tahsildarlarından Abdullah Efendi’nin verdiği 
malumata göre Pangaltı’da Mekteb-i Harbiye karşısında Dolapdere Mahallesi’nde 
işletilen domuz salhanesi ve Tatavele’deki domuz mandırasında sıhhi kurallar ih-
lal edilmekteydi. Abdullah Efendi, “şeriat ve nizamlara aykırı olan” bu mekânların 
olası hastalıklara davetiye çıkardığını aktararak kapatılmasını ya da şehir dışına 
taşınmasını talep etmiştir (BOA.Y.PRK.ŞH.14/47-2,1908). 1912’de ise ordu içeri-
sinde kolera salgının yayılması üzerine şüpheli kişilerin Ayestefanos ve Aya Mama 
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Çiftliği hattında tutularak gözetim altında bekletilmesi gerekmiştir. Hastaların bir 
kısmının ise gemilerle Beykoz’daki tahaffuzhaneye yerleştirilmeleri planlanmıştır. 
Böylece Beykoz tahaffuzhanesinde iaşe ve muhafazaları sağlanan askerlerin İstan-
bul’un merkezine gönderilmeden memleketlerine sevklerinin daha kolay olacağı 
düşünülmüştür (BOA.MV.171/13,1912). Bu yıllarda hastalığın devam etmesi Bey-
koz’daki Paşamandıra ormanındaki ağaç kesim ve nakliye işlerinin sekteye uğra-
masına da sebep olmuştur. Bu husus, özellikle mukavelesi bitmek üzere olan müte-
şebbislerin ek süre talep etmelerini gerektirmiştir (BOA.DH.İD.105/1,1913).  

Beykoz’daki insan hastalıklarından bir diğeri ise çocuklarda sıklıkla görülen kı-
zamıktır. Örneğin, Akbaba köyündeki Çömlekçi Ali Ağa ismindeki bir adamın iki 
yaşındaki oğlu bu hastalığa yakalanmıştır. Hastalık haberi alınır alınmaz Sekizin-
ci Belediye Dairesi tarafından tedbir alınması yoluna gidilmiştir (Sabah Gazete-
si, 1366, 1893). Yine Arnavut köyünde çocuklarda kızamık görülmesi üzerine Dr. 
Kapril Efendi görevlendirilmiştir. Doktorun harcırah miktarıyla ilaç masrafları gibi 
hususlar da Şehremaneti ile Dâhiliye Nezareti arasındaki yazışmaya yansımıştır 
(BOA.DH.MKT.2224/88,1897). Zira görevli sıhhiye memurlarının ihtiyaçlarının 
karşılanması son derece mühimdi. Bu yüzden herhangi bir aksaklık çıkması duru-
munda nezaret ilgili birimleri maaş ve harcırah ödemelerinin yapılması hususunda 
uyarmaktaydı. Örneğin, Beykoz aşı memuru olup Gebze’de görevlendirilen İbra-
him Efendi’nin harcırahının ödenmesi bu yazışmalara yansımıştır (BOA.DH.M-
KT.2081/37,1897). 1909’da ise Beykoz aşı memurunun üç aylık maaşının biriktiği 
anlaşılmaktadır. Yapılan talep üzerine de biriken maaşların ödenmesi için yazışma-
lar gerçekleşmiştir (BOA.DH.MKT.2884/91,1909). 

Çocuk hastalıklarıyla mücadele hususunda II. Abdülhamid döneminde alınan ted-
birlerin başında aşı gelmekteydi. Bu dönemde belediye daireleri tarafından çocuk-
lara aşı yapılmıştır (Sabah, 1372, 1893). Aşıdan sonra en etkili önlemlerden biri de 
hastalık tespit edilmesi durumunda okulların belli sürelerle tatil edilmesi gelmek-
teydi (Bingül, 2020, s. 86-90).  Çocukların hastalıktan korunması için etkili olan aşı 
yapımına dikkat edilerek çeşitli dönemlerde bu işlem uygulanmaya devam etmiştir. 
Örneğin, 1900 yılında Beykoz kazası dahilinde Müslüman ve gayrimüslimlerden 
150 çocuğa aşı yapılmıştır (BOA.DH.MKT.2496/116,1901). Beykoz Rüşdiyesi öğ-
rencilerinin bir kısmında kuş palazı, bir kısmında da kızıl hastalığının görülmesi 
üzerineyse doktor raporu dahilinde yapılan incelemeler neticesinde mektebin ge-
çici bir süreyle tatil edilmesi gerekmiştir (BOA.MF.İBT.152/55,1902). Böylece has-
talığın bulaş hızı ve etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. Beykoz Rüşdiyesi’nde görülen 
bir hastalık da kızamık olup mektebin on beş gün tatil edilmesini gerektirmiştir 
(BOA.MF.İBT.261/18,1910). 

1902’de Anadolu Kavağı’nda şiddetli bir şekilde ortaya çıkıp yayılan kızamık has-
talığına karşı Beykoz Kaymakamlığı sıkı tedbirler alma yoluna gitmiştir. Hasta-
lığın bir an evvel sonlandırılması için Sekizinci Belediye Dairesi de bilgilendiril-
miş ve mekteplerin bir sonraki emre kadar tatil edilmesi sıhhiye heyeti tarafından 
önerilmiştir (BOA.MF.MKT.610/61,1902). Maarif Nezaretiyle irtibatlı bir şekilde, 
mekteplerde hastalık görülmesi durumunda sıhhi tedbirlerin alınması, temizlik 
ve tebhir (dezenfekte) işlemlerinin başlatılması hususunda Beykoz, Kartal ve Kü-

çükçekmece kaymakamlıkları ile belediye daireleri bilgilendirilmiştir (BOA.MF.İ-
BT.178/83,1906). Örneğin, Beykoz civarındaki Akbaba köyündeki Canfeda Hatun 
İbtidaî Mektebi’nde bir çiçek hastası tespit edilmiştir. Hastalığın bulaşmasını engel-
lemek için mektebin on beş günlüğüne tatil edilmesi ve gerekli temizliğin yapılması 
için harekete geçilmiştir (BOA.MF.İBT.182/121,1906). 1909’da ise aynı mektep kı-
zamık hastalığı şüphesiyle on iki gün tatil edilmiştir (BOA.MF.İBT.235/104,1909).  
Bu süreçte mekteplerin içindeki bakkal dükkânları da teftiş edilmiştir. Kirli ve da-
ğınık olanlar tespit edilerek mektep müdürlüklerine çocuklara satılan yiyeceklerin 
hijyene uygunluğuna dair talimatlar verilmiştir (BOA.MF.İBT.206/62,1908). Ço-
cuklarda ölüme sebebiyet veren hastalıklardan biri de tifodur. Beykoz civarındaki 
Baba adlı köydeki iptidai mektebi öğrencilerinden Tahsin Efendi bu hastalıktan 
vefat etmiş, kardeşi ise tedavi altına alınmıştır (BOA.MF.MKT.659/31-1,1902). 

Beykoz’da Hayvan Hastalıkları ve Alınan Tedbirler

Osmanlı Devleti’nde büyükbaş hayvanlar arasında en çok görülen hastalık veba-i 
bakari olarak bilinen sığır vebasıdır. Sığır, öküz ve mandalarda görülen hastalık, 
virüs yoluyla bulaşıp hayvanlarda iştah kesikliği, susuzluk, titreme, öksürük gibi 
belirtilere sebep olmaktadır (Ak, 2016, s. 216-217). 19. yüzyılda halk arasında mal-
kıran ya da çor olarak da bilinen bu hastalık, zanaat ve ticaretin henüz gelişme-
diği bölgelerde başlıca gelir kaynağını oluşturan hayvancılığı son derece olumsuz 
etkilemiştir. Hastalığın kontrolü için hasta hayvanların ayrıştırılması ve kordon 
altında tutulmaları gerekmekteydi. (Mengirkaon, 2018, s. 298-290). Hatta hasta-
lığın baytarlar ve ahali tarafından tanınması ve bunlara karşı etkili önlem alma-
sı maksadıyla hastalıkla ilgili risaleler dahi yayınlanmıştır (Özlü, 2014, s. 99-114). 
Başlangıçta 19. yüzyıl şartlarında veba-i bakariye yakalanan hayvanların telefini 
önlemek mümkün değilken uzun yıllara dayanan tecrübeler neticesinde 1898’de 
Osmanlı Devleti’nde bu hastalığın aşısı bulunmuştur. Avrupalı uzmanların katkı-
sıyla İstanbul’daki Bakteriyolojihane-i Şahane’de geliştirilen veba-i bakari serumu-
nun 1902’den itibaren seri üretimine geçilmiş ve hastalığın kontrolünde büyük bir 
ilerleme sağlanmıştır (Mengirkaon, 2018, s. 314-215). 

1880’lerden itibaren Beykoz’da hayvan hastalıkları sıkça yaşanmıştır. Örneğin, 
Beykoz dâhilindeki Serdaroğlu Çiftliği’ndeki hayvanlarda hastalık tespit edilme-
si üzerine gerekli tedbirlerin alınması için Seraskerlikten baytar mülazımı Hasan 
Efendi görevlendirilmiştir. Buraya daha önce Alibeyköy’den getirilen dört kara sı-
ğırda hastalık tespit edilmiş, bunlardan üçü telef olmuş biri ise diğer hayvanlardan 
uzaklaştırılmıştır (BOA.DH.MKT.1393/50,1887). Hasta hayvanların ayrıştırılma-
sının yanı sıra şimendifer ve deniz yolunun kontrol altında tutulmasıyla da hasta-
lıkların bulaşmasının engellenmesine çalışılmıştır (BOA.DH.MKT.1599/34,1888). 
1889’da Beykoz, Şile ve Kartal civarında çıkan hayvan hastalığında Şile’ye bağlı Ka-
rakiraz köyünde 127 baş hayvan telef olmuştur. Böylesi durumlarda kentlerin yö-
netiminden sorumlu idare meclisleri halkın geçimini sağlayabilmesi için yardımda 
bulunmaktaydı. Örneğin, Karakiraz köyüne 29 baş öküz, 27 baş koşum mandası ve 
385 kile buğday verilmesi için Dahiliye Nezareti’ne talepte bulunulmuştur (BOA.
DH.MKT.1597/82,1889). 
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Hastalıkların bulaşıcılığı hızlı olduğundan yakın semtlerde hastalık tespit edilmesi 
durumunda Beykoz’da tedbirler arttırılmaktaydı. Örneğin, Kartal’da veba-i baka-
rinin hayvan telefine yol açması üzerine Baytar Yüzbaşısı Yusuf Ziya Efendi Bey-
koz’a gönderilmiştir (BOA.DH.MKT.1604/77,1889). Kartal’daki köyler ve Alemda-
ğı civarındaki Samancı çiftliği ile Beykoz’da hastalığın tespit edilmesi üzerine icap 
eden tedbirlerin gazeteler vasıtasıyla duyurulması da gerekmiştir (BOA.DH.M-
KT.1622/111, 1889). 

Beykoz’daki Koçullu ve Sırapınar köyleri hastalığın başlıca merkezleriydi. Bu köy-
lerden Üsküdar’a hayvan sevkiyatı yapıldığından köylüler maddi anlamda zor 
durumda kalmıştır. Bu yüzden Baytar Yüzbaşısı Yusuf Ziya Efendi’nin hazırladığı 
rapora göre hastalık büyük oranda kontrol altına alındığından sığır, manda ve eşya 
nakline engel olunmamalıydı (BOA.DH.MKT.1619/29,1889). Böylece ahalinin 
mali sorunlar yaşamasının önüne geçilmek istenmiştir. Nitekim yapılan tetkikler 
neticesinde hastalığın yayılmasını engellemede kullanılan yöntemlerden biri olan 
kordon usulü, Sırapınar köyünde sonlandırılmıştır. Koçollu köyünde de üç güne 
kadar vukuat yaşanmaması durumunda kordonun kaldırılmasına karar verilmiştir. 
Borcalı köyünde ise hastalık henüz devam ettiğinden kordonun kısa vadede kaldı-
rılması mümkün değildi (BOA.DH.MKT.1625/80,1889). 

Hayvan hastalıklarının yayılmasını engelleme hususunda yaşanan aksaklıklardan 
biri belediye dairelerinin gelirlerinin yetersizliğiydi. Örneğin, Gebze, Kartal, Şile ve 
Beykoz’da yapılan incelemede veba-i bakari hastalığının Haşmet adında biri tara-
fından Hüdavendigar vilayetinden getirilen hayvanlardan sirayet ettiği anlaşılmış-
tır. Hastalık haberi alındığında burada baytar müfettişi görevlendirilmiştir. Müfet-
tişin verdiği malumata göre belediyelerin gelirleri yetersiz olduğundan etkili tedbir 
alma hususunda büyük zorluklar yaşanmaktaydı. Başlıca tedbir, hasta hayvanla-
rın itlafından geçmekteydi. Böyle bir durumda hasta olup itlaf edilen hayvanların 
hastalanmadan önceki değerlerinin çeyreği, bulaşık olup sirayetin önlenmesi için 
itlaf edilmesi gerekenlerin de değerlerinin üç çeyreği sahiplerine verilmeliydi. Ka-
rantina ve itlaf hususlarına son derece önem gösterilmesi de gerekmekteydi. Fakat 
bu hususların da oldukça masraflı olduğu rapora yansımıştır. İlgili tedbirler alın-
madığı takdirdeyse hastalığın ve telef sayısının artması elde değildi. Böylece hem 
hazine hem de “fukara ahali” zarara uğrayacaktı. Bu yüzden de bir defaya mahsus 
olmak üzere bu kazalar için 30.000 kuruşun sarfının gerekliliği belirtilmiştir (BO-
A.İ.ŞD.110/6584-1,1891). Nitekim Dâhiliye Nezareti’ne havale edilen bu husus, Şu-
ra-yı Devlet’tin gündemine getirilmiş ve daha sonra padişahın onayından geçmiş-
tir (BOA.İ.ŞD.110/6584-2,1891). Böylece hastalık, mali bir külfete sebep olmuştur.

Veba-i bakarinin kontrol altına alınmasında tıpkı kolerayla mücadelede olduğu 
gibi sıhhiye memurlarının ödeneklerinde sorunlar yaşanmıştır. Bu yüzden, Dersa-
adet, Bilad-ı Selase, Kartal, Beykoz ve Bakırköy civarında meydana gelen hastalığın 
engellenmesi ve kontrolünde emeği geçen baytarların harcırahlarının zamanında 
ödenmesine dair yazışmalar yapılmıştır (BOA.BEO.3028/227039,1897). Hastalı-
ğın engellenmesinde görevlendirilmesine ihtiyaç duyulan jandarmanın teminin-
de dahi aksaklıklar yaşanmıştır. Şile, Kartal, Beykoz ve Gebze için talepte bulunan 
Şehremaneti’ne zaptiyeden verilen malumata göre mevcut jandarmalar karakol-

larda görevli olup genel asayişi korumakla yükümlü olduklarından başka alanlara 
kaydırılmaları mümkün değildi (BOA.ZB.372/113,1905). 

Hayvan hastalıklarının engellenmesinde İstanbul’daki tüm semt yöneticilerine 
büyük vazifeler düşmekteydi. Özellikle hastalığın görüldüğü Kartal, Şile, Beykoz 
ve Gebze gibi yerlerde tüm idarecilerin koordineli bir şekilde hareket etmesi icap 
etmekteydi. Başka semtlerden hasta hayvan getirilmesinin önlenmesi, hastalığın 
verdiği zararın azaltılması için gerekliydi.  Bu gerekliliği Orman, Maadin ve Ziraat 
Nazırı devlet ve toplum ekonomisine olan etkisi itibariyle aşağıdaki şekilde özet-
lemiştir:

“Bu halin şu suretle devamı devletin serveti üzerinde pek mühim yaralar açarak 
devlet hazinesinin yegâne hadimleri olan ziraatçıları muhtaç bir hale getirecektir. 
Lütfen, daha önce de arz ettiğim üzere bulaşık mahallerde tedbirlere uyulması hu-
susunda dikkatli davranılsın…” (BOA.BEO. 2692/222150-2,1906).

Çatalca’da meydana gelip Beykoz’u da tehdit eden hayvan hastalıklarından biri de 
çiçektir.  Sazlıbosna köyündeki koyunlar arasında hastalığın çıktığı günlerde Bey-
koz’un Ömerli ve Hüseyinli köylerinde de sığırlarda hastalık görülmüştür (BOA.
DH.MKT.1585/86,1889). Yine Üsküdar, Kartal, Gebze ve Şile’nin yanı sıra Beykoz’a 
bağlı Sırapınar, Koçollu, Ömerli ve Muratlı gibi köylerinde ise barbun hastalığı ya-
yılmıştır (BOA.DH.MKT.1028/1,1905). Çeşitli zamanlarda ve şekillerde meydana 
gelen hastalıklar Beykoz’da 1920’li yıllara kadar ara ara ortaya çıkmıştır (BOA.
DH.HMŞ.8/2,1921). Örneğin, 1922’de Üsküdar, Kadıköy, Şişli, Kartal ve Beykoz’u 
tehdit eden bir hastalık da kuduzdur (BOA.DH.UMVM.96/38,1922). Böylece II. 
Abdülhamid dönemi sonrasında da Cumhuriyet dönemine kadar hastalıklar etki-
sini devam ettirmiştir. Her ne kadar bazı hayvan hastalıklarının tedavi yöntemleri 
geliştirilmişse de ahalinin hazırbulunuşluğu ve devletin mali durumu hastalıkların 
nicelik ve niteliğinde belirleyici olmuştur. 

Sonuç

Salgın ve bulaşıcı hastalıklar, insanlık tarihi boyunca sıhhi, sosyal, ekonomik, askeri 
ve daha birçok hususta büyük zararlara sebebiyet vermiştir. Hastalıkların mikro 
alanların ötesine geçerek pandemi şeklinde büyük kitleleri etkilemesi, bunlarla 
mücadeleyi son derece zorlaştırmıştır. Veba, kolera ve çiçek büyük oranda insan 
ölümlerine sebep veren salgın ve başlıca hastalıklardandır. Hastalıkların salgın 
şeklinde yayılması ise hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, tüketim alışkanlıkla-
rındaki sorunlar ve doğanın dengelerinin bozulmasına bağlıdır. 19. yüzyılda sana-
yileşme ve buna bağlı olarak kentleşmenin artışa geçmesi yoğun nüfus kütlelerinin 
oluşmasına sebep olmuştur. Kentlerin altyapılarının plansız olması neticesindeyse 
hastalıkların yayılması kaçınılmaz olmuştur. İstanbul gibi büyük ve hareketli tica-
ret ve liman kentleri hastalıkların en çok hissedildiği bölgeler arasında gelmektedir. 
İstanbul’un bir parçasını oluşturması itibariyle de Beykoz, salgın ve bulaşıcı hasta-
lıkların doğrudan etkilediği semtler arasında zikredilebilir. 

19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın başlarını kapsayan II. Abdülhamid dönemi, 
bir yandan sağlık alanında kurumsal iyileştirmelere ve yatırımlara sahne olmuş bir 
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yandan da birçok hastalığın salgın şeklinde yayıldığı yıllara denk gelmiştir. Savaş-
lar, kıtlıklar, isyanlar, ekonomik bunalımlar ve göçün tetiklediği düzensiz kentleş-
me, sağlık işlerinin arzu edilen ölçüde yürütülmesine mani olmuştur. Bu dönemde 
Beykoz’da en çok görülen insan hastalığı, Osmanlı’nın ve dünyanın genelinde yay-
gın olan koleradır. Hastalığın yayılmasını engellemek için Dâhiliye başta olmak 
üzere ilgili nezaretler ve belediye dairesi yoğun bir mesai sarf etmiştir. Kordon ve 
karantina usulüyle hastalıklı kişilerin kontrol altında tutulması, hastalık bulunan 
yerlerin dezenfekte edilmesi, doktorların görevlendirilerek teftişlerde bulunulması 
hükümetin aldığı tedbirlerdendir. Beykoz’da meydana gelen diğer insan hastalık-
ları ise daha çok çocuklar arasında görülen kızamık, çiçek ve kuşpalazıdır. Bunlar 
için de sıkı tedbirler alma yoluna gidilmiştir. Okulların geçici sürelerle tatil edilerek 
gerekli dezenfekte ve denetimlerin yapılması bu dönemin başlıca tedbirleri arasın-
dadır. 

Beykoz’u daha çok ekonomik olarak etkileyen diğer hastalıklar ise hayvanlarda gö-
rülen veba-i bakaridir. Halkın ve devletin ekonomik gelirinin büyük ölçüde tarım 
ve hayvancılığa dayalı olduğu bu dönemde hayvan hastalıkları toplum ve devlet 
servetinin olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur. Bu hastalıklar da tıpkı insan 
hastalıklarında olduğu gibi kordon usulüyle kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. 
Bir yandan da hasta hayvanların itlaf edilerek sirayetin büyümesinin önüne geçil-
miştir. Bir kısım ahalinin yegâne serveti durumundaki hayvanların hastalıklardan 
telef olması maddi krizlere sebebiyet vermişse de devlet, mümkün mertebe çeşitli 
yardımlarda bulunarak bunun üstesinden gelmeye çalışmıştır. Fakat bu dönemin 
karakteristik özelliklerinden biri olan maddi sorunlar bu alanda da hissedilmiş ve 
tedbirlerin yeterince alınmasına engel teşkil etmiştir. Buna rağmen her ne kadar 
mali sorunlar insan ve hayvan hastalıklarının engellenmesi için tedbirlerin yete-
rince alınmasını sekteye uğratacak etkide bulunmuşsa da hastalıklarla mücadelede 
bir kararlılık sergilenmiştir. Bu husus, yoğun bürokratik yazışmalara ziyadesiyle 
yansımıştır.
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Beykoz’da Tarihî Bir Şahsiyet: 
7-8 Hasan Paşa ve Yalısı

Salim AYDIN1

Özet

Bu çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında Beşiktaş’taki saraylarda 
ikamet eden padişahlardan Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid döneminde kara-
kol muhafızlığı yapan ve Beşiktaş’ın emniyetinden sorumlu Müşir Hasan Paşa ve 
Beykoz Kanlıca’da bulunan yalısını ele almaktadır. Beşiktaş muhafızlığı yapan Ha-
san Paşa’nın doğduğu şehir Çorum’dan, vefat ettiği İstanbul Beşiktaş’a kadar olan 
siyasi ve sosyal süreçler çalışmada anlatılmaya ve ayrıca Hasan Paşa’nın bilinme-
yen yönleri de ortaya konmaya çalışılmıştır. Paşa hakkında yazılan ancak akade-
mik bir dayanağı olmayan konulara da çalışmada yer verilmiştir. Hasan Paşa’nın 
Kanlıca’da bulunan yalısının ilk sahibinden ve ilk yapımından günümüze kadar 
geçirdiği süreçler ele alınarak, yalının mimari özellikleri ve yalı kültürü hakkında 
bilgi verilmesi amaçlanmış, yalının ilk yapıldığı dönemdeki fotoğraflara ulaşılmış, 
bazı kaynaklarda olmadığı ifade edilen mehtabiye köşkünün, yalının yapıldığı ilk 
dönemden itibaren var olduğu belgelerle gösterilmiştir. Hasan Paşa vefat ettikten 
ve II. Abdülhamid tahtan indirildikten sonra da gündem olmaya devam etmiş, tür-
besinin kaldırılması ve mezarının taşınması için İttihat ve Terakki mensupları ça-

1  Dr. Öğretim Üyesi, Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul / Türkiye. 
saydin4@msu.edu.tr, ORCİD ID:0000-0002-2717-4938.
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lışmalara başlamışlardır. Ayrıca, paşanın yaşadığı dönemde ve belgelerde “Beşiktaş 
Muhafızı” tabiri kullanılmasına rağmen “Yedi-Sekiz” lakabının kullanılması araş-
tırma konumuz olmuştur. Araştırma yaparken, kaynakları destekleyen fotoğraflar-
dan da yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beşiktaş Muhafızı,  Çırağan Vakası, Abdülaziz, II. Abdülha-
mid, karakol, Beykoz, Kanlıca, yalı.

Hasan Paşa’nın Askerlik Dönemi ve Karakol Muhafızlığı

Beşiktaş Muhafızı Müşir Hacı Hasan Paşa, Çorum ili Gülabibey mahallesi, Kayış 
Köprü sokakta, Han Cami’nin güneyindeki evde 1832 yılında doğmuştur. Orta hal-
li bir ailenin çocuğu olan Hasan Paşa’nın babası kılıç ustası Hacı Mustafa, annesi 
Kezban Hanım’dır. Çorum’da lakapları “Mavraloğulları” olmakla birlikte arşiv kay-
naklarında “Uzun Aliağazadeler” olarak geçmektedir (BOA. DH. SAİD.d. 22/181; 
Erkoç, 2015, s.23). Baba mesleğinden dolayı halk arasında “Kılıççıoğlu” diye bilin-
mişlerdir (Tercümanı Hakikat, 1904, nr. 8447) Paşanın kendisinden küçük Osman 
ve Ömer adında iki kardeşi vardır (Erkoç, 2015, s.23-24). Paşa, Çorum’da sıbyan 
mektebine gitmiş Kuran-ı Kerim eğitimi almıştır (BOA. DH. SAİD.d. 22/181).  
Gençlik yıllarında babasının yanında kılıç yapma işiyle meşgul olmuş, ava merak 
sarmış, Çorum’un önde gelen avcıları Demir Ağa, Hulusi Bey ve Ayaz Bey ile yarışır 
hale gelmiştir (Tombuş, 1945, s.1539).

Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın gençlik ve askerliğinin ilk dönemleri hakkında, 
Nuri Uğur tarafından 1942 yılında kaleme alınan “Çorumlu Hacı Hasan Paşa” adlı 
makalede; paşanın gösterişli bir yapısı olduğu, askerliğini İstanbul muhafız alayın-
da yaptığı, Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yapılan (1853-56) Kırım Savaşı’na 
katıldığı yazılmıştır. Paşanın bu savaşta Osmanlı ordusu ve Başkomutan Ömer 
Paşa ile birlikte Kırım Yarımadası’nda Gözleve yakınlarında Ruslara karşı savaş-
tığı ayrıca vurgulanmıştır (Uğur, 1942, s.1096). Nazmi Tombuş ise 1945 yılında 
yazdığı “Beşiktaş Muhafızı Müşir (Mareşal) Hacı Hasan Paşa” makalesinde; Hasan 
Paşa’nın, 1853-56 Kırım Savaşı’nda Karadeniz kıyısında bulunan Anapa’da Rus-
lara karşı savaştığını ve büyük başarı kazandığını yazmıştır (Tombuş,1945, s.12). 
Hem Nuri Uğur’un hem de Nazmi Tombuş’un 1940’lı yıllarda kaleme aldığı ma-
kalelerdeki bilgilerin akademik bir dayanağı bulunamamıştır. Arşiv kaynaklarında 
paşanın sadece Rus savaşına katıldığı yazılmaktadır (BOA. DH. SAİD.d. 22/181). 
Zikredilen yazarların çalışmaları, Çorumlu hemşerilerini tanıtma adına, kaynağı 
belli olmayan ve 20’li yaşlarda sıradan bir asker olan Hasan Paşa için daha sonraki 
dönemlerde yaptığı başarılı görevlerin alt yapısını doldurma kaygısı olarak değer-
lendirilebilir. Makalelerde Hasan Paşa’nın Çorumlu olmasından dolayı, paşanın 
ilk askerlik yıllarına ait verilen ve devamındaki bilgiler daha sonraki dönemlerde 
Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa ile ilgili yazılan makale ve kitaplarda daha fazla ya-
nılgıya düşüldüğü yargısını güçlendirmektedir. Bunlardan bazıları;

Ethem Erkoç’un kaleme aldığı “Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa ve Bir Dev-
rin Hikâyesi”  kitabının 28. ve 29. sayfalarında, “Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa komu-
tasındaki bu Osmanlı birliği içinde Çorumlu bir er vardı. Adı, Hacı Hasan idi. Ha-

san, Osmanlı ordusunu büyük bir felaketten kurtarmıştı. Üç Rus fedaisini tek başına 
yakalamış ve onları kıskıvrak bağlamıştı. Onlar ceza görürken Hasan unutulmadı. 
Göğsüne ‘İftihar Madalyası’ takıldı”,  cümlelerini kurarak kaynak olarak Ziya Şa-
kir’in “Yarım Asır Evvel Bizi İdare Edenler” kitabının ikinci cildi 162. sayfa veril-
miştir, ancak zikredilen kitap 159 sayfadır. (Şakir, 1943, s.159; Erkoç, 2015, s.28-29). 
Erkoç’un zikrettiği bilgiler Nazmi Tombuş ve Nuri Uğur’un makalelerinde yer al-
makta olup, kaynak Ziya Şakir olarak gösterilmiştir.

Erkoç, kitabının 31 ve 32. sayfalarında Hasan Paşa’nın Gözleve’den sonra Kırım 
Yarımadası’nın ilerisinde Anapa şehrinde yararlılık gösterdiğinden bahsederek “Bu 
başarıdan serasker (Başkomutan) de haberdar olmuştu. Savaş bitip de Türk Aske-
ri Birliği İstanbul’a döndüğünde serasker, onu görmek istedi. Makamına vardığında 
onu takdirle karşıladı ve seraskerlik karargâhında çavuş rütbesiyle ödüllendirildi” 
diye yazmıştır, ancak bahsedilen sayfalar Ziya Şakir’in kitabında yoktur (Şakir, 
1943,162-163). 

Erkoç, yazdığı kitabın 36. sayfasında “Hasan Ağa, yüzbaşı rütbesiyle Balıkesir’e zap-
tiye gönderildi” diyerek Yurt Ansiklopedisi ikinci cilt, sayfa 1126’ya dip not vermiş-
tir, ancak bahsi geçen sayfada Balıkesir ve çevresindeki olaylara yer verilmiş olup 
hiçbir komutan adı geçmediği gibi  “Hasan Ağa” ismi de geçmemektedir (Yurt A., 
1982, 1126). Osmanlı arşivindeki belgede yukarıda Erkoç’un bahsettiği gibi abar-
tılı bir durum yoktur. Sadece Hasan Paşa’nın yukarıda zikredilen yerlerde görev 
yaptığı yazılmıştır (BOA, DH. SAİD.d., 22/181). Paşaya yukarıda bahsedildiği gibi 
övgü dolu yazıların, Çorum’da 1940 sonrası gündeme gelmesi, paşanın türbesinin 
Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Haziresinden kaldırıldığı döneme denk gelmek-
tedir. Bu durum Çorumluların hemşerileri Hasan Paşa’ya sahip çıkma refleksi ola-
rak değerlendirilebilir.  

Fotoğraf 1: Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın ismi arşiv özet kısmında yanlış yazılmış, belgede paşa 
kelimesinin pe harfinin noktaları Hasan isminin sin ve nun harflerinin altına yazılması dolayısıyla 
karışıklık meydana gelmiştir. Diğer bilgiler literatür ile karşılaştırıldığında Hasan Paşa’ya ait olduğu 

anlaşılmaktadır. Belgede, Paşa’nın Çorum’da 1248 yılında doğduğu, sıbyan mektebinde Kuran-ı 
Kerim eğitimi aldığı, askerlik süreçleri rütbeleriyle beraber yazılmıştır. Bunlara ilaveten paşanın 
katıldığı savaşlar ve aldığı madalyalara da yer verilmiştir. Zaptiye Nazırı Kamil Bey 1889 yılında, 

Hasan Paşa’nın cesur ve ümera-yı askeriyeden olduğunu ve vazifesini en iyi şekilde yaptığını tasdik 
etmiştir. Bu belge, Beşiktaş Muhafızı Müşir Hacı Hasan Paşa hakkında araştırma yapan Prof. Dr. Ufuk 

Gülsoy’dan temin edilmiştir. Hocama paylaşımından dolayı teşekkür ederim (Kaynak: BOA, DH. 
SAİD.d., 22/181).



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 819818

Hasan Paşa, Sırp isyanlarının artmasıyla 7 Haziran 1876’da Sırp muharebesinde 
yer almış Niş fırkasında birinci mirliva (Tuğgeneral) olmuştur. Daha sonra 20 Ara-
lık 1876’da Ardahan Askeri Fırka Komutanlığı hizmetine Mirliva olarak tayin edil-
miştir (BOA, DH. SAİD.d., 22/181; Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1996. s.15). Mehmet 
Arif de Ardahan’daki komutanlardan Mirliva Ali Paşa’nın esir düştüğünü, Hasan 
Paşa’nın kafasından yaralandığını Osmanlı ordusunun Ardahan cephesinde savaşı 
kaybetmesiyle paşanın, diğer subaylarla beraber Livana kasabasına kadar çekildiği-
ni yazmıştır (Mehmet Arif, 2006, s.212). Namık Kemal ise Osmanlı-Rus Savaşı’nda 
II. Abdülhamid tarafından Rumeli Ordu Komutanı Süleyman Paşa’nın yenilgiden 
sorumlu tutulduğunu, ancak aynı savaşta Ardahan faciasından sonra Zaptiye Ha-
san Paşa’ya II. Abdülhamid tarafından memuriyetler, nişanlar ve rütbeler verilerek 
ödüllendirildiğini yazarak cezanın Süleyman Paşa’ya kesilmesinin hak ve insafa 
sığmadığını ifade etmiştir (Namık Kemal’den Mektup Var, 2008, s.131). Bu durum 
Genç Osmanlıların daha sonra da İttihat ve Terakki üyelerinin Hasan Paşa’ya bakı-
şının ilk göstergesi niteliğindedir. Namık Kemal gibi Tercümanı Hakikat ve İkdam 
gazeteleri de Hasan Paşa için Zaptiye memuru tabirlerini kullanırken, Osmanlı 
Arşivi vesikalarında paşa daha çok Beşiktaş muhafızı olarak geçmektedir (İkdam, 
1904, nr. 3722; Tercümanı Hakikat, 1904, nr. 8447). Bu durum, toplumdaki Hasan 
Paşa algısını ortaya koymaktadır. Osmanlı ordusunun geri çekilmesi sonucu; Ak-
sun, yazdığı eserde Hasan Paşa için “Ömründe askerlik etmemiş, kumanda nasıl 
edilir bilmez bir nâzenîn” olarak nitelendirmiştir (Aksun, 1994, s.281). Osmanlı 
tarihi ile ilgili dört ciltlik eser ortaya koyan Aksun’un, Hasan Paşa hakkında yeteri 
kadar malumata sahip olmadan böyle bir hüküm vermesi dikkati çekmektedir.  

Hasan Paşa, Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876) İstanbul’da Beşiktaş Kara-
kol Komutanlığı’nda görev almıştır. Abdülaziz’e bağlılığı ile bilinen Hasan Paşa, II. 
Abdülhamid’in veliaht olduğu dönemde, veliaht, Hacı Osman Bayırı’ndaki Kudret-
tepe Köşkü’nden, Balmumcu Çiftliği’ne giderken Hasan Paşa önüne çıkmış, Abdül-
hamid’in yoldan geçmesine müsaade etmemiştir. Bunun üzerine II. Abdülhamid 
kendisinin ikinci veliaht olduğunu ifade etmiş, Hasan Paşa, kendisinin padişahın 
adamı olduğunu, veliaht tanımadığını ifade ederek Abdülaziz’e sadakatini belli et-
miş, bu durum II. Abdülhamid’in padişahlığı döneminde Hasan Paşa’nın Beşiktaş 
Muhafızı olmasında önemli bir rol oynamıştır (Birinci, 1972, s.59-60). 

Fotoğraf 2: Beşiktaş Muhafızı Müşir Hacı Hasan Paşa (Kaynak: Ircica Kütüphanesi Yer Nr: 
FEÖ.00.03.54, Demirbaş Nr: F119539, C.1.)

Paşa, her ne kadar Abdülaziz’e gönülden bağlı olsa da Abdülaziz’in tahttan indiril-
mesi hazırlıkları yapılırken bu durumdan yeterli haberi olmamıştır. Ancak, Abdü-
laziz tahtan indirilmeden yaklaşık 25 gün önce İstanbul’da bir hareketlenme oldu-
ğunu yanında bulunanlara söylemiş, hatta tedbir olarak Veliaht V. Murad, iki hafta 
sıkı göz hapsine alınmıştır. Veliaht Murad’ı daha sıkı takip etmek amacıyla zaptiye 
tabur ağası Hasan Ağa, Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa ve dönemin silahşörlerinden 
Kalkandelenli Aziz Bey, Beşiktaş ve Feriye sarayları civarında geceleri dolaşarak 
çevreyi kontrol altında tutmaya çalışmışlardır. Hasan Paşa’nın bu gece gözlem-
lerinin devamlı olmadığı Eczacı Pavlaki ve Doktor Kapoleon tarafından Namık 
Kemal’e aktarılmıştır (Süleyman Kani, Akşam, s.10). Ancak Abdülaziz’in tahttan 
indirilmesinde önemli rol oynayan Serasker Hüseyin Avni Paşa ve ekibi, Çırağan 
Sarayı’na çıkarma yapıldığı zaman Hasan Paşa’nın durumunun ne olacağı konu-
sunu dikkate almışlar, bunun için Süleyman Paşa’yı görevlendirmişlerdir. Süley-
man Paşa, Çırağan Olayının olduğu gece Harp Okulu’na gelmiş, subayları toplamış, 
Abdülaziz’in devletin önemli işlerini düşmanları olan Ruslara teslim ettiğini, hila-
fetin dahi Rusların eline düşme ihtimalinin bulunduğunu, bu yüzden padişahın 
tahttan indirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu durum subaylar arasında büyük 
heyecan oluşturmuştur (Hafız Mehmet, 1978, s.68-70). Paşa, bu konuşmasından 
sonra emrindeki subaylarla sabah beş sularından itibaren Veliaht dairesi önünden 
Beşiktaş Caddesi’ne kadar olan yolları tutmuş, Veliaht Murad Efendi dairesi dış 
kapısının iki tarafına harbiye taburundan birer bölük yerleştirilmiştir (Sedes, 1946, 
s.35). Süleyman Paşa, daha sonra güneş doğmadan Mirliva Hasan Paşa ve ona bağ-
lı bulunan zaptiye askerlerinin silahlarını toplattırmış, direnmek isteyen subaylar 
tutuklanmıştır (Mahmud Celâlettin, 1983, s.112). Veliaht Murad Efendi padişah 
olmuş, Abdülaziz tahtan indirildikten sonra Hasan Paşa memleketi Çorum’a dön-
müştür. II. Abdülhamid’in (1876-1909) tahta çıkmasıyla Hasan Paşa tekrar göreve 
çağrılmıştır (Akşit, 2014, s.269). 

Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıktığı dönemde Yıldız Sarayı etrafında yeni kışla-
lar yapılmıştı. Paşa, bu kışla binalarından birinde belirli bir dönem ikamet etmişti 
(Tuğlacı, 1981, s.290). Hasan Paşa karakol komutanlığına getirildikten sonra görev 
yaptığı karakol, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesinin sağ tarafındaydı. Be-
lediyenin Barbaros Türbesi için yaptığı düzenlemeler esnasında çevredeki bina-
larla birlikte Hasan Paşa Karakolu da yıkılmıştır (Çınılı, 1947).  Paşanın karakol 
komutanlığı sırasında farklı olaylar da vuku bulmuş onlardan birisi; II. Abdülha-
mid döneminde V. Murad’ın Çırağan Sarayı’nda ikamet ettiği sırada Paşabahçe’ye 
bidonlarla gaz götüren bir taka, sert hava şartlarından dolayı alabora olmuştur. O 
dönemde Çırağan Sarayı’nın önünden hiçbir deniz vasıtasının geçmesine müsaade 
edilmezken, alabora olan takanın tayfaları yüzerek Çırağan Sarayı rıhtımına çık-
mışlar, bu tayfalar, muhafızlar tarafından tutuklanarak Beşiktaş Karakoluna götü-
rülmüşlerdir. Paşa tayfaları sorgulamış, sorgu esnasında paşa tarafından bazı yanlış 
anlamalar, fıkra şeklinde anlatılmaya çalışılmıştır (Bumin, 1951, s.1113). 
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Fotoğraf 3: Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın karakolu, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi sağ tarafta 
bulunmaktaydı. Karakolun bulunduğu alan günümüzde meydan konumundadır. Arkada iskele 

görünmektedir. (Kaynak: http://www.eskiistanbul.net/5819/besiktasta-bulunan-barbaros-hayrettin-
pasa-turbesi-yani-yedisekiz-hasan-pasa-karakolu-ve-mihrisah-valide-sultan-cesmesi-1935)

II. Abdülhamid’e itaati ile bilinen paşa, 20 Mayıs 1878 tarihinde V. Murad’ı tek-
rar tahta çıkarmak için Ali Suavi’nin başı çektiği Çırağan Olayının bastırılmasında 
önemli rol oynamıştır. Ali Suavi “Sarıklı ihtilalci” ve yanında bulunan, 1877-78 Os-
manlı-Rus Savaşı esnasında Rumeli’den kaçarak İstanbul’a sığınmış muhacirlerden 
oluşan bir grupla Çırağan rıhtımına gelmişler (Uzunçarşılı, 1944, s.79), camları kı-
rarak “Padişahım çok yaşa!” nidalarıyla içeriye girmişlerdir. Ali Suavi, V. Murad’ı 
tahta çıkarmak için ikna etmeye çalışırlarken bunu öğrenen Beşiktaş Muhafızı 
Hasan Paşa, karakoldaki adamlarıyla saraya gelmiş, elindeki sopayla Ali Suavi’nin 
kafasına vurarak ölümüne neden olmuştur (BOA. Y.EE., 23/26; Danişmend, 1961, 
s.312-313; Küçük, 1993, s.307; Sedes, 1952, 1144; Şapolyo, 1961, s.434; Şakir, 1943, 
126-127; Süleyman Tevfik, 2011, s.26; Kırmızı, 2012, s.19). Çırağan Baskını bir ro-
mana konu olmuştur (Tombuş, 2005, s.1-222). 

Fotoğraf 4: Hasan Paşa’nın Çırağan Vakası ile ilgili gelişmeleri anlatan varakası (Kaynak: BOA. Y.EE., 
23/26).

Paşaya, ihtilal girişiminde bulunan Ali Suavi ve yanındakilere karşı verdiği mü-
cadeleden ve sonraki hizmetlerinden dolayı II. Abdülhamid tarafından 27 Mayıs 
1878’de birinci dereceden Mecîdî Nişanı, 15 Ocak 1881’de feriklik rütbesi, 16 Ekim 
1882’de birinci rütbeden Şeref Nişanı, 11 Ekim 1883’de İmtiyaz ve Gümüş Nişa-
nı, 27 Temmuz 1884’de Altın Madalya ve Sırp muharebesi madalyası, 23 Mayıs 
1890’da Murassa Osmanlı Şeref Nişanı verilmiştir. Yine 1900 yılında müşir rütbe-
si ihsan buyrulmuştur (BOA. DH. SAİD.d., 22/181;Tercümanı Hakikat, 1904, nr: 
8447; Boydak, 2016, s.515). Ancak Hasan Paşa’nın müşirliği mektepli değil, “Alaylı” 
askerlik sınıfına girmektedir. Müşirlik ve feriklik gibi unvanlar II. Abdülhamid dö-
neminde sadık kimselere verilmiştir. Yani Hasan Paşa, gerçek anlamda mektepten 
yetişmiş bir asker ve komutan değildir. Normal şartlarda sıbyan (ilkokul) mektebi-
ne bitirmiş birisi paşa veya müşir olamaz.

Fotoğraf 5: Mahmil-i Şerifin (Surre Alayı) Yıldız Sarayı’ndan hareketi esnasında yapılan merasimde 
Hasan Paşa önde ve ortada elleri bağlı bir şekilde beklemektedir. (Kaynak: İstanbul Üniversitesi, Nadir 

Eserler Kütüphanesi, II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Yer numarası: NEKYA77923/18, Bu 
fotoğrafın yayın yılı Ircica Kütüphanesi’nde 1900 yılı olarak verilmiştir. Bkz. Yer Nr: FAY.44.21.22)
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Hasan Paşa, Beşiktaş Muhafızı olmanın yanında, kendine bağlı hafiyeler sayesin-
de II. Abdülhamid’e jurnal de yetiştiriyordu (Kırımî-zâde Mehmet Neş’et Efendi, 
2008, s.31,36). Bunlardan birisi, Ermenilerin 26 Ağustos 1896 tarihinde Galata’da-
ki Osmanlı Bankası baskınında ilk defa bomba kullanmaları haberini Sultan Ab-
dülhamid’e vermiş olmasıydı. Bu durum sultanı telaşlandırmıştı. Saldırıda asker 
ve halktan insanlar ölmüştü. Çünkü o zamana kadar İstanbul halkı bombanın ne 
olduğunu bilmiyordu (Ziya Şakir, 1943, 237). Paşa, jurnaller üzerine, Ermenilerin 
Galata’daki Osmanlı Bankası’na baskınına müdahale etmişti. (Belge, 1997, s.60). 

Hasan Paşa her ne kadar Çırağan Baskını ile ön plana çıkmış olsa da Beşiktaş sem-
tindeki âdî vakalarla da gündeme gelmiştir. Bunlardan birisi Beşiktaş Bostan Va-
kası’dır. Halk arasında meydana geldiği dönemde çok konuşulan bu olay, Beşiktaş 
Vişnezâde’de oturan “Benli Hürmüz” adında güzel bir kadınla ilgilidir. Beşiktaş es-
nafından bir genç Benli Hürmüz’e gönül vermiş, Hürmüz’ün gönlünün Beşiktaş’ta 
“Bahçivan Güzeli” diye bilinen gençte olduğu anlaşılınca, Hürmüz’e gönül veren 
esnaf ve dokuz arkadaşı, gencin çalıştığı bostana baskın girişiminde bulunacakları 
duyumu alınmıştır. Kahveci çırağı tarafından ihbar edilmiş bu duyum padişaha ka-
dar ulaşmış, bu durum halk arasında özellikle de II. Abdülhamid üzerinde heyecan 
yaratmıştır. Olayı Hasan Paşa soruşturmuş, baskın olmadan on genç yakalanarak 
Hasan Paşa tarafından falakaya yatırılmışlardır. Falaka sonrası gençlerden birisi 
paşaya “Vallah Billah biz bahçıvan oğlana, sizin bize attınız dayağın onda birini 
atmayacaktık” dediği ifade edilmiştir. Bu olay, Ihlamur Caddesi sol kolda Beşik-
taş Bahçesi denilen yerde gerçekleşmiştir. Hasan Paşa, olayın tekrar vuku bulma 
ihtimaline karşı, Makedonya Doyran şehrinden ve Arnavut asıllı olan bu gence, 
İstanbul’dan ayrılması için bir hafta mühlet vermiştir. Ancak olaydan iki gün sonra 
bahçıvan genç, gönül verdiği Benli Hürmüz’ü II. Mahmud’un kızı, Abdülmecid ve 
Abdülaziz’in kardeşleri, II. Abdülhamid’in halası olan Adile Sultan’ın Kandilli’deki 
sahil sarayına kaçırmıştır. İki genç, yaşanılan olayla ilgili konularda hassas olan II. 
Abdülhamid’in etkisinden kurtulmak için padişah üzerinde tesirli Adile Sultan’a 
sığınma yoluna gitmişler, Adile Sultan, kızın çeyizini ve düğün masraflarını kar-
şılayarak onları Çamlıca’daki köşküne göndermiştir. II. Abdülhamid’e intikal eden 
bu olay Beşiktaş’ta büyük bir etki yaratmış, hatta Tophane kâtiplerinden halk şairi 
Üsküdarlı Âşık Râzi bu konuda bir manzume ele almıştır (Koçu, 1961, 2575-2576). 

Benli Hürmüz gibi âdî bir vakanın Beşiktaş’ta bu kadar önemli hale gelmesinin 
sebebi; II. Mahmud ve ondan sonra gelen yedi Osmanlı padişahının Beşiktaş’ta 
ikamet etmesinden dolayıdır. Bu semtte padişah ve yakınları haricinde semt es-
nafları oturur, kabadayı ya da bıçkın gençler Beşiktaş’a giremez, girse bile süklüm 
büklüm, gözleri yerde geçerlerdi. II. Abdülhamid döneminde İstanbul’da asayiş ve 
askeri tedbirler daha da etkisini göstermiş, Beşiktaş Karakolu ve Hasan Paşa’nın 
şöhreti iyice artmıştır (Koçu, 1961, s.2569). Hasan Paşa’nın vicdani yönü hatırat-
larda ön plana çıkmıştır. Ali Ekrem Bolayır hatıratında, Rif ’at Bey’in hiçbir suçu 
olmadan ve adına irade buyrulmadan beş aydır karakolda tutulduğunu yazmıştır. 
Bolayır, bu olayda Hasan Paşa’nın devreye girerek, kadir gecesinden bir gün önce 
II. Abdülhamid’e Rif ’at Bey’in serbest bırakılması için arza çıktığını, padişahın bu 
dileği kabul ederek Hasan Paşa sayesinde Rif ’at Bey’in serbest kaldığını vurgula-
mıştır (Ali Ekrem Bolayır Hatıratı, 1991, s.239). 

Hasan Paşa, yaptığı vazifeden dolayı sadece siyasiler tarafından takdir görmemiş, 
aynı zamanda Koca Mehmet Paşa ve Hüsnü Paşa gibi dönemin en önemli muha-
fızları arasında yer aldığı, dönemin tarihçileri tarafından dile getirilmiştir (Aktepe, 
1991, s.50).  Hatta Paşa, “Ser Hafiye-i Şehriyari” resmi unvanı verilen kişiler arasına 
girmiştir. Muhafızların gücü, reisin yeteneğine bağlıdır. Kabasakal Mehmed Paşa 
takımı ve Fehim Paşa takımı bu konuda öne çıkmakta olup, Hasan Paşa da bireysel 
ya da sınırlı örgütlerle çalışanlar arasında yer almıştır (BOA. Y.PRK. ZB., 3/50; Ko-
loğlu, 1996, s.126; Demiroğlu, 1955, s.18). 

Fotoğraf 6: Hasan Paşa’nın, İstanbul’a gelen, Osmanlı vatandaşı,  rütbe, makam sahibi kişiler ile farklı 
devletlerden gelen ecnebi konsoloslar hakkında Mabeyn’e gönderdiği rapor ve kullandığı mühür 

(Kaynak: BOA. Y.PRK. ZB., 3/50).

Paşa, aynı zamanda Beşiktaş’taki bütün olan bitenden haberdardır. 1903 yılı mart 
ayında sayıları yirminin üzerinde olan gençler “Beşiktaş Bereket Spor Kulübü”nü 
kurmuşlardır. Gençlerin programlı spor yapmaları, Yıldız Sarayı’nın dikkatini çek-
miştir. Sporcular antrenman yaparken zaptiyeler tarafından alınarak Hasan Paşa 
Karakolu’na götürülmüş, burada sorgulanmışlardır. Bu durum kısa bir süre de olsa 
Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü’nün faaliyetlerine ara vermesine neden olmuş-
tur (Somalı, 1996, s.17).

II. Abdülhamid döneminde Hasan Paşa ön plana çıkmış, karakol komutanlıkları 
yapmış, ancak memleketi Çorum’a bağlılığını devam ettirmiştir. Bunun en iyi ör-
neği, Çorum XIX. yüzyılın başlarında ilk önce Sivas, daha sonra Ankara Eyaleti’ne 
bağlanmış, 1856 yılında Amasya ve Çorum livalarının ayrılması sonucunda Anka-
ra Eyaleti’nin Bozok Sancağına bağlı kaza durumuna getirilmiştir. Çorum kazası 
1894’de Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa ve Ankara Valisi Abidin Paşa’nın girişimle-
riyle Ankara Eyaleti’ne bağlı sancak merkezi haline getirilmiş, Rüştü Paşa da muta-
sarrıf olarak tayin edilmiştir (Çavdar, 2015, s. 579; Kodal, 2009, s.238; Oğuz, 2006, 
s.493; Sezikli, 2010, s.268; Sabuncuoğlu, 2008, s.88). Hasan Paşa, Çorum’un sancak 
merkezi olmasının akabinde, 1895 yılında Çorum Ulu Cami avlusunda müstakil 
bir kütüphane binası inşa ettirmiştir. Çorum Kütüphanesi’nin 1963’te ismi değiş-
tirilerek Hasan Paşa Kütüphanesi yapılmış, 2012 yılında ise Çorum şehir merke-
zinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yazma ve matbu eser barındıran Ha-
san Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi kurulmuştur. Kütüphanede 3693 yazma eser 
bulundurmaktadır (Boydak, 2016, s.514-533). Paşa, ayrıca Çorum’da daha önce 
inşa edilmiş Hıdırlık ve Han camilerinin tadilatının yapılmasına vesile olmuştur. 
Paşa’nın en önemli hizmetlerinden birisi de 1894 yılında Çorum saat kulesinin ya-
pılmasında önemli rol oynamasıdır. Saat kulesinin kitabesini yazan hattat Mehmet 
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Nuri tarafından II. Abdülhamid ve Hasan Paşa’nın isimlerine yer verilmiştir (Ter-
cümanı Hakikat, 1904, nr: 8447; Erkoç, 2015, s.176-185). 

Hasan Paşa, Çorum’a kültürel, mimari, siyasi katkılarının yanında manevi olarak 
da destek sağlamış, aslen Kastamonu Taşköprü kazasından, ancak “Beşiktaşlı Nuri 
Efendi” olarak şöhret bulan Hattat Nuri Efendi’ye, Çorum’da türbesi bulunan as-
hâb-ı kiramdan Suheyb-i Rumî için büyük boy bir mushaf yazdırmış ve türbeye 
astırmıştır (Aslan, 2007, s.156). Bu manevi hususiyet aile hayatında da kendisini 
göstermiş, oğlunun okula başlama merasiminde Halvetî şeyhlerinden Şair Mustafa 
Zekâyî Efendi’nin yazdığı bir ilahi okunmuştur (İşler, 2019, s.67-68). 

Paşanın okuma ve yazması olmadığına dair ilk yazılı kaynakların, literatüre 
1940’tan sonra girdiği görülmektedir. Oysa Hasan Paşa Çorum’da sıbyan mekte-
bine gitmiş Kuran-ı Kerim eğitimi almıştır (BOA. DH. SAİD.d., 22/181). Paşanın 
okuma yazma bilmediğine dair yazıların, paşanın türbesinin ve mezarının Bar-
baros Hayrettin Paşa Haziresinden kaldırılmasından sonra çıkması dikkati çek-
mektedir. Yedi-Sekiz Hasan Paşa tabiri kaynaklarda 1950’li yıllarda daha çok göze 
çarpmaktadır (Mehmet Reşid, 1950). 1940 tarihinden önce belgelerde Yedi- Sekiz 
Hasan Paşa tabiri geçmemektedir. 

Paşanın, okuma ve yazma bilmediği için eski yazıyla “ha” ve “nun” harflerine ben-
zeyen yedi-sekiz rakamlarının arasına bir çizgi çekerek imzasını attığı ifade edil-
miştir. Yavuz Argıt Armağanı kitabında, Süleymaniye kütüphanesinde bulunan, 
“Süheyl Ünver” dosyalarında, “Kitap Severler” dosyası içerisinde Osmanlı Türkçe-
si ile Hasan Paşa’dan bahseden bir yazı bulunmaktadır. Yazıda, paşanın okuma ve 
yazma bilmediği için sahafların bazı nüshaları iki defa gönderdiği ifade edilmiş 
olsa da yazının 1974 ve sonrasında yazıldığı anlaşılmaktadır (Yavuz Argıt Armağa-
nı, 2012, s.401; Felek, 1977, Akşit, 2014, s.270; Belge, 1999, s.264). Oysaki paşanın, 
sıbyan mektebine gittiği ve imzası arşiv kaynaklarında mevcuttur. İmzasında paşa 
kendi ismini yazmaktadır. (BOA, Y.PRK. ZB., 32/28).

Fotoğraf 7: Müşir Hasan Paşa’nın imzasını gösterir vesika. Bu belgede cuma selamlığı resm-i 
âlisine gelen Şeyh Ebü’l-Hüda’nın yanında fedai olarak bulunan Eski polis memuru İsmail Hakkı ile 
Kasım adlı şahısların üzerinde silah çıkması üzerine Müşir Hasan Paşa tarafından yapılan tahkikat 

anlatılmaktadır.  (Kaynak: BOA, Y.PRK. ZB., 32/28)

Paşanın Boğaziçi’nde Vaniköy ve Kanlıca’da  iki tane yalısı vardır. Paşa, yaz mevsi-
minde Boğaziçi’nde Anadolu yakasında, Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu ile Kanlıca 
arasında, en uç noktada bulunan Çakalburnu’ndaki yalıda yaşamış, nihayetinde on 
beş gün önce yakalandığı tifo hastalığından kurtulamayarak 22 Ekim 1904 tarihin-
de saat sekiz civarında Beşiktaş Abbas Ağa’daki konağında vefat etmiştir (Tercüma-
nı Hakikat, 1904, nr: 8447; İkdam, 1904, 3722; Ircica, Edip Özkale Şahıs Arşivi).  23 
Ekim sabahı Hasan Paşa’nın konağına, padişah adına taziye için İlyas Bey gelmiştir. 
Beşiktaş Muhafızı Müşir Hacı Hasan Paşa’nın cenazesi 23 Ekim’de öğleden sonra 
Beşiktaş Abbas Ağa mahallesinde bulunan konağından alınarak, büyük kalabalıkla; 
önde polis, jandarma ve belediye çalışanlarının bulunduğu grupla İplikçi Hama-
mı caddesi yoluyla Beşiktaş merkezde bulunan Sinan Paşa Camisi’ne getirilmiştir. 
Cenaze namazı sonrası II. Abdülhamid’in emriyle, Hasan Paşa’nın cenazesi, görev 
yaptığı karakolun yanında bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Haziresine defnedil-
miştir. Cenaze defnedildikten sonra akşam dokuz sularında İlyas Bey vasıtasıyla 
Hasan Paşa’nın oğulları Mirliva (Tuğgeneral) Said ve Emin Paşalar Yıldız Sarayı’na 
gelerek, Mabeyn tarafından kabul edilmişlerdir. Padişahın, Hasan Paşa’nın vefa-
tından dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğu Mabeyn tarafından oğullarına bil-
dirilmiştir. Paşanın oğulları da II. Abdülhamid’in göstermiş olduğu teveccühten 
dolayı memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Paşanın cenazesinin yıkanması ve ke-
fenlenmesi masraflarının Padişah tarafından karşılanacağı bildirilmiştir. Cenazeye 
paşanın oğulları Emin ve Said paşalar ile Hasan Paşa’nın kardeşi Üsküdar Jandar-
ma Alay Komutanı Ömer Paşa ve büyük bir kalabalık katılmıştır. (İkdam, 1904, 
nr.3722; Tercümanı Hakikat, 1904, nr. 8447). Daha sonra Hasan Paşa için türbe 
yapımı gündeme gelmiştir. Paşanın türbesi için gerekli olan 141.650 (yüz kırk bir 
bin altı yüz elli) kuruş masrafın ilk olarak Hazine-i Hassa tarafından karşılanması 
söz konusu olmuşsa da daha sonra masrafların Maliye Nezareti’nden karşılanması 
kararı alınmıştır (BOA, BEO, 3537/265222). 

Fotoğraf 8: Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’nin sol tarafında 
bulunan türbesinin penceresi ve önündeki mezar taşları. (Kaynak: Donanma Mecmuası, Yıl 1326, 

sayı:4)
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Mimar Kemalettin tarafından yapılan Hasan Paşa Türbesi, Barbaros Hayrettin Paşa 
Türbesi kapısının solunda, hazire duvarı ile otobüs duraklarının olduğu yerdeydi. 
Türbenin,  Barbaros Hayrettin Paşa Haziresi içerisinde yapılması esnasında, Hay-
rettin Paşa ahfadından bazılarının mezar taşları sökülerek bir tarafa bırakılmıştır. 
II. Meşrutiyetin ilanından sonra Haziran 1910’da  (Haziran1326) Donanma mec-
muasında yazan Donanma Cemiyeti azasından ve İttihat ve Terakki’nin ateşli ya-
zarlarından Ali Şükrü (Çoker, 1994, s.226) tarafından Hasan Paşa Türbesi eleştiri 
konusu olmuştur (Donanma Mecmuası, 1326, s.289-295). Bu durum, Hasan Paşa 
Türbesi’nin Barbaros Hayrettin Paşa Haziresinden kaldırılmasına yönelik tartış-
maların başlangıcını teşkil etmiştir. Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa Vakfiyesi’ne 
göre, hazireye defin edilecekler Hayrettin Paşa’nın köleleri ve onların çocuklarıdır 
(Çuluk, 2018, s.30-41). Ali Şükrü Bey tarafından başlatılan Hasan Paşa Türbesi’nin 
kaldırılması tartışması sonra devam etmiş Kasım 1910’da Ceride-i Bahriye mec-
muasında Barbaros Hayrettin Paşa Haziresinden Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa 
türbesinin kaldırılması için bir yazı kaleme alınmıştır. Makalede: Barbaros Hay-
rettin Paşa Türbesi çevresine II. Abdülhamid (devri sabık) döneminde gelir getiren 
inşaatların yapıldığı, bunların yetmediği gibi bir de Beşiktaş Muhafızı Hasan Pa-
şa’nın, Gazi Barbaros Hayrettin Paşa’nın başucuna defnedildiği yazılmıştır. II. Ab-
dülhamid döneminde bu duruma ses çıkarılamamış sultanın tahttan indirilmesi 
sonucunda bu zulmün sona ermesi için çalışmalar başlamıştır. Barbaros Hayrettin 
Paşa Haziresinde yapılan bu tecavüz ve hakaretin Meşrutiyet döneminde taham-
mül edilemeyeceği vurgulanmıştır. Bu konuda Erkân-ı Harbiye-i Bahriye yarbayla-
rından Safvet Bey bir süreden beri durumu takip etmiş ve Barbaros Hayrettin Paşa 
ahfadından Rusumat-ı Bahriye Müdürü Nazım Bey ile bu konuda görüşmüştür. 
Daha sonra Nazım Bey tarafından hazire geçmişi hakkında bir bilgilendirme ya-
pılmıştır. Mecmua tarafından, hazire içerisinde bulunan Beşiktaş Muhafızı Hasan 
Paşa’nın Barbaros Hayrettin Paşa’nın ihtişamına uygun olmadığı belirtilmiştir. İs-
tanbul’a gelenler için hazirenin Padişah iradesiyle, Bahriye Nezareti ile İstanbul 
Belediyesi’nin hazire civarında keşif yaparak türbenin ziyaretgâh yapılması dergi 
tarafından tavsiye edilmiştir. Hasan Paşa Türbesi’nin kaldırılmasına dayanak ola-
rak da hazireye Barbaros ahfadından ve mütevelli heyetinden olanların defnedile-
bileceği yazılmıştır.  Ayrıca, Hasan Paşa’nın mezarı kazılırken, daha sonra da tür-
besinin yapılmasıyla Barbaros ahfadından bazılarının mezarlarının tahrip olduğu 
ilave edilmiştir. Hasan Paşa Türbesi, Ceride-i Bahriye tarafından “heykel-i zalim” 
olarak nitelendirilmiştir. Hasan Paşa Türbesi’nin, Barbaros Hayrettin Paşa Haziresi 
içerisinde olmasının Barbaros vakfiyesi kurallarına uygun olmadığı özellikle ifade 
edilmiş ancak son kararın yine de padişahta olduğu makalede yer almıştır (Ceri-
de-i Bahriye, 1326, s. 884-885). İttihatçılar tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Tür-
besi’nin etrafının düzenlenerek ziyaretgâh yapılması düşüncesi İstanbul Belediyesi 
tarafından karşılık bulmuştur. Beşiktaş Vapur İskelesi civarının istimlak edilmesi 
için belediye tarafından 1915 yılında çalışmaya başlanmış, hatta istimlak bedeli-
nin yaklaşık 246.630 kuruş tuttuğu hesaplanmıştır. Daha sonra İstanbul’un işgal 
yıllarında Mayıs 1922 yılında istimlak konusu tekrar gündeme gelmiştir. Bu konu 
ile ilgili İstanbul Belediyesi tarafından bir harita hazırlanmış, Bu haritada Barbaros 
Hayrettin Paşa Türbesi yanında bulunan Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın görev 
yaptığı, ilk yapıldığında belediye binası olarak kullanılan daha sonra karakol yapı-

lan alan da gösterilmiştir (İBB. Atatürk Kitaplığı, Sayısal Arşiv ve e-kaynaklar, nr: 
005082).

Fotoğraf 9: Beşiktaş Vapur İskelesi çevresinde İstanbul Belediyesi tarafından istimlak için hazırlanan 
haritada Barbaros Hayrettin Paşa Haziresi sağında bulunan karakolun yeri gösterilmiştir (Kaynak: 

İBB. Atatürk Kitaplığı, Sayısal Arşiv ve e-kaynaklar, nr: 005082).

Vakfiye şartlarına rağmen Mimar Kemalettin’e hazire içerisinde Barbaros türbe-
sinin sol tarafında Hasan Paşa tarafından yaptırılan duvarın kenarına türbe inşa 
ettirilmiştir. II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra Hasan Paşa Türbesi 
tartışmalarının fitilini İttihat ve Terakki etkisinde olan Donanma dergisinde Ali 
Şükrü yakmıştır. Ancak araya Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücade-
lenin girmesiyle türbe tartışmaları hafiflemiştir (Çuluk, 2018, s.30-41).  29 Ekim 
1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Beşiktaş, Beyoğlu Mutasarrıflığına 
bağlı iken 1930 yılında ilçe yapılmış ve ilçede belediye tarafından imar faaliyetleri 
başlamıştır (Çağlayan, 2020, s.34-35). Mart 1935’de Akşam gazetesinde çıkan ha-
berde, belediye tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’nin etrafının park ya-
pılacağı duyurulmuştur. Haberin devamında, Barbaros Hayrettin Paşa ile yakınlığı 
bulunmayan mezar ve türbelerin kaldırılacağı, mezarların kaldırılması için ailelere 
bir ay süre verildiği, mezarların Yahya Efendi Mezarlığı’na nakledilmesinin düşü-
nüldüğünü yazılmıştır (Akşam, 21 Mart 1935, s.3). İlk olarak Barbaros Hayrettin 
Paşa Haziresi içerisinde düzenleme başlamış, daha sonra İstanbul Belediye Başkanı 
olan Lütfi Kırdar, 1939 yılında Barbaros Türbesi çevresinin temizlenmeye başla-
dığını ifade etmiştir. Kırdar, imar düzenlemesinin Barbaros Hayrettin Paşa’nın 27 
Eylül 1538’de Preveze Deniz Savaşı’nda kazandığı zaferin 400’üncü yıl dönümün-
de yapılmasının önemini vurgulamıştır. Osmanlı’nın çöküş döneminde Barbaros 
Hayrettin Paşa Türbesi Haziresi ve çevresinde yapılan yapılaşmaların kaldırıldığı-
nı ifade etmiş, “Türk Amirali ile hiç münasebeti olmadığı halde, onun güzel türbesi 
yanına gömülerek üstüne küçük bir çirkin türbe yapılan Beşiktaş Muhafızı Hasan 
Paşa’nın mezarını kaldıran ve nihayet Barbaros’a bir âbide diken Cumhuriyet Rejimi 
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olmuştur” (Kırdar, 1947, s.65; Akbayar, 1998, s.25)  diyerek İttihat ve Terakki men-
supları ile aynı görüşte olduğunu göstermiştir.

Fotoğraf 10: Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın, Beşiktaş Barbaros Paşa Haziresi içerisindeki türbesi. 
Belediye 21 Mart 1935 tarihinde türbenin hazire içerisinden kaldırılması için aileye bir ay süre 
vermiştir. (Kaynak: Çuluk, 2018, s.30-41). Hasan Paşa Türbesi’nin taşınması ile ilgili kaynaklara 

ulaşılmasında katkı sağlayan Beşiktaş Deniz Müzesi Arşivi’nden Dr. Mehmet Korkmaz’a teşekkür 
ederim.

Fotoğraf 11: Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Haziresinden kaldırılan Beşiktaş Muhafızı Müşir 
Hasan Paşa’nın Türbesi’nin yeri, yukarıda gösterilen fotoğraf 10’a göre işaretlenmiştir. Hasan Paşa 

Türbesi’nin bulunduğu alanın bir kısmı yol içerisinde bir kısmının da hazire içerisinde kaldığı 
anlaşılmaktadır. (Fotoğraf, Salim Aydın Arşivi 23/10/2020.)  

Daha sonra Hasan Paşa Türbesi, belediyenin çevre düzenlemeleri esnasında Barba-
ros Haziresinden kaldırılmıştır (Çınılı, 1947). Paşa, Beşiktaş’ta, Çırağan Sarayı’nın 
arkasında bulunan Yahya Efendi Mezarlığı’na 2 Ocak 1890 tarihinde vefat eden 
annesi Çorumlu Kezban Hanım ile 8 Kasım 1892’de vefat eden ilk eşi Abdullah kızı 
Hacı Hatice Hanım’ın yan tarafına toprak seviyesinde mezar yapılarak defnedil-
miştir. Ancak mezara Hasan Paşa olduğuna dair bir mezar taşı dikilmemesi dikkat 
çekicidir. Daha sonra mezar demirlerine asılı mermer levhaya “Allah Baki Beşiktaş 
Muhafızı Merhum Müşir Hacı Hasan Paşa’nın Ruhuna Fatiha 1321” yazılmıştır. 
Paşanın Barbaros Hayrettin Paşa Haziresinden yıkılan ya da sökülen türbesinin 
mezar taşının nerede olduğu veya ne amaçla kullanıldığı hakkında bir bilgi edini-
lememiştir.

Fotoğraf 12: Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın türbesi Barbaros Hayrettin Paşa Haziresinden 
kaldırıldıktan sonra Yahya Efendi Mezarlığı’nda annesinin ve ilk eşinin yanına taşınmıştır. Demir 

şebekenin arkasındaki mezar taşları Hasan Paşa’nın annesi ve ilk eşine aittir. (Fotoğraf, Salim Aydın 
Arşivi 02/11/2020)

Beşiktaş Muhafızı Hacı Hasan Paşa ile Hacı Hasan Paşa’nın aynı dönemde devlet 
hizmetinde bulunmalarından dolayı bu iki paşanın birbirinden farklı olduğunu 
göstermek maksadıyla Ferik Hacı Hasan Paşa hakkında kısaca bilgi verilmiştir. 
Hacı Hasan Paşa, Aydın vilayetine bağlı Tavas kazası eşrafından Hüseyin Efen-
di’nin oğludur. 18 yaşına geldiğinde askerlik vazifesini yerine getirmeye başlamış 
1856 Girit Muharebesi’ne katılmış ve onbaşılığa terfi etmiştir. Akabinde 1859 Ka-
radağ Muharebesi’nde yararlılık göstererek çavuşluğa terfi etmiş, Hac vazifesini 
yerine getirdikten sonra üsteğmen (mülâzım-ı evvel) vazifesiyle Taşkışla’da görev 
almıştır.  Bir yıl sonra yüzbaşı olmuş, binbaşı olduktan sonra II. Abdülhamid’in 
hizmetine girmiştir. Yarbay ve albaylığa (miralay) terfi etmiş, 1888’de tuğgeneral 
(mirliva), 1889 yılında feriklik rütbesini almıştır. Paşaya, Birinci Osmani ve Mecidi 
Nişanı verilmiş, bunların yanında Rusya, Girit, Karadağ ve Yunan muharebelerine 
katılmasından dolayı da madalya almıştır (Tercüman-ı Hakikat, 1904, nr. 8193-
2993). Müsahiban Ferik Hacı Hasan Paşa yakalandığı hastalık sonucunda Beşiktaş 
Ihlamur Caddesi Bayır Sokağı’ndaki konağında 11 Şubat 1904 yılında vefat etmiş-
tir. Paşanın cenaze masraflarının II. Abdülhamid tarafından Hazine-i Hassa’dan 
karşılanması sağlanmıştır. Cenazeye büyük bir kalabalık,  Beşiktaş Muhafızı Hacı 
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Hasan Paşa, üst düzey komutanlar, polisler, belediye çalışanları ve jandarma subay-
ları katılmıştır. Cenaze namazı Beşiktaş Sinan Paşa Camisi’nde kılındıktan sonra 
paşa Yahya Efendi Mezarlığı’na defnedilmiştir (İkdam, 1904, nr. 3467; Tercüman-ı 
Hakikat, 1904, nr. 8193-2993). Aynı dönemde vazife yapmış iki farklı Hacı Hasan 
Paşa’nın mezarları da Yahya Efendi Mezarlığı’ndadır. Tarafımızdan yapılan ölçüm-
lerde iki mezar birbirine 19.50 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Beşiktaş Muhafızı 
Hacı Hasan Paşa’nın mezarı yürüme yolunun solunda, Tavaslı Hacı Hasan Paşa’nın 
mezarı ise yolun sağındadır ve mezar taşı mevcuttur.

Çorumluların ve Denizlililerin paylaşamadığı iki farklı Hasan Paşa,  Geçmişten 
Günümüze Denizli Yerel Tarih ve Kültür Dergisi, sayı: 44’te aynı kişi olarak değer-
lendirilmiştir. Derginin kapağına Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın resmi konmuş, 
kaynağı belirtilmeyen bir imza eklenmiş, makalede Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
belgeleri kullanılmasına rağmen, “Yedi Sekiz Hasan Paşa Nikfer doğumludur. Yeni-
çeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra ordunun asker ihtiyacı için yaşı 13-15 arasın-
da olan gürbüz, sağlam ve zeki çocuklar yetiştirilmek üzere askerî okul ve kışlalarda 
toplatılmaktaydı. Hasan Paşa da bu şekilde küçük yaşta İstanbul’a gitmiş tahsil ve 
askerlik hayatını orada tamamlamıştır. Ermeni İsyanları sırasında isyan merkezi 
haline getirilen Merzifon’a karşı güvenlik kuşağı oluşturulması düşüncesi ile ‘Müslü-
manı çok olan’ Çorum’un sancak yapılmasını sağladı. Lise açtırdı. Saat kulesi ve kü-
tüphane yaptırdı. Cami, türbe, medrese, çeşme gibi yapıları tamir ettirdi. İstanbul’da 
Çorumlulara sahip çıktı. Onların Ermeni fesadına karşı uyanık ve bilgili olmaları 
için gereken desteği fazlasıyla verdi. Bu yakınlık sebebi ile de hem Çorumlular tara-
fından benimsenmiş hem de Çorumlu addedilmiştir” (Çetin, s.17). Yorumuyla ma-
kale yazarı tarafından yapılan değerlendirmede yanılgıya düşüldüğü tarafımızdan 
tespit edilmiştir. 

Fotoğraf 13: Beşiktaş Muhafızı Müşir Hasan Paşa’nın Beşiktaş Yahya Efendi Mezarlığı’nda bulunan ve 
kendisiyle aynı dönemde yaşamış Aydın Vilayeti Denizli Tavas kasabasından Ferik Hacı Hasan Paşa ile 
karıştırılmaması için Aydınlı Hasan Paşa’nın mezar taşına yer verilmiştir.  Mezar taşında: “Hüve’l-bâkî 
Musâhibân ve yâverân-ı Hazret-i Şehriyârîden Ve ferîkân-ı kiramdan Hâcı Hasan Paşanın Ve kâffe-i 
ehl-i îmân Ervâhîçün fâtiha Sene 1319 Fî 29 Kânûn-ı sânî” (11 Şubat 1904) yazılıdır. Mezar taşının 
tespiti ve yazıların okunması, Yahya Efendi Haziresinde mezar taşları üzerine araştırma yapan Doç. 

Dr. Şefaattin Deniz’den temin edilmiştir. Bu paylaşımı için kendisine teşekkür ederim. Fotoğraf: Salim 
Aydın arşivi 23/10/2020)

Paşanın vefatından sonra, oğullarının Osmanlı bürokrasisinde etkilerini devam et-
miş, 11 Haziran 1913 yılında Mahmud Şevket Paşa’ya yapılan suikast sonucunda, 
14 Haziran’da Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın oğulları Emin ve Said Paşalar tu-
tuklanmıştır (Birbudak, 2013, s.81). Şevket Paşa suikastında tutuklanan Said Paşa 
da babası Hasan Paşa gibi Vaniköy’de yalı sahibi olmuş, bu yalıda Osmanlı Dev-
leti’nin son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında en önemli mu-
sikişinaslarından Üsküdarlı Lem’i Atlı misafir olarak kalmıştır (Talu, 2015, s.188). 
Said Paşa musikiye merakının yanında, aynı zamanda İstanbul’un meşhur horoz 
dövüştürücüleri arasında yer almıştır (Şenel, 1997, s.317).

Yalı Kültürü, Kanlıca ve Yedi Sekiz Hasan Paşa Yalısı

Doğu Roma İmparatorluğu’nda, Boğaziçi’nde genellikle balıkçı köyleri vardı. 
1453’de Fatih Sultan Mehmed’in (1451-1481) İstanbul’u fethi ile Boğaziçi, Türkle-
rin tenezzüh anlayışına celp etmiş, Fatih Sultan Mehmed Beykoz’da Tokatköy Kas-
rı’nı yaptırmıştır. Boğaziçi’nde yalılar daha çok III. Ahmed döneminde (1703-1730) 
yapılmaya başlanmış,   Boğaziçi’nin en rağbet gördüğü dönem ise 1853-56 Kırım 
Savaşı sırasında özellikle İngiliz ve Fransız komutan ve askerlerin Boğaziçi’nde yalı 
kiralamaya başladığı zamanlarda olmuştur (Ekimoğlu, 1970, s.7). O dönemde Ada-
lar ve Kadıköy yerleşim ve kültür olarak çok gelişmediği için Boğaziçi yalıları çok 
rağbet görmüştür. Beyoğlu ve Boğaziçi İngiliz ve Fransız askerlerin eğlence yeri 
olmuş, esnaf ve köylüler bu durumdan memnun kalmıştır. Mehtaplı gecelerde ise 
Boğaziçi resmi yapılacak bir güzellikte olmuştur. Kırım Harbi’nden sonra da asker-
lerin bıraktığı sosyal yaşamdaki etkiler devam etmiş, Boğaziçi muhteşem gösterişli 
yalılarıyla Abdülmecid döneminde de İstanbulluları kendine çekmiştir (Ekimoğlu, 
1970, s.7). Abdülaziz dönemlerinde Boğaziçi’nde saraylar, kasırlar arttığı gibi, ya-
lılar da artmıştır. II. Abdülhamid döneminde, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 
sonra İstanbul’a çok fazla muhacir geldiği için yalılara muhacirler yerleştirilmeye 
başlanmış, bu yüzden bazı yalılar bakımsız kalmıştır.

Muhacirlerin yalılara yerleştirilmesine binaen bir de Osmanlı Devleti’nin son yıl-
larında, özellikle 1911-12 Trablusgarp Savaşı, 1912-13 Balkan Savaşları, 1914-1918 
Birinci Dünya Savaşı, 1919-22 yılları arasında Milli Mücadele dönemi ile Osman-
lı ekonomisi iyice çökme noktasına gelmiştir. Bunlara ilaveten 13 Kasım 1918-5 
Ekim 1923 tarihleri arasında İstanbul’un itilaf devletleri tarafından işgaliyle, diğer 
yapılarda olduğu gibi yalıların birçoğunun bakımı yapılamamış, Hasan Paşa Yalısı 
da bu mağduriyeti yaşayanlardan birisi olmuştur. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurulmasıyla Ankara’nın başkent olması, bürokrasinin ve elçiliklerin An-
kara’ya taşınması ekonomik çöküntüye bir de siyasi boyut eklemiş, böylece Boğazi-
çi’ndeki yalıların birçoğu bakımsız kalmış, bir kısmı da yıkılarak mahrukatçı yeri, 
yani kömür ve odun depoları olmuştur. Bunun en iyi örneği Beşiktaş ilçesi Ortaköy 
ile Kuruçeşme semtleri arasıdır. 1990’lı yıllardan itibaren depo olarak kullanılan 
alanlarda tekrardan yalılar yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Yedi-Sekiz Hasan 
Paşa Yalısı da nasibini almıştır: 1974-1992 yıllarına ait fotoğraflara bakıldığında ya-
lının mehtabiye köşkünün yıkılmış olduğu anlaşılmaktadır (Erdenen, 1993, s.76). 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 833832

Yalılar genellikle üçe ayrılır. Denizle temas halinde olan yalılara “leb-i derya”, de-
nizden biraz gerideyse “yalı”, önünden yol geçiyorsa, “yol yalısı” tabiri kullanılır. 
Denizden beş-on metre ya da daha yüksekte olan denizi gören yapılara köşk de-
nir. Bazı yalıların köşkleri de vardır. Bunun en güzel örneği Mihriabat Körfezi ile 
Anadoluhisarı arasındaki Marki Necip Bey Yalısı ve Köşkü’dür. Yalılar, bahçelerin-
de özellikle de kameriyelerde morsalkımları, erguvanları, defneleri, manolyaları, 
sümbülleri, zambakları, karanfilleri, gülleri, hanımelleri, hortansiya demetleri, lüle 
krizantemleri ile mevsimlerin yürüyüşünü bildiren koku ve renkleriyle kendini 
belli ederler. (Ünaydın, 1938, s.39-47). Kanlıca’daki yalıları çiçekler ve ağaçlar süs-
lerken, Hasan Paşa Yalısı’nın arka taraflarında ve Mihriabat Korusu’nda labada, re-
zene, ballıbaba hatta mantarlar hâlâ vardır (Dursun, 2002, s.93). Ayrıca Kanlıca’da 
hüdâyı nabit mahmuz çiçekleri de kendini göstermektedir (Dursun, 2016, s.34).

Kanlıca’da, çiçekleri, ağaçları ve hüdâyı nabit bitkileriyle ön plana çıkan Beşiktaş 
Muhafızı Hasan Paşa Yalısı Çakalburnu’ndadır. Yalı, ilk beşik çatılı olarak Selami 
Efendi tarafından inşa ettirilmiş, sonra Şerif Abdülmuttalib Efendi’ye satılmış, 
üçüncü sahibi Üsküdar Mutasarrıfı Asaf Paşa olmuştur (Genim, 2012, s.258; Şim-
şek, 2011, s.114). XIX. yüzyılda Asaf Paşa Yalısı olarak bilinen Hasan Paşa Yalısı 
(Koçu, 1961, s.2874-2875), leb-i derya olma özelliğine (denizle temas halinde) sa-
hip, yan tarafında ve arkada bahçesi olan bir yalıdır. Yalının sözlük anlamı yalamak 
fiilinden gelmekte olup, suyun yaladığı yer demektir (Ekimoğlu, 1970, s.3). Eldem, 
Çubuklu ile Kanlıca arasında bulanan yalıların fotoğraflarını yayınlamıştır. XIX. 
yüzyılda çekilmiş bu fotoğrafta, 1970 ve 1990’lı yılların fotoğraflarında olmayan, 
yalının yanında bulunan mehtabiye köşkü görünmektedir (Eldem, 1979, s.264-
265). 

Fotoğraf 14: Alt fotoğrafta sağda mehtabiye köşkü ile birlikte Yedi-Sekiz Hasan Paşa Yalısı, solda 
büyük olan yalı Ahmet Rasim Paşa Yalısı’dır. (Kaynak: Eldem, S. H. 1979, s.264-265.)

Asaf Paşa’dan sonra yalı Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’ya geçmiş, paşanın vefatıyla 
yalı, torunu Bedia Hanım’a kalmıştır (Akşit, 2014, s.270). 1940’lı yıllarda Hasan 
Paşa Yalısı ismi kullanılmaz olsa da (Ekimoğlu, 1970, s.99), günümüzde daha çok 
Yedi Sekiz Hasan Paşa Yalısı olarak bilinmektedir. Hasan Paşa’nın yaşadığı dönem-
lerde ve 1940’lı yıllara kadar paşa, daha çok “Beşiktaş Muhafızı” olarak bilinmiştir. 
Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa yerine, Yedi-Sekiz Hasan Paşa ismini ilk defa Ço-
rum’da 30 Eylül 1965’te çıkarılan “Akşam Yıldızı” özel sayısında yer verilmiştir (Er-
koç, 2015, s.246).

Fotoğraf 15: Hasan Paşa Yalısı’nın bahçesiyle beraber denizden görünümü, (Kaynak: Ircica 
Kütüphanesi Yer Nr: FNA.00.67.10, Demirbaş Nr: F100355, C.1.)   

Paşanın imzasının getirdiği hikâye, halkın daha çok dikkatini çektiği anlaşılmak-
tadır. 1940’lı yıllarda yazılan makalelere bakıldığında “Beşiktaş Muhafızı” olarak 
geçmektedir. Çünkü Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Belgelerinde Ye-
di-Sekiz Hasan Paşa lakabının kullanılmadığını, daha çok Beşiktaş Muhafızı Hasan 
Paşa ya da  Beşiktaş Ser Polis Memuru Müşir Hasan Paşa olarak geçmekte olduğu 
görülmektedir (BOA, ML.EEM., 425/27; Y.. PRK. ASK., 61/23; Y.. EE.. 16/38; )

Paşanın ayrıca Kanlıca’daki yalı haricinde, Beşiktaş ve Sarıyer’de birer köşkü vardı. 
Beşiktaş Abbas Ağa Parkı yanındaki köşk, Kanlıca’daki yalıya benziyordu (Belge, 
1997, s.60). Hasan Paşa’nın isminin günümüzde Beşiktaş’ta daha çok bilinmesinin 
nedeni, Beşiktaş’ın en eski müesseselerinden birisi olan Yedi-Sekiz Paşa Fırını’dır. 
Bu fırın hâlâ işletilmekte olup, paşanın ailesiyle bir ilgisi yoktur. 
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Fotoğraf 16: Beşiktaş Hasan Paşa Köşkü sağdan ikinci ahşap olan (Cihannüma Mahallesi Doğan 
Sokakta, Yayıncı:16/04/1972), (Kaynak: Ircica Kütüphanesi Yer Nr: FNA.00.98,39, Demirbaş Nr: 

F102773, C.1.)   

Fotoğraf 17: Beşiktaş merkezde Sinanpaşa Mahallesi, Şehit Asım Caddesi, no:8 Yedi-Sekiz Hasan Paşa 
Fırını (Kaynak: Salim Aydın arşivi 20/10/2020)

Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa Yalısı, Beykoz ilçesi Çubuklu ile Kanlıca arasında, 
ada 17/parsel 1’de bulunmaktadır. XIX. yüzyılın tipik yalı özelliklerini göstermekle 
birlikte, Boğaziçi’nde çok az görülen çatısında odası olan yalılardan birisidir (Er-
denen, 1993, s.76-77). Yalı arkadan öne doğru incelmekte, böylece yanlardan pen-
cere açılarak Boğaziçi’ni daha geniş açıyla seyretmek mümkün olmaktadır. Aynı 
durum, ön cephe için de geçerli olup çevreyi yanlardan açılan pencerelerle daha 
iyi görebilmek için yalının birinci ve çatı katında, ahşaptan yapılan payanda ya da 
eliböğründelerle alttan desteklenen cumba bulunmaktadır. Böylece hem denizi ve 
çevreyi görmek için geniş açı hem de yazın hafif rüzgârda dahi serinliğin daha 
fazla hissedilmesi sağlanmıştır. Yalının 1970’li yıllarda bakımsız hali fotoğraflara 
yansımıştır (Balcı, 1975, s.93). 

Fotoğraf 18: 1975 yılında Hasan Paşa Yalısı’nın bakımsız hali. Bu dönemde Boğaziçi’nde birçok yalı, 
Hasan Paşa Yalısı gibi bakımsız bir durumdaydı. O dönemin yalılarının bazılarını gösteren albüm 

için bakınız: (Kaynak: Balcı, P. (1975), Eski İstanbul Evleri Ve Boğaziçi Yalıları, İstanbul, Doğan Kardeş 
Matbaacılık)

Aynı yıllarda Abdülhak Şinasi Hisar; Kanlıca Burnu’nda (Çakalburnu) bir yalıda 
kaldığından bahsederek, yalı hayatının güzelliklerini ve özelliklerini çok güzel an-
latmıştır. Hisar’ın çok güzel anlattığı burundaki yalının, Rasim Paşa ya da Hasan 
Paşa yalısı olma ihtimali yüksektir (Hisar, 1968, s.65-75). Hasan Paşa Yalısı’nda ol-
duğu gibi, Boğaziçi’ndeki tipik Müslim yalıları genellikle iki katlı, önünde cumbası, 
yanlarda şahnişin olur ve yalılar bahçe içerisinde bulunurdu. Hasan Paşa Yalısı’nın 
Kanlıca tarafında bulunan ve bir dönem kayıkhane olarak kullanılan bölümü son-
radan kapatılmıştır (Bornovalı, 2018, s.219). Anadolu yakası yalıları, Kuzguncuk 
hariç,  genellikle iki katlı ve bahçeli yalı olma özelliğini gösterir. Kuzguncuk’taki 
yalıların bir kısmı bitişik nizam yapılmıştır. Bitişik nizam yapılarda, Osmanlı İs-
tanbul’unda genellikle gayrimüslimler yaşamıştır. Bunun en iyi örnekleri Rumeli 
yakasında gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı Arnavutköy, Yeniköy ve Bü-
yükdere sıralı yalılarıdır. Arnavutköy ve Büyükdere sıralı yalılarının 1980 sonrası 
önlerinden kazıklı yol geçmesinden dolayı bir nevi leb-i derya olma özelliklerini 
yitirmişlerdir. 
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Tipik Müslim yalılarının genellikle arkadan öne doğru incelmesiyle yanlardan 
pencereler açılır, böylece zevk-i selim örneği sergilenirdi. Yalıların incelmesiyle ve 
yanlardan pencere açılmasıyla yalı sakinleri daha geniş açıyla Boğaziçi’ni görürdü. 
Bu yüzden yalının önüne ağaç dikilmezdi. Bu durum Osmanlı İstanbul’undaki üç 
selim anlayışının bir tezahürüydü. Bunların birincisi zevk-i selim, ince zevk sahi-
bi demektir. İnsanların yalısından, bahçesinden ve yaşantısından ince zevk sahibi 
olup olmadıkları anlaşırdı. İkincisi akl-ı selim; insanın işinden, aşından, yani ka-
zancından ve mesleğinden belli olur. Üçüncüsü ise kalb-i selim, o da Allah ile kul 
arasındaki rabıtadır. 

Yukarıda anlatıldığı gibi, zevk-i selim sahibi yalılarının önünde yalı kazığı bulunur-
du. Osmanlı İstanbul’unda yalılar alışverişini genellikle denizden geçen sandallar 
vasıtasıyla yapar, bu yüzden sandallar bu kazıklara bağlanırdı. Bu durum İstanbul 
sosyolojine girmiş, devamlı sabit duran birisine “yalı kazığı gibi durma” tabiri kul-
lanılmıştır. 

Yalıların Boğaziçi’nde tekrar değer kazanmaya başlaması, 1970’li yıllarda rastladı. 
Bu dönem, özellikle de 1980’li yıllarda yalıların bir kısmı el değiştirmeye başla-
mış, 1990’lı yıllara gelindiğinde Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa Yalısı da satılığa 
çıkarılanlardan birisi olmuştu. 25 Ocak 1992’de Milliyet gazetesindeki haberde, Ye-
di-Sekiz Hasan Paşa Yalısı fotoğrafı konularak, Kanlıca’daki yalı, Anadoluhisarı’nda 
gösterilmiş, “1200 metrekare bahçe içerisinde, 300 metrekare kullanım alanı olan ve 
içerisinde antika eşyaları bulunan iki katlı yalı 66 milyara (12 milyon dolar) satışa 
çıkarıldı” haberi birinci sayfadan verilmişti (Milliyet, 25 Ocak 1992). 

Fotoğraf 19: Yedi-Sekiz Hasan Paşa Yalısı (Kaynak: Milliyet 25 Ocak 1992. Yalının Satılığa çıkarıldığı 
dönem)

Daha sonra yalının sahibi Haluk Erben olmuş, o da yalıyı 2009 yılında satılığa çı-
karmıştır. Yalı satılığa çıkarıldığı yıl, Abdi İbrahim İlaç Sanayi yönetim kurulu baş-
kanı Nezih Barut tarafından satın alınmıştır. Yalının ana binasının yanında 80 met-
rekarelik müştemilatı ile yaklaşık 30 metrekarelik mehtabiye köşkü bulunmaktadır. 
Son dönemde yalı bahçesine bir de havuz yapılmıştır (Hürriyet, 5 Ağustos 2009). 

Boğaziçi’ndeki yalılar, dünyanın da dikkatini çekmektedir. Bunun en önemli ör-
neklerinden birisi Amerikan tasarım dergilerinden “Architectural Digest”dir. Dergi 
muhabirleri İstanbul’a gelerek tarihi yalıların hem içerden hem de dışardan fotoğ-
raflarını çekmişler, bu fotoğraflar hem dergide hem de derginin internet sitesin-
de yayınlanmıştır. Bu tarihi yalılar içerisinde iç tezyinatı, klasik tavrı ve salondaki 
fıskiyesiyle Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa Yalısı öne çıkanlardan birisi olmuştur 
(Takvim, 14 Nisan 2018).

Fotoğraf 20: Yedi-Sekiz Hasan Paşa Yalısı iç mekân (Kaynak: Takvim Gazetesi, 14 Nisan 2018.)

Günümüzde Yedi-Sekiz Hasan Paşa Yalısı, yakın dönemde bakımlı hali ve yanın-
daki mehtabiye köşkü ve aşıboyası rengiyle dikkat çeken, bahçesiyle ön plana çıkan 
yalılardan biri olma özelliği ile Kanlıca’nın en gözde yalılarından birisidir.
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Sonuç

Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa, Çorum’da doğmuş gençlik yıllarını babasının ya-
nında çalışarak geçirmiştir. Askerliğini icra ettiği dönemde, 1853-56 Osmanlı-Rus 
Savaşı esnasında özellikle Kırım Gözleve ve Anapa’da yararlılık gösterdiği yazılmış 
olsa da bunun akademik bir kaynağı tespit edilememiştir. Balıkesir ve civarında 
ayaklanmaları bastırdığına dair kaynak gösterilmiştir, ancak o kaynakta ne bir ko-
mutan ne de Hasan ismi geçmektedir. 

Hasan Paşa 1877-78 (93 Harbi) Osmanlı-Rus Harbinde, Anadolu cephesinde, Ar-
dahan’da Ruslara karşı savaşmış, ancak bu cephede Osmanlı ordusu bir başarı gös-
terememiştir. Paşa, Abdülaziz döneminde ilk defa karakol komutanlığında görev 
almış, padişahın tahttan indirilmesiyle memleketi Çorum’a dönmüş, II. Abdülha-
mid’in sultan olmasıyla tekrar Beşiktaş Muhafızı olmuştur. Paşanın şöhretini artı-
ran en önemli unsur Çırağan Vakası olmuş, bu olayda Ali Suavi’nin ölümüne neden 
olarak, baskının başarılı olamamasında önemli bir rol oynamıştır. Paşa, Beşiktaş’ta-
ki bütün olaylarla ilgilenmiştir. Bunun en güzel örnekleri “Benli Hürmüz” olayı ve 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün antrenmanlarıdır.

Paşanın, Beşiktaş Muhafızlığı yanında kendine bağlı hafiyelerle II. Abdülhamid’e 
jurnal ulaştırması da önemlidir. Bunun en iyi örneği, Karaköy’de Ermenilerin Os-
manlı Bankası baskınıdır. Bu yönüyle de Hasan Paşa, II. Abdülhamid döneminde 
Hafiye-i Şehriyâri unvanını alanlar arasındadır. 

Paşa doğduğu ve gençlik yıllarının geçtiği Çorum’a bağlılığını devam ettirmiş, 
aynı zamanda siyasi gücünü de kullanarak Ankara Valisi Abidin Paşa ile birlikte, 
1894 yılında Çorum, Ankara’ya bağlı sancak merkezi haline getirilmiştir. Paşa, Ço-
rum Ulu Cami avlusunda bir kütüphane binası inşa ettirmiştir. Hasan Paşa, ayrıca 
Çorum Saat Kulesinin yapımında önemli rol oynamıştır. Ayrıca Çorumluların ve 
Denizlililerin paylaşamadığı Hacı Hasan Paşa’nın, iki farklı Hasan Paşa olduğu ta-
rafımızdan ortaya çıkarılmış, Denizli, Tavas ilçesinden olan Ferik Hacı Hasan Paşa 
hakkında da kısaca bilgi verilmiştir.

Paşa, yaz mevsiminde Beykoz Kanlıca’daki yalısında yaşamıştır. Paşanın vefatından 
sonra yalı torununa kalmıştır. Kanlıca ile Çubuklu sınırında Çakalburnu adı veri-
len mevkide yapılan yalı, beşik çatısı ve mehtabiye köşküyle dikkat çekmektedir. 
Su basman katı ile iki kattan oluşan yalının çatı katı da bulunmaktadır. Yalının ilk 
sahibi Hasan Paşa değildir. Yalının Asaf Paşa’dan Hasan Paşa’ya geçtiği değerlen-
dirilmektedir. Yalı; manzarası, klasik üslubu ve aşı boyasıyla Boğaziçi’nde en çok 
dikkat çeken yalılardan birisidir. Hasan Paşa Yalısı, günümüzde Beykoz’un adından 
en çok söz edilen yalılarındandır. Özellikle yalının iç dekorasyonunun sahipleri 
tarafından da aslına uygun olarak yapılması ve bu fotoğrafların dünya kamuoyuyla 
paylaşılması, İstanbul ve Boğaziçi’nin önemini ortaya koymaktadır.

Beşiktaş Muhafızı Müşir Hasan Paşa’yı bilinir kılan önemli etmenler vardır. Bun-
ların başında uzun yıllar Beşiktaş Muhafızlığı yapması, Boğaziçi ve Beykoz’un en 
önemli yalılarından birisine sahip olması, Beşiktaş merkezde Hasan Paşa’nın adıyla 
bir fırının bulunması ve okuma ve yazması olmadığı için Arapça rakamlarla attığı 

ifade edilen imzasıdır. Ancak yaptığımız araştırmada ve Osmanlı Arşivi vesikala-
rında Hasan Paşa’nın imzası ortaya çıkarılmıştır. Yedi-Sekiz Hasan Paşa tabirine 
1940 yılı öncesinde rastlanamamıştır. Paşanın okuma ve yazması olmadığına dair 
ilk yazılı kaynakların, literatüre 1940’tan sonra girdiği görülmektedir. Oysa Ha-
san Paşa, Çorum’da sıbyan mektebine gitmiştir. Paşanın okuma yazma bilmediğine 
dair yazıların, paşanın türbesinin ve mezarının Barbaros Hayrettin Paşa Haziresin-
den kaldırılmasından sonra gündeme gelmesi dikkat çekmektedir. 
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Hasan Paşa Yalısı ön cepheden görünüm. Ağustos 2020. (Kaynak: Salim Aydın Arşivi)

EK 5:

Kanlıca Hasan Paşa Yalısı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması: https://
parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/cografi/41.10263671139912/29.06624883413315 (22/10/2020)

EK 6:

Kanlıca Hasan Paşa Yalısı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması: https://
parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/cografi/41.10263671139912/29.06624883413315 (22/10/2020)
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EK 7:

Kanlıca Hasan Paşa Yalısı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması: https://
parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/cografi/41.10263671139912/29.06624883413315 (22/10/2020)

EK 8:

Beşiktaş Muhafızı Müşir Hasan Paşa şeceresi. (Kaynak: Ircica Kütüphanesi Edip Özkale Şahıs Arşivi) 

EK 9:

Süleymaniye Kütüphanesi, “Süheyl Ünver Dosyalarında Kitap Severler” dosyası, Hususî Kütüphaneler 
başlığı adı altında Hasan Paşa ile ilgili yukarıdaki Osmanlı Türkçesinde: “Hasan Paşa Çorum’da. 

Sultan Hamid’in Beşiktaş Muhafızı diye ma’ruf. Okuması ve yazması olmamakla ma’ruf. İmzasını bir 
eski harflerle 7(V) başına yine eski harflerle 8 (Λ) harflerini sıralar ve arasına bir çizgi çeker ve imzasını 
böyle atarmış. Çok dürüst olarak tanınmıştır. Kendi yurdu Çorum’da bir kütüphane kurarak İstanbul’dan 

satın aldığı kitapları çuvallarla oraya gönderirmiş. Okuyamadım herkes cahil kalmasın okusun diye 
bir kütüphane oraya kurdum, dermiş. Zamanının kitap satıcıları (sahaflar) paşa bilmediği içün bu 
senin kütüphanede yoktur diye aynı olanlarından başka olanları da satarlarmış ki 1974’de Çorum’u 
ziyaretimde bu makule nüshaları gördüm. Fihristi mükemmel şimdi İl Kütüphanesi’ne eski yerinden 

nakl etmişler ve herkesin istifadesine arz edilmiştir”. (Kaynak: Yavuz Argıt Armağanı, 2012, s.390-391, 
401). 1974 yılı veya daha sonrasında kaleme alınan yazıda, paşanın okuma ve yazma bilmediğinin 

mışlı - mişli geçmiş zamanla verilmesi dikkat edilmesi gereken husustur. Yine, paşanın okuma yazma 
bilmediği, imzasını yukarıda zikredildiği gibi attığına dair söylemlerin 1940’dan sonra çıktığı, 1940 

öncesinde kitaplarda ve belgelerde 7-8 tabirinin kullanılmadığı gözden kaçmamalıdır.
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EK 10:

Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın yağlıboya tablosu (Kaynak: İBB. Atatürk Kitaplığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Koleksiyonu, env. no: 12518).

EK 11:

Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’nın yağlıboya tablosunun arkasına çizilmiş epikrizi (Kaynak: İBB. 
Atatürk Kitaplığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koleksiyonu, env. no: 125

Ali Rıza Öge’nin Hatıralarında 
Beykoz

Yücel YİĞİT1

Giriş

Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden yaklaşık on bir ay sonra 1175 yaka 
numarasıyla polisliğe kabul edilen Ali Rıza Efendi, çalışkanlığı, kıvrak zekâsı ve ka-
rakterleriyle ön plana çıkmış ve Dâhiliye Nazırı Talat Paşa’nın ilk muhafızı olmuş-
tur. Kadimî Baba mahlasıyla şiirler de kaleme alan Ali Rıza Efendi, aynı zamanda 
bir Bektaşi Babası ve koyu bir İttihatçıdır. Hâtıralarını Cumhuriyet Döneminde 
“Zabıta Hayatımda Neler Gördüm Neler Geçirdim?” ismiyle neşretmiştir.

Mesleğe ilk adımı attıktan sonra vazifesini İstanbul’da Emniyet Müdürlüğünün 
Kısm-ı Adlî kısmında Ermeni Masası’nda sürdürmüştür. Tehcir yasası sonrası baş-
kentteki komitacı Ermenilerin takibi, yakalanmasında faal rol almıştır. Lakin bu 
hassas vazife Mondros Mütarekesi sonrası ona pahalıya patlamış ve görevinden 
uzaklaştırılmıştır. Memuriyete ara vermek zorunda kalan Bektaşi Babası, ailesinin 
giderlerini karşılamak için eşinin köyü Beykoz Akbaba’ya yerleşmiştir. 

Beykoz’da mesai arkadaşı emniyet müdürlerinden Murat Bey (Germen) ile önce 
tavuk yetiştirmeye sonra da fasulye üretmeye başlamıştır. Ancak komitacı Ermeni-

1 Doç. Dr., Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi, yigit21@hotmail.com
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ler, Beykoz’da hayatını idame ettirmeye çalışan Ali Rıza Efendi’nin peşini bırakma-
mış ve onu 1 Mayıs 1919 tarihinde pusuya düşürmüşlerdir. Ölümden dönen ve ağır 
yaralanan eski emniyetçinin hayatı kararmış ve son nefesine kadar onlarca defa 
ameliyat geçirerek hayata tutunmaya çalışmıştır.  

Çalışmamızın temel amacını, Ali Rıza Efendi’nin gözünden Mütareke günlerinde 
Beykoz’da yaşanan bazı siyasi ve asayiş olaylar oluşturmaktadır. Yine Kuvâ-yi Milli-
yecilerin faaliyetleri de konumuz içerisinde yer almaktadır. Araştırmamızın krono-
lojik çerçevesi, 1918-1920 yılları arasını kapsamaktadır. Ali Rıza Efendi hakkında 
Devlet Arşivleri Başkanlığında herhangi bir vesikanın bulunmaması araştırmanın 
zenginleşmesine mani olmuştur. Sade bir dille kaleme alınan hâtıraların Beykoz 
kısmıyla resmi vesikalar uyuşmaktadır. Dolayısıyla eski serkomiser, duygularını 
satırlara dökerken gerçeklerden sapmamıştır. Eserinin bazı kısımlarına tarih düş-
memesi araştırmacıları en çok zorlayan konuların başında gelmektedir. Bu durum-
da verilen bilgilerin teyidi ancak diğer kaynaklarla mümkün olmaktadır. İnceleme 
hazırlarken yazarın hâtıratı dışında Emniyet Genel Müdürlüğündeki şahsi dosyası 
ile bazı süreli yayınlardan da istifade edilmiştir.

1-Ali Rıza (Öge) Kimdir? 

Emniyet Genel Müdürlüğündeki sicil kaydına göre orta boylu, elâ gözlü, esmerce 
benizli ve herhangi bir noksanı olmayan Ali Rıza Efendi, 1882 yılının Eylül ayın-
da Edirne’nin Malkara kasabasında Camiî Atik mahallesinde Hüseyin Efendi ile 
Emine Hanım çiftinin ikinci evladı olarak dünyaya gelmiştir2. İlköğrenimine doğ-
duğu kasabanın mekteb-i İbtidâisinde başlamıştır. Beş yıl süren ilk mektepten üs-
tün başarıyla mezun olduktan sonra Rüştiye mektebine kaydını yaptırmıştır. Üç 
yıl devam eden Rüştiye mektebini ikincilikle bitirmiştir3. Bir süre Müderris Hâfız 
Emin Efendi’den özel ders almıştır. Onun yeteneklerinin farkına varan muallimleri, 
ailesinden eğitimine Edirne’de devam etmesini talep etmişlerdir ancak ailenin baş-
ka bir geçim kaynağı olmadığından bu fikre sıcak bakmamışlardır. Buna rağmen 
dört-beş ay kadar İstanbul’da Çarkçı Mektebinde idadi eğitimine devam etmişse de 
sevmediği bu mektepten ayrılmıştır4. Zira mezuniyeti hakkında bir bilgi mevcut 
değildir. Bu sırada ana dilinin yanında Rumca öğrenmeye heves salmışsa da çok 
fazla ilerletememiştir5.

2 Cafer Şen, Ali Rıza Efendinin 1881 tarihinde doğduğunu belirtmektedir. Ancak EGM Arşivindeki özlük dosyasında 
1882 olduğu sabittir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge 
No: 2-67; Cafer Şen, “Bir Bektaşi Babası; Ali Rıza Öge’nin Hayatı ve Eserleri”, Kurgan Edebiyat, S. 5, Ankara, 2012, s. 7; 
Eyüp Şahin, Mütareke Döneminde İstanbul Polisi, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2016, s. 178.
3 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 74.
4 Bedri Noyan Dedebaba, Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik, C.VI, Ardıç Yayınları, Ankara, 2003, s. 268-269.
5 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 71.

Belge 1: Ali Rıza Öge’nin 20 Temmuz 1911 Tarihli  Eski Harflerle Basılı Nüfus Tezkeresi, EGM Arşivi

1896 yılının Ağustos ayında Malkara Nüfus Kalemi’nde memuriyet hayatına atıl-
mıştır. Altı yıl kadar burada görev yaptıktan sonra bir yıl da Malkara’daki Mahke-
me-i Bidayet kaleminde çalıştıktan sonra vatani görevi yapmak üzere 1903 yılında 
Edirne’de askere alınmıştır. Babası, 23 Ekim 1906 tarihinde bedel-i nakdîsini öde-
diği için vatani hizmetini yarıda bırakarak Malkara’ya dönmüştür. Ali Rıza Efendi, 
19 Mart 1906 tarihinde beş arkadaşı ile beraber Karaağaç Hasip Baba Dergâhında, 
Hüseyin Zeki Baba’dan nasip ve Bektaşîlik icazet-nâmesi almıştır. İki sene kadar 
bu dergâha, dört-beş ay kadar da Kalkandelen Harabatî Dergâhına derviş olarak 
devam etmiştir. Ocak 1910 tarihine kadar ailesiyle birlikte çiftçilikle iştigal etmiştir. 
Aynı ay İstanbul’a gelmiş ve polis olmak için dilekçe vermiştir6.

Fotoğraf 1: Bektaşi Babası Kisvesiyle Ali Rıza ÖGE, İBB Atatürk Kitaplığı

6 Ali Rıza Öge, İstihbaratçı Bir Bektaşi’nin Hâtıraları (Zabıta Hayatımda Neler Gördüm Neler Geçirdim), Hazırlayan-
lar: Ali Birinci-Yücel Yiğit, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2018, s. XI-XII.
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Muameleleri devam ederken emsalleri gibi Harbiye Nezareti bünyesinde bulunan 
Nizamiye 4. Alayı’nın 4. Taburunda silahaltına alınarak dört hafta talime tâbi tu-
tulmuştur.  Talimden sonra 29 Mart 1910 tarihinde dört yüz kuruş maaşla Beyoğlu 
Polis Merkezi’ne tayin edilmiştir. Şüphesiz Beyoğlu’nda göreve başlamasında Rum-
ca biliyor olmasının etkisi büyüktür. İki ay kadar çalıştıktan sonra emniyet teşki-
latındaki taharri sınıfına ayrılmıştır. Eylül 1910’da İstanbul Polis Müdüriyeti ta-
harri bölüğüne, becayiş suretiyle nakledilmiştir. Yedi ay sonra komiser muavinliği 
sınavını kazanarak 30 Aralık 1910 tarihinde bu unvana altı yüz kuruşla terfi etmiş 
ve İstanbul Polis Müdüriyet-i Umûmiyesi Kısm-ı Adlî Kaleminde mesaisine başla-
mıştır. İstanbul’da geçim sıkıntısı yaşayan Ali Rıza Efendi, 26 Ocak 1912 tarihinde 
verdiği bir dilekçeyle birçok akrabasının bulunduğu Selanik’e tayinini istemiştir. 
Talebi uygun görülmüş ve 30 Mart 1912 tarihinde ilişiği kesilmiştir. Lakin komiser 
muavini, burada uzun süre kalamamış ve izinli olarak İstanbul’a geri dönmüş ve 
tayininin geri başkente yapılması talebinde bulunmuştur. 23 Mayıs 1912 tarihinde 
1175 yaka numarasıyla İstanbul Polis Müdüriyetinde komiser muavinliği vazifesi-
ne dönmüştür7.  Eylül 1912’de İngiliz ve Mısır hükümetlerinin ısrarıyla İttihatçıla-
rın yakın temasta olduğu Abdülaziz Çaviş’i teslim etmek üzere deniz yoluyla Mı-
sır’a gönderilmiştir. Bu sırada Talat Paşa’yı yakından tanıma fırsatı olmuş ve onun 
ilk muhafızı olmuştur8.  

Zekâsı ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Ali Rıza Efendi’nin, 8 Mart 1914 tarihinde 
Beyoğlu Polis Merkezi’ne ikinci sınıf taharri memuru olarak ataması gerçekleşti-
rilmiştir. Ancak yaklaşık dokuz ay burada görev yaptıktan sonra 14 Aralık 1914 
tarihinde yine aynı rütbeyle İstanbul Polis Müdüriyet-i Umûmiyesi’ne dönüş yap-
mıştır. 3 Mayıs 1914 tarihinde terfi eden Ali Rıza Efendi, serkomiser olmuştur. 1 
Nisan 1917 tarihinde de birinci sınıf merkez memurluğuna terfi etmiştir9.

I. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul Polis Müdüriyet-i Umûmiyesi Kısm-ı Adlî Şu-
besi Ermeni masası şefi olarak çalışmıştır. Bilhassa 24 Nisan 1915 tarihinde tehcir 
kanununu başkentte tatbik etmiş ve Ermeni elebaşlarının gözaltına alınması için 
sahada faal rol almıştır. Bu çabası onu Ermeni komitacıların hedefi haline getirmiş-
tir. Can güvenliğinden endişe duyan Ali Rıza Öge, 16 Nisan 1918 tarihinde istifa 
dilekçesi vermiş ve bir ay sonra da ilişiği kesilmiştir10. Şayet istifa etmeseydi ya 
Ermenilerin ısrarıyla İngilizler tarafından zindana dönüştürülen Arapyan Hanı’na 
götürülüp işkenceyle öldürülecek ya da sokak ortasında komitacıların hedefi ola-
caktı11. 

7 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 75.
8 Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 139-177.
9 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 76.
10 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 77.
11 Eyüp Şahin, a.g.e., s. 180.

Belge 2: Ali Rıza Öge’nin Eski Harflerle Basılı Sicil Dosyasında Yer Alan Hizmet Cetvelinin İlk Sayfası

İstifa sonrası güvenlik ve geçim sıkıntısı çeken Ali Rıza Efendi, eşinin köyü olan 
Beykoz yakınlarındaki Akbaba12 köyüne taşınmıştır. Burada tavukçuluk ve fasulye 
yetiştirerek geçimini temin etmeye çalışmıştır lakin komitacı Ermeniler peşini bı-
rakmamış ve 1 Mayıs 1919 tarihinde komitacı iki Ermeni’nin silahlı saldırısına uğ-
ramıştır. Ağır yaralandığı için dört yılda dokuz ameliyat geçirmiş ve ömrü boyunca 
bu suikastın izlerini taşımıştır. 

İstanbul’da Ermenilerin kendisini ve ailesini rahat bırakmayacağını idrak eden Ali 
Rıza Efendi, Milli Mücadelenin başlamasıyla Anadolu’ya geçmiştir. 29 Ocak 1921 
tarihinde İnebolu Emniyet Müfettişliği Serkomiseri olarak vazifesine başlayan Ali 
Rıza Efendi, aynı senenin 1 Haziran günü bu vazifesinden ayrılarak Samsun Mer-
kez Memurluğunda iş başı yapmıştır. Merkez Memurluğu kadrosunun lağvı dola-
yısıyla Samsun Serkomiserliği’ne tayini yapılmış ise de bu vazifeden de 20 Ağustos 
1921 tarihinde, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı istifa etmiştir13.

Bu istifadan yaklaşık altı ay sonra 1 Şubat 1922 tarihinde Kars’ta emniyet müfet-
tişliği rütbesiyle eski mesleğine dönen Ali Rıza Efendi, 10 Nisan 1922 tarihinde, 
Dâhiliye Nezareti’nin emriyle, ameliyat olmak için üç ay izinle Ankara’ya gelmiş-
tir. Bu sırada 1 Haziran 1922 tarihinde ikinci defa İnebolu’ya emniyet müfettişliği 
vazifesiyle görevlendirilmiştir. Emniyet müfettişliği kadrosunun 13 Haziran 1922 

12 Günümüzde Beykoz merkeze 5 km uzaklıkta ve Yuşa dağı yakınlarında olan Akbaba köyünü, Şemsettin Sami 
şöyle tarif etmektedir: “Kuzguncuk’tan iki saat içeride büyük bir karyedir ki mevkiinin letafeti ve meyve ve suyunun 
lezzetiyle meşhur olup, İstanbul’un fethine katılan Türkistanlı Ak Baba isminde bir zatın türbesi dahi orada bulun-
makla payitahttan tenevvüre ve ziyaret için gidilir”. Evliya kabul edilen Akbaba Sultandan adını alan köydeki Canfeda 
Hatun Camii, Sultan I. Ahmet zamanında 1580 yılında III. Murat’ın annesi Nurbanu Hatunun Harem Kethüdası 
Saliha Can Feda Hatun tarafından yaptırılmıştır. Yakınındaki mezarlıkta bulunan büyük, tarihsiz mezar taşının köye 
ilk yerleşen olup adını verdiği sanılan Türkistan Yesevî velilerinden Akbaba Sultan’a ait olduğu sanılmaktadır. Köy 
tarih boyu beyaz kirazı, kestanesi ve cevizi ile ünlenmiştir. Akbaba Köyü İstanbul’da Beykoz cevizi denildiği zaman 
ilk akla gelen yerlerden biridir. Ayrıca köyde II. Mahmut dönemine kadar bir Bektaşi dergâhı da bulunmaktadır. Şim-
dilerde bile güzelliğini taşıyan Kaymakdonduran mesire yeri yine Akbaba’dadır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Şemseddin 
Sami, “Akbaba”, Kamusü’l A’lâm, C: I, İstanbul, 1899, s. 255; M. Baha Tanman, “Akbaba Tekkesi”, Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, C: II, İstanbul, 1989, s. 221-222; https://dostbeykoz.com/koylerimizi-taniyalim_1-akbaba-koyu, Erişim 
tarihi: 22.10.2020
13 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 68.
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tarihinde lağvı üzerine tenzil-i rütbe yapılarak görevine 13 Haziran’dan itibaren 
serkomiserlik vazifesiyle devam etmiştir. 26 Kasım 1922 tarihinde terfian Kocaeli 
Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edilmiş ise de bu vazifesi ancak 24 Şubat 1923 tari-
hine kadar devam etmiştir14. Emniyet teşkilâtındaki son vazifesi İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü 1. Şube Müdür Muavinliği olmuştur15. 

Belge 3: Ali Rıza Öge’nin Sicil Dosyasında Yer Alan Tercüme-i Hal Varakasının Birinci Sayfası

24 Şubat 1923 tarihinde başladığı bu son vazifesinden 30 Temmuz 1924 tarihinde 
azledilmiştir. Bu azlin sebebi Milli Mücadele döneminde İstanbul’u kanunsuz bir 
şekilde terk eden Ermeni tüccarlardan ve Türk tebaasından Benon Değirmenciyan 
ile Karnik Sebuhyan’ın şehre girişine izin vermekle itham edilmesi olmuştur16. Zira 
ortalıkta ciddi meblağlarda rüşvet alış verişi söz konusuydu ve onun gibi abidevî 
bir karakter tuzağa düşürülmüştür. Hiçbir zaman dürüstlükten taviz vermeyen 
Ali Rıza Efendi gerek TBMM Memurîn ve Muhakemât Tedkik Heyeti Encümeni 
tarafından gerekse Emniyet-i Umûmiye Heyet-i İntihabiyesi tarafından aklanmış 
ve masumiyeti tescil edilmiştir17. Bunun üzerine Tekirdağ Mebusu Faik Öztrak ile 
Afyon Mebusu Ali Çetinkaya’nın İzmir Emniyet Müdürlüğü vazifesini ısrarla teklif 
etmelerine rağmen emniyet mesleğine bir daha dönmeyi düşünmemiştir18. Böy-
lece Ali Rıza Efendi’nin 29 Mart 1910 tarihinde İstanbul’da başlayan emniyetteki 
meslek hayatı tam on dört sene sonra 30 Temmuz 1924 tarihinde, başladığı yerde 
bitmiştir19. 

Emniyetten ayrıldıktan sonra Bursa İnhisarlar İdaresinde göreve başlayarak sek-
tör değiştirmiştir. Bu sırada vazife malûlü sayılması için 5 Haziran 1935 tarihinde 

14 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 50.
15 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 69.
16 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 19.
17 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 26-28.
18 Ali Rıza Öge, a.g.e., s. XIX.
19 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 55-56-57.

Mustafa Kemal Atatürk’e, 11 Kasım 1936 tarihinde de TBMM’ye bir dilekçe vererek 
malûlen emekliliğini talep etmiştir20. Talebi kanunlara uymadığı gerekçesiyle red-
dedilmiştir. Tarihini tespit edemediğimiz bir yılda Ali Rıza Efendi, buradan emek-
li olmuştur. TBMM’ye verdiği dilekçelerden anladığımıza göre 1931’den itibaren 
Bursa’da ikamet etmeye başladığını görüyoruz. Bursa Tütün İnhisarında dördüncü 
şube müdürlüğü, sicil amirliği ve satış amirliği görevlerinde bulunmuştur21. 

Fotoğraf 2: Bursa Emir Sultan Camiî Haziresindeki Kabri, Fotoğraf: Mehmet Akif 
Köseoğlu

21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen ve 2 Ocak 1935 tarihinde yürürlüğe konu-
lan Soyadı Kanunu mucibince “Öge” soyadını almıştır. Çocuk yaştan itibaren yazan 
ve Kadîmî Baba mahlasını kullanarak şiir derleyen Ali Rıza Efendinin, Kadîmî Di-
vanı ile Bektaşi Şairler Güldestesi adlı iki eseri bulunmaktadır22. Hâtıralarını: “Zabı-
ta Hayatımda Neler Gördüm Neler Geçirdim?” başlığıyla 172 tefrika hâlinde Zaman 
gazetesinde 1934-1935 yılları arasında neşretmiştir. Gazetedeki tefrikaları, 1982’de 
ebediyete irtihalinden çeyrek asır sonra Bursa’da “Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir 
Polis Şefinin Gerçek Anıları” adıyla yeniden yayınlandı. Yine yakın akrabası Cafer 
Ergin’e yazdığı otuz civarındaki mektuplar da akrabaları tarafından bir defter hali-
ne getirilerek yayınlanmayı beklemektedir.  Üç evlilik yapan Ali Rıza Öge’nin ikin-
ci kez hayatını birleştirdiği Pakize Hanım’dan iki oğlu dünyaya gözlerini açmıştır. 
Çileli ömrünü 14 Mart 1957 tarihinde Bursa’da tamamlamıştır23. Kabri, Bursa Emir 
Sultan Cami haziresindedir.  

20 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 21-33.
21 EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 3-4-45-49.
22  Ali Rıza Öge’nin hâtıraları dışındaki edebi eserleri hakkında detaylı bilgi için bkz.: Mümine Çakır, Kadîmî 
Baba- Hayatı ve Şiirleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 2015; Cafer Şen, “Bir Bektaşi Babası; Ali Rıza Öge’nin Hayatı 
ve Eserleri”, Kurgan Edebiyat, S. 5, Ankara, 2012, s. 7-15.
23  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. XI.  
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2- Ali Rıza Öge’nin Hâtıratının Önemi

Ali Rıza Efendi’nin sefalet, yakalanma endişesi ve suikastta uğradığı Beykoz gün-
lerine geçmeden evvel hâtıralarından bahsetmek konunun daha iyi anlaşılmasına 
katkı sağlayacaktır. Prof. Dr. Ali Birinci Hoca’nın ifade ettiği üzere ‘En kötü ve de-
ğersiz hâtırat yazılmamış olanıdır. Ayrıca kaleme alınan her hâtırat, zamanın elin-
den kurtarılmış beşeri bir bilgidir. Burada şunu da ifade etmeden geçemeyiz: Her 
hâtıranın doğumu kendisinden sonraki bir zaman diliminde gerçekleşir’24. 

II. Meşrutiyet’te henüz emekleme dönemindeki Osmanlı Polis Teşkilatının ünlü 
simalarından Ali Rıza Efendi’nin hâtıraları bir elin parmak sayısını geçmeyen polis 
hâtıraları arasında en dikkat çekenidir. Hâtıralarını genç yaşta kaleme alması ve 
taze bir hafızaya sahip olması da gayet mühimdir. Zira hâtıratta: II. Meşrutiyet dö-
nemi emniyet hizmetleri, Ermeni meselesi, polis kültürü ve istihbaratı25, başkentte 
gündelik yaşam gibi konularda kıymete haiz bilgiler bulunmaktadır. Yine hâtırat, 
emniyet teşkilatı adına istihbarat derleyen ve devlete sadık Ermeniler hakkında bir 
kaynak niteliğindedir. Cumhuriyet döneminde yaşadıklarını kaleme alan Ali Rıza 
Efendi’nin verdiği bilgiler, 1918-1920 yılları arasındaki Beykoz ve civarının tarihi-
ne ve kültürüne ışık tutmaktadır. 

Bir Bektaşi müridi -sonradan Bektaşi Babası- olmasına rağmen hiçbir zaman 
inançlarıyla devlet işlerini birbiriyle karıştırmamıştır. Hâtıralarını dikkatli bir gözle 
incelediğimizde kendisinin Bektaşi olduğunu hiçbir zaman vurgulamamış, ön pla-
na çıkarmamış ve inancını kimseye dikte ettirmemiştir. Hacimli hâtıratında bunun 
izlerine Abdülaziz Çaviş’i Mısır’a teslimine nezaret ettikten sonra Kahire’yi gezer-
ken Cebel-i Muazzama’da bulunan Bektaşi Tekkesini ziyaret ederek Bektaşi Babası 
Lütfi’nin elini öptüğünde tesadüf edilmektedir. Eserde bu hususta başka bir bilgi 
de bulunmamaktadır26. Esasında koyu bir İttihatçı olan Kadimî Baba, yeni yönetim 
zamanında eserinde mücbir şartlardan olsa gerek hem İttihat ve Terakki Cemiyeti 
hem de Talat Paşa ile ilgili pek fazla bilgiye yer vermemiştir. Zaten geçim sıkıntısı 
çekmekte ve sağlık sorunları yaşamaktadır. Şüphesiz bunların üstüne bir de yeni 
yönetimin şimşeklerini üzerine çekmek istemeyecek ve sessiz kalacaktır. 

3- Ali Rıza Öge’nin Hâtıralarında Beykoz Günleri

16 Mayıs 1918 tarihinde emniyetteki görevinden ayrılmak zorunda kalan Ali Rıza 
Efendi, Ortaköy’ün Bebek semtinde bir eve taşınmıştır27. Lakin adresini tespit eden 
Ermeni komitacılar, üzerinde tabanca resmi bulunan mektuplarla onu tehdit et-
meye başlamışlardır. Dostları Bahriye Yüzbaşılarından Eriklili Hikmet Kaptan ile 
Bebek Posta Telgraf Müdürü Ziya Bey’in yardımları ve muhafazasıyla yaklaşık bir 
ay kadar Bebek’te ikamet etmiştir. Komitacıların peşini bırakmaması üzerine Hik-
met Kaptan’ın İstanbul’un Anadolu yakasında Riva’da tahsis ettiği evde mecburi 
24  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. V.
25  Emniyetteki vazifesini daha çok istihbarat toplayarak tecrübe kazanan Ali Rıza Efendi, eğitim almadan zekâsı 
ve pratikliğiyle nasıl iyi bir istihbaratçı olunacağını hâtıralarında ortaya koymaktadır. 
26  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. VII.
27  Ali Rıza Efendinin EGM Arşivinde bulunan sicil dosyasındaki bazı belgelerde Ortaköy’de Enver Paşa yalısında 
oturduğu zikredilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük 
Dosyası, Belge No: 40-42.

ikamete tabi olmuştur. Üç ay kadar süren Riva günlerini, İstanbul’a odun nakliyatı 
yapan Hikmet Kaptan’ın işinde çalışarak geçirmiştir28. 

Hapishane hayatından farksız günlerinden iyice bıkan Ali Rıza Efendi, Erme-
nilerin baskılarını azalttığı bir dönemde Beyoğlu İmam sokağında mukim eski 
meslektaşı ve mesai arkadaşı Murat (Germen), Beyi29 ziyarete gitmiştir. Eski 
serkomiser müdürüne, can güvenliği ve geçim sıkıntısı yaşadığından ve Kısm-ı 
Siyasi istihbarat memurlarından dört muhbir Ermeni’nin öldürüldüğünden ve 
kendisinin de tehdit edildiğinden bahsetmiştir. Ayrıca parasızlıktan bir iş tutama-
dığını söyleyince Murat Bey, az bir sermaye gerektiren tavukçuluk işini beraber 
yapabilecekleri teklifinde bulunmuştur. Ancak ortada bir problem vardır; Ta-
vukçuluk için yer lazımdır. Murat Bey “Ben sermayeyi ayarlamaya çalışırım; sen 
yer ayarlamaya bak” teklifinde bulununca Ali Rıza Efendi, bunun için en uygun 
yerin Beykoz’a yarım saat kadar uzaklıkta bulunan Müslüman bir Türk köyü olan 
Akbaba olduğunu teklif etmiştir30. Zaten ikinci eşi Pakize Hanım’ın da Akbabalı 
olması işlerini kolaylaştıracaktır. 

Komitacılardan iyice bunalan Ali Rıza Efendi ve ailesi için Beykoz Akbaba köyü ka-
çırılmaz bir fırsattır. Zira İstanbul’un merkezinden uzaklaşarak hem bir işle meşgul 
olacaklar hem de güvenlik endişesi taşımayacaklardır. Karar aileyi çok mutlu et-
miştir. Şanssızlık Ali Rıza Efendi’nin yakasını daha Beykoz’a ev bakmaya gittiğinde 
bırakmamıştır. Zira Refik Bey’in dükkânında kiralık ev meselesini görüşürlerken 
Beykoz’da Eczacı Sehak Serapyan onları görmüş ve yanlarını sokularak aralarında 
şöyle bir konuşma geçmiştir: 

-“Ne o, Beykoz’a mı geldin?

-Hayır, burada bir işim var. Onun için geldim. 

- Bana şu cevabı verdi:

-Hatırlar mısın? Bizi Divan-ı Harbe götürmüştün? Ne oldu. İşte biz kurtulduk. Sen 
yaptığın ile kaldın. Fakat dünya size de kalmadı deyince, fazla bir söz söylemeyi 
muvafık görmeyerek sadece biz memur adamlarız. Bize verilen işi emri yaparız” 
dedim31.

İkilinin aralarındaki tanışıklık I. Dünya Savaşı yıllarına uzanmaktadır. Beykoz’da 
görev yapan Kapril Kazanciyan isimli bir doktora gelen mektup, dönemin sansür 
memurlarınca mühim görülmüştür. Mektuptaki bilgiler derinlemesine incelendi-
ğinde Kapril Kazanciyan, Eczacı Sehak Sarapyan ve Artin’in de olayla ilgisi olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine üç Ermeni, Serkomiser Ali Rıza Efendi’nin nezare-
tinde Divan-ı Harbe sevk edilmişlerdir. Eczacı Sehak Efendi bundan dolayı intikam 
duygusuyla bu sözleri sarf etmiştir. Muhtemelen Ermeni Sehak, eski serkomiserin 
Beykoz ve civarında dolaştığı haberini komitacılara uçurmuştur.

28  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 303-306.
29  Eski vali ve emniyet müdürlerindendir. Manisa valisiyken yediği dondurmadan zehirlenerek ölmüştür.
30  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 307-308.
31  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 309.
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Neticede Akbabalı Refik Bey’in aracılığıyla köyün üst başında, üç odalı ve yedi-se-
kiz dönümlük bir evi senelik altmış liraya kiralamıştır. Ev tavukçuluk yapmaya çok 
müsaittir çünkü sürekli akan bir dere ve ağaçlarla dolu bir bahçe kiralık evin en 
önemli özelliğidir32. Ali Rıza Efendi, hiç vakit geçirmeden gelişmelerden Murat 
Bey’i haberdar etmiş ve ondan aldığı evin bir yıllık bedeli ile taşınma ücretiyle iki 
gün sonra Akbaba’ya taşınmıştır. Hâtıralarda Ali Rıza Efendi ve ailesinin ne zaman 
Akbaba’ya taşınıldığına dair net bir tarih mevcut değildir. Lakin emniyetten ilişi-
ğini kestiği 16 Mayıs 191833 tarihi ile Ortaköy ve Riva günlerini hesapladığımızda 
muhtemelen 1918 yılının eylül ayında Beykoz’a taşınmışlardır. 

Hiç vakit kaybetmeden işe koyulan Ali Rıza Efendi, ailesinin de yardımıyla tavuk-
lar için toplamda beş yüz kapasiteli kafesler yapmaya başlamıştır. Evin etrafının 
taşlarla dolu olması kümeslerin yapımını kolaylaştırmıştır. Bu arada yeni hayatına 
alışmaya çalışan Ali Rıza Efendi, neredeyse her gün İstanbul’a inerek hem Murat 
Bey’le görüşmüş hem de farklı pazarlardan tavuk tedarik etmiştir. Eski serkomise-
rin adı köyde bir anda tavukçuya çıkmıştır34. 

Ali Rıza Efendi gelişmeleri yerinde görmek için bir gün Murat Bey’i Akbaba’ya da-
vet etmiştir. Pazardan yeni tavuklar alan iki arkadaş, İstanbul’dan Beykoz’a hareket 
etmişlerdir. Akbaba’ya geldiklerinden on dakika sonra hava bozmuş ve müthiş bir 
kar yağışı olmuştur. Üç gün üç gece süren kar yağışı bir metreyi bulmuştur. Kümes-
lerin henüz bitmemesi beş yüz civarındaki tavuğun evin altındaki damda olması 
birçok probleme kapı aralamış ve tavukların çoğu çiçek hastalığına tutularak telef 
olmuştur35. Şüphesiz eski emniyetçi, kalem ehli Bektaşi anlamadığı bir işe el atınca 
başarısız olacağı da aşikârdır. 

Murat Bey’le durum müzakere edilmiş ve elde kalan sağlam tavuklar satılarak evin 
önündeki yedi-sekiz dönümlük bahçede fasulye yetiştirmeye karar verilmiştir. Za-
ten Akbabalılar, köyün içinden geçen dere sayesinde bahçelerinde fasulye yetişti-
rerek geçinmekteydiler. Elde kalan tavuklar alınan fiyata yok pahasına satılmış ve 
İstanbul Balık Pazarındaki tohumculardan okkası birer liradan otuz okka fasulye 
tohumu alan Ali Rıza Efendi, tohumları kayınvalidesinin evine bırakarak araba 
ayarlamak üzere Beykoz’a dönmüştür36. Akbabalı Ziya Bey’in arabasını ayarlaya-
rak tohumları almak üzere kayınvalidesinin evine gelmiştir. Fasulyeleri on beşer 
okka olmak üzere iki torbaya koymuş ve arabadaki yatakların üzerine heybe gibi 
uzatmıştır. Hikâyenin devamını Ali Rıza Efendi şöyle kaleme almıştır: 

“Araba dediğim, tek beygirli bir şeydi, altında tahta da yoktu. Kayınvalideyi de 
arabaya bindirdikten sonra yola düzüldük. Beykoz çayırını geçmiştik. Biraz daha 
gittikten sonra henüz ormanlığa giriyorduk. Üç yüz adım kadar ilerde yolun or-
tasında bir deve yatıyordu. Ziya Efendi [eşeği/arabayı] bana verirken, hayvanının 
ürkek olduğunu söylemişti. Beygir deveyi görünce kulaklarını dikti. Ben de bu sı-
rada beygiri başından tutmuş, çekiyordum. Hayvan kulaklarını dikip de korkmaya 

32  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 308-309.
33  EGM Arşivi, Ali Rıza Öge’ye Ait C-6011 Numaralı Özlük Dosyası, Belge No: 18.
34  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 310.
35  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 312.
36  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 313.

başlayınca hayvanın deveden ürktüğünü anladım. Bu sırada da bizi gören deve de 
ayağa kalkmış yavaş yavaş ormana doğru gitmeye başlamıştı. Devenin yürümesiy-
le hayvan birdenbire bütün kuvvetiyle ileri doğru koşmaya başladı. Başını sımsıkı 
tuttuğum halde zapt edemiyordum…”37. 

Beygir kontrolden çıkmış ve Ali Rıza Efendi’nin üzerinden geçerek hızla kaçmaya 
devam etmiştir. Arabadaki çuvalda bulunan fasulye tohumları yol kenarındaki ça-
lılar tarafından delinince tüm tohumlar yola dökülmüştür. Yere düşen fasulyelerin 
beşer onar şekilde toplanamayacağını gören Ali Rıza Efendi kayınvalidesiyle hü-
zünlü bir şekilde Akbaba’ya eli boş dönmüştür. Tavukçuluktan sonra fasulye ekip 
satmak işi de başarısız olunca hazır sürülmüş tarla, ortakçıya verilmiştir38. Felaket-
ler bir türlü peşlerini bırakmamıştır.  

İşsiz güçsüz ve çaresiz bir şekilde Akbaba günleri geçerken; köye gelen işbirlikçi 
resmi ve sivil görevliler, eski serkomiseri sormuşlardır. Akbaba ahalisiyle arası iyi 
olan Ali Rıza Efendi, gelişmelerden sürekli haber alabilmiştir. Özellikle İngilizlerle 
iş tutan Saim ve adamları, onun Beykoz’da olmasının mutlaka bir sebebinin oldu-
ğunu ve teşkilat yapmak üzere civarda olduğunu düşünerek Beykoz ve çevresini 
sürekli kontrol altında tutmuşlardır. Bu yüzden evi sık sık aranmıştır. Yakalanmak 
istemeyen eski emniyetçi, ailesini evde bırakarak birkaç hafta ormanda vakit geçir-
miştir. Ailesiyle bir haberleşme tekniği geliştirmişlerdir. Şayet tehlike varsa pence-
reye kırmızı bez, yoksa beyaz bez asılacaktır39. 

Öte yandan Anadolu’ya kaçırılacak silah ve cephaneler Beykoz’un biraz ilerisinde-
ki Elmalı Çiftliği’nde saklanmaktadır. Bunu haber alan İngilizler Akbaba, Elmalı, 
Alibahadır köylerini sıkı bir tarassuda almışlardır. Sık sık bu köyler basılarak halk 
tedirgin edilmiştir. Bu durumda Ali Rıza Efendi bırakın İstanbul’a gitmeyi Bey-
koz’a bile inemez olmuştur. Artık Beykoz onun için çok tehlikeli olmaya başlamış-
tır. Kendi ve ailesinin selameti için Anadolu’ya geçmeye karar vermişlerdir. Lakin 
İngilizlerin sıkı kontrolü bu kararını bir süre ertelemesine sebep olmuştur. Orta-
lık biraz daha yatışınca gitmek en uygun tercihtir. İşsiz olduğu için paraya ihtiyaç 
vardır bunun için önce evdeki kanepeleri sonra da eşi Pakize Hanım’ın küpelerini 
satmak zorunda kalmıştır. Zira Anadolu’ya geçerken yol boyunca paraya ihtiyaç 
duyulacaktır. Parayı tedarik etmek için kanepeleri satıp köye döndüğü bir günde 
Beykoz çayırında İngilizlerin yol kontrolü yaptığını gören eski istihbaratçı, hemen 
mahalle arasına girerek izini kaybettirmiştir40. 

Anadolu’ya geçmek için birkaç gün sonra hareket edebileceği haberi gelince eşinin 
küpelerini satmak üzere eşi ve baldızını -30 Nisan 1919- İstanbul’a göndermiştir. 
Lakin eşinin küpeleri karşılığında aldığı paraların üç tanesi yırtık çıkmıştır. Zaten 
para yoktur ve mutlaka bunların değişmesi gerekiyordur. Bunlar yaşanırken Bey-
koz civarındaki Akbaba, Alibahadır, Ömerli, Buzhane, Riva köyleri arasında dolaşan 
ve sık sık Akbaba’ya gelerek gelişmelerden hakkında bilgi veren Kara Mehmet Çe-
tesinin birkaç gündür gelmemesi İngilizlerin bölgeyi sıkı kontrol ettiğine işarettir41. 
37  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 313-314.
38  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 315.
39  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 315.
40  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 317-318.
41  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 321.
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Ertesi gün eşiyle İstanbul’a gitmişler, yırtık paraları değiştirmişler ve evin ihtiyaçları 
için Beykoz’a uğramışlardır. Araba bulamadıkları için yaya bir şekilde akşamüzeri 
Akbaba’ya dönerken Kaymakdonduran denilen yerde biraz mola verip dinlendik-
ten sonra yola devam etmişlerdir. O sırada pazardan aldıkları bir paketin olmadığı-
nı fark eden Ali Rıza Efendi, kayıp paketi bulmak üzere dönmüştür. Henüz dört yüz 
beş yüz adım atmıştır ki kendisini takip eden ve eşkıya süsü veren Ziraat Mektebi 
korucularından Ohannes ve Arşak isimli iki komitacı Ermeni tarafından 1 Mayıs 
1919 tarihinde pusuya düşürülmüş ve kurşun yağmuruna tutulmuştur. Saldırgan-
lar kendilerini kamufle etmek için Laz kıyafeti giymişlerdir42. 

Bu kadar kurşundan sonra yaşamaz düşüncesiyle iki Ermeni ortalıktan kaybol-
muştur. Saldırının soygunla alakası yoktur. Zira cüzdan ve herhangi bir eşya or-
tadan kaybolmamıştır. İntikam için olduğu aşikârdır. Zira Ermeniler tarafından 
gıyabında idama mahkûm edilen birinin yaşadığı bölgedeki Ermeni teröristlere 
havale edilerek suikast yaptırılması, komitacılar arasında bir gelenek haline gelmiş-
tir. Dolayısıyla Ali Rıza Efendi, Ermenilerden kurtulduğunu düşündüğü sırada bir 
saldırıya uğramıştır. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan serkomiser, yoldan geçen ve 
odun taşıyan Rizeli Hızır tarafından eşinin de yardımıyla Akababa’ya götürülerek 
Dr. Cemil Bey tarafından ilk tedavisi yapılmıştır. Hayatta kalabilmesi için vücu-
dundaki kurşunların çıkartılması gerekiyordur. Bunun için Ermeni masasının eski 
şefi, ameliyat olmak üzere bir sedyeyle Beykoz’dan vapurla İstanbul’a taşınmış ve 
hayata tutunmaya çalışmıştır43. 

Saldırıyla ilgili Beykoz Polis Müdürlüğünce soruşturma açılmış ve Merkez Memuru 
Mazlum Efendi konuyla yakından ilgilenmiştir. Akbabalı Şaban Ağa olayın uzak-
tan şahididir. Onun verdiği bilgilerle saldırganlar yakalanmış ve Pakize Hanım’la 
da yüzleştirilerek işin faillerinin Ermeni komitacılar olduğu kesinleşmiştir. Kadimî 
Baba, bir süre tedaviden sonra Beykoz’da kayınvalidesinin evine nakledilmiştir. Ali 
Rıza Efendi, hayatta kalmaya çalıştığı dönemde de hem parasızlık hem de ilgisiz-
likten dolayı birçok sıkıntı yaşamıştır. Tüm problemlere rağmen Beykoz’daki tedavi 
sürecinde Eczacı Ferit Recep, Mısırlı Dr. Cemil, Bahriye Binbaşısı Asaf, Bahriye 
Çarkçı Yüzbaşısı Adil ve Beykoz eşrafından Tahsin Beyzâde Hüseyin Beyler, ken-
disine maddi ve manevi yardımlarda bulunmuşlardır. Sağlığına kavuşmaya çalışan 
eski serkomiser, İstanbul’da farklı zamanlarda farklı hastanelerde on dört defa ame-
liyat edilerek ıstıraplar içerisinde şifa aramış ve bunda da başarılı olmuştur.  

4- Beykoz’da Kuvâ-yı Milliye 

Mondros Mütarekesi’nin o karanlık günlerinde Osmanlı yönetiminin başkentte 
otoritesi kalmamış, asayiş olayları artmış, yerli ve yabancı çeteler kamu düzenini 
iyice bozmuştur. Fidye, adam kaçırma ve soygun gibi suçlar sıradanlaşmış, mesken 
ve mülkiyet dokunulmazlığı kalmamıştır. Bir yerden bir yere gitmek artık cesaret 
ister hale gelmiştir. Şüphesiz bu gelişmelerden Beykoz’un da etkilenmemesi müm-
kün değildir. Özellikle asker kaçağı bazı Lazlardan mürekkep yerli ve Rumlardan 
oluşan yabancı çeteler, köyleri ve bostanları basarak ahaliyi tedirgin etmişlerdir. 

42  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 322.
43  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 326-327.

Çeteler daha çok Beykoz ormanlarını yatak olarak kullanmışlar ve bölgenin flora-
sından istifade etmişlerdir. Hükümet, Beykoz’da bunlarla baş edemeyince karşıla-
rına Kuvâ-yı Milliyeciler dikilmişlerdir. Özellikle de eski bir emniyetçi olan Bulgar 
Sadık ve adamları Kartal, Gebze, Şile ve Ömerli’de faal rol oynamışlardır.  

Şüphesiz Beykoz’da da vatanperver kamu görevlileri, başkentin Anadolu yakasın-
da hem işgalcilerle hem de asayişsizlikle mücadele etmişlerdir. Zira işbirlikçi bazı 
kamu görevlileri ve gayrimüslim unsurlar bölgede İtilaf Devletleri namına çalış-
mışlardır. Bunlardan biri de Üsküdar Mutasarrıfı Ziver Bey’dir. Kuvâ-yı Milliye’ye 
iltihak eden eski Ömerli Jandarma Bölük Kumandanı Nazmi Bey, işbirlikçi muta-
sarrıfın Beykoz Polis Karakolunda olduğu ihbarını alınca buraya 4 Temmuz 1920 
gecesi sabaha doğru karakola bir baskın düzenlemiştir. Ziver Bey o gece karakolda 
olamadığı için yakalanamamıştır. Lakin Kuvâ-yı Milliyeciler, daha önce Beykoz ça-
yırına çıkarılan 3 bin İngiliz ve Hint askerlerinin bir kısmıyla çatışmaya girmek 
zorunda kalmışlar ve geçici bir üstünlük kurmuşlardır. Ancak Beykoz önlerindeki 
İngiliz gemisinden karaya asker çıkartılmasıyla güçlenen İngilizler birliği karşısın-
da direnemeyen Kuvâ-yı Milliyeciler Beykoz sırtlarına çekilmişlerdir44. Öte yan-
dan Çubuklu’da bulunan Yunan birliği45 ile Boğaz’daki savaş gemileri de Beykoz 
sırtlarını bombalayarak İngilizlere destek olmuşlardır. Çatışma, Boğaz’ın Avrupa 
sahilindeki Yeniköy’deki eski Avusturya Konsolosluğu’nun karşısına denk düşmüş 
ve İstanbul’daki üst düzey İngiliz memurlar çatışmayı buradan izlemişlerdir.

Yaşananlardan tedirgin olan halk, evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere kaç-
mışlardır. Gelişmelerden istifade eden Rumlar, yanlarında Yunanlı askerler oldu-
ğu halde Beykozluların boşalttığı evleri yağmalamaya başlamışlardır. Hatta silah 
arama bahanesiyle boşaltılmamış evler de yağmadan hissesini almıştır. Kayıtlara 
Beykoz Muharebesi olarak geçen bu çatışma, her ne kadar kaybedilmiş olsa dahi 
civar halkın ortak bir paydada toplanmasına vesile olmuştur. Zira bölgeye ve Bey-
kozlulara bir dinamizm getirmiş ve onların vatanperverlik duygularını tetiklemiş-
tir. Öyle ki Kuvâ-yı Milliyecilere daha çok destek olmaya başlamışlardır. Bölgede 
çatışmalar eksik olmamış ve sık sık vur-kaç taktiğiyle İtilaf Devletlerinin birlikle-
rine saldırılar düzenlenmiştir. Onlardan bir tanesi de Kuvâ-yı Milliyecilerin, 19-20 
Temmuz 1920 gecesi Çubuklu baskınıdır46.

İtilaf Devletleri ile Kuvâ-yı Milliyeciler arasında Beykoz’da yaşananlar Ali Rıza 
Efendi’nin de hâtıralarına yansımıştır. Eski emniyetçi, hâtıralarının bu kısmını 
kaleme alırken tarih vermemiştir lakin bazı farklılıklar olmakla beraber bilgiler 
genelde örtüşmektedir. Dolayısıyla Ali Rıza Efendi, 4 Temmuz 1920 tarihinde Bey-
koz’daki çatışmaların şahididir. Ona Beykoz’daki Kuvâ-yı Milliye teşkilatlanmasın-
dan ilk kez bahseden hastanede pansumanını yapan Dr. Cemil Bey’dir.  İkilinin 
arasında hastanede şöyle bir konuşma geçmiştir: 

“-Yakın bir zamanda Beykoz’a Kuvâ-yı Milliye gelecektir. Malumatın olsun.
44  Murat Aydoğdu, Mütareke Döneminde (1918-1922) İstanbul’un Anadolu Yakasında Asayiş Problemleri, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019, s. 234.
45  3 Temmuz 1920 tarihinde 800 civarındaki Yunan askeri birliği arabalı vapurla Çubuklu’ya çıkartılmıştır. Bir 
süre İngilizler Beykoz’un kontrolüne Yunanlılara bırakmışlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Murat Aydoğdu, a.g.e., s. 
240.
46  Murat Aydoğdu, a.g.e., s. 235.
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-Beykoz İngiliz askerleriyle dolu. Buraya Kuvâ-yı Milliye efradı nasıl gelebilir, şayet 
gelirse muhakkak burada bir harp olur. Eğer böyle bir şey varsa bana bir kaç gün 
evvel haber verin de ben buradan İstanbul tarafına gideyim. Biz bu kadar felaket 
geçirdik bir felaket daha görmeyelim. Eğer burada da bir harp olursa, yaralı oldu-
ğum için kaçamam. 

-Kuvâ-yı Milliyenin gelmesinden sana bir şey olmaz, sen merak etme. Zannetti-
ğin kadar korkulacak bir şey yoktur. Cemil Bey’in bu sözü söylediğinin üzerinden 
henüz on gün geçmemişti. Bir gece tahtakurularından sabaha kadar uyuyamamış-
tım. Sabah ezanı okunmaya başladığı sırada idare lambasını söndürerek uyumaya 
karar vermiştim. Henüz uykuya dalıyordum ki birdenbire kulağıma silah sesleri 
gelmeye başladı. Silah sesleri yaylım ateş şeklinde mütemadiyen devam ediyordu. 
Birdenbire başlayan bu silah sesi üzerine bütün ev halkı kalkmış, bütün komşular 
uyanmış birbirlerine “Bu nedir?” diye soruyorlardı. Ben derhal Cemil Bey’in söz-
lerini hatırladım. Ev halkını teskin etmek istedim. Korkmayınız, Kuvâ-yı Milliye 
gelmiştir” dedim47. 

Yarım saat kadar devam eden çatışmadan sonra kırk civarındaki Kuvâ-yı Milliye-
ciler Beykoz’a hâkim olmuştur. Beykoz çayırı civarındaki çatışmada tutunamayan 
İngilizler, Paşabahçe’ye kaçmışlardır. İki üç saat geçmeden takviye alan İngilizler, 
Beykoz’u bomba ve kurşun yağmuruna tutmuşlardır. Mahalle aralarında şiddetli 
çatışmalar meydana gelmiş ve bombardıman iki saat sürmüştür. Ali Rıza Efendi ve 
ailesi Beykoz’daki evlerinde mahsur kalmışlardır hatta evlerinin üst katına bomba 
isabet etmişse de can kaybı yaşanmamıştır. İnsan ve malzeme takviyesi alan İngi-
lizler karşısında direnemeyen Kuvâ-yı Milliye efradı civar dağlara sığınmıştır. Bey-
kozluların gözünü korkutmak ve yerel desteği kesmek isteyen İngiliz ve Yunanlı 
askerler, İslam mahallesini yaylım ateşine tutmuşlardır. Hatta İngilizler, Beykozlu-
ların bölgeyi boşaltmaları için yarım saat mühlet vermişlerdir. Bu hengâmede ya-
rası henüz iyileşmeyen Ali Rıza Efendi, bir kolunda baldızı, diğer kolunda Binbaşı 
Asaf Bey olduğu halde Yalı köyünden Beykoz İskelesine taşınmıştır. Can güvenliği 
kalmayan ahali iskeleye akın etmiş ve bir an evvel İstanbul’a gitme telaşında olmuş-
lardır. İskeleye yanaşan vapura insanlar hücum ederek canlarını kurtarmaya çalış-
mışlardır. Bin bir güçlükle hareket edebilen vapur, Boğaz’ın karşı tarafına geçerek 
telaşlı yolcularını Ortaköy’e indirmeyi başarabilmiştir48. 

Bu çatışmadan sonra İtilaf Devletleri askerleri Beykoz’u, denetim altına almış ve 
yollar süngülü Yunan askerleri tarafından tutulmuştur. Artık Yunanlı askerler Bey-
koz sokaklarında devriye gezmeye başlamışlardır. Beykoz’da yönetim değişince 
ahali eziyet görmeye başlamıştır. Neredeyse her gün bir Beykozlu, Yunan askeri 
tarafından silahla yaralanmıştır. Hatta parasız sigara vermeyen Türkler bile tartak-
lanmış dolayısıyla Beykoz’da hükümetin hiçbir nüfuzu kalmamıştır49. 

Beykoz’daki bu çatışmadan birkaç gün sonra ortalık yatışında Ali Rıza Efendi, Or-
taköy’den tekrar Beykoz’a dönmüştür lakin tehlike hâlâ onun adına devam etmek-
tedir. Zira hayatta olduğunu bilen Ermeni komitacılar, kesinlikle peşini bırakma-
47  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 338-339.
48  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 341-342.
49  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 359.

yacaklardır. Kurtuluşun tek reçetesi Beykoz’dan taşınmaktan geçmektedir. Zaten 
başka çare de kalmamıştır. Ayrıca kendisine yönelik bir saldırı daha olsa İngiliz ve 
Yunan askerlerinin seyirci kalacağı muhakkaktır. Bunun üzerine eşi Pakize Ha-
nım’la durumu müzakere ederek akrabalarının bulunduğu Eyüp’teki Bahariye’ye 
taşınmaya karar vermişlerdir. Böylece Ali Rıza Efendi’nin Beykoz günleri kısa bir 
süre sonra sona ermiştir. Zaten Eyüp’te de uzun süre kalmayacak ve 1920 yılında 
Anadolu’ya geçecektir50. 

Sonuç

Ali Rıza Efendi’nin yetmiş beş yıllık ömrünün en sıkıntılı günleri Beykoz’da geç-
miştir. Zira Mondros Mütarekesi sonrası başkentin kontrolü İtilaf Devletlerine ge-
çince başta Rumlar ve Ermeniler olmak üzere gayrimüslim azınlıklar taşkınlıklara 
başlamışlardır. Komitacıların hedefi haline gelen Ermeni masasının eski şefi, canını 
kurtarabilmek ve ailesine gelecek kötülükleri engelleyebilmek amacıyla Beykoz’u 
bir miğfer olarak görmüştür. Komitacıların takibinden kurtularak rahat bir nefes 
almayı planlayan Bektaşi Babasının o günün şartlarında İstanbul’un merkezine 
gayet uzakta kalan Beykoz’da da şansızlıklar bir türlü peşini bırakmamıştır. Eski 
emniyetçi, zoraki istifasından sonra el attığı işlerde çeşitli nedenlerden dolayı hep 
başarısız olmuştur. 

Kadimî Baba,  1918 yılının sonbaharından 1920 yılına kadar Beykoz ve Akbaba’da 
daha önce zihninde karşılığı bulunmayan kümes hayvancılığını ve çiftçiliği meş-
gale edinerek hayatını idame ettirmiştir. Onun Beykoz günlerinin belki de en iyi 
tarafı Akbabalılar tarafından çok sevilmesidir. Zira birçok haber el altından Bey-
kozlularca kendisine iletilmiştir. Hatta vatanperver bazı çeteler, onu himaye ede-
rek komitacılara karşı korumuşlardır. 1 Mayıs 1919 tarihinde suikasta uğradıktan 
sonra yaralı halde bedeninin taşınması, tedavisi ve diğer giderleri Beykozlularca 
karşılanmıştır. 

16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un fiilen işgal edilmesinden sonra Düvel-i Muaz-
zama başkentteki ileri harekâtını genişletmiştir. İngiliz ve Yunan askerleri Beykoz’a 
geldiklerinde ciddi bir direnişle karşılaşmışlardır. Ancak takviye aldıktan sonra 
Beykoz çayırı civarındaki çatışmada Kuvâ-yı Milliyecilerle baş edebilmişlerdir. 
Düzenli birlikler karşısında direnemeyen vatanperverler, dağlara ve ormanlara sı-
ğınmak zorunda kalmışlardır. 

Bugün bile tam olarak detayları bilinmeyen İstanbul’dan Ankara’ya silah ve insan 
sevkiyatının hangi merhalelerden geçtiğine dair hâtıralarda önemli detaylar yer 
almaktadır. Özellikle gizli cemiyetlerin çalışma usulleri hakkında değerli bilgiler 
mevcuttur. Nitekim Beykoz, başkentten Anadolu’ya silah ve insan sevkiyatı açı-
sından kilit noktalardan biridir. Akbaba, Elmalı, Alibahadır köylerindeki çiftlikler 
silahların gizlendiği, insanların toplandığı ve dağıtıldığı bir istasyon haline dönüş-
müştür. Bölgenin geniş ve sık ormanlarla kaplı olması Kuvâ-yı Milliyecilere avantaj 
sağlamıştır.

50  Ali Rıza Öge, a.g.e., s. 360.
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Yine hâtıralarda 1918-1920 yılları arasında Beykoz’da yer alan toponomi husu-
sunda da kıymetli bilgiler mevcuttur. Özellikle bugün yok olan ve cadde, sokak, 
meydan, çiftlik ve park gibi mekânların isimlerini hâtıralardan takip edilebilmek 
pekâlâ mümkündür. Ayrıca Beykoz’un folkloru, sosyal hayatı ve kültürüne dair 
ipuçlarını da satır aralarında yer almaktadır. 
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Fatih Döneminde  
Yoros (Beykoz) Kazası

Mehmet Hanefi BOSTAN1

Özet

Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un fethi ile birlikte şehir ve şehrin hinter-
landı içinde yer alan yerleşim birimleri için kazaî ve askeri düzenlemeler yapılmak-
la birlikte bu düzenlemelerle ilgili ayrıntılı bilgi veren kayıtların çok azı günümüze 
ulaşabildi. Bu nedenle İstanbul’un Fatih zamanındaki sosyal ve iktisadi durumu 
konusundaki bilgilerimiz eksik kaldı. Özellikle İstanbul’un Anadolu yakası konu-
sunda bilgi veren arşiv kayıtlarından sadece vakıf kayıtları günümüze gelebildi. 
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde tasnif çalışmaları devam ederken 2019 yılı-
nın sonlarında Kocaeli Sancağına ait idari birimler konusunda ayrıntılı bilgiler ve-
ren bir tahrir defteri bulunarak araştırmacıların istifadesine sunuldu. “1466 yılına 
ait” ve 1160 numaralı bu tahrir defteri, İstanbul’un Anadolu Yakası ile ilgili ayrıntılı 
bilgilere haizdir. 

Tebliğimiz büyük ölçüde 1160 numaralı Kocaeli Sancağına ait tahrire dayanılarak 
İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Yoros (Beykoz) ve çevresinin Fatih Sul-
tan Mehmed dönemindeki durumu ele alınacaktır. 2016 yılında Uluslararası bir 
1  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
mhbostan@marmara.edu.tr; mhanefibostan@gmail.com
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kongrede Yoros (Beykoz) Kazasının İskân Yerleri ve Nüfus adıyla sunulup yayın-
lanan bir tebliğimiz bulunmakla birlikte Fatih döneminde yöre ile ilgili iki vakıf 
kaydı ve bir kale kaydı dışında bilgi verilemedi. Bu yeni tebliğimizde 1071 Ma-
lazgirt Zaferi’nden sonra Beykoz ve çevresine yapılan Türk akınları ve bu akınlar 
sonucunda bölgede İstanbul’un fethi öncesinde hâkimiyet kurulup kurulamadığı 
yeniden tartışılacaktır. Eğer hâkimiyet kurulmuşsa bunun hangi iskân birimleriyle 
sınırlı olduğu ve hangi tarihlerde gerçekleştiği belirlenmeye çalışılacaktır. Murad 
Hüdavendigâr Han, Yıldırım Bayezid Han, Sultan Mehmed (Çelebi) Han ve Sultan 
Murad bin Mehmed Han zamanlarında Yoros (Beykoz) bölgesindeki bazı yerlerin 
şahıslara verilmesi ve bazı yerlerin de vakıflara mukarernâme ile tahsis edilmesinin 
ne anlama geldiği açıklanacaktır. Beykoz sınırları içinde yer alan Anadolu (Yenice) 
Hisarı ve Yoros kalelerinin ne durumda ve kimin kontrolünde olduğu ve bu kalele-
rin İstanbul’un fethindeki etkilerinin ne düzeyde gerçekleştiği değerlendirilecektir.

İstanbul’un fethinden sonra Yoros ve çevresinde nasıl bir idarî yapılanma oluştu-
rulduğu ortaya konulacaktır. Yoros (Beykoz)’un idari yönden Kocaeli Sancağına 
ve kazaî yönden Üsküdar Kadılığı’na neden bağlı olduğu tartışılacaktır. Yöredeki 
idarecilerin kimlerden oluştuğu ve bunlara hizmetleri karşılığında ne kadar gelir 
tahsis edildiği ve bu gelirin nerden karşılandığı, tahrir kayıtlarından belirlenmeye 
çalışılacaktır. Yoros (Beykoz)’un Osmanlılar tarafından fethi, fetihle birlikte böl-
geye yerleştirilen Müslüman Türklerin ve gayrimüslimlerin olup olmadığı tespite 
çalışılacaktır. Yöreye yapılan iskânlar sonucunda kurulan idari birimlerin kaç tane 
olduğu ve bunların hangi adı taşıdığı tahrir kayıtlarından ortaya çıkarılacaktır. Böl-
gede mezra bulunup bulunmadığı ve bu mezralarda nüfus iskânının olup olmadığı 
tespite çalışılacaktır. Bütün idarî birimlerde yaşayan nüfusun ne kadar olduğu he-
saplanacak ve elde edilen veriler tablo ve grafiklerle gösterilecektir. Bölgedeki nü-
fusun en çok ve en az hangi iskân birimlerinde yaşadığı tespite çalışılacaktır. Kaza 
dâhilindeki iskân birimlerine yerleştirilen Türklerin hangi boya mensup olduğu 
arşiv kayıtları verilerine dayanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çepni Türk-
menlerinin bölgede bir etkinliğinin olup olmadığı tespite çalışılacaktır.

Fatih döneminde Yoros (Beykoz) kazası sınırları dâhilinde bulunan yerleşim bi-
rimlerinin bugün yalnız Beykoz ilçesi sınırları içinde mi olduğu ve başka ilçe sı-
nırları dâhilinde yer alıp almadığı belirlenmeye çalışılacaktır. Nüfusu oluşturan 
unsurlar içinde gayrimüslim nüfus bulunup bulunmadığı tahrir verileri ışığında 
ortaya konulacaktır. Nüfusu oluşturan topluluk içinde görevli ve muaf zümre bu-
lunup bulunmadığı tespite çalışılacak ve bunların toplam nüfus içindeki oranları 
verilecektir. 

Yoros (Beykoz) nahiyesinde yaşayan halkın geçimini nasıl sağladığı, yörede ziraata 
açık ne kadar toprağın bulunduğu, çift miktarınca toprağı olan halkın sayısının 
ne kadar olduğu, çiftten az toprağı olan hanelerin bulunup bulunmadığı, varsa 
bunların ne kadar olduğu tespite çalışılacaktır. Ayrıca yörede hariçten gelip top-
rak eşenlerin bulunup bulunmadığı tahrir kayıtlardan belirlenecektir. Yörede hassa 
çiftliklerin ne kadar olduğu ve bunların hangi yerleşim birimlerinin sınırları içinde 
bulunduğu belirlenecektir. Yörede hangi meyvelerin yetiştirildiği ve bağcılığın ne 
durumda olduğu arşiv verilerine göre açıklığa kavuşturulacaktır. Bölgede hayvan-

cılık yapılıp yapılmadığı, eğer yapılıyorsa bunun hangi düzeyde olduğu ve hayvan-
cılıkla ilgili ne tür vergilerin alındığı tespite çalışılacaktır. Yörede bal üretiminin 
hangi seviyede olduğu değerlendirilecektir. Kaza sınırları dâhilinde yapılan balık-
çılığın ne düzeyde olduğu, vergi alınıp alınmadığı tespite çalışılacaktır. Beykoz (Yo-
ros)’da sanayinin ne durumda olduğu, sanayi kuruluşu olarak ne tür sanayi kuru-
luşlarının bulunduğu, sanayi ürünü olarak ne tür ürünlerin üretildiği ve değirmen 
sayısının ne kadar olduğu ve bu sanayi işletmelerinin hangi iskân birimi sınırları 
içinde bulunduğu ortaya konulacaktır. Kaza dâhilinde iskele bulunup bulunmadığı, 
bulunuyorsa hangi semtlerde yer aldığı tespite çalışılacaktır. Fatih Sultan Mehmed 
döneminde Beykoz ve çevresinden ne kadar vergi alındığı ve bölgedeki iktisadî 
kapasitenin hangi düzeyde olduğu belirlenmeye çalışılacaktır.

Bölgede şehirleşme olup olmadığı hususu değerlendirilecektir. Yoros (Beykoz) çev-
resindeki dinî yapılar, kaleler ve görevlilerin sayıları ile bölgede kimlere timar ve-
rildiği hususları değerlendirilecektir. Timar verilenler arasında hangi görevlilerin 
bulunduğu arşiv kayıtlarından ortaya konulacaktır.

Ana kaynağımızı 1160 numaralı tahrir defteri teşkil etmekle beraber XV. ve XVI 
yüzyıldaki diğer arşiv kayıtları, kadı sicilleri ve yöre ile ilgili yapılan ilmi araştırma-
lardan da istifade edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu Hisarı, Yoros (Beykoz), Çepni, İskân, Nüfus, Vakıf. 

Giriş

Türklerin 1078’te Anadolu Selçukluları zamanında Üsküdar’a kadar gelerek Bo-
ğaz’da çadırlarını kurdukları ve Üsküdar’a kadar olan bölgelerde rahatlıkla dolaş-
tıkları bilinmektedir (Turan, 1984, s. 55). Hatta Ali Bahadırlı örneğinde olduğu gibi 
1260’lı yıllarda bölgede bazı köyler kurup buralara yerleştikleri belirtilmektedir 
(Emecen, 2013: 411). Osmanlı Türkleri 1305 yılında Yoros Kalesi’ni Şile kalesi ile 
birlikte ele geçirdikleri ancak burada fazla tutunamadıkları, Boğaz ve Yoros dâhil 
olmak üzere bütün Anadolu yakasını 1329’dan sonra hâkimiyet altına altıkları an-
laşılmaktadır (İnalcık, 2004, s. 11-13; 2012, s. 15). 

     1351-1402 yıllarında Üsküdar ve yöresi Osmanlı Türklerinin kontrolünde bu-
lunmakla beraber, 1348’den sonra Yoros’un kısa bir süre Cenevizlilerin hâkimiyeti-
ne girdiği, 1391’de Yıldırım Bayezid’in Kocaeli’nden karadan kalabalık bir kuvvetle 
Yoros Kalesi’ni tekrar aldığı ve Yahşi Bey’i buradan Şile Kalesi’ni almaya gönderdiği 
kaydedilmektedir (Âşıkpaşaoğlu, 1970, s. 72). Yıldırım Bayezid’in Yoros Kalesi’ni 
üs olarak kullanarak Anadolu Hisarı’nın yapımına başladığı (Eyice, 1994, s. 534) ve 
hisar inşaatının 1396’da tamamlandığı anlaşılmaktadır (Uzunçarşılı, 1982, s. 291-
292). 1399’da Bizans’a yardım etmek için Batı Avrupa’dan Boğaz’ın Karadeniz’e 
açılan kapısı olan Yoros ve Riva’ya kadar gelen Mareşal Boucicaut komutasındaki 
paralı askerler, Türklerin elinde bulunan Yoros Kalesi’ne saldırmaya cesaret edeme-
miş, sadece kalenin eteğindeki köyü yaktıktan sonra geri çekilmek zorunda kalmış-
lardır (Eyice, 1994, s. 534; 2004, s. 19). Yıldırım Bayezid Han’ın Anadolu Hisarı ve 
Yoros Kalesi’nde bir cami yaptırması (Evliya Çelebi, 2003, s. 225) ve Mareşal Bouci-
caut komutasındaki paralı askerlerin Yoros Kalesi’ni ele geçirememeleri, Türklerin 
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bütün Anadolu yakasını hâkimiyetlerinde bulundurduklarının açık delili olarak 
değerlendirilmektedir (Eyice, 2004, s. 19). 1402 Ankara bozgunundan sonra yöre-
nin tekrar Bizanslıların hâkimiyetine geçtiği belirtilmektedir (Haskan, 2001, s. 30). 

1420’de Çelebi Mehmed zamanında İstanbul’un Anadolu yakası tekrar Türklerin 
eline geçti ve 1424’te Bizans’la yapılan anlaşma gereği Karadeniz sahilindeki bütün 
yerler: Üsküdar, Yoros ve çevresi Osmanlılara bırakıldı (Uzunçarşılı, 1982, s. 372, 
399 ).  

Türklerin, İstanbul’un fethinden çok önce Üsküdar bölgesinin yanı sıra (BOA, TD 
1160, s. 58; BOA, Ali Emiri 40, s. 4a-b, 6a; BOA, MAD 22, s. 3, 23, 38) Yoros ve 
çevresinde de hâkimiyetlerini sürdürdükleri tahrir ve vakıf kayıtlarından ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) Han dönemine ait bir 
Tahrir defterinde, Yoros’a tabi Depeevran (Depeviran) köyünün “Hüdavendigar 
zamanında Musa yeri” olduğu belirtilmektedir (BOA, TD 1160, s. 111). Yine Fatih 
dönemine ait bir Vakıf defterinde de Yoros “vilâyeti” vakıf kayıtları içinde Hacılı 
mezrasının Fakih Ahmed oğlu Hızır Fakih’in bir çiftlik vakıf yeri olduğu ve bura-
nın Murad Bey tarafından Hızır Fakih’e verildiği kaydedilmektedir (BOA, Ali Emiri 
40, s. 7a). 1523 tarihli bir başka Vakıf defterinde adı gecen vakıf mezrasının Hacılı 
köyüne tabi olduğu ve Murad Bey’den kasıt Gazi Hüdavendigar (I. Murad) olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Yine Hacılı köyü kayıtları içinde yer alan Yusuf adlı kişinin 
mülkü olan çiftliğin, Sultan Murad bin Mehmed Han’ın hükmü ile kendisine ve-
rildiği belirtilmektedir (BOA, MAD 22, s. 111; BOA, TD 438, s. 797; BOA, TD 733, 
s. 331b;  TK. KKA, TD 579, s. 101b). 1523 tarihli Vakıf defterinde Ali Bahadır köyü 
kayıtları içinde yer alan İbrahim Fakih vakfına ait Hacı Halil adlı çiftliğin İbrahim 
Fakih veled-i İdris Fakih’e Gazi Murad Han, Bayezid Han, Sultan Mehmed Han ve 
Murad Han’ın mukarrernâmeleri (resmi mektuplarıyla) ile verildiği kaydedilmek-
tedir (BOA, MAD 22, s. 111; BOA, TD 733, s. 331b). 

Bu kayıtlar Anadolu Hisarı inşa edilmeden Yoros’a tabi Depeviran, Hacılı ve Ali 
Bahadır adlı köylerin Türklerin hâkimiyetinde olduğunu göstermektedir. Yine Yo-
ros’a tabi Taşoğlu köyünün “kadılar yeri” olduğunun belirtilmesi (BOA, TD 1160, 
s. 109 ) bölgedeki Türk hâkimiyetinin Yoros bölgesinde geniş bir alana yayıldığının 
delili olarak değerlendirilmektedir.

İdarî Yapı, İskân Birimleri, Nüfus, Görevliler ve Unvan Sahipleri 

İdarî Yapı

Yoros (Beykoz)’un idari yapısı ile ilgili bilgi veren ilk kayıt, Fatih Sultan Mehmed 
Han dönemine ait bir tahrir defteridir. Bu defter Osmanlı Arşivi’nde yapılan tasnif 
çalışmaları sırasında yeni tespit edildi ve buna 1160 numarası verildi. Defterin va-
kıf ve timar kayıtlarında Fatih öncesine atıflar bulunmakla beraber İstanbul Kadısı 
Mevlana Şemseddin’e timar geliri tahsis edilmesi ve Gebze kazasına tabi Aslıca kö-
yündeki bir yerin ve çiftliğin vakıf olduğu ve bu vakıfla ilgili “Bayezid Bey, Murad 
Bey ve Sultanımızdan (Fatih’ten) mektupları var” ibaresinin yer alması, defterin 
Fatih dönemine ait olduğunu düşündürmektedir (BOA, TD 1160, s. 76, 92, 93, 95, 
274). Fatih döneminde İstanbul Kadısı olarak görev yapan Mevlana Şemseddin 

adında biri olmamakla birlikte, bu şahsın İstanbul’un ilk Kadısı Hızır Bey olabile-
ceği kuvvetle muhtemeldir. Nitekim Gebze Kadısı Fazlullah’ın 18 Kasım 1434 ta-
rihinde tescillenen vakfına, 28 Ocak 1459 tarihinde torunu Kutbeddin Çelebi’nin 
(Çelik, 2003, s. 47) tescillenen vakfından kendi vakfının giderleri karşılandıktan 
sonra vakıf fazlasının dedesi Fazlullah’ın zaviyesinin imaretine bağışlanmasını şart 
koşmuştur (Erdoğan ve Bayrak, 2015, s. 190, 199). Fazlullah Efendi’nin vakıf kayıt-
ları 1160 numaralı tahrirde yer almakla birlikte, torunu Kutbeddin Çelebi’nin vakfı 
ile ilgili bir bilgi bulunmamakta fakat kendisine verilen timar ve mülk kayıtlarının 
yer aldığı görülmektedir (BOA, TD 1160, s. 94, 95, 266, 268, 275, 276, 277). Bu bil-
giler arşiv uzmanlarının 1466 tarihini vermelerine rağmen 1160 numaralı tahririn 
1453-1458 yılları arasında yapıldığını göstermektedir. 

Yoros, Fatih dönemi tahririnde “vilâyet” olarak kaydedilmekte ve kadısının bulun-
duğu belirtilmektedir (BOA, TD 1160, s. 104, 109). Yoros Kadısı’na Taşoğlu köyü-
nün timar geliri tahsis edilmiş olup, bu köyün “kadılar yeri” olduğu kaydedilmek-
tedir (BOA, TD 1160, s. 109 ). Yoros, XVI. ve XVII. yüzyıllarda idari-askeri yönden 
(dirlik yönünden) Kocaeli (İznikmit-İzmit) sancağına bağlı kaza statüsünde bir 
idari birimdir. İdari-kazaî yönden kadı tarafından yönetildiği ve hatta kadısı oldu-
ğu belirtilmekle beraber, sicil ve ahkâm kayıtları ile bazı kaynak eser ve araştırma-
lardan Üsküdar kadılığına tâbi bir naip tarafından kazaî işlerinin yürütüldüğü an-
laşılmaktadır. Üsküdar kadılığı, İstanbul’un bilâd-ı selâse  (Galata, Üsküdar, Eyüp) 
olarak anılan kadılıklarından biri idi. Dolayısıyla Üsküdar ve çevresi idarî-kazaî 
yönden İstanbul’a bağlı bulunmaktaydı. Üsküdar kadısının beş naibi vardı. Bunlar 
Anadolu Kavağı (Yoros), Gebze, Şile, Kartal ve Pendik idi. Üsküdar Kadılığı’na bağlı 
nahiye diye tabir edilen kazalarda görev yapan kadı naiplerinin kadı yetkisi kul-
landıkları ifade edilmektedir. Sicil kayıtlarında Yoros Kadısı ve kazası ıstılahlarının 
kullanılmasının bu yetkiden kaynaklandığı düşünülmektedir (Bostan, 2016, s. 119).

İskân Birimleri ve Nüfus

Fatih zamanında Yoros (Beykoz) kazasında toplam 31 köy iskân birimi, Hacılı ve 
Samandıra adlı iki mezra, Yoros ve Yenice/Yenihisar (Anadoluhisarı) kaleleri bu-
lunmaktaydı (BOA, TD 1160, s.104-121, 278). Tablo 1’de Yoros’ta bulunan köy ve 
mezralar nüfusları ile birlikte verildi. Kalelerde askerî görevlilerin dışında bir nü-
fusun ikamet edip etmediğine dair bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak 1526 tarihli bir 
sicil kaydında Yoros Kalesi’nde Koca Ali Mahallesi’nin varlığı (İKS-ÜM 5, s. 282) ve 
1531 tarihli bir sicil kaydında da burada bir bezazistanın bulunması (Göktaş, t.y., 
s. 71) sivil yerleşime açıldığını göstermektedir. Yine 1561 tarihli tahrir kayıtlarında 
Yenice Kalesi’nde “Mahalle-i Cami-i Atik Sultan Mehmed Han” ile “Mahalle-i Kadı 
Asker” adlı iki mahallenin varlığı, (BOA, TD 436, s. 402-404) buranın da Fatih za-
manında sivil yerleşime açıldığını düşündürmektedir.
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Tablo 1: Yoros (Beykoz) Kazasındaki İskân Birimlerinin Ayrıntılı Nüfusu

KÖY YERLEŞİM BİRİMLERİ Çift Sahibi 
Hane

Çiftsiz 
Hane

Toplam 
Hane Tahmini Nüfus

1 Ağevran (Akviran) 12 9 21 105
2 Ali Bahadır 6 2 8 40
3 Atuk (Ayuk) 4 0 4 20
4 Ayvalu 15 2 17 85
5 Azizoğluköy 4 2 6 30

6 Çavuşlu 6 2 8 40

7 Çıldırı 28 5 33 165
8 Çubuk 9 7 16 80
9 Deresekili 33 13 46 230

10 Depeevran 14 7 21 105
11 Depesekili 11 3 14 70
12 Demirciler 10 6 16 80
13 Esenceköy 14 8 22 110
14 Göllü 4 0 4 20
15 Göllü ve diğer Hüseyinlü 4 0 4 20
16 Hüseyinlü 6 1 7 35
17 İne Hocalu 14 4 18 90
18 İsacılar 5 0 5 25
19 İzzettinköy 4 3 7 35
20 Kabakoz 9 0 9 45
21 Kılıçlu 4 1 5 25
22 Kozluca 16 3 19 95
23 Kurna 14 6 20 100
24 Kutludoğmuş (Kurtdoğmuş) 20 2 22 110
25 Küçüksulu 6 9 15 75
26 Mancılıklu (Mancınık) 4 1 8 (5) 40 (25)
27 Öğümce 5 0 5 25

28 Sarucabayrak (Dudullu - 
Çepni) 5 2 7 35

29 Taşoğlu 7 2 9 45
30 Tunrulpınarı 4 1 5 25
31 Yeniceköy 14 3 17 85

MEZRA
1 Hacılı 3* 0 3 15
2 Samandıra 2** 0 2 10

TOPLAM 316 104 423 (420) 2115 (2100)

*Hacılı mezrasında bir çiftlik yeri 3 hane tarafından tasarruf ediliyordu.

** Samandıra mezrasında yarım çiftlik yeri 2 hane tasarruf ediyordu.

XV., XVI. ve XVII. yüzyıl tahrir kayıtlarında adı geçmeyen Beykoz, 1526 tarihli sicil 
kayıtlarında “Beykozu” imlasıyla bir köy iskân birimi olarak yer almaktadır (İKS-
ÜM 5, s. 210).        

Fatih dönemine ait tahrir kayıtlarında Sarucabayrak adıyla görülen köy yerleşim 
birimi, daha sonraki arşiv kayıtlarında diğer adlarının Tutlu (BOA, TD 436, s. 417; 
BOA, TD 733, s. 236), Sarubayrak (BOA, TD 438, s. 795; BOA, TD 436, s. 417; BOA, 
TD 733, s. 236) ve Çepni (Var, 2010, s. 13, 20, 53-54, 96-97, 120) olduğu görülmek-
tedir. Bugünkü Yukarı ve Aşağı Dudullu köylerinin Çepni adını taşıması Çepnile-
rin bölgeye gelip yerleştiğini göstermektedir. Nitekim 1519 yılında Yoros (Beykoz) 
Subaşısının Mustafa Bey b. Çepni olduğu (İKS-ÜM 1, s. 129, 337, 405, 410, 411) ve 
Çepni oğullarının Gebze, Üsküdar ve Yoros bölgelerinde önemli bir etkinliklerinin 
olduğu ve zenginlikleriyle bilindikleri arşiv kayıtlarından ortaya çıkmaktadır (Bos-
tan, 2012, s. 383-384). Yoros kazasına Çepni boyu dışında başka boyların yerleşmesi 
muhakkaktır. Ancak bu boy ve obaların hangileri olduğu konusunda incelediğimiz 
tahrir ve diğer arşiv kayıtlarında bir bilgiye yer verilmemektedir.

Yoros kazasının Fatih dönemindeki iskân birimleri değerlendirildiğinde kazanın 
sınırları içinde bugünkü Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinin tamamı, Ümraniye ilçe-
sinin Yukarı Dudullu ve çevresi, Pendik ilçesinin Kurtdoğmuş ve çevresi ile Şile il-
çesinin Kurna köyü ve çevresinin yer aldığı tespit edilmekte ve dolayısıyla kazanın 
geniş bir coğrafi alandan oluştuğu ortaya çıkmaktadır.

Kaza nüfusu, diğer tahrirlerden farklı olarak çift tasarruf eden ve çift tasarruf et-
meyen haneler olarak kaydedildi. Fatih zamanında Yoros kazası iskân birimlerin-
de askerî görevliler hariç toplam 420 hane yaşamaktaydı. Bir hanenin beş kişiden 
meydana geldiği (Barkan, 1953: 11-12; Göyünç, 1979: 331-348; İnalcık, 1960: 45) 
düşünüldüğünde kaza nüfusunun yaklaşık 2100 kişilik bir nüfustan oluştuğu orta-
ya çıkmaktadır. Nüfusun 311 hanesi çift tasarruf etmekteydi. Hacılı mezrasında üç 
hanenin bir çiftlik, Samandıra mezrasında iki hanenin yarım çiftlik tasarruf ettiği 
göz önüne alındığında çift tasarruf edenlerin sayısı 316 haneye ulaşmaktadır. 104 
hane de çift tasarruf etmemekteydi. Çift tasarruf eden haneler nüfusun %75.23’ünü 
teşkil etmekteydi. Kaza nüfusunun tamamı Müslüman Türklerden oluşmaktaydı. 
En çok nüfus sırasıyla Deresekili, Çıldırı, Esenceköy ve Kutludoğmuş köylerin-
de yaşamaktaydı. En az nüfus da mezralar hariç tutulursa Göllü köyleri ile Atuk 
(Ayuk), İsacılar, Kılıçlu, Öğümce ve Tunrulpınarı köylerinde ikamet ettiği tespit 
edilmektedir.

 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 879878

Grafik 1: Fatih Döneminde Yoros Kazası Nüfusunun Çift Sahibi ve Çifti Olmayanlar Olarak Dağılımı

Fatih döneminde kazadaki askerî görevliler 38 neferden ibaretti. Bunların 12 neferi 
kale görevlisi olup, hisarda görev yaptıkları belirtilmektedir. 12 neferden biri Yoros 
Hisarı kethüdası, biri de Yenice Kalesi kapıcısı idi. Geriye kalan 10 neferden kaçı-
nın Yoros Kalesi’nde ve kaçının Yenice Hisar (Anadolu Hisarı)’da görevli olduğu 
kaydedilmemektedir. Askerî görevlilerden biri Yoros Subaşısı, biri Yoros Kadısı, üçü 
çeribaşı, geriye kalan 21 nefer de timarlı sipahi idi (BOA, TD 1160, s. 104-121). Kale 
görevlilerinin 2/3’ü evli olduğu düşünüldüğünde, askerî görevlilerin 34 neferi hane, 
kale görevlilerinin 4 neferini de mücerred (yetişkin bekâr erkek) olarak değerlen-
dirmek mümkündür. Buna göre askerî görevlilerinin tahmini nüfusu 174 kişi ola-
rak hesaplanmaktadır. Kazanın nüfusunun askeri görevlilerin aileleri ile birlikte 
yaklaşık 2300 kişi olduğu düşünülmektedir. Tahrir kayıtlarına yansıdığı kadarıyla 
askerî görevliler, toplam kaza nüfusunun %7.56’sını oluşturmaktaydı.

3. Görevliler ve Unvan Sahipleri

Fatih zamanında Yoros (Beykoz) kazasında timar görevlileri dışındaki görevliler 
ve unvan sahipleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu unvan sahibi ve görevlilerin imam, 
fakih, hacı ve şeyh olduğu görülmektedir. Fakih unvanını taşıyan kişilerin sayısı 10 
neferden ibaretti. Bunlar Akviran, Ali Bahadır, Ayvalu, Çıldırı, İne Hoca, Taşoğlu 
köyleri ile Hacılı mezrasında ikamet etmekteydi. Hacı unvanına sahip olanların sa-
yısı 3 neferden oluşmaktaydı. Bu unvanı taşıyanlar Ayvalu, Deresekili ve Esenceköy 
adlı yerleşim birimlerinde iskân etmekteydi. Şeyh unvanını taşıyan bir nefer olup 
Kutludoğmuş köyünde yaşamaktaydı. 

Kaza dâhilinde imam unvanını taşıyan ve bu görevi ifa eden toplam dokuz ne-
ferin tahrir kayıtlarında yer aldığı tespit edilmektedir. İmamlardan ikisi Ağevran 
(Akviran) köyünde, birer neferin de Ayvalu, Çıldırı, Deresekili, Depeevran, Demir-
ciler, Hüseyinlü ve Kozluca köylerinde bulunmaktaydı. İmam olarak kaydedilen 
dokuz neferden sekizinin çift sahibi olduğu kaydedilmektedir. Deresekili köyünde 
bulunan imamın çiftliğe sahip olmadığı görülmektedir. Ağevran köyünde bulunan 
imamlardan biri ve Çıldırı köyündeki imamın fakih olduğu kaydedilmektedir.

 

Tablo 2: Yoros (Beykoz) Kazasında Görevliler ve Bazı Unvan Sahipleri

KÖY YERLEŞİM 
BİRİMLERİ

Fakih Hacı İmam Şeyh

1 Ağevran (Akviran) 1 0 2 0
2 Ali Bahadır 1 0 0 0
3 Ayvalu 1 1 1 0
4 Çıldırı 2 0 1 0
5 Deresekili 0 1 1 0
6 Depeevran 0 0 1 0
7 Demirciler 0 0 1 0
8 Esenceköy 0 1 0 0
9 Hüseyinlü 0 0 1 0

10 İne Hocalu 1 0 0 0
11 Kozluca 0 0 1 0
12 Kutludoğmuş 0 0 0 1
13 Küçüksulu 0 0 0 0
14 Taşoğlu 1 0 0 0

MEZRA
1 Hacılı 3 0 0 0

TOPLAM 10 3 9 1

Timar görevlilerine gelince; 38 neferden meydana gelen bu guruba 27 adet timar 
tahsis edildi. Görevli ve unvan sahipleri içinde timar görevlileri %62’lik bir orana 
sahipti. Toplam kaza nüfusunun %12.70’i görevli ve unvan sahiplerinden oluşmak-
taydı. 

Grafik 2: Yoros Kazasında Görevli ve Unvan Sahiplerinin Dağılımı



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 881880

B. İktisadî Yapı

1. Çift Resmi

Fatih Sultan Mehmed zamanında Yoros (Beykoz) kazasında yaşayan halk, tarım ve 
hayvancılıkla geçimini sağlamaktaydı. Halkın %75’inin çiftlik sahibi olduğu, bun-
lardan çift resmi olarak “kulluk” vergisi alındığı tahrir verilerinden ortaya çıkmak-
tadır. Çift (kulluk) resminin (Emecen, 1993b, s. 309) XV. yüzyılın ortalarına kadar 
22 akçe olarak alındığı, Fatih’in bu vergiyi 1458 yılında Anadolu’da %50 oranında 
artırdığı belirtilmektedir (İnalcık, 1959: 585, 586). Yoros kazasında kulluk (çift) res-
mi diğer vergilerle birlikte yazıldığından bu verginin hane başına kaç akçe olarak 
alındığının tespiti güçleşmektedir. Bununla beraber Göllü köyünde bu vergi müs-
takil olarak yazılmış olup dört çift haneye karşılık 25 akçe alındığı görülmektedir 
(BOA, TD 1160, s. 120). Bu da hane başına timarlı sipahi için çift resmi olarak 6,25 
akçe alındığını göstermektedir. Nitekim diğer köylerdeki vergi kayıtları incelenmiş 
ve hiçbir iskân biriminde alınan çift resminin 22 akçeye karşılık gelmediği tespit 
edilmiştir. Muhtemelen çift vergisinin bir kısmı timarlı sipahiye, bir kısmının da 
sancakbeyi ve zaime verildiğini düşündürmektedir. Nitekim Anadolu’da bazı san-
caklarda bu tür uygulamaların olduğu belirtilmektedir (İnalcık, 1959: 585).

Yoros kazasında halkın tasarrufunda 311 adet, Hacılı mezrasında bir ve Samandıra 
mezrasında yarım olmak üzere toplam 312,5 adet çiftlik bulunmaktaydı. Kaza dâ-
hilindeki çiftlik sayısı bunlarla sınırlı değildir. Nitekim tahrir kayıtlarından kaza sı-
nırları içinde timarlı sipahilere “kılıç yeri” olarak verilen ve bunlar tarafından işle-
tilen (İnalcık, 1993, s. 314) 35 adet hassa çitliklerinin olduğu görülmektedir (BOA, 
TD 1160, s. 104-121). Toplam çiftlik sayısının 347,5 adet olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Akviran, Ali Bahadır ve Kozluca köylerinde timarlı sipahiye verilen çiftlik kaydı 
bulunmamaktadır. Kabakoz köyünde iki hassa çiftlik kaydı yer almaktaydı.

2. Topraktan Elde Edilen Mahsuller

 Yoros kazasında halktan alınan vergi kalemlerinin büyük bir kısmı birlikte yazıl-
mıştır. Bundan dolayı hangi kalemden ne kadar vergi alındığının tespiti mümkün 
olamamaktadır. Ancak topraktan elde edilen mahsulün vergisi, galle resmi olarak 
bazen müstakil ve bazen de diğer vergi kalemleri ile birlikte yazılmıştır. Alınan 
vergiler Tablo 3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

Fatih zamanında Yoros’ta 18.934 akçe vergi alınmakta olup bunun yarıdan fazlasını 
galle vergisi teşkil etmekteydi. Diğer vergi kalemleri ile birlikte yazılan galle vergi-
si hariç olmak üzere, müstakil yazılan galle vergisi toplamı 10.963 akçeye tekabül 
etmekteydi. Bu da toplam verginin yaklaşık %58’ini oluşturmaktaydı. Galle vergisi, 
İzzettinköy, Kozluca, Göllü n.d. Hüseyinlü ve Depesekili köyünün “nısf” bölümü, 
diğer vergi kalemleri ile birlikte kaydedilmiştir (BOA, TD 1160, s. 108, 115, 119). 
Topraktan elde edilen mahsulün XVI. asrın ikinci yarısında olduğu gibi hınta alef, 
şa›ir, darı, kapluca ve piyaz (BOA, TD 436, s. 402-437) olduğu düşünülmektedir.

3. Sanayi Ürünleri ve İşletmeler

Deresekili, Azizoğluköy, Sarucabayrak, Taşoğlu, Demirciler, Kurna, Depeevran, Ye-
niceköy, Kutludoğmuş, Ayvalu, Esenceköy, Kozluca, İne Hocalı, Mancınıklı, İsaca-
lu, Hüseyinlü, Kılıçlu ve Kabakoz köylerinde bir sanayi ürünü olan keten üretimi 
yapıldığı görülmektedir. Ancak ne kadar keten üretildiği ve bu üründen ne kadar 
vergi alındığı, diğer vergi kalemleri ile birlikte yazıldığından tespiti mümkün olma-
maktadır. Çıldırı ve Küçüksulu köylerinde ise keten tohumu üretimi yapılmaktaydı 
(BOA, TD 1160, s. 106, 116). 

Sanayi işletmesi olarak kaza dâhilinde 24 göz değirmen bulunmaktaydı. Bu değir-
menlerden dört gözü Çıldırı, üç gözü Akviran, ikişer gözü Kurna ve Yeniceköy’de, 
birer gözü de Deresekili, Çavuşlu, Depesekili, Sarucabayrak, Taşoğlu, Demirciler, 
Ayvalu, İne Hocalı, Küçüksulu, Mancınıklı, İsacılar, Kabakoz ve Atuk (Ayuk) köy-
lerinde idi. Depesekili köyündeki bir göz değirmenden yılda 15 akçe vergi alın-
maktaydı (BOA, TD 1160, s. 108). Diğer değirmenlerin vergi geliri diğer vergi ka-
lemleriyle birlikte yazıldığından, bunlardan ne kadar vergi alındığını tespit etmek 
mümkün olamamaktadır.

4. Hayvancılık

Kaza dâhilinde hayvancılığın önemli bir düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Akviran, Ali Bahadır, Çıldırı, Taşoğlu, Esenceköy ve İne Hocalı köylerinde koyun 
resmi alınmaktaydı. Bu köylerdeki koyun resmi diğer vergi kalemleriyle birlikte 
yazıldığından bu resmin ne kadar olduğu tespit edilememektedir. Ali Bahadır kö-
yünden koyun resminin yanında ayrıca “kışla resmi ve koyun hakkı” olarak 305 
akçe alınmaktaydı (BOA, TD 1160, s. 106).

Yoros (Beykoz) kazasında koyunculuğun yanında arıcılık da yapıldığı ve bunun 
önemli bir düzeyde olduğu 31 köy iskân biriminden 24 köyden kovan resmi alın-
masından ortaya çıkmaktadır. Ali Bahadır, Atuk (Ayuk), Çıldırı, Demirciler, Göl-
lü, Göllü n.d. Hüseyinlü ve İne Hocalı köyleri hariç, kaza dâhilindeki diğer bütün 
köylerden kovan resmi alınmaktaydı. Ancak kovan resmi, diğer vergi kalemleri ile 
yazıldığından bu kalemden ne kadar vergi alındığı ve ne kadar üretim yapıldığı 
tespit edilememektedir.

5. Diğer Vergi Kalemleri

Tahrir kayıtlarında Depesekili köyünde “göl sazlığı”, Küçüksulu köyünde de “sazlık” 
adıyla vergi alınmaktaydı (BOA, TD 1160, s. 108, 116). Hüseyinlü köyünden ye-
mişlerden vergi alınması (BOA, TD 1160, s. 118) bu köyde önemli miktarda yemiş 
üretimi yapıldığını göstermektedir. Deresekili köyünde bulunan hassa çiftlikte 10 
ceviz ağacı, Kurna köyünde üç armut ve iki ceviz ağacı kaydı bulunmaktaydı (BOA, 
TD 1160, s. 104, 111). Meyve ağaçlarının bunlarla sınırlı olmadığı düşünülmektedir. 
Nitekim XVI. yüzyılın ikinci yarısına ait tahrir kayıtlarında üzüm, armut, kestane 
ve muhtelif meyvelerden vergi alındığı kaydedilmektedir (BOA, TD 436, s. 402-
437).
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Deresekili köyünde bir “odun iskelesi” bulunmakta ve bu iskeleden yılda 1000 akçe 
vergi alınmaktaydı (BOA, TD 1160, s. 104). Bu iskeleden yakacak odun yanında 
kereste de sevk edildiği düşünülmektedir. Nitekim 1523 tarihli tahrir kaydında bu 
köy, II. Bayezid tarafından Boğazkesen Kalesi’nde bulunan toplara “yasdıklık ve 
kundaklık” ağaç kesip götürmekle görevlendirilmiştir (BOA, MAD 22, s. 107).

Dereseki köyünde buhurdan üretildiği, alınan buhurdan vergisinden ortaya çık-
maktadır (BOA, TD 1160, s.104). Ancak bu köyde yılda kaç buhurdan yapıldığı ve 
bunların değerinin ne kadar olduğu tespit edilememektedir.

Ali Bahadır köyünde bâd-ı hevâ resmi alındığı ayrıca İstanbul kâfirlerinin gelip 
istiridye avlamalarına mukabil vergi verdikleri ve bu iki vergi kaleminin toplamı 
100 akçe olduğu kaydedilmektedir (BOA, TD 1160, s. 106). 

6.  Toplanan Vergilerin Timar Görevlilerine Dağılımı

Fatih zamanında, tahrir kayıtlarına yansıyan bilgilere göre; Yoros kazasından alı-
nan verginin toplamı 18.934 akçe olup, bu da timarlı sipahilere tahsis edilmişti. 
Timarlı sipahiler 38 neferden teşekkül etmekte ve bunlara 27 adet timar tahsis edil-
diği tespit edilmektedir. 18 nefere ikili ve üçlü guruplar halinde müşterek timar 
verildiği görülmektedir. 16 adet timarın “kadim” olduğu, dört adet timarın yeni 
verildiği belirtilmekle beraber 6 adet timar ile ilgili herhangi bir kayıta yer verilme-
diği tespit edilmektedir.

En çok timar geliri Subaşı İshak Bali’ye tahsis edildi. Subaşı İshak Bali toplam 5.857 
akçe ve üç adet hassa çiftlik karşılığında; “kendi bürüme ve beş oğlanı bardağıy-
la dura” mükellefiyeti getirilmişti (BOA, TD 1160, s. 104-106). Yani subaşı kendisi 
zırhlı olarak ve beş cebelü ile birlikte sefere katılmak zorundaydı (Beldiceanu, 1985, 
s. 87-92; Emecen, 1993a, s. 188)

Yenice Kalesi kapıcısı olan Murad’a Depesekili köyünün yarı hissesinin vergi ge-
liri olan 200 akçe ile ulûfe hassından yıllık 360 akçe olmak üzere toplam 560 akçe 
ve aynı köyden yarım çiftlik verildi. Ancak kendisine kale kapıcılığı dışında bir 
yükümlülük verilmediği anlaşılmaktadır (BOA, TD 1160, s. 108). Yoros Kadısı’na 
570 akçe ve bir hassa çitlik değerinde bir timar (arpalık) verildi. Kadının bu timara 
karşılık sefere katılma veya cebelü besleme yükümlülüğü bulunmamaktaydı (BOA, 
TD 1160, s. 109). 
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Tablo 3: Yoros (Beykoz) Kazasında Vergi Alınan Kalemler
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Akviran 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 740
Ali Bahadır 0 0 0 0 100 305 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533
Atuk (Ayuk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 41 0 134
Ayvalu 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 0 571
Azizoğluköy 0 0 0 0 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309
Çavuşlu 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 175
Çıldırı 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0 641
Çubuk 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0 447
Deresekili 1468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1000 3768
Depeevran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 762 0 944
Depesekili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 360 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 878
Demirciler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 0 505
Esenceköy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 540 0 760
Göllü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 534 0 559

Göllü ve diğer 
Hüseyinlü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200

Hüseyinlü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 275 0 365
İne Hocalu 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 582
İsacılar 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 305
İzzettinköy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263
Kabakoz 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 754
Kılıçlu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 302
Kozluca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 600
Kurna 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 970
Kutludoğmuş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 660 0 770
Küçüksulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 385 0 513
Mancılıklu 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 231
Öğümce 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 124
Sarucabayrak 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 343
Taşoğlu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 570
Tunrulpınarı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 198
Yeniceköy 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 880
TOPLAM 2217 210 75 478 100 305 309 112 128 113 120 360 128 110 200 263 277 110 220 600 128 90 200 93 25 10963 1000 18934



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 887886

İsa adlı sipahiye Kutludoğmuş köyünde 770 akçelik timar, aynı köyden bir hassa 
çiftlik ve Yoros’ta da bir hassa çiftlik karşılığında “kendü bürüme ve bir oğlanı ba-
ğırdağıyla eşe” (timar sahibi bizzat kendi bürüme ile teçhiz olmuş olarak ve yanın-
da zırhlı bir oğlanı olduğu hâlde sefere katılsın) yükümlülüğü getirilmiştir (BOA, 
TD 1160, s. 113). Yoros Hisarı kethüdası Umur’a, Küçüksulu köyünün vergi geliri 
olan 513 akçe, aynı köyde bir hassa çiftlik ile Mancılıklu (Mancınıklı) köyünün 
vergi hâsılı olan 231 akçe, aynı köyde bir hassa çiftlik ve Hisar’da bir çiftlik ol-
mak üzere toplam üç çiftlik ve 744 akçe vergi geliri tahsis edilmişti. Buna karşılık 
kethüda Umur’a “kendü bürüme ve bir bağırdaklu oğlanıyla dura” yükümlülüğü 
verilmişti (BOA, TD 1160, s. 116-117). Kale görevlilerinden Hacı Hamza’ya Atük 
(Ayuk) köyünün timar hâsılı olan 134 akçe ve aynı köyden bir hassa çiftlik tahsis 
edilmişti. Bu tahsis karşılığında Hacı Hamza kendi bürüme ile teçhiz olmuş olarak 
sefere katılmak zorundaydı (BOA, TD 1160, s. 120).

Yoros kazasında kendilerine verilen timar karşılığında 25 timar sahibi “bürüme” 
(bürüme ile techizatlı) ve bunlara ait 12 oğlan “bağırdaklu” (cebelü) olmak üzere 
toplam 37 nefer sefere katılmakla yükümlü bulunuyordu (BOA, TD 1160, s. 122).

Sonuç

Yoros (Beykoz) ve çevresinin, İstanbul’un fethinden önce Osmanlı Devleti toprak-
larına katıldığı ortaya çıkmaktadır. Orhan Bey zamanında başlayan fetih hareke-
tinin Gazi Hüdavendigar (I. Murad) döneminde bazı köy ve mezraların vakıflara 
tahsis edilebilecek konuma gelindiği, Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Hisa-
rı’nın inşasıyla yöredeki hâkimiyetin perçinlendiği, Çelebi Mehmed ve II. Murad 
zamanlarında yörenin fethinin tamamlandığı vakıflar için verildiği belirtilen mu-
karrernâmelerden ve timar tevcih kayıtlarından anlaşılmaktadır.

İstanbul’un fethinden sonra Yoros (Beykoz), idari-askeri yönden Kocaeli (İznik-
mit-İzmit) sancağına bağlı kaza statüsünde bir idari birim, idarî-kazaî yönden İs-
tanbul’un İstanbul kadılığı dışında bilâd-ı selâse olarak bilinen kadılıklardan biri 
olan Üsküdar kadılığına bağlı bir naiblik olduğu tespit edilmektedir.

Fatih zamanında Yoros (Beykoz) kazasında 31 köy, iki mezra, Yoros ve Anadoluhi-
sarı kaleleri bulunmakta, kalelerdeki askerî görevlilerle birlikte kaza dâhilinde yak-
laşık 2300 kişi yaşadığı hesaplanmaktadır. Şehirleşmenin yeni başladığı ve istenilen 
düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Timar verilenlerle birlikte görevliler ve unvan 
sahiplerinin toplam nüfus içinde %12.70’lik bir orana sahip olduğu görülmektedir. 
Timar görevlileri dışındaki unvan sahipleri içinde fakih, imam, hacı ve şeyh gibi 
dini görevlilerin öne çıktığı tespit edilmektedir.

Yoros kazasıda yaşayan halkın büyük bir çoğunluğunun geçimini tarım ve hay-
vancılık sağladığı, alınan vergi kalemlerinden ortaya çıkmaktadır. Kaza dâhilinde 
timarlı sipahilere tahsis edilen 35 adet hassa çiftliklerle beraber toplam 347,5 adet 
çiftliğin işletmeye açık olduğu tespit edilmektedir. Topraktan elde edilen mahsu-
lün daha çok tahıl ürünleri olduğu, bunun yanında bir sanayi bitkisi olan keten 
ve ketentohumu üretildiği tahrir verilerinden ortaya çıkmaktadır. Kaza dâhilinde 

işletmeye açık 24 göz değirmenin olduğu görülmektedir. Küçükbaş hayvan olarak 
koyun beslendiği ve arıcılığın önemli bir düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.

Dereseki köyünde bir odun iskelesi bulunmakta ve bu köyde ayrıca buhurdan üre-
timi yapıldığı kaydedilmektedir.

Yoros kazasında balıkçılığın ne düzeyde olduğu hususunda bir bilgi verilmemekte, 
ancak istiridye avcılığının yapıldığı kayıtlardan ortaya çıkmaktadır.

Kaza dâhilindeki iskân birimlerinde gayrimüslim nüfus kaydı bulunmamakta, 
nüfusun tamamı Müslüman Türklerden oluşmaktaydı. Bu durum bölgenin İstan-
bul’un fethinden önce Türklerin hâkimiyetinde olduğunu göstermektedir.
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Osmanlı Arşiv Vesikaları 
Perspektifinden Anadolu 
Hisarı’nın Kullanımı ve 
Korunması

Ayşenur ERDOĞAN1

Özet 

Asya ve Avrupa’nın birleştiği noktada bulunan efsanevi şehir İstanbul, coğrafi ko-
numu ve stratejik öneminden dolayı tarih boyunca birçok devletin hedefi haline 
gelmiştir. Defalarca kuşatılan ve büyük saldırılara maruz kalan bu kadim toprak-
lara sahip olmak isteyen devletlerden biri de Osmanlı’dır. Fethetme arzusu ile şeh-
rin kuvvetli surlarının önüne gelen ilk Osmanlı Sultanı ise Yıldırım Bayezid’dir. 
Şehri savaşarak değil de kuşatarak alabileceğini düşünen Sultan I. Bayezid, Kara-
deniz’den geçişleri kontrol altına alabilmek için Boğaz’ın en dar yerine Anadolu 
Hisarı’nı yaptırmıştır. Ancak kuşatmanın başarısız olması neticesinde hisar, Sul-
tan II. Mehmed’e hizmet etmeyi beklemiştir. Konstantinopolis’in fatihi olmak için 
gelen Sultan II. Mehmed, Boğaz’ın Rumeli tarafına yeni bir hisar inşa ettirirken, 
Anadolu Hisarı’nı da ihmal etmemiştir. Nitekim kuşatma sırasında da yeniden ihya 

1  İstanbul Üniversitesi, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, aysenur.erdogan@ogr.iu.edu.tr
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ederek güçlendirdiği ata yadigârı Anadolu Hisarı’nın büyük faydasını görmüştür. 
İstanbul’un alınması ve şehrin güvenliğinin sağlanmasından sonra Boğaziçi’nin 
Anadolu Hisarı, birçok görev üstlenmiştir.  Bu çalışma ile fethin mimari mirası ola-
rak İstanbul Boğazı’nın en güzel köşelerinden birinde varlığını koruyan Anadolu 
Hisarı’nın zaman içerisinde değişen misyonuna ve geçirdiği merhalelere Osmanlı 
Arşiv vesikaları perspektifinden bakılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu Hisarı, Yıldırım Bayezid, Bizans, İstanbul’un Fethi, 
Boğaziçi.

Anadolu Hisarı’nın İnşası

Bugün İstanbul’un aslını teşkil eden tarihi yarımada, neredeyse sekiz bin yıllık 
geçmişi ile oldukça eski bir beldedir. Asırlar boyunca kadim uygarlıklara ve bü-
yük imparatorluklara ev sahipliği yapmış bu beldenin, tarih sahnesine bir Megara 
Koloni şehri olarak çıktığı ve bu koloninin efsanevi kumandanı Byzas’tan dola-
yı da Byzantion olarak adlandırıldığı ifade edilmektedir. Gerek coğrafi konumu 
gerekse stratejik önemi hasebiyle birçok devletin en büyük hedefi olan bu belde, 
Pers, Atina, Sparta hâkimiyetlerine girmiş, zamanla Roma Devleti’nin parçası ol-
muştur. (Demirkent, 2001, s.205; Eyice, 1980, s.90) Roma tahtına I. Konstantinos’un 
geçmesi ise bu şehir için bir milâttır. Zira Hristiyanlığı kabul etmiş Konstantinos, 
imparatorluğunun başkenti için Byzantion’u seçmiş ve 324 yılında şehrin yeniden 
imarını başlatmıştır. 11 Mayıs 330’da büyük tören ile resmi açılışı yapılan şehir, onu 
yeniden imar eden imparatorun adı ile anılacaktır. Depremler, yangınlar ve isyan-
larla yıpransa da her defasında yenilenmeyi başaran Konstantinopolis, geçirdiği bu 
değişimlerle daha da istenilen bir belde haline gelmiştir.  Hunlar, Germenler, Avar-
lar, Slavlar, Emeviler, Abbasiler, Ruslar, Bulgarlar ve Peçenekler tarafından tehdit 
edilerek defalarca kuşatılmış, büyük saldırılara maruz kalmıştır. (Demirkent, 2001, 
s.206-211; Eyice, 1980, s.94) Seyyahların üçgen şehir olarak nitelendirdiği bu bel-
deye sahip olmak için surların önünde gelenler arasında şüphesiz İslam devletleri 
de bulunmaktadır.  Ancak onların bu beldeyi arzulamasında bir sebep daha vardır. 
O da Hz. Peygamber’in bu şehri alacak komutan için verdiği müjdedir. Bu müjdeye 
nail olmak isteyenlerden biri de Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’dir. 

Henüz şehzadeliği sırasında Osmanlı ve Karamanoğlu Beyliği arasında meydana 
gelen Frenkyazısı Muharebesi’nde gösterdiği maharetten dolayı Yıldırım lakabını 
alan Bayezid, Kosova Savaşı’nda yaralanıp şehit olan Babası Sultan I. Murad’ın va-
siyeti üzerine 1389’da tahta çıkarılmıştır. Genç padişahın ilk işi Osmanlı’dan ayrıl-
mak ve topraklarını geri almak amacıyla isyan eden Anadolu Beyliklerinin üzerine 
gitmek olmuştur. Gerçekleştirdiği bir dizi başarılı seferin ardından, beylikleri do-
layısıyla da Anadolu’yu kontrol altına almış ve hedefini batıya, Bizans’a çevirmiştir. 
(İnalcık, 1992, s.232) 

Kosova Savaşı’nı müteakip yoğun baskı altında tutulan Bizans, etrafı Osmanlı top-
rakları ile çevrili bir ada haline getirilmişti. Dahası Bizans tahtında oturan İmpara-
tor Ioannes Palaiologus Osmanlı’ya hem yüklü vergi veriyor hem de saltanat varisi 
Osmanlı başkentinde rehin tutuluyordu. (İnalcık, 1992, s.232; Başar, 2017, s.385) 

Bizans’ın her türlü iç işlerine müdahale edebilse de güçlü surlar ile çevrili şehri sa-
vaşarak alamayacağını bilen Sultan I. Bayezid, İmparator V. Ioannes Palaiologus’un 
vefatı ile harekete geçmiştir. Nitekim Osmanlı başkentinde rehin bulunan Manuel 
II. Palaiologus’un Bayezid’e sormadan Bursa’dan İstanbul’a gelip tahta oturması, 
Yıldırım Bayezid için bir fırsat olmuştur. Derhal yeni imparatora elçiler gönderi-
lerek vergilerin artırılması, İstanbul’da yaşayan Türkler için mahalle kurulması, bu 
mahallede cami inşa edilmesi ve Türklerin davalarına bakacak bir kadı bulundu-
rulmasına izin verilmesi talep edilmiştir. Ancak yeni imparator surların gücüne ve 
haçlı yardımına güvenerek bunu reddetmiştir. Bu, Osmanlı’nın 1391 yılında başla-
yan ilk İstanbul kuşatmasını beraberinde getirmiştir. Yaklaşık yedi ay süren kuşat-
ma şehir halkını oldukça güç durumda bırakınca, İmparator Manuel, Bayezid’in 
şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu sırada Anadolu’da Karamanoğulla-
rı’nın, Balkanlar’da Macarların Osmanlı’ya karşı faaliyete geçmesi üzerine Bayezid 
da kuşatmayı kaldırarak, bunu 1396’ya kadar sürecek muhasaraya, başka bir değiş-
le ablukaya çevirmiştir. (Başar, 2017, s.386-387; Necipoğlu, 2017, s.370) 

25 Eylül 1396’da meydana gelen Niğbolu Savaşı’nda Haçlı Ordusunu yenilgiye 
uğratan Bayezid, İstanbul’u almak için yeniden bir hazırlık yapmaya başlamıştır. 
(İnalcık, 1992, s.233; Başar, 2017, s.389) Ordusunu toplayan Sultan, Yahşi Bey ida-
resindeki bir birliği Şile’ye yollayarak anlaşma yolu ile bölgeyi ele geçirmiştir. İs-
tanbul’u sıkı bir kuşatma ile almakta kararlı olan Bayezid, Bizans’a Karadeniz’den 
gelebilecek yardımları engellemek için Boğaz’ın en dar noktasına, yani iki kıtanın 
birbirine en çok yaklaştığı yerin Anadolu tarafına “köprübaşı” olarak bir kale yap-
tırmıştır. Göksu Nehri ve Boğaz sularının birleştiği noktada bulunan bu kale Gü-
zelhisar, Güzelcehisar, Gözlücehisar, Yenihisar, Yenicehisar, Yenice-i Göksu, Göksu 
Kalesi ve Akçahisar gibi isimler ile de anılmıştır. Nitekim erken dönem Osmanlı 
tarihçilerinden Âşıkpaşazâde de eserinde kaleyi bu isimlerden biri ile zikretmek-
tedir:

Leşker-i azîm cem‘ etdi. Geldi, Koca-ili’nden Yorus’a çıkdı. Yahşi Beğ’i göndürdi. Şili 
Hisarını ahdilen aldı. Han kendü Yorus’dan geçdi. Boğazkesen’ün üstü yanında bir 
hisar yapdı. Güzelcehisar derleridi. Hisar kim tamam oldu. Er koydu, berkitdi. (Âşık-
paşazâde, s.92)

İnşa zamanı hakkında farklı görüşler bulunsa da kalenin 1396’da gerçekleşen Niğ-
bolu Savaşı’ndan sonra yapıldığı ihtimali daha kuvvetlidir. Zira bu savaşın ardından 
ikinci kez fetih niyeti ile gelen Sultan I. Bayezid,  hisarın inşasının tamamlanma-
sı ile birlikte Bizans’a elçi göndererek şehrin teslimini istemiştir.  (Müneccimbaşı, 
2014, s.165; Neşri, 2014, I, s.329; Başar, 2017, s.389; Uzunçarşılı, 2011, I, s.291; İnci-
ciyan, 1956, s.103-104)

Bizans İmparatoru Manuel tarafından teklif bir kez daha reddedilince, 1397’de yeni 
bir kuşatma başlamıştır. Bu arada belirtilmelidir ki 1391’den beri abluka altında 
olan şehrin iaşe kıtlığı yaşayan halkı, yıllardır süren bu durum karşısında olduk-
ça yıpranmıştı. Sultan I. Bayezid’in tüm baskılarına rağmen şehri teslim etmeyen 
Bizans İmparatoru ise Avrupa’dan gelecek yardım için zaman kazanmak istiyor-
du. Bundan dolayı Osmanlı Sultanının ilk kuşatma sırasında istediği şartları kabul 
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ettiğini belirterek mevcut durumun kaldırılmasını talep etmiştir. Uzun süren bu 
kuşatmanın askeri yoracağı hem de Hristiyan dünyasını harekete geçirebileceği 
düşüncesi ile Yıldırım Bayezid da anlaşmayı kabul etmiştir.  (İnalcık, 1992, s.233; 
Başar, 2017, s.391) İstanbul bundan sonra 1411 yılında Musa Çelebi, 1422’de ise II. 
Murad tarafından kuşatılmışsa da alınamamıştır. (Başar, 2017, s.393-397) Anadolu 
Hisarı ise içerisindeki garnizon ile Konstantinopolis’i alma arzusunda olan bir baş-
ka padişaha, Sultan II. Mehmet’e hizmet etmeyi beklemiştir. 

Osmanlı tahtının genç hükümdarı Sultan II. Mehmet, İstanbul’u almak için bu 
topraklara ayak bastığında kuşatmayı kuvvetlendirmek ve Karadeniz’den gelecek 
yardımlara mani olmak adına Anadolu Hisarı’nın tam karşısına bir hisar inşa ettir-
meye başlamıştır. Boğaz’ın Rumeli tarafında yaşanan bu inşa faaliyetleri sırasında 
Anadolu Hisarı da ihmal edilmemiştir. 

Bayezid’in inşa ettirdiği kale 8.70 x 10.50 m ölçülerinde dörtgen büyük bir burç 
ve bu burcun etrafını üç taraftan çeviren dört küçük kuleli surdan oluşmaktaydı. 
(Ayverdi, 1966, s.502; Gabriel, 1941, s.23-28) 1452 yılı başlarında Rumeli Hisarı’nın 
inşası sırasında, Anadolu Hisarı’ndaki kale güçlendirilirken, etrafına kuzeyden gü-
neye 80m, doğudan batıya 65m uzunluğunda ve 2m kalınlığında, üç kuleli büyük 
bir “hisarpeçe” yaptırılarak kuşatmanın buradan da desteklemesi amaçlamıştır. Sul-
tan Bayezid’in yadigârı kale yeniden ihya edilirken buraya Sultan II. Mehmet’in 
vakfından olmak üzere bir de namazgâh eklenmiştir. (Gabriel, 1941, s.29-34; Eyice, 
1991, s.148; Emecen, 2018, s.134; Eyüpgiller-Yaşa, 2019, s.270)

Resim 1: Yıldırım Bayezid’in İnşa Ettirdiği 
Anadolu Hisarı

Resim 2: 1452’de Hisarpeçe Eklendikten Sonraki 
Tahmini Görünümü

Kaynak: Gabriel, 1941, s.24 Kaynak: Gabriel, 1941, s.33

Bu arada şunu belirtmek gerekir ki şehre gelen yabancılardan bazıları Anadolu 
Hisarı’nı inşa ettirenler hakkında farklı beyanlar vermektedir. Örneğin 1616-1617 
yılları arasında İstanbul’da Roma-Germen İmparatorluğu elçilik heyetinin sekre-

teri olarak vazife yapan Crailsheimli Adam Werner, Bizans’ın yolunu kesebilmek 
ve böylelikle Konstantinopolis’i daha rahat ele geçirilebilmek için inşa edildiğini 
söylediği Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı’nın Sultan Süleyman tarafından yap-
tırıldığını belirtmektedir. (Werner, 2011, s.98) Werner’den yıllar sonra İstanbul’da 
bulunmuş Rus Diplomat Pavel Artemyeviç Levaşov, bu iki kalenin de Sultan II. 
Mehmed’in emriyle şehrin Karadeniz ile bağlantısının kesilmesi için inşa edildiği 
söylemektedir. (Levaşov, 2012, s.85) XVIII. asrın başlarında İstanbul’a gelen Fransız 
bitki bilimcisi Joseph de Tournefort ise tamamen karıştırarak iki hisarın da çok 
daha önceleri yapıldığından, hatta Bizans’ın son döneminde ilgisizlikten harabe-
ye döndüğünden bahsetmektedir. (Tournefort, 2013, s.92-93) İrlanda asıllı Robert 
Walsh da XIX. asrın başlarında gördüğü bu iki hisarın Bizans imparatorlarınca 
Boğaz’a hâkim olmak için yaptırıldığını ancak ilerleyen süreçlerde bakımsızlıktan 
harabeye dönüştüğünü ifade etmektedir. Dahası İstanbul’u alma niyeti ile bu top-
raklara gelindiğinde harap halde bulunan bu hisarlardan Asya’dakinin I. Mehmed, 
Avrupa’dakinin ise II. Mehmed tarafından onarıldığına satırlarında yer vermekte-
dir. (Walsh, 2013, s.154,166)

Resim 3. Hamse-i Atai’de Yer Alan Anadolu Hisarı Minyatürü
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Hisarın Kullanımı

Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilen, Fatih Sultan Mehmed tarafından güçlendi-
rilen ve İstanbul’un fethinde büyük faydası görülen Anadolu Hisarı, fetihten sonra 
da Boğaziçi’nin güvenliğine hizmet etmiştir. Bu vazifesi 1573’de İstanbul’a gelen 
Fransız Diplomat Philippe du Fresne-Canaye’ın da dikkatini çekmiştir. Venedik 
hisarlarına benzese de onlar kadar güzel bulmadığı Anadolu ve Rumeli Hisarı’nın 
İstanbul’un güvenliğini sağladığını, Karadeniz’den gelen kayıkların geçişini engel-
lediğinden bahseder. (Fresne-Canaye, 2017, s.63)

Boğaz’ın güvenliğinde kullanılan Hisar’ın son büyük savunmasını XVII. asrın baş-
larında Kazak saldırılarına karşı yaptığı bilinmektedir. Hatta başlangıçta Bostancı 
Ocağı’na bağlı olmayan Anadolu Hisarı, Kazak saldırılarının ardından Boğaziçi’nin 
güvenliği için yapılan yeni bir düzenleme ile Ocağa katılmıştır. (Göncüoğlu, 2016, 
s.37-38; Eyice, 1991, s.148; Yıldız, 2011, s.143)

Osmanlı Arşiv vesikaları ve muhtelif çalışmalar incelendiğinde ise semte adını ve-
ren hisarın, Boğaziçi’nin savunması haricinde diğer kaleler gibi farklı görevler üst-
lendiği görülmektedir. Bunlardan ilki ise kalenin hapishane olarak kullanılmasıdır. 
(A.DVNSMHM.d,  25/3003, D.M.d 37077) Eldeki kayıtlardan burada hapis tutu-
lanlar arasında önemli devlet adamlarının olduğu görülmektedir. Nitekim Rüstem 
Paşa’ya yanlış bilgi vermesi hasebiyle 1551’de Habsburg elçisi Johann Maria Mal-
vezzi, 1578’de ise Tunus Beyi Anadolu Hisarı’na hapsedilmiştir.  (A.DVNSMHM.d., 
34/256, 34/257; Özsoy, 2016, s.277-279; Schweigger, 2014, s.83n)

Boğaziçi’nin Asya tarafında bulunan bu kale, bünyesinde bulunan toplar ile yangın 
haberlerinin duyurulmasına, Ramazan ayında ise iftar ve sahur vakitlerinin bil-
dirilmesine hizmet etmiştir. (C.BLD 93/4606; C.BLD 79/3903; Es‘ad Efendi, 2000, 
s.315). Ayrıca Evliya Çelebi’nin Rumeli Hisarı’na ve Akıntı Burnu’na baktığını ifade 
ettiği bu toplarla, kasır ve bahçelere giden Osmanlı Sultanları, Boğaz’dan geçen sad-
razam ve Karadeniz’e açılan Donanma selamlanmıştır. (AE.SMHD.I, 236/18942; 
C.SM, 128/6426; C.AS., 1180/52599; C.BH., 267/12316; Evliya Çelebi, 2003, s.426;) 
Dahası, bayram şenliklerinde, padişah çocuklarının doğumlarında, padişahın do-
ğum gününde ve zaferle sonuçlanan seferlerde buradan ateşlenen toplar ile de yıl-
lar boyunca merasimlerin bir parçası olmuştur. Örneğin 1638’de Bağdat Kalesi’nin 
IV. Murad tarafından fethedilmesi ile Boğaz’da yapılan top şenliklerine Anadolu 
Hisarı’ndan da eşlik edilmiştir. Yine Sultan III. Mustafa’nın doğum gününde yapı-
lacak kutlamalar için Anadolu Hisarı’na günler öncesinden barut ikmali yapıldı-
ğı görülmektedir. (AE.SABH.I, 305/20479; C.AS., 870/37305; C.AS., 1072/47202; 
Topçular Kâtibi, 2003, s.1105; Yıldız, 2009, s.182-184, 187-189) Yukarıda belirtildiği 
üzere kutlamalarda, duyuru yapılmasında ya da selamlamalarda kullanılan toplar 
için Cebehane’den ve Tophane’den mühimmat verilmekteydi. Ayrıca muhtelif va-
kitlerde bu topların bakımları yapılmakta, aksamları tamir edilmekteydi. (C.AS., 
900/38756; C.AS., 1110/49173; C.AS., 1192/53242; C.HR., 186/9274;)  Kale sadece 
toplarla değil, cuma günlerinde, bayramlarda ve padişahın geçtiği sırada çekilen 
sancak ile de törenlere eşlik etmekteydi. Teamül üzerine Hisar’daki sancak eskidik-
çe de Tersane-i Amire’den yenisi verilmekteydi. (C.BH., 120/5813) 

Bunların haricinde kale, içerisinde bulunan büyük tulumba ile semtin yangınların-
da mühim bir vazife üstlenmişti. (Baraz, 2009, s.140) Arşiv belgelerini de inceledi-
ğimizde semt için oldukça ehemmiyeti bulunan bu tulumbanın muhtelif vakitlerde 
tamir edildiği ve eksiklerinin giderildiği görülmektedir. Örneğin 1772’de kalede 
bulunan tulumba onarılırken, tulumbanın kırk kulaç uzunluğunda olduğu ifade 
edilen hortumu da yenilenmiştir. (AE.SMHD.I., 254/20714 1752; C.BLD., 5/242 
1772) Ayrıca 1758’de tulumbadaki vazifesinden feragat eden görevlinin yerine 
derhal yenisinin getirilmesinden, yine 1781’de vefat eden Mehmed Said’in göre-
vinin oğluna verilmesinden, tulumba heyetinde herhangi bir görevli eksildiğinde 
yerinin boş bırakılmadığı anlaşılmaktadır. (AE.SABH.I., 149/10112; AE.SMST.III., 
63/4707)

Resim 4. II. Mahmud’a Sunulmuş Bir Saat Üzerindeki Anadolu ve Rumeli Hisarları Detayı

Kaynak: Emecen, 2015, s.145.

Tamir ve Koruma Çalışmaları

Boğaziçi’nin güvenliğinde bir parça olan, hapishane olarak kullanılan ve merasim-
lere eşlik eden Anadolu Hisarı, muhtelif sebepler ile zaman zaman tamire muhtaç 
hale gelmiş ve ihtiyaca binaen Osmanlı Devleti tarafından onarılarak korunmaya 
çalışılmıştır. 

Bu konudaki ilk örnek ise hemen XVI. asrın başlarına tekabül etmektedir. Öyle ki 
1509 yılında gerçekleşen ve Küçük Kıyamet denilen İstanbul depremi, yapılar üze-
rinde büyük tahribata yol açmıştır. 29 Mart 1510’da devlete ait yapılar üzerindeki 
hasarları giderme adına, altmış dört gün sürecek tamirat başlatılmıştır. Kaynaklar-
da depremden zarar görüp onarılan bu yapılar arasında Anadolu Hisarı’nın da adı 
zikredilmektedir. (Uzunçarşılı, 2011, s. 233-234n; Angell, 2015, s.513; Sakin, 2002, 
s.110-111.) 

XVII. asırda herhangi bir tamir kaydına rastlatamadığımız Anadolu Hisarı’nın, 
1703’de çıkan bir ferman üzerine Rumeli Hisarı ile birlikte toplamda on bin ku-
ruşluk masrafla onarıldığı anlaşılmaktadır. (Defterdar, 1995, s.773) Ancak yüzyılın 
başında bir tamir geçiren Anadolu Hisarı’nın 22 Mayıs 1766’da meydana gelen İs-
tanbul depreminde duvarları ve dizdar evi zarar görmüştür. Orta dereceli olarak 
nitelendirilen bu hasar için yapılan keşifte 1.050 kuruş tamirat bedeli belirlenmiş-
tir. (Mazlum, 2011, s.29, 44, 52) 1787’de ise Kale, kale kapıları, nöbet kuleleri ve 
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dizdar evinin onarılması için bir keşif yapılmış, 1.961,5 kuruş masrafla tamirle-
rine başlanmıştır. Tamir ücretinin kısım kısım ödendiği de bu iş için görevlen-
dirilen kale dizdarı Abdullah Ağa tarafından yazılan arzuhalden anlaşılmaktadır. 
Nitekim ağa, daha önce verilen beş yüz kuruşa, bin kuruşluk bir ek yapılmasını 
istemişse de iki yüz elli kuruşluk bir ödeme yapılması uygun görülmüştür. (C.AS., 
939/40739) Bu tamirden üç yıl sonra nöbet odası döşemesinin, topların üzerindeki 
sakfın ve kale tabyasının 1007,5 kuruşla tamir edilmesine karar verilmiştir. (C.AS., 
214/9148) Fakat tüm bu tamirlere rağmen 1792 yılının sonlarına doğru İstanbul’a 
gelen Fransız Antoine Olivier’ın, bir korkuluğa benzettiği Rumeli Hisarı’nın savaş 
gemilerinin geçişine engel olamayacağını iddia etmesi ve  Anadolu Hisarı’nın da 
inşaat bakımından aynı durumda olduğunu söylemesi oldukça dikkat çekmektedir. 
(Olivier, 2016, s.71) 

Olivier’ı haklı çıkarırcasına kalenin tamiri için XIX. asrın hemen başında, bir keşif 
defteri düzenlenmiştir. Aslında 1803 tarihli bu defter kale içerisindeki yapıları da 
bir nevi ortaya koymaktadır. Nitekim bu defterde kalede bulunan dizdar ağanın 
konağı, topçu ve neferlerin kaldıkları bina, hapishane, cebehane, tulumbahane, 
yangın tulumbasının kayıkhanesi, topların üzerindeki yapı, üç adet kapı, duvarlar, 
kuleler ve külahlar, ayrıca namazgâh duvarı ve kalenin iskelesi işaret edilerek, yeni-
lenecek mahalleri için toplamda 4.461 kuruşluk bir masraf belirlenmiştir. (C.AS., 
651/27361, lef 1) 

Tablo 1. 1803 Yılında Düzenlenen Keşif Defterine Göre Anadolu Hisarı’nda Tamir Edilecek Yerler

Anadolu Hisarı Kalesi önündeki toplar üzerindeki kiremit ve 
sakıfının tamiri 24.975

Sundurma için sekiz arşın büyüklüğünde sütun ve aşı boyası 10.800

Buranın bitişiğindeki iki topun üzerine sakıf ve sundurma inşası 33.000

Ağaların, topçu ve neferlerin oturdukları binanın kiremit, sakıf, 
döşeme, duvar, çerçeve kanatlarının tamiri; sıva ve boyalarının 
yenilenmesi

41.715

Bu mahalle sekiz arşın büyüklüğünde sütun 4.800

Yine aynı yerin etrafındaki saçakların kiremitlerinin ve tavanının 
tamiri, boyasının yenilenmesi 7.740

Tulumbahane üzerindeki kiremitlerin ve etrafındaki cam 
tahtasından aşı boyalı kaplamanın yenilenmesi 5.280

Üç adet kale kapısı yerlerinden hareket ettiğinden tamirleri 9.000

Tophane kapısı bitişiğindeki duvar yıkılmaya yüz tuttuğundan 
yenilenmesi 1.440

Namazgâh duvarının yenilenmesi 20.400

Hapishane içerisindeki Gasilhane’nin tamiri  540

Cebehane binasının üzerinin tamiri 10800

Orta kulenin külahı üzerinde yıpranan kurşunların yenilenmesi, 
eksiklerinin giderilmesi

Tebdil:1.440
Tecdid:27.648

Kule kapısının çerçevesi eskidiğinden yenilenmesi 720

Burada bulunan yarım kule üzerindeki kurşunların eksiklerinin 
giderilmesi 3456

Yalı kapısı bitişiğindeki küçük kule külahının yıpranan kurşunlarının 
yenilenmesi, eksiklerinin giderilmesi

Tebdil: 2.400 
Tecdid: 5.184

Külahın etrafına etek saçak inşası 13.860

Cami tarafındaki kapının bitişiğindeki kule külahının yenilenmesi 30.480

Külahının üzerinde yıpranan kurşunların yenilenmesi, eksiklerinin 
giderilmesi

Tebdil:16320 
Tecdid: 10368

Kule içerisindeki döşemenin yenilenmesi 9420

Kule etrafındaki pencere kanatlarının yenilenmesi 1620

Kule içerisindeki duvarın yenilenmesi 6000

Dizdar ağa hanesi bitişiğindeki kule üzerinde yıpranan kurşunların 
yenilenmesi, eksiklerinin giderilmesi 

Tebdil: 5400 
Tecdid: 8240

Kulenin iç döşemesinin yenilenmesi 7313

Dizdar ağanın konağı üzerindeki kiremit, sakıf, döşeme; etrafındaki 
duvar, çerçeve ve kanatları, ayrıca memşa ve abdesthane gibi 
mahallerinin tamiri

31290

Yangın tulumbası kayıkhanesinin tamiri 15.120

Tulumbahane çevresine parmaklık 12.240

Deniz kenarında iki memşanın üzerindeki kiremit ve sakıfın; 
etrafındaki tahta perde ve döşemenin tamiri 1.920

Kale önündeki taş iskele yıkılmaya yüz tuttuğundan yeni taş iskele 
inşası 76.950

Yine bu mahaldeki çifte kazıklı iskele yenilemesi 9.000

Eski kurşunların eksiklerini için yeni kurşun 19.200

Hamaliye, nakliye, alet, kayık, mauna ücreti ve diğer masraflar 48.820

Toplam 535.338
(4.461 kuruş)

Kaynak: C.AS 651/27361, Lef 1.

Hassa Mimarı İbrahim Kâmi Efendi zamanında gerçekleşen bu tamirden, 1.252 
kuruşluk bir meblağ artmıştır. Nitekim 1807’de kule kurşunlarının yenilenmesi 
için bu paradan bir miktar verilmesi talep edilmiştir. (C.AS., 651/27361, lef 2) Yine 
aynı yıl içerisinde Rumeli Hisarı ile birlikte Anadolu Hisarı’nın önlerine tabyalar 
inşa edilmesine karar verilmiştir. (C.AS., 115/5164) 1815’de ise kale dizdarının ha-
ber vermesi üzerine Bostancıbaşı Ağa tarafından bazı yerlerin tamiri için yeniden 
keşif yapılması istenmiştir. Bunun üzerine Baş Mimar Ali Rıza Ağa tarafından bir 
keşif yapılarak daha önce tamir edilen beş külah ve bazı yerler haricinde, deniz 
tarafında bulunan nöbetçi odası, kayıkhane, taş iskele, zabitlere mahsus köşk ve top 
siperlerinin tamir edilmesi, kale içerisindeki zindana yeni lağım açılması, muhtelif 
yerlerdeki parmaklık, saçak ve duvarların yenilenmesi için detaylı bir defter hazır-
lanmıştır. Masrafın 12.844,5 kuruş olarak hesaplandığı bu keşif gereğince tamir ve 
yenilenmesine müsaade edilmesi istenilmiş, Sadrazam tarafından da gerekli onay 
verilmiştir. (C.AS., 62/2930)  
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Tablo 2. 1815 Yılında Düzenlenen Keşif Defterine Göre Anadolu Hisarı’nda Tamir Edilecek Yerler

Anadolu Hisarı kalesinin deniz tarafındaki Nöbethane odası üzerindeki 
kiremit ve sakıfının tamiri, iç döşemesi, iç-dış sıvaları ve çerçevelerinin 
yenilenmesi

128.925

Buranın önündeki havuz, üzerinde kiremid, derz, sakıf ve etrafındaki 
unsurların yenilenmesi 84.150

Havuz ve oda etrafındaki saçakların yenilenmesi 38.400
Havuz önüne kereste sütunlu, çifte omurgadan kirişli ve aşı boyalı asmalık 
inşası 21.600

Bu mahallin bahçe önünde tahtadan beş arşın büyüklüğünde parmaklık 23.520
Kalenin deniz tarafındaki top siperleri harap olduğundan örme çit siper 
inşası 454.270

Tabyanın etrafındaki duvarın üzerindeki tuğladan örtü eskidiğinden tamir 
ve yenilenmesi 42.000

Tabyanın yanında yer alan taş iskelenin yenilenmesi 48.600
Tabyanın bir tarafına on beş arşın büyüklüğünde kuşak ve pervazlı, Rumili 
omurgasından, aşı boyalı parmaklık inşası 21.600

Mihrap ve minber etrafına horasanlı derz ve badana yenilemesi 5.490
Tabyanın önündeki kasır yıkılmaya yüz tuttuğundan, yeni bir kasır inşası 188.100
Kasrın etrafına kiremit örtülü sakıflı, tahta kaplamalı ve elvan boyalı saçak 
inşası 24.480

Kasırdan memşalara varınca mevcut olan taş iskele harap olduğundan 
tamiri ve döşemesinin yenilenmesi 140.400

Kale içindeki hapishane odasının üzerindeki kiremit, duvarlarının, döşeme, 
cam ve çerçevelerinin yenilenmesi, içerisindeki memşa ve mahzenin tamiri 36.300

Hapishane bir tarafına üzeri kiremit örtülü, sakıflı, saçak inşası 1.650
Kale kapısının aşağısına açılacak bir lağım ve buraya yapılacak merdiven 45.000
Zindanda bulunan memşa için lağım inşası 72.000
Kale kapısı bitişiğindeki beden duvarının tamiri 13.500
Kalenin beden ve siper duvarları üzerindeki harpuştelerin tamiri 36.000
Sancak gönderisi 9.000
Deniz tarafındaki memşa yıkılmaya yüz tuttuğundan yeni bir memşa inşası 12.600
Memşalar bitişiğindeki kayıkhane üzerindeki kiremid ve sakıfının tamiri, 
etrafındaki boyanın yenilenmesi 21.600

Barut cebehanesinin döşemesinin yenilenmesi 9.100
Parmaklık inşası 10.800
Hamal, nakliye, kayık ve mauna ve muhtelif masraflar için 73.399

Toplam
1.541.384
(12.844,5 

kuruş)

Kaynak: C.AS., 62/2930, Lef 2.

1815’deki bu yenilenmenin ardından 1821 yılının Mayıs ayında Rumeli Hisarı ile 
birlikte Anadolu Hisarı’nın önündeki topların siperliklerinin tamir edilmesi em-
redilmiştir. (Şânî-zâde, 2008, s.1193) Bu tamirden yaklaşık dört yıl sonra ise kale 
kulelerinin kurşun döşemeleri yenilenmiştir. (MAD.d., 11935) 

XIX. asrın başlarında birbiri ardına onarımlar geçiren Anadolu Hisarı, İstanbul’da 
görev yapan İsveç Elçisi Carl Gustaf Löwenhielm’ın 1825 tarihli sulu boya tablo-
larında da oldukça sağlam görünmektedir. Nitekim birinde Anadolu Hisarı’na, 
Küçüksu’dan bakan Löwenhielm, tüm unsurları eksiksiz resmetmiştir. Deniz ta-
rafından bakarak yaptığı diğer eserinde ise kalenin önüne topların bulunduğu yer 
olarak nitelendirilebilecek, on altı gözlü uzunca bir yapı çizmesi dikkat çekicidir. 

Resim 5. Kalenin Küçüksu Tarafından 
Görünüşü

Resim 6. Kalenin Boğaz’dan  
Görünüşü 

Kaynak: Löwenhielm, 2003, no.3993.SKB 3-31. Kaynak: Löwenhielm, 2003, no.3992.SKB 2-32.

Şüphesiz Anadolu Hisarı’nın bu sağlam görüntüsünde burada vazife yapmış diz-
darların büyük etkisi vardır. Nitekim herhangi bir durumda tamir hareketlerinin 
onların arzuhalleriyle başladığı arşiv vesikaları ile ispatlanmaktadır. Ancak 1830 
yılında Sadaret Kaymakamı tarafından kaleme alınan takrir, Anadolu Hisarı için 
yeni bir döneme işaret etmektedir. Zira dizdarlığın lağvedildiğine ve buradaki son 
dizdarın da vefat ettiğine dikkat çekilerek, bu vazifelilerin kalmasına mahsus olan 
Emlak-ı Hümayun’a ait hanenin Evkaf-ı Hümayun’a verilmesi istenmektedir. Bu 
takrire müteakip II. Mahmut’un Hattı-ı Hümayunu ile dizdarların kaldığı hanenin 
Evkaf ’a verilmesine müsaade edilmiştir. (HAT, 542/26789) Böylelikle kalede artık 
bir dizdar bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

1836’da ise yine Sultan II. Mahmut’un isteği ile iki hisar için tamir kararı çıkmış-
tır. Yapılan ilk keşifte Anadolu Hisarı kale duvarlarının derz-badana yenilemesi, iç 
kale kulesi üzerine emsalleri gibi örtü inşası, içindeki iki kat döşemenin tamiri ve 
çeşitli masraflar için 31.321,5 kuruşluk bir meblağ belirlenmiştir. Ancak bu iki hi-
sarın tamiri için yapılan bir keşiftir. Dolayısıyla Rumeli Hisarı’ndaki Zağanos Paşa 
ve Anadolu Hisarı’ndaki Orta kulenin tamir masrafı toplam 55,5 kese 199 kuruş 
(191.610,5 kuruş) olarak hesaplanmıştır. (D.BŞM.BNE.d.,16438) Aynı yıl içerisinde 
hazırlanan başka bir keşif defterinde ise Hisar’ın orta kulesi üzerindeki üç kat ah-
şap örtünün yenilenmesi, kuleye çıkan merdiven ve köprünün tamir edilmesi için 
belirtilen masraf 27.590 kuruştur. (C.AS., 313/12931) 1838 yılına ait bir evrakta ise 
tamir edilmiş iki kalenin de toplam masrafının 212.380 kuruşa ulaştığı, bu ücretin 
de peyderpey ödemesinin yapıldığı görülmektedir. (HAT., 589/28954) 
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Resim 7. Allom’un Çizimi ile Külahları Kaldırılmış Anadolu Hisarı

Kaynak. Walsh,  2013, s.167.

Hisarların bugünkü görünümlerinin büyük oranda bu tamirlerden sonra ortaya 
çıktığı ifade edilmektedir. (Can, 2002, s.67) Nitekim 1834-1838 yılları arasında İs-
tanbul ile ilgili birçok gravüre imza atmış Allom’un, Anadolu Hisarı’nı resmettiği 
eserinde de defalarca tamir edilen külahlarının tamamen kaldırılmış olduğu ve Hi-
sar’ın bugünkü haline benzemeye başladığı dikkat çekmektedir.

Arşiv belgelerinden anlaşıldığı üzere bu tarihten sonra kalenin kendisi değil, hari-
cinde bulunan yapıları için tamir ve yenileme kararları çıkmıştır. Mesela 1840’da 
iki hisar önündeki toplar açıkta kaldığından üzerine sundurma yapılması istenil-
miştir. (TS.MA.e., 1147/8) 1863’de ise Fatih Sultan Mehmed’in vakfından olan na-
mazgâhın harap duruma düşmüş duvarları ve hemen yanındaki çeşmenin tamir 
edilmesi emredilmiştir. (MVL., 855/31) 

XIX. asrın hemen hemen ikinci yarısından itibaren ise kale bakımsız kalmaya baş-
lamıştır. Öyle ki Alman Tarihçi ve Arkeolog Dethier, 1873’de yayımlanan eserinde 
Anadolu Hisarı’nın bazı bölümleri yıkılmış olsa da hâlâ güzel bir şövalye kalesi 
görünümünde olduğunu bildirir. (Dethier, 1981, s.78)  

Dahası bazı kısımları yıkılan Hisar, zaman içerisinde askeri kimliğinden iyice sı-
yırılarak muhtelif kişilere ait hanelerce işgal edilmiştir. Nitekim 1878’de Anadolu 
Hisarı’nda meydana gelen büyük yangının ardından çizilen haritadan Veli Osman, 
Nesibe Usta, Çürüklük Şeyhi Efendi, Hacı Esad Bey ve Hoca İshak Efendi isimli 
kişilere ait olduğu belirtilen bu hanelerin büyük zarar gördüğü anlaşılmaktadır. 
(Atatürk Kitaplığı Haritalar Koleksiyonu No: 003767; Göncüoğlu, 2016, s.38)

Bu yangından yıllar sonra Anadolu Hisarı içerisinde bulunan ve semt için olduk-
ça mühim olan tulumba heyeti yeniden düzenlenmiştir. Ancak 1895’de yazılan bir 
arzuhalde birkaç seneden beri bu heyetin Maliye Hazinesi’nden maaşlarını alama-
dığı, almak için yapılan müracaatın sonuçsuz kaldığı anlaşılmaktadır. Dahası Ana-

dolu Hisarı tulumba heyeti bu arzuhal ile diğer kalelerdeki emsalleri gibi uygun 
bir zamla aidatlarının ödenmesini istemektedir. ( BEO 570/42698) Fakat ilerleyen 
süreçte bir reis ve yedi neferden oluşan tulumba heyetinin senelik 138 kuruşluk 
maaşının ödenmemesi, bundan dolayı da tulumbaya bakılmaması hisar ahalisini 
de oldukça endişelendirmeye başlamıştır. Nitekim 1899’da mahalle ahalisi tarafın-
dan bir arzuhal verilerek gereğinin yapılması istendiyse de bir netice alınamamıştır. 
(DH.MKT 2260/51; DH.MKT 2411/54; BEO 1560/116999; BEO 1705/127863).

XIX. asrın sonlarına gelindiğinde kale duvarlarındaki tahribatın oldukça arttığı 
görülmektedir. Nitekim içerisindeki kulübelerin üzerine kale duvarlarından taşlar 
dökülmüş, belediyece düşen taşlar yerine konularak sorun giderilmeye çalışılmış-
tır. Fakat kalenin diğer taraflarında da aynı durumun yaşanabileceği ihtimali orta-
ya çıkmıştır. Bundan dolayı tehlikeli durumda olan mahallerin tamiri için 1893’de 
Seraskerlik makamına bir yazı yazılmıştır. Gelen cevapta ise tamir masrafları için 
Şehremaneti işaret edilmiştir. Ancak emanette mevcut olan komisyon İstanbul sur-
larının tamirini dahi karşılamakta zorlandığından, hisarın tamirini Şehremaneti’n-
den beklemenin doğru olmadığı beyan edilerek Bab-ı Ali’den bu konu hakkında 
bir karar verilmesi istenmiştir. (BOA., DH. MKT., 65/45) Bu yazışmalar neticeye 
kavuşamadan 1894 yılında meydana gelen İstanbul depremi ile zaten harap halde 
bulunan hisarın, bazı burçları yıkılmıştır. (Küçükalioğlu Özkılıç, 2015, s.430)

Resim 8. D. Cizagy İmzasıyla XIX. Asrın Sonlarında Anadolu Hisarı

Kaynak: Yüzyıllar Boyunca Venedik ve İstanbul Görünümleri, 1995, s.46

Depremden sonra kalenin kapıları ve duvarlarının zamanla harap duruma düş-
mesi üzerine aslına uygun olarak tamir edilmesi için Tophane-i Amire Müşiriyeti, 
Şehremaneti ve Dâhiliye Nezareti arasında uzun bir yazışma meydana gelmiştir. 
Bu yazışmalar sırasında Tophane-i Amire Müşiriyeti’nin kale tamiri için Şehre-
maneti’ni işaret ettiği, emanetin ise bu gibi kale duvarlarının askeriye tarafından 
onarılması için padişah fermanı olduğunu hatırlattığı görülmektedir. (DH.MKT., 
2501/92; DH.MKT, 2568/72; ŞD, 811/30, 7.Z.1319, Lef 2, 4, 6) 
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1902’de ise İstanbul surlarının yıkılan kısımları için tamir planlanırken, Anado-
lu Hisarı’nın harap olan kapı ve duvarlarının bu muameleden hariç tutulmaması 
gerektiğine karar verilmiştir. Surlar ile birlikte Anadolu Hisarı’ndaki tehlikeli ma-
hallerin keşfi için Erkan-ı Harbiye Binbaşılarından Cevad Bey, Yusuf Ziya Bey ve 
İstihkâm Kol Ağalarından Ali Hıfzı Bey görevlendirilmiştir. (DH.MKT 453/41, lef 
2) Ancak iki yıl sonra Şehremaneti’nden Dahiliye Nezareti’ne yazılan bir tezkirede 
adı gecen kişiler tarafından keşif yapılacağı bildirilmesine rağmen, yıllardır ne ya-
pıldığına dair bir bilgi olmadığına işaret edilmektedir. Dahası kale duvarından bazı 
taşların Yorgi isimli bir vatandaşın evinin arkasına düştüğünden daha büyük kaza-
ya mahal bırakılmaması istenilmektedir. (DH.MKT 453/41) Fakat kalenin tamiri 
için bir an evvel harekete geçilmesi istenile dursun 1903’den 1909’a kadar askeriye 
tarafından belirlenmiş üç kişinin ücreti tahsil edilemediğinden tamir için gereken 
keşif başlatılamamıştır. (BOA., DH.MKT, 989/4, Lef 1, 12; BOA., DH.MKT 947/90, 
BOA., BEO, 2760/206966, BOA., BEO, 2809/210660; BOA, BEO, 2238/249528; 
BEO, 3513/263447) 

Keşif heyeti ücretinin talep edildiği uzun yazışmalar arasında 27 Mart 1907’de Bey-
koz Kaymakamı tarafından Şehremaneti’ne yazılan tezkire oldukça dikkat çekici-
dir. Zira kaymakam, şiddetli geçen kışın etkisi ile duvarların taş ve horasanlarının 
gevşediğini, bundan dolayı da ara sıra caddeye taşlar düştüğünü belirterek, bir ka-
zaya mahal bırakmamak için gereğinin yapılmasını istemektedir. Bunun üzerine 
harekete geçen Şehremaneti, Dâhiliye Nezareti’ni uyarmışsa da sonuçsuz kalmıştır. 
(BOA., DH.MKT, 989/4, lef 19, 12.S.1325) Nitekim 16 Haziran 1909’da yine Şeh-
remaneti’nden Dâhiliye’ye bir yazı yazılmış, Anadolu Hisarı’ndaki kalenin zamanla 
harap olan burçlarından düşen taşların, etraftaki evler ve Göksu mesiresine gelip 
gidenler için tehlike arz ettiği belirtilerek, durumun tez zamanda bertaraf edilmesi 
istenmiştir. (BOA., DH.MKT, 989/4, Lef 20, 3.Ra.1325; Lef 24, G.Za.1325; Lef 28, 
17.Ca.1327) Ancak bu yazışmaların neticesinde de herhangi bir gelişme yaşanma-
mıştır.

26 Aralık 1917’de Bahriye Nazırı tarafından Yıldırım ve Fatih yadigârı iki hisar 
için harekete geçilmiştir. İstanbul’un Fethi’nde büyük fayda sağlayan Anadolu ve 
Rumeli hisarlarının yavaş yavaş harap olduğuna ve içlerine inşa olunan barakalar 
yüzünden tarihi kıymetlerine halel geldiğine dikkat çekilerek, bu iki hisarı yeniden 
ihya etmek ve birer müze haline getirmek için Nezarete devredilmesi istenmiştir. 
(BEO 4499/337365) 1 Ocak 1918’de yapılan müzakere sonucunda, Meclis-i Vüke-
la tarafından da uygun bulunarak, hisarların Bahriye Nezareti’ne devredilmesine 
karar verilmiştir. (MV 211/4) Hisar’ın tamamen Nezarete teslim edildiği ise 1919 
Mart’ına ait bir kayıttan anlaşılmaktadır. Nitekim kale duvarından düşen taşların 
daha büyük bir kazaya mahal bırakmaması için Şehremaneti’nden Dâhiliye Neza-
reti’ne bir yazı yazılmış ve konunun Bahriye Nezareti’ne bildirilmesi istenmiştir.  
(DH.UMVM., 101/28)

Sonuç

Konstantinopolis’i fethedecek kişi olma arzusu ile gelen Yıldırım Bayezid’in yaptır-
dığı, Sultan II. Mehmet’in ise ihya ettirdiği Anadolu Hisarı, Boğaziçi’nin en güzel 
noktalarından birinde varlığını korumaktadır. Batılıların Orta çağ şato mimarisiyle 
özdeşleştirdiği hatta bu yüzden Asya Şatosu dahi dedikleri kalenin, Osmanlı Döne-
mi boyunca birçok vazife üstlendiği anlaşılmaktadır. Fakat bazı kaynaklarda bu va-
zifelerinin ardından gözden düştüğü belirtilmektedir. Elbette fethin gerçekleşmesi 
ve İstanbul’un güvenliğinin sağlanmasının ardından Rumeli Hisarı gibi Anadolu 
Hisarı’nın da askeri önemi azalmıştır. Ancak Osmanlı bu kaleye tamamen yüz çe-
virmemiş onu kaderine terk etmemiştir. 

Arşiv belgelerinden de anlaşıldığı üzere ata yadigârı olarak gördükleri bu eser ge-
rektikçe onarılmış ve bakımı yapılmıştır. Sadece kendisi değil Hisar’ın bir parçası 
olan namazgâh ve toplar da defalarca tamir görmüştür. XIX. asrın ikinci yarısından 
itibaren yavaş yavaş bakımsız hale gelmişse de restore edilmesi için Şehremaneti ve 
Dâhiliye Nezareti gibi idari birimler tarafından sık sık girişimde bulunulmuştur. 
Ancak idari birimler arasında yaşanan iletişimsizlik ve tamirden sorumlu tutulan 
kurumların bütçelerindeki yetersizlik, sürecin nihayete ermesine engel olmuştur. 
Dahası yazışmaların yapıldığı bu süreç Osmanlı Devleti’nin de ekonomik ve siyasi 
yönden sıkıntıda olduğu bir döneme denk gelmiştir. Zira yüzyılın başında etkisini 
artıran mali krizler ve ekonomik buhranlara bir de savaşlar eklenmiştir. Dolayısıyla 
maddi ve manevi tüm kaynakların vatan topraklarını korumak için seferber edil-
diği bir zamandır. 

Yaşanan bu zor günlere rağmen 1917’de Bahriye Nazırı, Yıldırım Bayezid ve Fatih 
Sultan Mehmed’in eşsiz yadigârları olan Anadolu ve Rumeli hisarlarını yeniden 
ihya etmek, içlerindeki haneleri kaldırarak hak ettikleri görünüme kavuşturmak ve 
bahriye eserlerinin sergilendiği müze haline getirmek için bir girişimde bulunmuş-
tur. Bu başvuru neticesinde 1918’de Anadolu Hisarı’nın, Rumeli Hisarı ile birlikte 
Deniz Eserleri Müzesi yapılmak üzere Bahriye Nezareti’ne verilmesine karar veril-
miştir. Fakat Anadolu Hisarı için alınmış bu kıymetli karar, Osmanlı’nın birliği ve 
bütünlüğünü koruma adına büyük mücadele verdiği bir döneme denk geldiğinden 
hayata geçirilememiştir. Bu girişimden on yıl sonra surlarının bazı kısımları yıkı-
lan ve bir bölümü Anadolu Yakası sahil yolu düzenlemesine katılan Hisar, yaralı da 
olsa İstanbul’un fethinin mirası olarak bugün hâlâ ayaktadır. 
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Bazı Rusça Kaynaklarda 
Beykoz

Alfina SİBGATULLİNA1

Özet

Rusça literatürde Beykoz üzerine özel olarak yazılan eserler bulunmasa da İstan-
bul- Konstantinopol – Tsargrad - Boğazlar konulu kitap ve makaleler arasında 
Beykoz ve civarından bahseden birçok kaynak karşımıza çıkmaktadır. Bizim ilgi-
mizi daha çok Rus-Osmanlı ilişkileri tarihine dair XIX ve ХХ yy. başında basılan 
kitaplar çekmektedir. Ayrıca 1833 yılında Rus Donanması’nın yaptığı “Boğaz seferi” 
Rusça kaynaklara geniş bir şekilde yansımış ve bu sefer esnasında Rusların Beykoz 
ve Büyükdere kıyılarında demir atarak kamp kurması ve aylarca kalması, onların 
Boğazlar hakkında çok detaylı belgeleri elde ettikleri konusu önemlidir. Hünkâr 
İskelesi Antlaşması’yla sonuçlanan Rus filosunun bu seferi anısına Selvi Burnu’nda 
‘Moskof Taşı’ abidesi dikilmiş, sonraki dönemlerde Beykoz’a gelen Rus entellektü-
elleri söz konusu anıtı kendi eserlerinde gurur verici ifadelerle tasvir etmişlerdir. 
Rusya’daki 1917’ devrimi ve iç savaş yüzünden İstanbul’a kaçan Beyaz Ordu men-
suplarının anılarında da Beykoz’a dair gözlemler mevcuttur.

1  Prof.Dr., Rusya Bilimler Akademisi Şarkıyat Enstitüsü, Moskova, alfina2003@yandex.ru
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Anahtar kelimeler: İstanbul, Beykoz, Bosfor, Rus donanması, Moskof taşı. 

Rusya İmparatorluğunda XIX yy. sonu–ХХ yy. başında yayınlanmış siyasi, askeri, 
edebi içerikli kitap ve dergilerde Osmanlı’ya olan ilginin yoğun bir şekilde artması 
göze çarpmaktadır. İstanbul’u Konstantinopol veya Tsargrad diye adlandırmış Rus 
yazarlar, hacılar, diplomatlar, ajanlar, bilim adamları karış karış gezmiş ve gördük-
lerini satırlara dökerek, Osmanlı Türkiye’si ve onun başkenti hakkında zengin bir 
miras bırakmışlardır. Bu mirasın büyük bir kısmı hâlâ kütüphane raflarında yat-
maktadır ve geniş kitle okuyucunun kullanımına uygun hâle getirilmemiştir. Bu 
tebliğimizde, Bosfor (İstanbul Boğazı) ve onun bir incisi olan Beykoz hakkında 
Rusça basılmış birkaç kaynağı tanıtmak istiyoruz.

Beykoz’un Tüm Askeri Belgeleri Rusların Elinde

İlk eser olarak S. Petersburg’ta 1886 yılında basılmış ‘Boğaz’ın Stratejik Tanımı’ 
(Strategiçeskoye opisaniye Bosfora) adlı kitap üzerinde duracağız. Yazarı, Rusya’nın 
Konstantinopol’deki Genelkurmay Askeri Ajanı Tümgeneral V.N. Filippov’dur 
(1838-1903). O dönem Türkiye’nin silahlı kuvvetlerinde önemli bir yer tutan Bo-
ğaz’daki her koy, körfez, kasaba, sahil, köy ve sair yerlere yerleştirilmiş askeri bir-
likler hakkında gayet detaylı ve geniş şekilde değerlendiren bu eser, bir istihbarat 
raporu niteliğindedir. Kitapta Beykoz için de epey bilgi verilmiştir. Yazar, o zaman-
lar pek büyük olmayan Beykoz’da 440 civarında hane bulunduğunu, orada ve çevre 
köylerde Türk, Rum ve Ermenilerin oturduğunu, Hünkâr İskelesi’nde bulunan Sul-
tan Sarayı’nın bahçeler ve binalarla nasıl kuşatıldığını anlatmıştır. Beykoz’dan çeşit-
li taraflara uzanan şosse yolları incelendikten sonra yazar, tekerlekli araçların Karlı 
Tepe’den Elmalı Çiftliği istikametine gidebildiği yolun askeri yönden ayrı bir önem 
taşıdığını söylemektedir. Yelkenli gemilerin de durakladığı Beykoz İskelesi’nin coğ-
rafi durumunu anlatmış, Beykoz Kaymakamlığında, sarayda, iskele ve tütün fabri-
ğinde bulunan muhafızların ve gece nöbet tutan askerlerin, hatta balıkçıların sayı-
sını bile netleştirmiş, kıyıda bulunan ve su üzerinde yüzen deniz fenerlerinde görev 
yapan askeri birlikler, garnizon ve kışlalar konusunda bilgi vermiştir. 

Rusların Beykoz hakkında bu kadar ince ve detaylı bilgiye sahip olmasının tarihi 
nedenleri 1832-1833’lı yıllara uzanmaktadır. Mehmet Ali Paşa Mısır valisi olarak 
bağımsızlığını ilan edip, 1832 yılında Osmanlı Ordusunu Konya Muharebesi’n-
de yendikten sonra Kütahya’ya kadar ilerlemişti. 1833 Ocak ayı ortalarında Mı-
sır donanması Çanakkale yakınlarına gelerek İstanbul’u tehdit ettiği için, Sultan 
II. Mahmut yönetimi onu durdurmak üzere Rusya’dan yardım istemek zorunda 
kalmıştı. Rusya’nın Karadeniz Donanması’nın Başkomutanı Tuğamiral Mihail Pet-
roviç Lazarev kumandasındaki 4 savaş gemisi, 3 firkateyn, 1 korvet ve 1 brigden 
oluşan ilk Rus filosu 2 Şubat 1833’de Sivastopol’den İstanbul’a doğru yola çıktı ve 8 
(20) Şubat’ta Boğaz’a giren Rus filosu Büyükdere önlerinde demir attı. Tuğamiral 
M. N. Kumani kumandasında 3 savaş gemisi, 1 firkateyn, 1 vapur, 4 askeri ve 7 
ticari nakliye gemisinden oluşan 2. askeri kuvvet 24 Mart’ta 5000 piyade, topçu 
ve Rus Kazak alaylarından oluşan kuvveti Boğaz’ın Asya sahiline, Hünkâr İskelesi 
mevkiine çıkardı. Tuğamiral Stojevsk kumandasında 3 savaş gemisi, 2 bombardı-
man gemisi, 1 askeri ve 19 ticaret gemisinden oluşan 3. deniz birliği 2 Nisan’da 

yine Hünkâr İskelesi’ne 5000 asker çıkardı. Çar Nikolay’ın askeri yardım teklifini 
kabul eden Osmanlı, 1833 yılı başlarında Rus Donanması’na İstanbul’un kapıla-
rını açmış, neticede, Rusların Andreyevski bandırası ilk defa olmak üzere beş ay 
boyunca Boğaz’ın sularında dalgalanmış ve yine ilk defa Rus askerinin postalları 
Boğaz sahillerine basmıştı. Böylece Rusya’nın tarihinde “Bosforskaya Ekspeditsiya” 
(Босфорская экспедиция) olarak adlandırılan ve Rus donanma tarihinin en meş-
hur seferlerinden biri sayılan “Boğaz Seferi” gerçekleşmiş ve tarihi Hünkâr İskelesi 
Antlaşması yapılmıştı. 

23 Nisan 1833’de Rus olağanüstü elçisi ve aynı zamanda Rusya’nın Kara ve De-
niz Kuvvetlerinin Başkumandanı Kont A. F. Orlov, “Gromonosetz” adlı gemi ve 1 
transport eşliğinde “Penderakliya” korvetiyle İstanbul’a gelmiştir. Böylece kısa ara-
lıklarla Boğaz’a gelen Rus Donanması, toplam 10 savaş gemisi, 5 firkateyn, 2 korvet, 
1 brig, 2 bombardıman gemisi ve 2 gemiden oluşmuştur. Boğaz’da toplam 1250 top/
savaş aleti ve yaklaşık 11 bin kişilik Rus kara ordusu toplanmıştı (Muravyev,1869, 
s.184, 247-248; Ünal, 2013, s.190-191).

Mısır krizini kaçırılmayacak bir fırsat olarak kullanan Karadeniz Filosu Komutanı 
Tuğamiral M.P. Kornilov, ileride İstanbul ve Boğazlar üzerine yapılması muhte-
mel bir askeri harekâtta kullanılmak üzere gerekli bilgi ve deneyimi kazanmak için 
derhal uzman subayları Boğazlarda incelemeler yapmak için görevlendirir. Rus 
denizcilere Türklerin elindeki kıyı koruma araçlarına özel dikkat göstermeleri ve 
Türk bataryalarının ateş gücü hakkında bilgi edinmeleri (tam silah sayısı, ateşle-
nen çekirdek sayısı, çekirdeklerin yörüngesi ve menzili) almaları talimatı verilir. 30 
Mart’ta General N. N. Muravyev (1794-1866), Genelkurmay Albayı A. O. Dyuga-
mel ve Mühendis-Albay K. I. Byurno’yu Çanakkale’nin tahkimatlarını incelemeye 
gönderir.  Genç fakat deneyimli teğmenler Evfimy Putyatin ve Vladimir Kornilov 
tarafından ise İstanbul Boğazı’nın müstahkem mevkilerinin haritaları, Boğaz’ın 
çevresindeki yeryüzü şekilleri, yollar, topografik noktalar, bağ-bahçelerin planla-
rı ortaya konulur: Boğaz’ın derinlikleri, akış yönü, deniz dibi karakteri incelenir, 
demir atılabilecek noktalar tespit edilir, Türk kaleleri, topçu bataryaları, silah ve 
mühimmat depoları belirlenir. İki aydan fazla zamanda yılmadan çalışan uzmanlar 
sadece kale duvarlarının yüksekliğini ve kalınlığını değil, her silahın kalibresini ve 
hatta deniz fenerlerinin yüksekliğini en büyük doğrulukla ölçerler ve ortaya büyük 
ölçekli ‘İstanbul Boğazı Müstahkem Bölümü Haritası’ adında önemli bir stratejik 
belge koyarlar. Haritada Boğazların, yolların ve topografik nesnelerin etrafındaki 
alanın rölyefi en detaylı şekilde çizilir.  Haritacılar hidrografik nesneler konusunda 
da aynı derecede dikkatli olurlar. Boğazlardaki derinlikleri ölçer, akıntının yönü-
nü, işaretlenmiş demirleri, sığ suları ve resifleri ve hatta deniz tabanının doğasını 
belirler. Ayrıca Boğazları kaplayan Türk kaleleri ve topçu bataryaları, sektör ve atış 
menzili, top sayısı ve şarjların kalitesi belirtilerek harita üzerine çizilir. Elbette bu 
harita yalnızca Mısır birliklerine karşı savaşmak için değil, aynı zamanda gelecekte 
olabilecek Osmanlı-Rus çatışmaları için de pek önemli bir ‘yedek’ belge olarak ya-
pılır. Benzeri görülmemiş bu ayrıntılı harita halen Moskova’da Rusya Devlet Tarih 
Müzesinde sergilenmektedir.
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Rus filosu için yaptıkları bu hizmetleri için 12 Ağustos 1833’te A. Dugamel III. de-
rece St.  Vladimir nişanıyla, E. Putyatin IV derece St.Vladimir ve V. Kornilov III. 
derece, St. Stanislav nişanlarıyla ödüllendirilmiş, ‘Bosfor Seferi’nin tüm üyeleriyse 
Osmanlı Hükümeti’nden bir nevi ‘küçük boyutlu’ altın madalyalar almıştır.

“Boğaz Seferi” Komutanlarından N. N. Muravyev’un gözünde Beykoz

“Boğaz Seferi”nin canlı şahitlerinden General Nikolay Nikolayeviç Muravyev’in 
1869 yılında Moskova’da basılmış ‘1833 Yılında Ruslar Bosfor’da’ (Russkiye na Bos-
fore v 1833 godu) kitabı o döneme ışık tutan değerli bir kaynaktır. Rus general 
anılarında 1833 olaylarını çok detaylı ve net olarak anlatmış ve İstanbul’un Boğaz, 
Büyükdere, Beykoz, Selvi Burnu gibi bölgeleri hakkında da geniş bilgi vermiştir. 

General N. N. Muravyev, 44 namlulu “Ştandart” adlı firkateynde 5 Aralık 1832’de 
Sivastopol’dan İstanbul’a doğru yola çıkmış ve 8 Aralık gecesi Boğaz’a yaklaşmış, 
fakat kaptan, kıyıdaki yalancı ışıklara bakıp karaya oturmaktan şüphelendiği için 
gemi Boğaz’a girmemiştir. Çünkü kaptana göre yerli halk kıyıda mahsus ateş ya-
karak yabancı gemileri taşlara yöneltiyor ve enkazdan sonra onları yağmalıyormuş 
(Muravyev,1869,s.25). 9 Aralık’ta “Ştandart” Büyükdere yakınlarında Rus elçisi A. P. 
Butenev’in (1787-1866) evine yakın bir yerde demir atmış. Ertesi gün Reis Efendi 
tarafından, birkaç gün sonra da sultan II. Mahmut tarafından kabul edilerek, Çar’ın 
mektubunu N.N. Muravyev Padişah’a takdim etmiştir. 

Rus askeri birlikleri daha Boğaz’a gelmeden evvel N. N. Muravyev ve Sefir A.P. 
Butenev Osmanlı subayları eşliğinde askeri kampların kurulabileceği mekânları 
seçmek amacıyla birçok yeri gezer ve etrafı güzelce keşfeder, sonunda en uygun yer 
olarak Beykoz seçilir. 

‘Rusların İstanbul’a geldiği andan itibaren Rus elçiliğinin yazlık ikametgâhının bu-
lunduğu Büyükdere ve özellikle askeri kampların kurulduğu Beykoz, tüm dünyanın 
ilgi odağı oldu. Padişahların av partileri düzenlediği, dinlenme ve kır gezintilerinin 
yapıldığı, mesireleriyle meşhur Beykoz şimdi askeri yardım için kuzeyden gelen mi-
safirlerini ağırlamaya hazırlanıyordu. Rus askeri birlikleri Beykoz sahillerine çıkarıl-
madan evvel hazırlıklar yapıldı. Top ve mühimmatın taşınması için yollar kullanışlı 
hale getirildi. Çıkarma günü havanın yağışlı olmasına aldırmayarak Tarabya’ya ge-
len Padişah, bu hazırlıkları bizzat yakından takip etti. Rus askerinin vaziyeti, sağlığı 
ile ilgilendi ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması için talimatlar verdi. Rus ordusunun 
geldiği günlerde İstanbul’da hava oldukça soğuk ve yağışlı idi. Hatta ara sıra kar ya-
ğıyordu. Bu durum askerin karaya çıkarılmasını bir müddet geciktirmiş ise de pey-
derpey Boğaz’a giren gemilerdeki askerlerin tamamı hiçbir sıkıntıyla karşılaşılma-
dan sahile çıkarıldı ve kamplara yerleştirildi. Kamp çevresinde güvenlik ve asayişin 
sağlanması için Rus ordusunda görevli Rus Kazak süvarilerinden inzibat kuvvetleri 
oluşturuldu’ (Ünal,2013, s.192). 

General Muravyev için Selvi Burnu’nda karargâh çadırı kurulur ve Selvi Burnu 
artık Rus ordusunun karar mercii, bayramların, törenlerin, yapılan kutlama ve eğ-
lencelerin merkezi haline dönüşür. Bir askerin yazdığı mektuptan da anlaşıldığı 
gibi, Ruslar ileride Selvi Burnu’nun Moskof Burnu adını alacağını dahi düşünmeye 
başlarlar (Muravyev, 1869, Ek kısmı, 048 s). 

2 Nisan’da Rus askerleri Beykoz’daki kampta Hz. İsa’nın Dirilişi, yani Paskalya Bay-
ramı’nı kutlar, sabahtan tüm subaylar, general ve amiraller, Rus Elçisi Butenev ve 
diplomatik yetkililerle beraber Bürükdere’deki sefaretin yazlık ikametgâhında bu-
lunan kilisede ibadet törenine toplanır. Padişah, Rus ordusuna kutlama mesajının 
yanı sıra askerler için bol miktarda yumurta, peynir, canlı hayvan, rütbeliler için 
ise birkaç fıçı şarap gönderir. Kısa bir süre sonra Yarbay Avni Bey kumandasındaki 
Osmanlı Birliğinin Beykoz Kampına yerleştirilmesiyle Osmanlı-Rus ittifakı şeklen 
de gerçekleşmiş olur. Beyaz Rus çadırlarının yanı sıra yeşil renkli Osmanlı çadır-
larının kurulmasıyla kamp, Yuşa Dağı’nın yamacına serilmiş muazzam büyüklükte 
alaca renkli bir halıyı andırır. Yeni gelen birlikler Selvi Burnu’ndan itibaren birkaç 
hat boyunca Yuşa Tepesi yamaçlarına ve Hünkâr İskelesi civarına doğru yerleştiri-
lir. Askerin moralini yüksek tutmak için oyun ve eğlenceler tertip edilir, akşamları 
Rus kampının her yerinden müzik sesleri duyulur. 

Muravyev’in karargâhının kurulu olduğu Selvi Burnu, askeri toplantıların yapıl-
dığı, sohbet, ibadet ve eğlencelerin düzenlendiği bir merkez haline gelir: Batılı 
diplomatlar aileleriyle birlikte bu eğlencelere katılırlar. Selvi Burnu Osmanlı dev-
let adamlarının da sık sık uğradığı bir mekâna dönüşür. Asker ve subayların özel 
ihtiyaçlarının giderilmesi için kampa pazarcılar getirilir ve alışveriş yapılmasına 
izin verilir. Bunun dışında karantinaya alınan sınırlar içerisinde daimi pazarlar da 
kurulur, İstanbul’dan tüccarlar gelir, alışverişler yetkili kişiler tarafından denetim 
altında yapılır. 

Nisan ayının sonlarında Beykoz daha önce hiç olmadığı kadar coşkulu, hareketli bir 
gün yaşadı. Padişah bir süredir kamp yerini ziyaret etmek istiyordu. O gün sabah 
erken saatlerden itibaren İstanbul halkı Beykoz’a aktı. İstanbul’un askeri, sivil, yerli 
ve yabancı tüm devlet adamları, elçiler, elçilik mensupları aileleriyle birlikte Beykoz’a 
geldiler. Rus birlikleri, içlerindeki Rus Kazak alayları ve onlarla birlikte kampta bulu-
nan Osmanlı askerleri tören ve gösterinin yapılacağı mekânda hazır halde idi. Mey-
danda saray görevlileri ve Avrupalı devletlerin elçilik mensupları yerlerini almıştı. II. 
Mahmut’un saltanat kayığı iskeleye yaklaştığında Boğaz’da bulunan gemilerden 21 
pare top atışı yapıldı. Sultan karaya ayak bastığında top atışları yine tekrarlandı. İs-
kelede Osmanlı ve Rus devlet adamları tarafından karşılanan Padişah müzeyyen bir 
ata binerek askeri kampın bulunduğu noktaya hareket etti. Kampta General Murav-
yev tarafından karşılanan Sultan Mahmut, Rus askerlerini Rusça sözlerle selamladı 
ve ardından Muravyev tarafından tüm ordugâh adım adım gezdirildi. Daha sonra 
kendisi için hazırlanan yere oturdu ve Rus askeri birliklerinin geçit törenini buradan 
izledi. Kampın planı ve ordunun vaziyetini gösteren bir plan, Muravyev tarafından 
kendisine takdim edildi (Ünal,2013, s.193). 

Rus ordusunun gelişinden itibaren İstanbul’a gelen birçok ünlü yabancı turistin de 
ilgi odağı Beykoz olmuştur. Mesela, N. N. Muravyev anılarında Rus kampına Yunan 
kralı Otto’nun genç kardeşi Bavyera Prensi’nin, meşhur Fransız Yazar Lamartin’in 
(1790-1869) eşiyle vb. gelişini yazıyor. 
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Moskof Taşı:  Bu sahraya müsafir geldi gitti asker-i Rûsî 

General N. N. Muravyev hâtıratlarında, “Moskof Taşı” diye bir anıt dikme fikrinin 
doğuşunu şu şekilde anlatııyor:

‘Boğaz’da kaldığımıza dair ve daha sonra torunlarımızın bu ünlü kampanyamızı 
hatırlayabileceği bir tür anıt bırakmak fikrini uzun zamandır besliyordum. İlk başta 
güzel, küçük anıtların projeleri çizildi.  Kont Orlov’un izni olmadan onların hiçbi-
rini inşa etmeye cesaret edemeyerek ona sordum.  Kendisi bunun Türkler için tatsız 
bir anı olarak değerlendirilebileceğini, yabancılarda hoşnutsuzluk uyandırabileceğini 
düşündü ve bu nedenlerle veya bu bahanelerle teklifimi reddetti. Niyetimden vazgeç-
meden ona, Boğaz’dan gitmeden önce tüm askeri birliklerini toplayarak bir ibadet 
töreni yapılmasının gerekli olacağını, o tören yerine en azından işlenmemiş bir taş 
koymayı uygun bulduğumu anlattım. Böyle bir taşı dikmeme izin verdi ve taşın bo-
yutu belirlenmediğinden, ben de onu gücümüzün izin verdiği kadar büyük seçme 
fikri uyandı. Yani anıtın sanatsal yüzüyle değilse de büyüklüğüyle gelecek nesillere 
onu dikenlerin niyeti  belirlensin istedim’ (Muravyev,1869, s.411).

Konuyu başka kimseye bahsetmeden general gizlice işe koyulur ve kampta gönül-
lülerden 800 rubleden bağış toplar. Uygun bir taş bulmak görevi Yarbay Mend’e 
yüklenmiş olup; o da yakın çevrede ve kıyılarda sağlam bir taş bulunmadığından 
Avrupa yakasına gider ve Balta Liman köyü yakınlarındaki bir kayayı bulur, fakat 
ondan istenen boyuttaki taşı koparmak da hiç kolay değildir. Gece gündüz dönü-
şümlü olarak kazma ve demir takozlarla çalışan 400 kişilk bir ekip, barutla kayaları 
patlatarak nihayet istenilen ebatlarda devasa bir taşı koparmayı başarır. Kaya par-
çasını sahile kadar sürükleyip getirdikten sonra Beykoz’a kadar taşımak için Os-
manlı yetkililerine müracaat ederek N. Muravyev, Kaptan Paşa’dan iki adet büyük 
kürekli gemi alır. Gemileri birleştirip, güverte döşeltilir ve kaya parçası oraya yük-
lenir. Büyük zorluklarla Asya sahiline getirdikten sonra da işler kolay gimez, once 
taşın ağırlığından dolayı iskele çöker, taşı sahile indirdikten sonra Selvi Burnu’nun 
en tepe noktasına çıkarılması için gönüllülere ihtiyaç doğar, Rus ve Türk askerin-
den ve sivil vatandaşlardan binden fazla kişi toplanır. Taşıma araçları olarak sadece 
halatlar ve ağaçlara bağlanmış büyük makaralar, küçük kızaklar kullanılır. Hünkâr 
İskelesi’nde Selvi Burnu mahalline dikilen bu anıtın 3,75 m yüksekliğinde ve 115 
cm enindeki kaya parçası olduğu bilinir. General N. N. Muravyev’in, anıta oya-
rak yazdırmak istediği dörtlüklerle olan macerası da oldukça ilginçtir (bkz. Ünal, 
2013,s.198-201). En sonunda ise çok sade bir Rusça yazı yazılmıştır: Rus Alayları 
Tarafından 25 Haziran 1833 Yılında Dikildi.

Biz burada Rusların Boğaziçi’nden ayrılmasından sonra sultan II. Mahmut’un is-
teği üzerine şair Pertev Efendi tarafından kaleme alınan ve oyma biçiminde altın 
yaldızlı harflerle anıt kayaya kazılmış şu dörtlüğü getiriyoruz:

Bu sahraya müsafir geldi gitti asker-i Rûsî 
 Bu seng-i kûh-peyker yadigâr olsun nişan kalsın 
 Vifakı devleteynin böyle dursun sabit ü muhkem 
 Lisan-ı dôstanda dasitanı çok zaman kalsın.

Rus şairi Vasiliy Andreyeviç Jukovsky (1783-1852) ise Moskof Taşı hakkında şun-
ları yazmış:
Beklenmeyen bir ödül aldık:
Filomuz Konstantinopolis surlarına geldi;
Ve Türk kıyılarında
Kuzey kartallarının anısına yapılan,
Değeri denizde yansıyan 
Boğaz’daki Rus heykeli -
Anıt kabir konuşuyor:
‘Burada Rus kampı kuruldu.
Türk halkı arasında Moskof Taşı ismiyle anılan bu anıtın Birinci Dünya Savaşı çı-
kınca davul ve zurnalarla yerinden sökülüp paramparça edildiği bilinmektedir. 
Abideyi yıkanların Rehberi İttihadi Osmani Mektebi öğrencileri olduğu söylen-
mektedir. 

Yuşa Hazretleri’ne Olan İlgi

Boğaz seferi esnasında Rus ve Osmanlı birlikleri Selvi Burnu’ndan başlayıp birkaç 
hat boyunca Yuşa Tepesi yamaçlarına ve Hünkâr İskelesi civarına doğru yerleştiril-
mişlerdi. Bu yüzden Ruslar Yuşa Tepesinde bulunan Yuşa Peygamber’in mezarına 
da ilgi göstermişler. XVI. yüzyılda Beşiktaşlı Yahya Efendi’nin (ö. 978/1570) keşfet-
tiği rivayet edilen bu kabir, günümüzde de önemli bir ziyaretgâhtır. Aynı zamanda 
Hz. Yuşa’nın beşi Filistin’de olmak üzere İstanbul’dan Kuzey Afrika’ya kadar çeşitli 
yerlerde mezarının bulunduğu iddia edilmektedir. 

195 m. rakımlı Boğaz’a hâkim Yuşa tepesi tarihin eski devirlerinden beri çeşitli inanç-
larda kutsal kabul edilmiş ve burada tapınaklar yapılmıştır. İlk çağlarda tepede bir 
Zeus mâbedinin bulunduğu bilinmektedir. Bu mâbed Iustinianos tarafından VI. 
yüzyılda Hagios Michael adına kiliseye çevrilmiştir. Yuşa tepesinin kutsallığı inancı 
İslâmî dönemde bir yatır-mezar ve bir tekke inşası ile devam etmiştir. Günümüzde 
Yuşa Peygamber’in kabri diye ziyaret edilen büyük mezar İlkçağ’da Herakles’in me-
zarı yahut yatağı olarak biliniyor (bkz.:Yuşa maddesi).

Hristiyan turistler için önem taşıyan kutsal yer Yuşa Hazretleri’nin mezarı hak-
kında bilgi, Rusça kaynaklarda da yer almaktadır. Örneğin, D. Korkmas ve M. 
Skakovskaya tarafından derlenmiş ve ikinci baskısı 1919’da İstanbul’da yapılmış 
‘Konstantinopol ve Çevresi İçin Resimli Rehber’  kitabında Beykoz’da ve çevresinde 
gezilebelecek tarihi yerler, dağlar, tepeler, vadiler tek tek anlatılmış ve Tevrat’ta sık 
sık Hz. Musa ile beraber zikredilen Yeşa veya Yuşa’nın mezarının buralarda olduğu 
söylenmiştir (Korkmas, 1919, s.19-22). 

Hz. Yuşa’nın mezarıyla ilgili Osmanlı rivayetlerinden birisini ünlü Türkolog V. A. 
Gordlevskiy (1876-1956) derlemiş ve 1911 yılında Moskova Üniversitesinin Etnog-
rafik İnceleme dergisinde bastırmıştır. Rivayette koyun otlatan çobanın rüyasında 
Hz. Yuşa’yı görmesi ve konuyu Sultana anlatması, Sultanın da mezar üstünde tür-
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be yaptırması ve çobanı türbedar olarak belirlemesi anlatılmaktadır (Gordlevskiy, 
1911,s.83).

Hz. Yuşa türbesini ziyaret eden Rus oryantalistlerinden diğer bir Türkolog Kazan 
Üniversitesi profesörü İlya Nikolayeviç Berezin’in (1818—1896) verdiği malumat-
lar ise daha da kapsamlıdır. 1845 yılında İstanbul’a gelen İ. Berezin Yuşa tepesine 
çıkmış, o muhterem zatın kabrini ziyaret etmiş ve onun hakkında ‘Kuran-ı Kerim’de 
adı geçen ve İncil’deki İsa Navin’le denk gelen dev Yuşa’nın mezarının burada olduğu 
fikrini dindar Müslümanlar ortaya attılar, demiştir. Türkler ise Hz. Yuşa’nın Musa 
tarafından Rumeli’ye gönderildiğini ve savaş sırasında güneşi durdurduğunu ve bu-
nun da halkın İslam’ı kabul etmesine neden olduğunu eklemişler, der (Berezin, 1854, 
s.31-32).  Hz. Yuşa’nın Beykoz’daki mezarı hakkındaki rivayetlerin bir kaynağı da 
Argonaut Pollux tarafından mağlup edilen korkunç Amikus’a uzandığını da söyler 
İ.Berezin.  

Yuşa Dağı’ndan bir bakışta Boğaz’ın yarısını ve Karadeniz’in uzun karanlıklarını 
kucaklamak imkânını yakalayan Rus yazar, bu tepenin İstanbul yetkilileri tarafın-
dan Ramazan’ın başında ve sonunda ay görünümünü tespit etmek ve yaz kurak-
lıklarında Karadeniz’den gelen yağmur bulutlarını gözlemlemek için seçildiğini de 
anlatır (Berezin, 1854, s.32).

İ. Berezin, Yuşa Dağı’nın eteklerinde yürürken, Boğaz kıyısının en güzel mesire 
yeri olan Sütlüce’yi, Macar Kalesi’ni ve Yuşa Kalesi’ni de tasvir eder. Okurlarına 
Hünkâr İskelesi’ndeki Moskof Taşının tarihi ve kitabesi hakkında geniş belge ver-
dikten sonra yazar buradaki doğanın kendine özgü çekiciliğini, ayrıca çoğu zaman 
menekşeler, papatyalar, anemonlarla süslenmekte olan vadisini ve ortasından akan 
çayı över, fakat cennet bahçesine benzeyen bu muhteşem vadide de artık nesnecilik 
etkisinin yoğun olduğunu vurgulayarak, Beykoz civarında kurulmuş kumaş, deri, 
kâğıt-karton fabriklerine işaret eder. 

Güzel bir köy dediği Beykoz köyünün ve üzüm bağlarının yeşilliği içindeki Beykoz 
körfezi bitişiğinde bulunan Küçük Yalı köyünün eski antik dönemlere uzanan tari-
hine dair rivayetler getiren İ. Berezin, ‘deli defne’ diye adlandırılan mitolojik ağacın 
buralarda büyüdüğünü ve yapraklarını rüzgâr nereye götürürse orada mutlaka bir 
çekişme veya fitne çıkardığını anlatır. Göksu ve Alem Dağları’nda bulunan sultan 
köşklerine, cami ve askeri garnizonlara değinirken de yazar eski çağlardan kalma 
mit ve rivayetleri ele alır. Mesela Göksu’da bir zamanlar küçük timsahların yaşadı-
ğını söyler. Vaniköy ve Kandilli yanından geçen Rus yazar, onlara dair Evliya Çelebi 
tarafından tespit edileni belgelerle de paylaşır.

Bosfor gezisini böyle tarihi ve motolojik anekdotlarla süsleyerek anlatan İ. Bere-
zin’e hiç beklemediği yerden güzel bir teklif alır. O, İstanbul’da bulunurken, Rus ça-
rının oğlu Grandük Konstantin Nikolaeviç’in de Osmanlı gezisine geldiğini, kendi-
sinden prense eşlik etmesi istendiği ve yanına çağırıldığı haberini alır. İ. Berezin’in 
kitabı zaten ‘Ekselans Grandük Konstantin Nikolaeviç’in 1845’te Konstantinopolis’te 
kaldığı dönemde şehrin görülecek yerlerine ziyareti’ adını taşımakta olup, İstanbul ve 
Bursa’nın en ünlü cami, saray, kilise, sur, kule, bahçe, müze, pazar vs. gezi yerlerini 

çok detaylı bir şekilde anlatır. Gezi esnasında Beykoz taraflarına da gelen Rus Pren-
si’ni Osmanlı Sultanı Abdülmecit, Beylerbeyi Sarayı’nda kabul eder. Resmi törende 
Rus marşı “Tanrı Çarı Korusun!” söylenir, ziyafet verilir. Yazar büyük bir gururla 
Rus Prensi’nin gelişini salonda Türk Paşaları ve Avrupalı elçilerinin beklediğini ve 
sadece Sultanın geçişi için açılan ve başka hiçbir Avrupalı Prens için açılmayan 
‘Altın Kapı’nın Grandük Konstantin Nikolaeviç için açıldığını da kaleme alır.

Büyük konuk ertesi gün (17 Haziran) Pazar günü Büyükdere’deki Rus Elçiliğin-
de bulunan kilisede düzenlenen ibadet törenine katılır, akşamüstü ise Beykoz’da 
Osmanlı sultanların en çok rağbet ettikleri mekânlardan Sultaniye Mesire alanını 
gezer. 

Ahmet Midhat Efendi’nin Beykoz’u

XX. yy. başında Rusya Müslümanları arasında Beykoz, ünlü Yazar Ahmet Midhat 
Efendi’nin (1845-1913) oturduğu yer olarak bilinir. Ahmed Midhat Efendi, bir yan-
dan basın-yayın ve edebiyat dünyasının aktif bir mensubu olarak faaliyet göste-
rirken, bir yandan da Takvim-i Vekayi müdürlüğü, Matbaa-i Amire müdürlüğü, 
Meclis-i Umur-ı Sıhhiye reisliği gibi idari görevleri de yüklenir. Bu nedenle Rus-
ya’dan gelen Müslüman hacılar, talebeler, mülteciler, tüccarlarla yakın irtibatı olur. 
1880’de Ahmed Midhat Beykoz’da, Akbaba’daki Balcıoğlu Çiftliği’ni, 1884’te Sırma-
keş suyunun bulunduğu Serdaroğlu Çiftliği’ni ve oturacağı yalıyı alır.  Böylece bir 
Beykozlu olarak semte yerleşen Ahmed Midhat Efendi, bir yandan da Babıali’deki 
matbaasına vapurla gidip gelir ve gazetecilik-yazarlık mesleğini sürdürür. Beykoz, 
Ahmed Midhat Efendi’nin kendi hayatında olduğu kadar, yazdıklarında da yansı-
masını bulur. Onun bilhassa romanlarında Beykoz’un adı sık sık geçer, XIX. yüzyıl 
Beykoz’unun günlük hayatından, insanların meşgalesinden ve semti algılayışla-
rından kesitler verilir bu eserlerde. Ahmed Midhat Efendi Beykoz’a kiraz ve vişne 
fidanlarını, kuluçka makinesini, fenni arı kovanlarını getiren kişidir. Arazisinden 
çıkan Sırmakeş suyunun çatanalarla İstanbul’a götürülerek halkın kullanımına su-
nulduğu da biliniyor.

1897 yılında Sankt Petersburg’ta basılan ‘Çağdaş Türkiye.Osman Çarlığı Hakkın-
da Hikâyeler’ adlı eserinde Kafkasyalı aydın Yuriy Kazı-Bek (Ahmetukov (1870-
1907’den sonra), İstanbul’a gelince arkadaşı A. Osipov ile Beykoz’a Ahmet Mid-
hat’in evine misafir gittiklerini yazar: “Sıradaki görüşmemiz, Beykoz’da Ahmet 
Mithat Beyefendi ile olacaktı. Mithat Efendi, İstanbul’da bilgili bir insan ve Türki-
ye’nin ilk yazarı olarak çok meşhurdur. Bu kabiliyetli muharrir, Boğaz kıyılarında, 
şehrin gürültüsünden uzakta, küçük bir evde yaşıyor ve burada yazacağı eserlerin 
hayallerini kurmaktadır.” diye yazıyor (Kazı-Bek,1897,s.107). Ev sahibi ile Fransız-
ca konuşan misafirlerini, Ahmet Mithat Efendi’nin gırtlaktan söylediği Çerkezce 
şarkı oldukça şaşırtır. Aslen Kafkasyalı Müslümanlarından olan A. Mithat, Türki-
ye’ye gelen soydaşlarına her türlü yardımı göstermekte ve Rusya Müslümanlarının 
meseleleriyle yakından ilgilenmektedir. Sağlık Bakanlığında önemli görevlerden 
birinde olan A. Mithat, zaten işi gereği Rusyalı hacılarla irtibat halinde olduğu gibi, 
İstanbul’daki çeşitli eğitim kurumlarında ders vermekte ve Rusyalı öğrencilerle ir-
tibatını devam ettirmektedir. Yayınevini yürütürken de Rusyalı gazeteci ve kitap sa-
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tıcılarıyla görüşmektedir. Rusya’dan birçok Kazan Tatarı, mesela Astrahanlı İmam 
Abdurahman Niyazi, Tarihçi ve Etnoğraf Kurbangali Halidi, Âlim ve Din adamı 
Galimcan Barudi, Tomsk ve Ufa’da ‘Sibir’ ve ‘Tormış’ gazetelerini yayınlayan gaze-
teci ve araştırmacı M. V. Nevruzov gibi İdil-Ural havalisinin diğer tanınmış isim-
leri de Ahmet Mithat’la çeşitli vesilelerle görüşen simalar arasındadırlar. Ahmet 
Mithat, yazar Fatih Kerimi’yi (1870-1937) manevi oğlu olarak görür. Fatih Kerimi, 
daha İstanbul’a gelmeden önce onun faaliyetinden haberdardır. 1892’de yüksek 
eğitime başlamadan önce Ahmet Mithat’a danışır. Ahmet Mithat, onun Mülkiye 
Mektebine girmesini desteklediği gibi, eğitimini bitirdikten sonra vatanına döne-
rek, soydaşlarına hizmet etmesi gerektiğini de söylemiştir. Bundan sonra genç ta-
lebe Fatih Kerimi, her cuma günü manevi babasını ziyaret etmeyi ihtiyaç haline 
getirir. 1894’de Mülkiye Mektebini bitirdikten sonra Yalta’da ders vermeğe başlayan 
Kerimi ile Ahmet Mithat arasında bu defa mektuplaşmalar başlar. Ahmet Mithat’in 
vefatı ve defni sırasında Fatih Kerimi İstanbul’dadır. “İstanbul mektupları” (1913) 
adlı eserinde yazar, defin merasiminin son derece kötü organize edildiğine dair 
eseflerini dile getirir.

Beyaz Ruslar Beykoz’da

1917 Ekim Devrimi’nden sonra Rusya’da çıkan iç savaş sonucunda Bolşevikler kar-
şısında yenilgiye uğrayan General P. N. Vrangel (1878-1928) komutasındaki Beyaz 
Ordu, sivillerle birlikte 1920 yılının sonbaharında Kırım’dan 130 gemi ile İstanbul’a 
ulaşır. Gemilerdeki toplam mülteci sayısı yaklaşık 150 bin kadardır. 15 gün süren 
tartışmalardan sonra, Fransız işgal güçleri komutanlığı, beklemekten yorgun düşen 
insanlara karaya çıkma izni verir ve daha sonra onları üç askeri kampa yerleştirme 
kararı alır. Fransız himayesine giren bu ordunun büyük bir kısmı Gelibolu’ya ve 
Limni Adası’na dağıtılır, bir kısmı da işgal altındaki İstanbul’un çevresine, ayrıca 
Çatalca’ya yerleştirilir. Beyaz Rusların İstanbul’a hicreti serüveninde Beykoz iske-
lesi de mühim bir rol oynar. Nitekim arşiv belgelerine göre Ocak 1921’de Sivasto-
pol’den Beykoz’a gelen 4 binden fazla Beyaz Rus’un iskeledeki kullanılmayan ve 
yüzen kışla haline getirilmiş eski ticari gemilerde bekletildiği, onlara Fransız İşgal 
Kuvvetlerinin baktığı bilinmektedir. 

1921 tarihinde Bolşeviklerden kurtulmak için Batum’dan bir grup Ermeni, Nastu-
ri ve Musevi İstanbul’a sığınır, birkaç hafta gemilerde bekletildikten sonra 16 bin 
civarında olan bu insanları Muhacirin Müdüriyet-i Umumisi Beykoz ilçesi sınır-
larındaki Anadolu Kavağı’na yerleştirir (Macar,2010, s.66-67). Bundan bir müddet 
sonra 150 kişilik bir Musevi grubunun da Anadolu Kavağı’ndaki Macar Kışlası’na 
yerleştirildiği bilinmektedir (Macar,2010, s.68).  

Başkentin yakınlarındaki kamplara yerleştirilen sivil Rus mültecilerine yemek yar-
dımı İtilaf güçler tarafından yapılmış, ayrıca Rus Kızıl Haçı, birisi Büyükdere’de 
olmak üzere beş yerde yemek istasyonu açmış ve her gün 3 bin 600 kişiye bedava 
yiyecek sağlanmıştır (Macar,2010, s.116). Büyükdere’de bulunan Rus Sefareti yazlık 
binasında ise Rus çocuklar için okul açılmıştır.   

Beykoz ve Beykoz İskelesi’nin adı Rus mültecilerinin hatıratlarında da geçmekte-
dir. Mesela, Vadim Andreyev’in (1903-1976) ‘Bir Yolculuk Hikâyesi’(1966) adlı oto-
biyografik eserinde İstanbul’un işgali günlerinde Beykoz’dan Kafkasya’ya geçmek 
isteyen bazı Rus mültecilerin Yunan devriyelerine yakalanması olayı anlatılıyor. 
“Karadeniz’in Anadolu kıyısına gitme planımız tutmadı. Daha Beykoz’dan beş 
verst uzaklaşmadan Yunan devriyelerine yakalandık. O dönemde Kemal Paşa’yla 
Yunanlılar arasındaki savaş Boğaz’dan çok da uzakta değildi. Kemal Paşa’nın gö-
nüllü askerleri olduğumuzu düşünerek bizi tutukladılar” diye yazıyor V. Andreyev 
(Andreev, 1974 s.74). Yunan Komutanı’na neden Beykoz’da bulunduklarını anlat-
tıktan sonra serbest bırakılan Ruslar kaldıkları kampa geri dönerler. Cebindeki pa-
rası biten Andreyev, herkesin yaptığı gibi Rus Büyükelçiliği yakınındaki bitpazarına 
giderek kalan tüm eşyalarını satmaya çalışır. Sonunda Trabzon’a ulaşabilen asker 
grubu, buradan bir gemiye binerek Batum’a giderler. Ancak 7 Şubat 1921 tarihin-
de Sovyet Rusya’nın Gürcistan’a savaş ilan etmesiyle mülteciler yeniden İstanbul’a 
dönmek zorunda kalır (Özberk, 2016. s.112).

Beykoz ve çevresini yâd eden Rusça eserler elbette bunlarla sınırlı değildir. İleride 
daha geniş ve derin araştırmalar neticesinde Boğaz’ın güzel incisi Beykoz hakkında 
yeni kaynaklar bulunacağından eminiz ve bu tür araştırmalara destek olan Beykoz 
Belediyesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz.
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Beykoz’da 
Siyasal Hayat



Parti “Alan”ında Gençlik 
Teşkilatları: Beykoz Örneğinde 
Nitel Bir Araştırma1

Sevâl BALTACI2

Özet

Bu çalışmada, Beykoz’da bulunan ve parlamentoda temsil edilen partilerin genç-
lik teşkilatları, Bourdieu’nün alan, sermaye, habitus, doxa ve illusio kavramları ile 
oluşturduğu çerçeve kapsamında incelenmektedir. Bu bağlamda parti gençlik teş-
kilatları siyasi partilerin birer alt alanı olarak ele alınarak gençlerin partili olma 
süreçleri ve siyasal katılım algıları, Beykozluluk kimliği ve yerel siyaset üzerinden 
Beykoz’la olan ilişkileri ele alınmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih 
edilerek 5 farklı partiden 15 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanıla-
rak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda gençlerin gençlik 
teşkilâtlarına katılımlarında genellikle ailede gerçekleşen sosyalleşme süreçleri so-
nucunda edinilen ilk habituslarını doğrular şekilde hareket ettikleri görülmektedir. 
Genellikle gençlik teşkilatlarına katılımın erken yaşta gerçekleşmesi nedeniyle ka-
tılımcıların başlangıçta alana girerken belirli bir maddi çıkar güdümüyle hareket 

1  Çalışmada gençlik teşkilatları ifadesi, Milliyetçi Hareket Partisi’ne ait gençlik kolları yerine bu görevi üstlenen Ülkü 
Ocakları’nı kapsayabilmesi amacıyla tercih edilmektedir.
2  Sevâl Baltacı, İstanbul Üniversitesi, Siyaset Sosyolojisi Yüksek Lisans öğrencisi, sevalbaltaci@gmail.com. 
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etmedikleri, daha sonra sosyal, kültürel, ekonomik sermayeler gibi birtakım kaza-
nımların farkına vardıkları, ancak bu kazanımları manevi kazanımların yan kaza-
nımı olarak ifade ettikleri görülmektedir. Yerel siyaset ve sahada olma vurgusuyla 
gençlik teşkilatlarının parti alanında önemli yer edindiği ifade edilmekte ve bu an-
lamda gençlik teşkilatlarının yerel siyasette parti politikasına odaklanmaktan çok, 
bölgedeki gençlerin sorunları özelinde hareket ettikleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 
Beykoz’da doğmanın ve yaşamanın Beykozluluk algısı oluşturduğu ifade edilmekte 
ve partiye üye gençlerin Beykoz’u toplumsal yapısı nedeniyle İstanbul’daki diğer 
ilçelerden çok farklı ve özel bir yer olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır. Bu an-
lamda Beykoz’da siyasetin de kendine özgü bir yapıda işlediği görülmektedir. Son 
olarak gençlik teşkilatlarının, alana katılanların Beykoz’a dair yerel aidiyetini artır-
dığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal katılım, siyasi partiler, gençlik kolları, Ülkü Ocakları, 
Beykoz, Beykozluluk, Bourdieu.

Demokrasi halkın halk tarafından yönetilmesi, yani halkın seçimlere katılması 
sonucunda iktidarın belirlenmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Verba ve Nie, siyasal 
katılım üzerine gerçekleştirdikleri Participation in America: Political Democracy 
and Social Equality başlıklı çalışmada demokrasi ve katılım arasındaki ilişkiyi “Çok 
azının kararlara katıldığı yerlerde çok az demokrasi vardır; kararlara ne kadar çok 
katılım olursa, demokrasi de o kadar fazla olur.” (Verba & Nie, 1972, s. 1) cümlesiyle 
ifade etmişlerdir.  İşte modern toplumu geleneksel toplumdan ayıran bu “katılım” 
faktörüdür. Siyasi partiler de demokrasinin gelişimi, yani parlamentonun oluşu-
mu ve oy hakkının yaygınlaşmasıyla seçmenlerin örgütlendirilmesi ihtiyacının 
doğması sonucu ortaya çıkmışlardır. (Duverger, 1974, s. 16) Demokratik sistemin 
oluştuğu ilk dönemlerde oy verme üzerinden gerçekleşen siyasal katılımın farklı 
şekillere evrilmesi sonucu günümüze kadar, “... vatandaşların hükûmet ve siyaseti 
etkilemeye ya da desteklemeye çalıştıkları eylemler …” (Milbrath & Goel, 1977, s. 
2), “...  siyasî sistemin çeşitli düzeylerinde doğrudan veya dolaylı olarak siyasi se-
çimleri etkilemeyi amaçlayan vatandaşların tüm gönüllü faaliyetleri ...” (Kaase & 
Marsh, 1979, s. 42), “... çoğu durumda, en sonunda kamu temsilcileri ve yetkililer 
tarafından alınan kararları etkilemeyi amaçlayan vatandaşların eylemleri ...” (Parry, 
Moyser, & Day, 1992, s. 16) ve “... bir demokraside vatandaşlara endişeleri ve tercih-
leri hakkında hükûmet yetkililerine bilgi verme ve onlara yanıt vermeleri için baskı 
yapma fırsatı ...” (Verba, Schlozman, & Brady, 1995, s. 37) cümleleriyle örneklendi-
rilebildiği gibi, çeşitli tanımları yapılmıştır. Bugün artık siyasal katılımın internette 
görüş bildirme, bir topluluğa katılma, bir eyleme/yürüyüşe katılma, bir sivil toplum 
kuruluşuna dâhil olma gibi birçok yöntemi bulunmaktadır. Bununla birlikte ya-
pılan çalışmalarda zamanla, gençlerin siyasal katılımı reddederek bir “katılmama” 
durumu oluşturdukları (Erdoğan, 2013) ve bu durumun bile gençlerin “depolitize” 
olmasından kaynaklanmadığı, “apolitik” bir tavır sergileyerek bir siyasi ifade/siyasi 
duruş biçimi oluşturmayı tercih etmelerinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur 
(Lüküslü, 2015, s. 162)3. Tüm bunlarla birlikte siyasi partiler, siyasi gündemi belirle-

3  Lüküslü bu çalışmasında “depolitize” kavramını kendi iradesi dışında politikadan uzaklaştırılmış pasif bir izleyiciyi, 
“apolitik” kavramını ise bilinçli bir tercih olarak siyasetten uzak duran aktif bir aktörü ifade etmek için kullanmakta-
dır. Konuyla ilgili kapsamlı bilgi edinmek için bkz.: Lüküslü, 2015.

menin ve halkın siyasete katılımının temel araçları olarak sistemde merkezî bir rol 
oynamaya devam etmektedirler. Temsilî demokrasinin yaşam kanallarından biri 
olan siyasi partiler; siyasi iktidarı kullanma ve devlet politikasını belirleme, siyasal 
katılımı çoğaltma, yöneticileri eğitme ve değiştirme, devlet ve toplum arasında-
ki iletişimi sağlama, toplumsal talepleri sisteme aktarma gibi birçok işlev üstlen-
mektedirler. Siyasi partiler, toplumsal alandan bağımsız, merkezî yönetimlerden ve 
yönetimin uyguladığı politikalardan ibaret soyut birer aygıt değil; aksine üyeleri 
aracılığıyla gerçekleştirdiği toplumsal ilişkiler içerisinde var olan, bu ilişkilerle par-
tinin geniş kitlelerle iletişimini sağlayan, parti politikalarını yayarak parti işleyişini 
sürdüren toplumsal gruplardır. Buna rağmen parti üyeleri siyasi parti literatürün-
de liderlerden ya da seçmenlerden daha az ilgi görmektedirler. Siyasi partiler par-
ti gençlik teşkilatlarında üyelerine verdiği afiş asma, broşür dağıtma, partiye üye 
kazandırma, genç kitlenin partiyle iletişimini sağlama gibi aktif görevler yanında, 
parti kültürü edinmelerini sağlayarak onları partinin geleceği hâline getirmekte-
dirler. Siyasal katılım anlamında üstlendiği tüm bu roller göz önünde bulundu-
rularak bu çalışma siyasi partilerin gençlik teşkilatlarını ele almaktadır. Çalışma, 
Türkiye’deki genç nüfusun artış hızı ile karşılaştırıldığında demografik yapısındaki 
değişimin dikkat çekici olması sebebiyle Beykoz’a odaklanmaktadır.

Beykoz’da nüfusun ve yerleşimin gelişiminde belirleyici olan süreç sanayileşme ol-
muştur. Sanayi bölgesi olması dolayısıyla 2000’li yıllara kadar yüksek nüfus artışı 
görülen Beykoz, 1999 yılında Deri ve Kundura Fabrikası’nın ve 2002 yılında da 
Şişecam Fabrikası’nın kapanmasıyla birlikte ortaya çıkan işsizlik sorunu sonucu dış 
göç vermeye başlamıştır. Bugüne kadar görülen en büyük azalış 2017-2018 döne-
minde gerçekleşmiş, 251087 kişi olan nüfus 2018 yılında -%1,7 oranında bir azalış 
göstererek, 246700 kişiye gerilemiştir. 2019 yılı itibari ile nüfus 1560 kişilik bir artış 
göstererek 248260 kişiye ulaşmıştır (Yaman Kocadağlı, 2019). İlçedeki genç nüfus 
incelendiğinde ise son 30 yıl içerisinde kademeli bir azalma görülmektedir. Türki-
ye İstatistik Kurumu’nun yıllık yayımladığı haber bültenine göre, Türkiye’de genç 
nüfus geçmiş yıllar incelendiğinde genel bir artış göstermekte ve 2019 yılında genç 
nüfus toplam nüfusun %15,6’sını oluşturmaktadır (TÜİK, 2020). Gençlik teşkilat-
larına üyelik için geçerli olan 15-30 yaş aralığı bazında incelendiğinde ise bu oran 
%23,24’e yükselmektedir. Beykoz ilçesine bakıldığında ise 1990 yılında toplam nü-
fusa göre bu oran %36,99 iken, 2007 yılında %26,69’a, 2019 yılında ise %22,66’ya 
düşmüştür. 2018-2019 döneminde ilçedeki genel nüfus artışına karşın genç nüfusta 
290 kişilik bir düşüş yaşanmıştır (TÜİK, 2020).

Bu veriler ışığında yapılan çalışmada Beykoz’da yıllar içerisinde demografik ola-
rak azalış gösteren gençlik kategorisi ele alınmış; yerel aidiyet ve siyasal katılım 
bağlamında partilerin gençlik teşkilatları incelenmiştir. İl merkez teşkilatlarına 
kıyasla sahada daha aktif şekilde çalışma gerçekleştiren ve seçmenle, yani bölge 
halkıyla birebir temas hâlinde olan ilçe gençlik teşkilatları üyeleriyle görüşme ya-
pılmış olması çalışmaya, görüşülen partilerin toplumsal ilişkileri sayesinde bölgeyi 
ve partilerin buna bağlı konumlanmasını daha iyi anlama imkânı tanımaktadır. Bu 
sayede partili gençler hem toplumun genç nüfusu hem de genç nüfusu siyasal alan-
da temsil etme işlevini üstlenen toplumsal gruplar olarak ele alınıp, Beykoz’daki 
gençlerin sorunları ve siyasal katılımla ilişkileri üzerine genel bir tablo oluşturul-
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maya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri Bourdieu’nün alan, sermaye, habitus, doxa 
ve illusio kavramları üzerinden incelenmiştir. Bu anlamda siyasi parti Bourdieucü 
bir yaklaşımla, devlet alanı ve toplumsal alanın kesiştiği bir ara alan (Doğan, 2017, 
s. 14), gençlik teşkilatları ise siyasi parti alanına bağlı bir alt alan (Caymaz, 2015, s. 
32) olarak ele alınmaktadır. Alan yaklaşımı çalışmada içsel çözümleme yapılabil-
mesi için olanak sağlayarak partinin içyapısının ve işleyişinin, genç üyelerin parti 
habitusu edinme süreçlerinin ve içeride oluşan ilişki ağlarının incelenmesinde ve 
anlaşılmasında kolaylık sağlamaktadır.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Creswell’e göre (2013, s. 44) 
nitel araştırma, bireylerin ve grupların bir sosyal soruna atfettikleri anlamlara de-
ğinebilmesini ve problemlerin incelenmesinde yorumlayıcı/kuramsal bir çerçeve 
kullanımını sağlamaktadır. Bu yaklaşım bağlamında katılımcıların deneyimlerine, 
bakış açılarına, fikirlerine dair ayrıntılı bilgiler edinilerek belirli bir kavramsal çer-
çevede analiz edilebilmesi amacıyla görüşmeler betimsel analize tabi tutulmuştur.

Çalışma Grubu

Bu çalışma kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmî sitesinden parla-
mentoda temsil edilen tüm partilere ulaşılmış, bunlardan Beykoz’da gençlik teş-
kilatı bulunanların tamamı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma 
grubunu Adalet ve Kalkınma Partisi Beykoz İlçe Gençlik Kolları (AK PARTİ), 
Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Gençlik Kolları (CHP), Saadet Partisi Beykoz 
İlçe Gençlik Kolları (SAADET), İyi Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları (İYİ Parti) 
ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) bağlı gençlik teşkilatı olarak Beykoz Ülkü 
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı (Ülkü Ocakları) olmak üzere 5 farklı parti gençlik 
teşkilatlarının başkan, başkan yardımcısı (başkan y.), ilçe sekreteri (is), yönetim 
kurulu üyesi (ykü) ve üye kademelerini içeren, yaşları 19-30 aralığında 4’ü kadın 
11’i erkek olan 15 kişi oluşturmaktadır.4

Çalışma grubunu oluşturan katılımcıların isimleri çalışmada paylaşılmamış, farklı 
isimlerle kodlamalar yapılmıştır. Aşağıda oluşturulan tabloda kodlanmış isimleriy-
le katılımcıların bilgisi verilmiş, çalışmanın içeriğinde bahsedilirken yalnızca kod 
isim, parti ismi ve üyelik pozisyonları verilmiştir.

4  Çalışmanın devamında, metnin akışını bozmamak adına, bu paragrafta belirtilmiş olan kısaltmalardan 
yararlanılacaktır.

ÇALIŞMA GRUBU

No Kod İsim Yaş Eğitim Parti Partideki 
Pozisyonu

Beykoz’da 
İkamet 
Süresi 
(Yıl)

1 Kerem 29 Yüksek lisans 
mezunu AK PARTİ Başkan 

Yardımcısı 29

2 Ahmet 27
Ön lisans 

mezunu, lisans 
öğrencisi

AK PARTİ Başkan 
Yardımcısı 27

3 Mehmet 24 Lisans mezunu AK PARTİ Yönetim Kurulu 
Üyesi 24

4 Ayşe 21 Ön lisans 
öğrencisi AK PARTİ Yönetim Kurulu 

Üyesi 21

5 Murat 23 Lisans mezunu CHP İlçe Sekreteri 6

6 Gökhan 29 Lisans mezunu CHP Başkan 
Yardımcısı 29

7 Zehra 24 Lisans mezunu CHP Üye 2

8 Ayla 24 Ön lisans mezunu CHP Üye 24

9 Efe 24 Lise mezunu İYİ Parti Başkan 
Yardımcısı 24

10 Can 25 Lisans mezunu İYİ Parti Yönetim Kurulu 
Üyesi 5

11 Emre 26 Lise mezunu SAADET Başkan 
Yardımcısı 26

12 Büşra 20 Lisans öğrencisi SAADET Yönetim Kurulu 
Üyesi 20

13 Hakan 30 Ön lisans mezunu Ülkü 
Ocakları Başkan 30

14 Furkan 21 Lisans öğrencisi Ülkü 
Ocakları Üye 21

15 Arda 19 Lisans öğrencisi Ülkü 
Ocakları Üye 19

Veri Toplama Aracı

Araştırmada literatürden yararlanılarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme 
formu ile katılımcıların demografik bilgilerini, Beykoz algılarını, gençlik teşkilatı 
ile ilişkilerini, parti ve siyaset algılarını, Beykoz ve gençlik teşkilatları ilişkisine ba-
kışlarını öğrenebilmek adına bu başlıklar altında başlangıçta toplamda 26 soru ile 
yola çıkılmıştır. Gerçekleştirilen pilot görüşmeler sonrasında gerekli olduğu düşü-
nülen 2 soru daha eklenerek sorular 28’e çıkarılmıştır.
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Veri Toplama Süreci

Araştırmanın veri toplama süreci 2020 yılının Eylül ayında gerçekleşmiştir. Önce-
likle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmî sitesinden parlamentoda temsil edilen 
partilerin listesi alınmış ve bu partilerin resmî sitelerinden il ve ilçe başkanlıkları-
nın, bunlara ulaşılamaması durumunda genel merkezlerinin iletişim bilgileri edi-
nilerek görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Böylece bu partilerden Beykoz’da gençlik 
teşkilatları bulunmayanlar elenmiş, bulunanların üyeleriyle görüşmeler yapabil-
mek üzere randevu alınmıştır. İlk olarak CHP üyelerinden 3 kişi ile yapılan görüş-
meler pilot görüşme olarak ele alınmıştır. Bu görüşmeler deşifre edilerek sorular 
gözden geçirilip revize edilmiş, ardından görüşmelere devam edilmiştir. İYİ Parti 
ve Ülkü Ocakları dışındaki tüm görüşmeler, gerçekleşen iptaller ya da katılımcı çe-
şitliliğinin sağlanamaması sebebiyle birden fazla günde gerçekleştirilmiştir. Görüş-
melerin tümü parti ilçe teşkilatlarının kendi binalarında ve katılımcılarla yüz yüze 
şekilde, yaklaşık minimum 30, maksimum 75 dakikalık sürelerde gerçekleşmiştir. 
Görüşme öncesinde katılımcılara araştırma konusu ve mülakat süreci hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır. Sonrasında katılımcıların onayı alınarak görüşmelerin 
ses kaydı alınmıştır.

Veri Analizi

Verilerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi adına tüm görüşmelerin ses kayıt-
ları deşifre edilerek metne dökülmüş, analiz süreci bu metinler üzerinden gerçek-
leşmiştir. Metinlerin analizinde görüşme içerikleri belirli ana temalarla gruplan-
dırılmış ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek belirli bir olay örgüsü oluşturulmuş, 
ardından çalışma metnine dökülmüştür.

Bulgular ve Tartışma

Çalışmanın bulgularının Bourdieu’nün alan, sermaye, habitus, doxa ve illusio kav-
ramsal çerçevesinde incelenmesi sebebiyle bulgular ve tartışma kısmı birbirinden 
ayrılmadan, kavramlar ilişkili oldukları bölümlerde açıklanarak ilerlenmektedir. 
Bulgulara geçmeden, anlatımda oluşturulması hedeflenen bütüncül anlamın gö-
rülebilmesi için öncelikle kavramların örüntüsü kısaca ortaya konulmaya çalışıl-
maktadır. Metnin akışının bölünmemesi ve anlam bağlantısının kolayca kurula-
bilmesi adına bu kısmın metnin giriş kısmında değil, bu başlık altında verilmesi 
tercih edilmiştir.

Bourdieu toplumsal dünyayı ilişkisel bir yaklaşımla; habitus ve alan arasında inşa 
edilmiş ilişkiyi birey ve toplum arasında kendiliğinden oluşmuş bir ilişki yerine 
koyarak inceler (Wacquant, 2016, s. 64). Bourdieu’ye göre alanlar, onları işgal eden 
ve kısmen de onlar tarafından işgal edilen faillerin karakteristik özelliklerinden ba-
ğımsız bir şekilde analiz edilebilen konumlara ait yapılandırılmış uzamlar şeklinde 
ortaya çıkmaktadırlar. Toplumsal dünyada siyaset alanı, felsefe alanı, din alanı gibi 
birçok alan bulunmakta ve her alanın kendine özgü özellikleri ve işleyiş yasaları 
bulunmaktadır. Bir alanın işleyebilmesi için o alana dair oyunun kurallarını, hedef-
lerini vb. bilen ve kabul eden habituslara sahip olarak oyunu oynamaya hazır faille-
rin olması gerekmektedir (Bourdieu, 1997, s. 103-104). Buradaki iki yönlü ilişkiye 

dikkat edilmelidir, zira Bourdieu’nün ifadesine göre alan habitusu, habitus da alana 
ilişkin algıyı yapılandırmaktadır (Bordieu, 2016, s. 48). Bourdieu her alanda, habi-
tus ile uyumlandığı alan arasındaki ilişkiden doğarak oluşan pratik duygusunun 
oluşturduğu oyuna katılmaya ve oyunun yatırım yapmaya değer olduğuna duyulan 
ortak inanç (illusio) ve oyunun kurallarına, temel varsayımlarına tartışmasız, söz-
süz ön kabuller (doxa) bulunduğunu ifade etmektedir. Yani bu kavramlar alanın 
işleyişinin hem ürünü hem koşulu olarak ortaya çıkmaktadırlar (Bourdieu, 1992, s. 
66-68). Oyuncular oyuna girerek bu kuralları ve oyunun oynanamaya değer oldu-
ğunu kabul ederler ve böylece alan işler hale gelir. Her alana ait, alandaki aktörler 
arasındaki ilişkiyi ve alanın yapısını belirleyen farklı sermaye türleri (ekonomik, 
kültürel, sosyal ve simgesel) bulunmaktadır. Bourdieu’ye göre her oyuncunun ser-
maye miktarlarının ve yapısının farklılığı ve zaman içinde evrilip değişebilme, artıp 
azalabilme imkânı, alanın yapısını tanımlayan her şeydir. Böylece görülebilmekte-
dir ki habitus, alan ve sermaye kavramları ancak birbirleriyle ilişki hâlinde anlam 
kazanır ve ancak böyle bir anlatımla tanımlanabilir (Bourdieu & Wacquant, 2014, 
s. 80-84).

Bu bağlamda siyasi partilerin gençlik teşkilatları alan kavramı üzerinden ve bu 
“büyülü çember”e (Bourdieu, 1992, s. 68) oturtularak ele alınmaktadır. Çalışmanın 
başlıkları partili olma ve kazanım ilişkisi, Beykozluluk algısı ve Beykozlu gençlerin 
sorunları, yerel siyaset ve yerel aidiyet ilişkisi kapsamında 3 ana tema etrafında 
oluşturulmuştur. İlk olarak gençlerin parti habitusu edinerek partili olma süreçle-
ri, amaçları ve beklentileri üzerinden katılım algıları incelenmektedir. Daha sonra 
gençlerin gözünden Beykoz, Beykozluluk kimliği ve Beykozlu gençlerin sorunları 
ele alınmaktadır. Son olarak Beykoz ve yerel siyaset ilişkisi ve partilerin bölgeyle 
kurdukları ilişkiler incelenmektedir.

Partili Olmak: Habitus Etkisi ve Dönüşebilen Sermayeler

Çalışmanın giriş kısmında belirtildiği gibi siyasal katılımın birçok farklı kategorisi 
bulunmaktadır. Bununla birlikte siyasi partilerle ilişkili olarak siyasal alana dâhil 
olmanın da belirli ayrımlar yapılarak belirtilmesi gerekmektedir. Bir partiyi destek-
lemenin birden fazla yolu olabilmektedir. En belirgin şekilleriyle partiye oy vermek, 
partiye üye olmak ve partili olmak olarak belirtilebilecek eylemler arasında ya-
şamsal pratiklere dökülmesi anlamında derin farklar bulunmaktadır. Duverger bu 
durumu “katılma çemberleri” ifadesiyle açıklamaktadır. Ona göre seçmenler, taraf-
tarlar, üyeler ve militanlar olarak ayrılan farklı katılma çemberleri bulunmaktadır. 
Seçmenler partiye oy verenler, taraftarlar oy vermenin yanı sıra parti desteklerini 
gizlemeyip savunuculuğunu yapanlar, üyeler partiye üye olup destekte bulunanlar 
ve son olarak militanlar yani partiye üye olup aynı zamanda partinin faaliyetlerini 
yürütenlerdir. Üyelere kıyasla militanların sayısı oldukça azdır. Üyeler, bu toplan-
tılara ve liderlerin seçimine katılan, yönetici kadroları oluşturan militan çekirdeği 
tarafından yönetilerek spontane bir oligarşi kurulmasına sebebiyet vermektedir 
(Duverger, 1974, s. 138-167).

Bu çalışmada Duverger’nin kategorize ettiği katılma çemberlerine benzer şekilde 
katılımcıların, diğer üyelerden ayrıldıkları noktanın belirtilmesi amacıyla “partili 
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olmak” ifadesi üzerinden ele alınmaktadır. Militanlık yerine partili olmak ifadesi, 
bu kimliğin oluşmasının belirli bir süreç olduğu ayrımının vurgulanabilmesi adına 
tercih edilmektedir.

Bourdieu faillerin alanda edindikleri yatkınlıklar öncesinde, alanın yapısını oluş-
turan özgül sermaye biçimlerinin tanınarak ve buna dair birtakım özellikler edi-
nilmiş olarak alana giriş yapılabileceğini ifade etmektedir (Bourdieu & Wacquant, 
2014, s. 93). Bu bağlamdan yola çıkılarak Beykoz’da ikamet eden gençlerin partili 
olma süreçleri incelenirken öncelikle alana girişte nelerin etkili olduğu ele alın-
maktadır. Bourdieu’ye göre “Habitus, dışsal yapıların içselleştirildiği ilk sosyalleşme 
deneyimlerinin ürünüdür. Bunun sonucunda, sosyalleşme yoluyla, tabakalaşmış 
bir toplumdaki belirli bir grup için neyin olanaklı neyin olanaksız olduğunu gös-
teren geniş parametreler ve sınırlarla ilgili içselleştirilmiş yatkınlıklar gelişir. Yani, 
habitus bir yanda eylemin yapısal sınırlarını çizer. Öte yandan, ilk sosyalleşmenin 
yapılandırıcı özelliklerine tekabül eden algıları, hayalleri ve pratikleri doğurur.” 
(Swartz, 2011, s. 147)

Mülakatların incelenmesi sonucu görüldüğü kadarıyla katılımcıların çocuklukla-
rında ailede başlayan sosyalleşme süreçleri, erken yaşlarda siyasi görüşlerinin ve 
siyasete dair tercihlerinin oluşmasında ve içselleştirilmesinde en büyük etkenler-
dendir. Katılımcıların genel olarak ailede yaşadıkları ilk sosyalleşme süreçlerinde 
edindikleri siyasal yatkınlıklar sonucu sahip oldukları habitusları doğrular şekilde 
hareket ederek parti tercihinde bulundukları gözlenmektedir. Bu durum katılımcı-
lardan Hakan’ın (Ülkü Ocakları, Başkan) “Biz zaten aileden ülkücüyüz”, Emre’nin 
(SAADET, Başkan Y.) “Babadan görme, tekrar yaşam bulma” ve Zehra’nın (CHP, 
Üye) “Ailem de Cumhuriyet Halk Partiliymiş, uzun yıllardır öyleler. Bir tabir vardır 
ya dededen vesaire, gerçekten de öyle.” ifadelerinde görülebilmektedir. 

Görüşmelerden anlaşıldığı kadarıyla genellikle siyasal kültür uzun yıllar kuşaklar 
arası bir aktarım hâlinde devam etmektedir. Parti tercihinin yanı sıra partiye aktif 
katılımın da benzer şekilde aile geleneğini takip etme şeklinde olduğu görülmek-
tedir.

Benim babam uzun yıllar siyasetle uğraştı. 2009 yılından beri de işte AK PARTİ 
Beykoz Belediyesi meclis üyesiydi. … Tabi bir çocuk kimi idol alır ilk olarak? Ba-
basını idol alır. E biz de ondan göre göre siyasete ısındık. Biz de siyaset yapmak 
istedik. (Kerem, AK PARTİ, başkan y.)

Bourdieu’ye göre “Bizzat kendisinin bir ürünü olan “alan”la gerçek bir ontolojik suç 
ortaklığı ilişkisi içinde olan habitus, bilinçlilik gerektirmeyen bir bilme biçiminin, 
planlı olmayan bir niteliğin/yönelmişliğin, kişinin açıkça ifade etmeden de gele-
ceğe yönelmesini mümkün kılan dünyadaki düzenliliklere pratik hâkimiyetin bir 
ilkesidir.” (Bordieu, 2016, s. 48) Bu bağlamda incelendiğinde yukarıda da görül-
mekte olan ifadelere göre katılım eyleminde ağırlıklı olarak aileyi takip etme etkin 
olmaktadır. Ancak bu takip etme bilinçli yapılan bir eylem olmaktan ziyade alanın 
benimsenmesi sonucu edinilen parti habitusunun etkisiyle oluşmaktadır. Katılım-
cıların küçük yaşta aileleriyle birlikte partiye giderek edindikleri siyasal sermaye, 
önceden vâkıf oldukları alana girmelerini ve partili olmalarını kolaylaştırmaktadır.

Genel eğilim bu şekilde oluşsa da bu durumun istisnaları da bulunmaktadır. Bour-
dieu’nün ifadesine göre habitus bir kader değildir. Sürekli deneyimlere tabi tutula-
rak değişen ve dönüşebilen açık bir yatkınlıklar sistemidir. Bu durumu son derece 
karmaşık bir süreç olarak nitelendirerek; aktörün “durumu oluşturan habitus ile 
habitusu oluşturan durum” döngüsü içinde bir şeyleri görerek ya da görmeyerek, 
bir şeyleri yapmak ya da yapmamak için habitus tarafından harekete geçirildiğini 
aktarmaktadır (Bourdieu & Chartier, 2014, s. 66-67). Yani ailede edinilen habituslar 
her ne kadar güçlü ve kalıcı olsalar da aynı zamanda dönüşüme ve farklı şekillere 
bürünmeye de eğilimlidirler.

Genelde siyasi partilere ve futbol takımlarına aile sebep olur. İşte babası Beşiktaş-
lıysa çocuk da Beşiktaşlı olur. Babası X partiliyse çocuk da X partili olur. Bende 
biraz farklı oldu bu iş. Benim ailem hep Beşiktaşlıydı, ben Fenerbahçe’yi tuttum. 
Ailem Cumhuriyet Halk Partiliydi, ben de ufakken AK PARTİ’li oldum. Belki ufak-
ken yaşadığım, aileme karşı göstermek istediğim protest bir tavırdı o. 17 yaşınday-
ken AK PARTİ gençlik kollarına katıldım. Sağ olsun ailem de saygı duydu. (Ahmet, 
AK PARTİ, başkan y.)

Arkadaşlarının önerisiyle partiye katılan Ahmet bugünkü yaşam biçiminin orada 
şekillendiğini, ayrıca tüm ailesinin de artık AK PARTİ’ye oy verdiğini ifade ediyor.  
Buradan hareketle, erken yaşta alana dâhil olmanın edinilen habitusun alanda sı-
nırlı kalmayarak yaşamın tamamına etki eden bir eğilimler sistemi oluşturduğu 
söylenebilmektedir.

Farklı yönelimlerin başka bir örneği de katılımcılardan Efe (İYİ Parti, Başkan Y.) 
tarafından ifade edilmektedir. Efe ailesi CHP’yi desteklediği hâlde eskiden MHP’ye 
kayıtlı olup aktif olarak çalışmadığını, sonrasında “genel başkanın dik duruşunu” 
beğendiği için İYİ Parti’ye katılarak siyasete aktif olarak dâhil olduğunu anlatmak-
tadır. Bu noktada siyasal katılımı etkileyen bir sebep olarak parti kurucu lideri-
ne duyulan saygı ve sevginin de öne çıkabildiği görülmektedir. Bu durumun hem 
farklılaştırıcı hem de ailede edinilen habitusu pekiştirici ve katılımı sürdürmede 
etkileyici rol oynayabildiği görülmektedir.

Bunun dışında tabi ki işte şu anda karşımızda duruyor, Recep Tayyip Erdoğan! 
Gerçekten yani dinlerken bile siyaset yapasınız geliyor. (Kerem, AK PARTİ, Başkan 
Y.)

Ayrıca görülmektedir ki faillerin, direkt parti alanına dâhil olmasalar da parti ala-
nına benzer özellikler ve sermayeler içeren alanlarda aktif bulunmuş olmaları ve 
belirli pratikleri edinmiş olmaları, alana girişlerini ve partili olmalarını kolaylaştır-
maktadır. Katılımcılardan Mehmet (AK PARTİ, YKÜ) 17 yaşında Milli Türk Talebe 
Birliği’ne üye olması, ayrıca birçok vakıf ve STK’da görev alması nedeniyle partiye 
alışma sürecinde bir sıkıntı yaşamadığını, önceden bir protokol diline alışmış ol-
duğu için kullandığı dili devam ettirdiğini ifade etmektedir. Aynı şekilde katılımcı-
lardan Zehra da (CHP, Üye) parti üyeliğinin daha çok yeni olmasına rağmen, sivil 
toplum örgütlerinde uzun süredir rol aldığını ve parti gençlik kollarının da aynı 
mantıkla çalışması sebebiyle uyum sağlamasının zor olmadığını dile getirmiştir.
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Gençlik teşkilatlarına katılımda genel eğilim olan erken yaş sebebiyle aktörlerin 
partiye katılırken belirli bir amaç gütme ve kazanım beklentisi içinde olmalarından 
ziyade katılımın daha çok bir gruba dâhil olma ve kendini ifade edebilme dürtü-
süyle gerçekleştiği ve üyelerin karşılaştıkları arkadaşlık, dostluk ve aile ortamının 
partiye devamlılığı sağladığı görülmektedir. Katılımcılardan Murat (CHP, is) bu 
durumu “siyasete girersiniz, hoşunuza giderse ortam devam edersiniz” şeklinde 
açıklamaktadır.

Bir amacım yoktu. Buradaki sadece ortamı beğenmiştim, sevmiştim. Çok güzel 
sohbet ediyorlardı. … Çok böyle ciddiye alındığımı, çok kıymetli olduğumu gör-
düm burada. Vuruldum yani her gün buraya gelmek istedim. (Ahmet, AK PARTİ, 
Başkan Y.)

Başlangıçta katılımcıların partiye girişi belirli amaçlar doğrultusunda gelişmese de 
zamanla parti alanına hâkimiyetleriyle oluşan habituslar sonucu ya da daha geç 
yaşlarda siyasal alana dair edinilmiş belirli yatkınlıklar sonrasında partiye katılma 
sonucu katılımcılarda farklı amaçların ve beklentilerin oluşabileceği görülmek-
tedir. Bu amaçlar değerlendirilirken öncelikle partili gençlerin çıkar ve menfaat 
güdümüyle hareket ettikleri ön kabulüyle değil, Bourdieu’nün “Her alan, kendini 
üretirken başka bir alanın bakış açısında, çıkardan arınma (ya da saçmalık, ger-
çekçilikten uzak olma, çılgınlık, vb.) olarak görülebilecek bir çıkar biçimi üretir.” 
(Bourdieu, 1995, s. 158) anlayışıyla ilerlenmektedir. Bourdieu bilinçli bir şekilde 
hesap yapıldığı düşüncesi karşısına habitus ile alan arasındaki “suç ortaklığı” ilişki-
sini çıkardığını ifade etmektedir. Ona göre “Eyleyicilerle toplumsal dünya arasında 
bilinç-altı, dil-altı bir ortaklık ilişkisi vardır: eyleyiciler, pratiklerinde, sürekli, birer 
sav olarak öne sürülmemiş savları ortaya koyarlar.” (Bourdieu, 1995, s. 152) Yani 
faillerin alana girerken belli bir çıkar düşüncesi olmasa bile her alan kendi içinde 
ürettiği, yatkınlık biçimi olarak ifade edilebilecek özgül “çıkar” türlerini oluştur-
makta ve alan habitusu edinmelerinin sonucu aktörler bu pratiklerle hareket et-
mektedirler (Bourdieu, 1995, s. 158).

Bourdieu’ye göre üç temel sermaye türü bulunmaktadır; “Ekonomik (maddi ve pa-
rasal değerler), kültürel (kıt sembolik mallar, beceriler ve unvanlar) ve sosyal (bir 
gruba üyelikten kazanılan). Dördüncü bir sermaye türü olan sembolik sermaye 
aslında insanların sermaye olarak algılamadıkları belirli bir sermaye biçiminin et-
kisini anlatır (örneğin, “bahşettikleri” zaman ve paraya hayırseverlik yüklemenin 
bir sonucu olarak üst sınıfın üyelerine ahlaki nitelikler atfettiğimizde)” (Wacquant, 
2016, s. 62). Bu noktada ise Bourdieu simgesel sermaye ve simgesel kâr kavramları-
nın devreye sokulması gerektiğini ileri sürmektedir. Ona göre en kutsal sayılan ey-
lemlerin ya da fedakârlıkların bile her zaman simgesel bir kutsallık çıkarı tarafın-
dan esinlendirilmiş olabileceği öne sürülebilmektedir ve bazı toplumsal evrenlerin 
işleyişi, çıkarcı görünmek yerine çıkarsız görünmenin daha iyi algılanmasından 
kaynaklanmaktadır (Bourdieu, 1995, s. 158-163).

Bu bağlamda görüşmeler incelendiğinde, katılımcılardan Ahmet’in (AK PARTİ, 
Başkan Y.) partiye katılırken belirli bir amacı olmasa da daha sonra siyasi anlamda 
hedefleri oluştuğunu ve ömrünün sonuna kadar da devam etmek istediğini söy-

lediği görülmektedir. Ancak siyaset yapma isteğinin nedenini açıklarken millî ve 
manevi değerlerinden yola çıkmaktadır. Tek amacının faydalı olmak olduğunu 
söyleyen Ahmet, katılım motivasyonunu “Memleketime, vatanıma hizmet etmek 
istiyorum. … Bütün hayat motivasyonum bu diyebilirim.” şeklinde açıklamaktadır. 
Ayrıca daha önce parti alanında edindiğini söylediği İslami hassasiyetleri doğrul-
tusunda inandığı değerleri “üst rafa koyarak” o minvalde hareket ettiğini ifade et-
mektedir. Katılımcılardan Gökhan da (CHP, Başkan Y.) benzer bir ifade kullanarak 
siyasetin “vatan için mücadele etmek” olduğunu söylemektedir.

Tek kazanımları aslında manevi kazanımlar. … Burada hiçbir şekilde maddi bir 
kazancım olmadı benim. Ki diğer arkadaşlarımız için de aynı şekilde öyle. Hiçbir 
gelir beklentimiz de yok aksine hatta hep kendimiz bir şeyler vererek fedakârlıklar-
da bulunduk. (Can, İYİ Parti, YKÜ)

Katılımcılar genel olarak partiye katılımla kazanç elde etmenin aksine kendi vakit-
lerinden ve “ceplerinden” verdiklerini ifade ederek, alanda aktif olmanın daha çok 
maddi ve manevi fedakârlıklarla gerçekleşebildiğini ifade etmişlerdir. Tüm parti-
lerin gençlik kolları ve Ülkü Ocakları katılımcılarından en az bir kişinin iletmiş 
olduğu “cebimizden para veriyoruz” ve “burada çok vakit harcıyoruz” gibi ifadelerle 
gençlik teşkilatlarında ortak bir fedakârlık algısı olduğu görülmektedir. Katılım-
cılardan Kerem de (AK PARTİ, Başkan Y.) eskiden daha sosyal bir hayatı oldu-
ğundan, eskiye göre artık daha yoğun olduğundan ama bunun “tatlı bir yoğunluk” 
olduğunu söyleyerek bu durumun onu memnun ettiğinden bahsetmektedir. Ah-
met ise (AK PARTİ, Başkan Y.) bu durumu açıkça fedakârlık olarak nitelendirerek 
“fedakârlık yaptım evet, yapılması da gerekiyor” şeklinde ifade etmektedir. Özellik-
le maddi fedakârlıklar belirtilirken kendi partilerine ait belediyeleri az olan ya da 
bulunmayan üyelerin bu durumu daha sık yaşadıkları ifade edilmektedir. Katılım-
cılardan Furkan (Ülkü Ocakları, Üye) çoklu belediyeleri olmaması sebebiyle MHP 
ilçe teşkilatının bile üyelerin kendi maddiyatıyla döndürüldüğünü ifade ederek 
bunun “gönül seferberliği” olduğunu söylemektedir. Efe de (İYİ Parti, Başkan Y.) 
kendi partilerine ait belediyeleri olmadığı için para alamadıklarını ve ceplerinden 
harcadıklarını ifade etmektedir. Bu ifadeler incelendiğinde görülmektedir ki partili 
aktörler, siyasal alana ve ayrıca her partinin kendi alanına özgü kutsal atfettikleri ve 
manevi kazanımlar olarak ifade ettikleri pratiklerle hareket ederek, “saygı, erdem, 
çıkar gütmeme görünümü altında, incelikli, gizli çıkarlar” (Bourdieu, 1995, s. 161) 
elde etmekte ve simgesel sermayelerini güçlendirmektedirler.

İfadelere bakıldığında, katılımcıların alanın yatırım yapmaya değer olduğu ka-
bulüyle (illusio), gençlik teşkilatlarının ise “gönüllülük” ve “faydalı olma” algısıyla 
hareket ettiği genel eğilim olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak tüm bunların yanın-
da gençlerin partiden kazandıkları farklı sermayelerin de farkında oldukları gö-
rülmektedir. Gençlik teşkilatlarında olmanın kazanımları sorulduğunda yukarıda 
bahsedilen manevi kazanımların yanında, fazlasıyla insan tanıdıklarının, çevre 
edindiklerinin, network ağlarının oluştuğunun, yani sosyal sermayelerinin oldukça 
geliştiğinin ve bunun onlara birçok anlamda kazanım sağlayabileceğinin de far-
kındadırlar. Katılımcılardan Murat (CHP, is) gençlik kollarında olmanın ona “mu-
azzam bir network” kazandırdığını ifade etmektedir. Büşra da (SAADET, YKÜ) 
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partili olmanın sosyal anlamda çok katkısı olduğunu, insanlarla daha çok iletişime 
geçiyor olmanın kişisel gelişim anlamında da katkı sağladığını ifade etmektedir. 
Görüşmelerde de sıklıkla ifade edildiği üzere gençlik teşkilatlarında bulunmanın 
sonucu olarak elde etmiş oldukları sosyal sermayelerin gençlerin en büyük kaza-
nımlarından olduğu görülmektedir. Aynı zamanda yukarıdaki ifadelerde görül-
düğü üzere gençlerin parti alanında elde ettikleri bu sosyal çevrelerin ve iletişim 
fırsatlarının kişisel gelişimlerine de oldukça yardımcı olduğu, yani sosyal serma-
yelerinin kültürel sermayelere de dönüşebildiği aktarılmaktadır. Katılımcılardan 
Kerem (AK PARTİ, Başkan Y.) bu dönüşümü şöyle ifade etmektedir;

Siyasette olmanın kazanımı çok fazladır. Çünkü siyasette olduğunuz zaman çok 
insanla diyalog kurarsınız. Bu diyaloglar da size zamanla bazı yetiler kazandırır. 
Çünkü ne kadar çok insan tanırsanız, sizin hafızanızdaki o insan rehberi genişler. 
... Mesela bu şunun gibidir, işte çok fazla kitap okursanız insanları daha iyi anla-
yabilirsiniz. Ne bileyim, olaylara farklı perspektiften bakabilirsiniz. İşte siyasette 
olmak da tam anlamıyla budur. Çünkü sizin siyasette yaşandıklarınız, siyasette 
edindiğiniz tecrübeler, zamanla sizin başınıza bir durum geldiğinde, bir olayla 
karşılaştığınızda hangi şekilde konum alacağınızı belirliyor. Bu kararı daha hızlı 
verebiliyorsunuz. Hata yapma şansınız azalıyor. En büyük kazanımı tecrübedir. Ha-
yatı öğreniyorsunuz. Klasik bir cümle ama gerçekten hayatı öğreniyorsunuz. E tabi 
genç yaşta siyasete başladığınız için, gençlik kollarında siyasete başladığınız için il-
laki bir sosyal oluyorsunuz. Sosyal olunca özgüveniniz artıyor. Ufkunuz genişliyor.

Görüşmelerde ortaya çıkan genel eğilimlerin yanında partide sağladıkları kaza-
nımların kariyerlerine katkı sağladığını ifade eden katılımcılar da bulunmaktadır. 
Bu bağlamda Mehmet (AK PARTİ, YKÜ) partide “bu yolun bir dava olduğunun” 
bilinciyle bulunsa da ileride diplomat olmayı planladığı için partiye katılırken ön-
celikli amacının yerel siyaseti öğrenmek olduğunu söylemektedir. Can da (İYİ Par-
ti, YKÜ) “değişim olacaksa bunda benim de faydam olmalı” diyerek partiye siyasi 
anlamda katkıda bulunmak amacıyla katılsa da bu sürecin mesleğine de katkısı 
olduğunu ifade etmektedir. Can gazetecilik yapması sebebiyle “siyasetle içli dışlı” 
olmasının siyasi haberlerde ona aktiflik sağlayarak işinde kendini geliştirmesine 
katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Gökhan (CHP, Başkan Y.) ise çevre edinme-
nin “Çevrenizde çok fazla insan olur. … Bir iş yapacaksınızdır, bizim bir abimiz 
yapıyordur bu işi ve bunun üreticisidir, teklif alabilirsiniz.” örneğiyle ekonomik 
sermayelerine de katkı sağlayabileceğini belirtmektedir. Bu ifadelerden hareketle 
sosyal ve siyasi sermayelerin sadece kültürel değil aynı zamanda ekonomik serma-
yelere de dönüşebildiği ve gençlerin kariyerlerine parti alanı sayesinde katkı sağla-
yabildikleri görülebilmektedir.

Partili gençler, parti alanında oluşabilecek siyasi ve ekonomik çıkar anlayışının 
farkında olarak bu durumun olmaması gerektiğine dair düşüncelerini de ifade et-
mektedirler. Katılımcılardan Ahmet (AK PARTİ, Başkan Y.) bazı kişilerin makam 
beklentileriyle partiye katıldığını ve karşılığını alamayınca sitem ettiğini söyleyerek 
teşkilatçılıkta “enteresan” bir şekilde “bir şey bekleme durumuna geldiğiniz anda 
yoruluyorsunuz” diyerek beklenti olmaması gerektiğini ifade ediyor. Zehra ise 
(CHP, Üye) düşüncelerini, gençlerin “siyasetin para doldurulmak için yapılmadı-

ğını, siyasetin makam mevki sahibi olmak için de yapılmaması gerektiğini bilmesi 
gerekiyor.” şeklinde belirtiyor. Zehra, sürecin çok fazla yorucu ve yıpratıcı olması 
sebebiyle gönüllülük düşüncesi dışında yapılamayacağını, hiçbir “title”ın o süreci 
karşılamayacağını ifade ediyor.

Görüldüğü kadarıyla gençlerin partiden kazanımları ve beklentileri çeşitlilik gös-
terebilmektedir. Ancak yine de parti alanına katılarak edindikleri ortak yatkınlık-
lar, yani habituslar sonucu, partili olmanın çıkar ve menfaat ilişkilerinden uzak, 
gönüllülük düşüncesi altında gerçekleşmesi gereken bir eylem olduğunun yaygın 
bir görüş olarak kabul edildiği ve benimsendiği görülmektedir.

Gençlik Teşkilatlarının Önemi

Katılımcıların gözünde parti içerisinde gençlik teşkilatları önemli bir konumda 
bulunmaktadır. Katılımcılardan Efe (İYİ Parti, Başkan Y.) partide gençlerin öne-
mini genel başkanlarının “Gençlikle yürüyeceğim bu yolda.” açıklaması üzerinden 
okumaktadır. Murat (CHP, is) ve Gökhan’ın (CHP, Başkan Y.) ise ortak bir dille 
aktardığı üzere Bülent Ecevit’in ifadesiyle “Gençlik kolları Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin öz gücüdür.”  Emre’ye (SAADET, Başkan Y.) göre gençlik kolları binanın 
direkleri gibi ana kademenin direkleridir ve “biz biraz sarsılırsak ana kademe ister 
istemez çöker,” ifadesiyle gençlik kollarının partinin temeli olduğunu belirtmiştir. 
Kerem (AK PARTİ, Başkan Y.) de “Gençlik kolları bu işin mutfağıdır” diyerek genç-
lik kollarının parti içindeki yerini ifade etmiştir. Partiye gençlik kolları şeklinde 
direkt bağlı olmadıkları halde Hakan da (Ülkü Ocakları, Başkan) “Ülkü Ocakla-
rı bu işin tabanı, mutfağıdır.” benzer cümlesiyle Ülkü Ocakları’nın MHP içindeki 
önemini vurgulamıştır. Her bir parti alanında ortak bir şekilde yankılanmakta olan 
bu ifadeleri benimsemiş görünen gençlere göre gençlik teşkilatları partinin temel 
taşlarından biridir.

Kullanılan benzer ifadelerden anlaşıldığı üzere farklı partilerin özgül alanlarından 
ziyade partili olmanın oluşturduğu belirli ortak algılar ve yatkınlıklar bulunmak-
tadır. Bunun sonucu olarak gençler parti alanındaki yerlerinin temel ve önemli ol-
duğuna inanmış ve benimsemişlerdir. Özellikle ilçe gençlik kollarında olmalarının, 
yerel siyaset yapıyor olmalarının ve sahada olmalarının daha kıymetli olduğunu 
düşünmektedirler.

Gençlik kolları partinin bütün işini yapan, Cumhuriyet Halk Partisi’ni sahada her 
şeyiyle gösterebilen en büyük kuvvettir. Hani bir partinin herhangi bir yerdeki, her-
hangi bir ilde, herhangi bir ilçede gençlik kolları ne kadar sahadaysa o parti o kadar 
kuvvetlidir. (Murat, CHP, is)

İstisnasız bütün gençlik kolları ve Ülkü Ocakları üyesinin parti alanının bir doxa-
sı olarak benimsediği görülen yaklaşıma göre gençler seçim döneminde partinin 
seçim çalışmalarını sahada yürüten ekiptir. Sahada eylemsel olarak yapılması gere-
ken tüm işlerin içinde gençlik teşkilatları üyeleri mutlaka aktif bir şekilde görev al-
maktadırlar. Hatta bu durumu katılımcılardan Mehmet (AK PARTİ, YKÜ) gençlik 
kolları diğer kademelere göre “daha fazla ayak işi yapıyorlar” diyerek nitelendirse 
de bunu partide aktif olma adına olumlu bir anlatım içerisinde ifade etmektedir. 
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Özellikle “bayrak asma” eylemi gençlik teşkilatlarının en kalıplaşmış çalışma ifade-
lerinden biri gibi görünmektedir.

Yani tabi seçim döneminde çok fazla yoğun olunuyor. Stantlar kuruyoruz. Aynı 
zamanda kapı kapı geziyoruz. Onun haricinde broşürler dağıtılıyor. Bayrak asma 
şeylerimiz oluyor, bayraklar asıyoruz. (Ayşe, AK PARTİ, YKÜ)

Sahada gördüğünüz her şeyi biz yapıyoruz. Sokaktaki pankartı da biz asıyoruz, sa-
hada kurduğumuz stantta da biz varız, seçimde etkinlikte, seçim öncesi kapı kapı 
çalan da biziz. (Murat, CHP, is)

Ülkü Ocakları üyeleri bile hem partiyle resmî bağları olmadığını hem de normalde 
içeride siyaset konuşulmayıp tek görevlerinin gençleri eğitmek olduğunu vurgu-
lamalarına rağmen yine de seçim dönemlerinde tabii olarak sahada olduklarını 
belirtmektedirler.

Tabi yani seçim çalışmalarında sahadayız zaten. Gerek bayraklama, pankart çalış-
maları olsun, tanıtım olsun, broşür dağıtımı olsun, ülkücü gençleri olarak sahada-
yız zaten Milliyetçi Hareket Partisi’nin. (Hakan, Ülkü Ocakları, Başkan)

Ayrıca seçim çalışmaları dışında gençlik teşkilatlarının gençlere ulaşmak adına 
çeşitli etkinlikler düzenlediği ifade edilmektedir. Parti politikalarını yaymak için 
gençlere ulaşmaları gerektiğini ifade eden katılımcılar, bunun için gerekli alanları 
kendileri yaratmak adına düzenli etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktarmaktadırlar.

Ne yapabiliriz diye istişareler yapıyoruz. … Gençleri toplama amaçlı ne yapabiliriz? 
Paintball yapabiliriz. … Veya futbol turnuvaları yapabiliriz. Gençler olarak hedefle-
rimiz bu. (Emre, SAADET, Başkan Y.)

Biz geçen sene Beykoz’da bir sinema etkinliği düzenledik. Yedi gün boyunca yedi 
farklı alanda sinema etkinliği düzenledik. …   Partinin, parti dışındaki insanları 
kapsayamadığı noktalarda biz daha fazla kişiyi kapsadık. … Arada bir çeşitli e-spor 
turnuvaları düzenliyoruz. …   Bu sinema etkinliklerine katılan gençlerle birebir 
yanlarına oturup mısır verip elimizde broşürler onlarla bir taraftan sinema izlerken 
bir taraftan siyaset konuştuk. (Murat, CHP, is)

Gençlik kolları üyeleri siyaset üretme, fikir üretme, proje üretme mekanizması-
nın merkezinde olduklarını düşünmektedirler. Ancak bu noktada tarif edilen her 
ifade yerelde eylemsel olarak yapılan çalışmalar üzerinden açıklama bulmaktadır. 
Yani gençlik kolları görüldüğü kadarıyla parti merkez politikasının, makro siya-
setin üretimi içinde olmaktan çok bölgesel çalışmalara odaklanmayı hedef edin-
mektedir. Bu anlamda da odaklandıkları noktanın bölgedeki gençlerin genelde ve 
bireyselde, kısa ve uzun vadede sorunlarını çözmek ve onlara yardımda bulunmak 
olduğu görülmektedir. Katılımcılardan Ayşe (AK PARTİ, YKÜ) bu durumu beledi-
ye partisi olmalarına bağlayarak yaptıkları çalışmaların “siyasete dayalı değil” daha 
çok sokaktaki gence yardım etmek amaçlı olduğunu ifade etmektedir. Ancak gö-
rüşmelere bakıldığında bu durumun sadece belediye partisi için değil tüm partiler 
için ortak bir ifade bulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple gençlik teşkilatları üye-
lerinin bölgedeki gençlerin sorunlarına oldukça hâkim oldukları görülmektedir.

Beykozlu Gençlerin Sorunları

Sahada aktif olarak bulunan partili aktörler olan katılımcılara göre Beykoz’daki 
gençlerin bölgesel anlamda, onları Beykoz’dan uzaklaştıran üç temel problemleri 
bulunmaktadır. Öncelikle katılımcılar mülakatlarda gençlerin Beykoz’dan uzak-
laşmalarının en büyük sebebi olarak işsizlik sorununu ifade etmektedirler. Ayrıca 
imar sorunundan kaynaklı ev kiralarının yüksekliği ve sosyal faaliyet alanı eksikli-
ği partili gençlerin Beykoz’daki sorunlara dair ortak ifadeleridir.

Öncelikle Beykoz’da genç nüfus barınamıyor. Çünkü iş yok. Genç nüfusun burada 
olması için işe ihtiyacı var. Beykozlunun en yakın işe gitmesi için gereken yer ya 
Ümraniye oluyor ya Çekmeköy oluyor ya da başka yer oluyor. … İkinci problem, 
Beykoz’da çok büyük bir imar problemi var. İmardan kaynaklı siz buraya yeni yer-
leşim yeri yapamıyorsunuz. Aileler büyüyor fakat ev yok. … Bir mesele de gençlik 
için burası bir cazibe merkezi değil. (Murat, CHP, is)

Tüm bu sorunlar dolayısıyla Beykoz’da genç nüfusun tutunamadığı ve bu durum-
dan memnun olmasalar da farklı bölgelere gitmek zorunda kaldıkları ifade edil-
mektedir. Ayrıca katılımcılar Beykoz’da gençlerin uyuşturucu kullanımının da çok 
büyük bir sorun olduğunu ifade etmektedirler. Uyuşturucu kullanımının genelde 
bölgede mevcut olan diğer sorunlarla bağlantılı olarak geliştiği de ifade edilmek-
tedir.

Bağımlılık. Birincisi kesinlikle o yani uyuşturucu bağımlılığı. Ciddi anlamda uyuş-
turucu bağımlılığı var yani burada kesinlikle çözülmesi gerekiyor. (Hakan, Ülkü 
Ocakları, Başkan)

İşsizlik, Beykoz’daki gençlerin en büyük sıkıntısı işsizlik. İnsanlar işsiz kaldığı sü-
rece uyuşturucuya da girer, başka işlere de girer. Biz bu insanları ekonomik ola-
rak belli bir refah seviyesi üzerine çıkarmadığımız sürece, bu insanların en büyük 
problemi bu. (Murat, CHP, is)

İşte sosyal alan gerekiyor. “Uyuşturucu içme! Ne yapayım? İçme! Oraya gitme! Ne 
yapayım? Yapma! Otur.” Yani bir şeyi yapma diyorsak bir muadili olması gerekiyor. 
(Ahmet, AK PARTİ, Başkan Y.)

Bu durumun kolay kolay çözülemeyeceğini düşünseler de yine de Beykoz’daki 
gençleri kurtarma motivasyonuyla ve gençlerde farkındalık yaratmak adına uyuş-
turucu haftaları düzenleme, seminerler yapma, yürüyüşler düzenleme ve broşür da-
ğıtma şeklinde birçok etkinlikle gençlik teşkilatlarının bu durum karşısında durma 
çabaları olduğu görülmektedir. Tüm bu sorunlardan ötürü parti gençlik teşkilatları 
tarafından gençlere ulaşmanın önemi Beykoz’da, gençleri partiye kazandırmanın 
yanı sıra gençleri kurtarmak ve Beykoz’a kazandırmak olarak görülmektedir.

Yani dışarıda biz şunu öneriyoruz arkadaşlarımıza … kahvehane köşelerinde yaş-
lı dayılarla birlikte gidip orda okey oynamasınlar. Gelsinler burada beraber kitap 
okuyalım, tartışalım, bir şeyler kazandıralım ya da bizim bilmediğimiz bir şey 
öğretsin bize. … Bizim burada inanın (işsizlik, eğitim eksikliği vb.) durumlardan 
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dolayı uyuşturucu batağına saplanmış birçok genç var. Bunu çözmemiz gerekiyor 
bizim burada, bu tip insanlar için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü ya yapacak 
bir şeyleri yok, işleri yok. Serseriliğe vurmuşlar artık işleri. … Biz bu insanları biraz-
cık da oradan kurtarıp, birazcık geliştirip sohbet edip, yapabileceğimiz bir şey varsa 
elimizden geldiğince yapmaya çalışıp bu insanları topluma kazandırmayı hedefli-
yoruz aslına bakarsanız. (Gökhan, CHP, Başkan Y.)

Uyuşturucu içeni de vardı, alkol içeni de vardı. Çok değişik işlerle uğraşan arkadaş-
larımız da vardı, elhamdülillah. Onlarla da arkadaşlık yaptık. E belki bugün birço-
ğunu teşkilata kazandırdık. Birçoğu iş sahibi oldu. Ha onlara iş bulduk diye değil 
ama mantığı değiştirdik. (Ahmet, AK PARTİ, Başkan Y.)

Yani katılımcıların aktardıklarından görüldüğü kadarıyla gençlik teşkilatları Bey-
koz’da siyasal bir yapı olmaktan çok gençlerin bölgede eksik kalan ihtiyaçlarını 
karşılama ve gençlerin bölgeye tutunma aracı işlevini görmektedir. Hatta kendileri 
parti alanına dâhil oldukları halde bunun yeterli olmadığını, Beykoz’da gençlere 
tam anlamıyla ulaşabilmek ve onları dinleyebilmek adına herhangi bir parti çatısı 
altında olmadan ortak bir platform oluşturularak gençlerin dinlenmesi gerektiğini 
iletenler de olmuştur.

Yani şöyle gençlik konseyi diye bir konsey kuruldu geçen sene Beykoz Belediye-
si’nde. Bizi de davet ettiler. Gidildi oraya. Ve orda bir istişareler yapıldı. Orda bir 
bilgi aktarımı oldu. … Bütün partilerden, yedi-sekiz partiden, üyeler gitti. Gençlik 
kolları başkanlığı artı teşkilat başkanlığı. Yaklaşık orda elli kişiye yakın bir şey oldu. 
… Çok güzel bir ortamdı. (Emre, SAADET, Başkan Y.)

Bunlar nasıl çözülebilir, gençlikten bir organizasyon kurulabilir. Bu organizasyona 
ama belirli siyasi partiler alınmayacak, gençliğin tamamı alınacak. Mesela burada 
belirli gençlik konseyleri kuruluyordu, fakat başındaki malum parti, iktidar partisi 
oluyor, işte altındaki ana muhalefet partisinden oluyor, bir alttaki MHP’den oluyor 
falan. Ya bu saçma, çünkü bunlar zaten belirli partilerin ideolojilerini savunan in-
sanlar, burada gençliğin ne istediği önemli. … Herhangi bir genci alacaksınız veya 
bir katılım açacaksınız üniversiteli gençlere, Beykoz’da okuyan veya Beykozlu olup 
şehir dışında okuyan üniversiteli gençleri getireceksiniz. Bu konuda paneller dü-
zenleyerek aslında gençlerin neler istediğini veya neler yapılabileceğini öngörüp 
bunları hazırlayıp yapmak lazım. (Furkan, Ülkü Ocakları, Üye)

Görüldüğü üzere yerel siyaset teorik siyaset üretimi noktasında çok aktif olmasa 
da eylemsel noktada kendi bölgesine göre şekillenen bir alan olarak ortaya çıkmak-
tadır. Ancak mülakatlarda aktarılan ifadelere göre tüm bu yerel siyasetin yapısının 
bölgesel dönüşümünün Beykoz’a özel bir durum olabileceği de düşünülebilmekte-
dir. Bu anlamda gençlerin Beykoz’a dair algısına bakmak gerekmektedir.

“Beykozluluk” ve Gençlerin Beykoz’u

Araştırmanın başlangıcında katılımcıların her birinden öncelikle kendilerinden 
bahsetmeleri ve Beykoz’u kendi ifadeleriyle tanımlamaları istenmiştir. Kendilerin-
den bahsederken katılımcılar genelde Beykoz’da doğup büyüdüklerini aktarırken 

“Beykozluyum” ifadesini kullanmaktadırlar. Beykozlu olmanın katılımcılar tarafın-
dan İstanbullu olmaktan ya da aile kökenlerinden gelen memleket algısından daha 
ön planda bir durum olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Beykozluluk diye bir gurur var bizde. Beykozlu olmak çok büyük bir ayrıcalık. … 
Aslen Çerkesim ben. Ama Beykozluluk en ağır basan tarafım yani. (Ahmet, AK 
PARTİ, Başkan Y.)

Beykoz’a gelen kişinin aslında memleketi önemli değildir. Beykozlu mu, değil mi? 
(Furkan, Ülkü Ocakları, Üye)

İfadelerde özellikle “Beykozluluk” diye bir kavram olduğuna ve Beykozlu olmanın 
özel bir konum olduğuna ayrıca vurgu yapılmaktadır. Üniversite sebebiyle geldiği 
Beykoz’la olan ilişkisini ve Beykozlu olma algısını katılımcılardan Murat (CHP, is) 
şöyle aktarmaktadır;

Beykozlu oldum diyebilirim artık. Beykozlu olmak için bazı şeyler var işte, Onçeş-
meler’de su içersen, Beykoz’da Burunbahçe’de denize girersen Beykozlu olursun 
diyorlar. Ben ikisini de yaptım, artık Beykoz’un siyasetten kaynaklı her sokağında 
her mahallesinde tanıdığımız bir insan var, ulaştığımız insan var. … Artık sokakta 
yürürken insanlar sizi tanıyıp selam vermeye başlıyorsa bence artık oralı olmuşsu-
nuzdur. Ben de buralı olduğumu düşünüyorum.

Beykozlu olmanın ayrıcalık hissi vermesinin ardında Beykoz’un özel bir yer oldu-
ğu inancının yattığı görülmektedir. Beykoz’u tanımlarken katılımcılar genellikle 
İstanbul’daki başka ilçelerden farklı olduğuna işaret etmektedirler. Özellikle doğal 
güzelliklerine de vurgu yaparak Beykoz’un bir ilçeden ziyade köy gibi olduğu, bir 
sahil kasabası gibi huzurlu olduğu ifadesi sıkça ortaya çıkmaktadır.

Yani Beykoz bence İstanbul’un bir ilçesi değil de sanki başlı başına farklı bir yermiş 
gibi. Yani ben İstanbul’da oturmayı gerçekten sevmiyorum açıkçası ama Beykoz’da 
oturduğum için de şanslı hissediyorum. İstediğimiz zaman denize gidebiliyoruz. 
Bu çok güzel bir avantaj. … Gezilebilecek yerler, tarihi yerlerimiz var. Manzaraları-
mız çok güzel. Aynı zamanda ormanla iç içeyiz zaten. Yani bence gittikçe de sanki 
böyle şey oluyor, Ege taraflarına dönüyoruz gibi. … Tatil beldesi gibi oldu biraz 
Beykoz. … Beykoz’a benzeyen başka bir ilçe yok. (Ayşe, AK PARTİ, YKÜ)

Ya Beykoz denildiğinde tek aklıma gelen huzur, doğallık, deniz bu kadar yani, ye-
şillik. … Başka ilçelere baktığın zaman yaşayamam gibi geliyor. … Beykoz köy gibi, 
İstanbul’un köyü gibi duruyor. (Efe, İYİ Parti, Başkan Y.)

Beykoz İstanbul’un diğer ilçelerinden çok çok ayrı bir yer. Böyle metropolün orta-
sında kalmış bir kasaba aslında. (Ahmet, AK PARTİ, Başkan Y.)

Beykoz dendiği zaman ben buraya ilk geldiğimde huzur demiştim, cidden huzur. 
Yani tam manasıyla. Çünkü biraz daha sahil kasabası modu var Beykoz’da. … İs-
tanbul’un en güzel yeri olabilir. (Murat, CHP, is)
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Tüm bu güzelliklerinden ve yapısından kaynaklanan özelliklerinin yanında Bey-
koz’un, bir Anadolu şehri gibi mahalle kültürünün yaşandığı, adeta zamanın geti-
rilerine karşı koyarak eski toplumsal yapısından pek bir şey kaybetmediği görül-
mektedir.

Biraz mahalle kültürünün daha çok yaşandığı bir yer daha önce yaşadığım yere 
(Kadıköy) kıyasladığım zaman. … Buraya baktığımız zaman daha böyle mahal-
le daha iç içe, işte akrabalık bağları olan insanların bir arada yaşadığı bir yer. Bu 
anlamda da Anadolu’da daha küçük nüfuslu bir şehirde büyümüş bir insan olarak 
birazcık daha kendi şehrime benzetebiliyorum. (Zehra, CHP, Üye)

Yani Beykoz deyince şöyle herhâlde İstanbul’un bakir kalan birkaç ilçesinden birisi. 
Beykoz’da şöyle bir durum var, yani yüz ölçümü olarak belki İstanbul’un en büyük 
ilçelerinden birisi ama … herkesin ilişkilerinin yakın olduğu … bir doku var bir 
yapı var yani hani mahalle kültürü var çok sevdiğimiz, inşallah bozulmaz. (Hakan, 
Ülkü Ocakları, Başkan)

Burada herkes akraba diyebilirim, herkes çok net birbirini tanır. O yüzden burada 
çok büyük sıkıntılar olmaz. İnsanlar birbirini tanır, sakindir, huzurludur. (Gökhan, 
CHP, Başkan Y.)

Şöyle kısa bir örnek vereyim, bizim mahallede bir aile vardı, Ümraniye’ye taşındı. 
Ümraniye’de ertesi gün hırsızlık yaşandı. Bizim kapılar pencereler açık kalmasına 
rağmen hiçbir şekilde hırsızlık olmaz, birbirini kollarlar. Çünkü birbirine güven var 
Beykoz’da. (Emre, SAADET, Başkan Y.)

Tarif ederken kullanılan ifadelere bakıldığı zaman gençlerin gözünde Beykoz’un 
çok farklı bir yer edindiği ortaya çıkmaktadır. Beykoz’un İstanbul’daki genel yapıya 
göre çok farklı ve kendine özgü özelliklere sahip istisnai bir bölge olduğu ve bu 
anlamda gençler tarafından ayrıca benimsendiği ve sevildiği görülmektedir.

Beykoz’a Özgü Siyaset ve Yerel Aidiyet

Katılımcılar Beykoz’un farklı toplumsal yapısının ve Beykozluluk algısının siyasi 
alana da tesir ettiğini ve Beykoz’da siyasetin de kendine has bir oluşum hâline gel-
diğini ifade edilmektedirler. Özellikle Beykoz’da, partili gençlerin ifadesiyle, “her-
kes birbirini tanı(r)”dığı için yerel siyaset çok göz önünde ve yerel halkla çok iç 
içe devam etmektedir. Katılımcılardan Ahmet (AK PARTİ, Başkan Y.) bu noktada 
diğer ilçelerden farklı olduklarını ve Beykoz’da yerel siyasetin ve partinin içinde-
ki ilişkilerin sokakta yapılandan farkı olmadığını ifade etmektedir. Gökhan (CHP, 
Başkan Y.) ise bu durumu şöyle aktarmaktadır;

Birazcık Beykoz’da siyasi hayat da farklı. Beykoz’da ahbaplık, dostluk ilişkileri hep 
var. Çünkü herkes birbirini tanıdığı için burada siyaset böyle yapılıyor. Ama farklı 
bir ilçede daha kurumsal da yapılabiliyor.

Gençlik teşkilatları içindeki dilin ve ilişkilerin arkadaşlık üzerinden şekillendiği 
katılımcıların ifadelerinde görülebilmektedir. İçeride oluşan abi-kardeş ilişkisi, 
aile ortamı oluşumu ifadesine de ortak olarak rastlanılmaktadır. Katılımcılardan 

Ayşe’nin (AK PARTİ, YKÜ) “İlçe başkanımız, biz kendisine abi deriz, başkanım 
burada pek kullanılan bir tabir değil.”, Efe’nin (İYİ Parti, Başkan Y.) “İlçe başka-
nımız Akif Taşdemir, Allah razı olsun hani bize abi gibi, yani bir ilçe başkanı gibi 
yanaşmadı bize” ve Murat’ın (CHP, is) “Beykoz meclis üyesiyle hemen çok rahat, 
telefonumda numarası kayıtlı, hemen aradım. “Alo” dedim “Cemal Abi” şeklinde 
konuşuyoruz, abi kardeşiz çünkü.” ifadeleri parti içindeki ilişkilerin normalden 
farklı işlediğinin benimsenişinin örneklerindendir. Bu durumun en belirgin ifade-
si katılımcılardan Gökhan (CHP, Başkan Y.) tarafından dile getirilerek, “normalde” 
gençlik kolları başkanıyla görüşmek için siyasi bir prosedür, bir randevu alma sis-
temi olmasına rağmen, kendi başkanları adına, “o da Beykozlu” olduğu için kim ka-
pısını çalsa içeri girebileceği aktarılmaktadır. Yani görüldüğü kadarıyla Beykoz’un 
yapısı itibariyle herkesin birbirini tanıyor olması yerel siyaseti resmî dilinden ve 
ilişkilerinden uzak, daha samimi hâle getirebilmektedir. Bu sebeple Beykoz’da yerel 
siyasete resmî bir alana dâhil olmak anlamında değil daha çok sosyal bir alana dâ-
hil olmak şeklinde yaklaşılmaktadır. Bu anlamda gençlik teşkilatları sadece üyeleri 
tarafından bölgedeki diğer gençlerin ihtiyaçlarını karşılamamakta aynı zamanda 
Beykoz’un birer genci olarak üyelerinin de bölgeye tutunmalarını sağlamaktadır. 

Beykoz’da oturduğun zaman herhangi bir gence sorsanız ya futbol takımında bir 
gruptadır ya bir partiye üyedir. Yani gençlik kolları bu açıdan çok iyi. (Ayşe, AK 
PARTİ, YKÜ)

Bunların yanı sıra partili gençlere görüşmelerde, Beykoz gençlik teşkilatlarına ka-
tılmanın bölgeyle ilişkilerindeki değişim etkisi sorulduğunda istisnasız bir şekilde 
gençlik teşkilatlarında olmanın Beykoz’la bağlarını güçlendirdiğini ifade etmekte-
dirler.

Partiye katıldıktan sonra hani Beykoz için her şeyi yapmaya... Hani kendimi bile 
verebilirim, yeter ki Beykoz güzel olsun. (Efe, İYİ Parti, Başkan Y.)

Daha Beykozlu (hissettim). (Arda, Ülkü Ocakları, Üye)

Beykoz’da doğup büyümeyen, önce üniversite sebebiyle Beykoz’a gelmeye başlayıp, 
son 2 senedir de Beykoz’da ikamet eden, aynı zamanda partinin de yeni üyelerin-
den olan Zehra (CHP, Üye) bile bu durumu şöyle ifade etmektedir;

Daha benimsedim. Garip bir şekilde benimsedim. Yani kendimi bu kadar ait his-
setmediğimi düşünüyordum ama hissediyormuşum. Ve Beykoz’dan taşınma fikri 
mesela beni üzer. … Yani bu buradaki halkı da benimsedim. Aidiyetimi artırdı.

Katılımcılar özellikle sahada olmaları, mahallelerine gitmeleri, kapı kapı dolaşma-
ları sebebiyle Beykoz’u daha iyi tanıma fırsatı bularak bölgeye yabancılıklarını gi-
derdiklerini ve bu sayede bölgeye daha çok sevgi duyduklarını, daha çok sahiplenip 
bölgeye dair olan aitlik duygularının oluştuğunu ya da arttığını belirtmektedirler. 
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Sonuç

Siyasal katılım, günümüzde birçok farklı boyutta ve biçimde gerçekleşebilmektedir. 
Ancak parti üyeliği ile siyasal katılım hâlâ en temel katılım alanlarından biri ola-
rak kendini göstermektedir. Bu katılım çeşidi özellikle katılım sağlayanların sadece 
anlık eylemlerinden değil, hayatlarının tamamını kapsayan bir bütünden oluşması 
sebebiyle derinlemesine ele alınması gereken konulardan biridir. Bu bağlamda par-
tilerin en aktif kanadı olan gençlik teşkilatları ele alınmıştır. Çalışmada özellikle 
Türkiye’deki genç nüfus artışına karşın azalış gösteren genç nüfusa sahip olan Bey-
koz’un gençlik teşkilatlarına odaklanılmıştır.

Gençlik teşkilatları toplumsal “alan”lar olarak ele alınıp, Bourdieu’nün alan, serma-
ye, habitus, doxa ve illusio kavramsal çerçevesine oturtularak kapsamlı bir bakış 
oluşturulmuştur. Bu anlamda görüldüğü kadarıyla gençlerin partiye katılımı, genel 
eğilim olarak ailelerin siyasal kültür ve siyasal katılım tercihi takip edilerek gerçek-
leşmektedir. Arkadaş etkisi, kurucu lider ve benzer alanlarda daha önce aktif rol 
alma da etkili olsa da çoğunlukla parti alanına katılım gençlerin aile hayatlarındaki 
ilk sosyalleşme süreçlerinde edindikleri habituslar sonucu ortaya çıkıp partili ol-
maya evrilmektedir. Erken yaşta katılımın yaygın olduğu gençlik teşkilatlarında, 
gençlerin genelde belirli bir amaç ya da beklenti içinde olmadan katılım gerçek-
leştirdikleri görülmektedir. Daha sonra parti alanında edinilen yatkınlıklar ya da 
ilerleyen yaşlarda katılım gösterilmesinin sonucu olarak ise belirli amaçların ya 
da kazanım farkındalıklarının oluşabildiği görülmektedir. Ancak bu amaçlar ya da 
kazanım beklentileri her zaman maddi bir çıkar dürtüsüyle gerçekleşmemektedir. 
Bourdieu’nün illusio adını verdiği alanın yatırım yapmaya değdiği ifadesi ile her 
alanın kendine ait özgül çıkarları olduğu belirtilmektedir. Bu durum parti alanında 
açıkça görülmektedir. Gençler maddi çıkarları olumsuzlayarak karşısına manevi 
kazanımları ve fedakârlıkları koymaktadırlar. Vakitlerinden ve ceplerinden vererek 
fedakârlık ettiklerini ifade eden gençler aslında alandaki, Bourdieu’nün simgesel 
sermaye olarak adlandırdığı kazanımları elde etmektedirler. Ayrıca direkt olarak 
ekonomik sermaye hedeflemiyor olsalar bile, kazandıkları sosyal sermayelerin ol-
dukça farkındadırlar. Sermayelerin dönüşebilirliğinin avantajı ile gençler partide 
kazandıkları sosyal çevrelerin ve network ağlarının kişisel gelişimlerine katkısı ol-
duğunu söyleyerek aslında sosyal sermayelerini kültürel sermayeye dönüştürdük-
lerini, aynı zamanda burada kariyerlerine yatırım yaparak ya da edindikleri sosyal 
çevrenin iş kapısına yönlendirebilme ihtimalini ifade ederek, sosyal ve siyasal ser-
mayelerinin ekonomik sermayeye dönüşebileceğini de göstermektedirler. Yine de 
ekonomik, siyasal ya da simgesel sermayelerinin artışını belirli bir hırs motivasyo-
nuyla değil, partinin yan kazanımı olarak ifade etmektedirler.

Partili gençlerin ifadelerinde gençlik teşkilatlarının çok önemli bir konumda oldu-
ğu inancı genel eğilim olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle yerel siyaset alanında 
bulunan ilçe gençlik teşkilatlarının, sürekli sahada olarak halkla birebir irtibatta 
olması ve partinin tüm işlerini yüklenmesi anlamında partinin “her şeyi” olduğu 
düşünülmektedir. Bununla birlikte genç nüfusun yıllar içerisinde kademeli olarak 
azaldığı Beykoz’da gençlik teşkilatları yerel siyaset anlamında gençlere ulaşma ve 
gençlerin sorunlarını çözemeye odaklanmaktadır. Görüşmelerdeki ifadelere göre 

bu durumun temel sebepleri öncelikle işsizlik, imar sorunu ve sosyal alan eksikliği-
dir. Ayrıca bu sorunlarla bağlantılı olarak bölgede uyuşturucu sorunu da artış gös-
termektedir. Bu anlamda parti gençlik teşkilatları bu sorunları çözme ve eksiklikle-
ri kapatarak gençlere hizmet etme görevini üstelenmiş görünmektedirler. Gençlik 
teşkilatlarının görevleri ve amaçları, seçim çalışmaları ya da siyasi propagandaların 
dışında, genel olarak gençlerin bölgede sosyalleşmesini, kültürel anlamda gelişme-
sini ya da iş sahibi olmasını sağlayarak kötü ortamlardan uzak tutma ve gençleri 
kurtarma olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda bakıldığında yerel siyaset Bey-
koz’da kendi bölgesine göre şekillenen bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak 
aktarılan ifadelere göre yerel siyasetin yapısının bölgesel dönüşümünün Beykoz’a 
özgü bir durum olabileceği düşünülmektedir.

Beykoz’a ilişkin ifadeleri değerlendirildiğinde görülmektedir ki gençler hem Bey-
koz’da doğmanın hem de burada yaşayarak edinilen birtakım tecrübelerin getirdiği 
bir Beykozluluk kimliği geliştirmişlerdir. Buna ek olarak Beykoz’u, diğer ilçelerden 
ayırarak İstanbul’un genel yapısına uymayan, çok farklı bir yer olarak tarif etmiş-
lerdir. Buna neden olarak doğal güzelliklerinin yanında Beykoz’un sıkı toplumsal 
ilişkilerine ve değişmeyen mahalle kültürüne vurgu yapmışlardır. Diğer ilçelerdeki 
hızlı yaşamdan farklı olarak Beykoz’un sakin yapısıyla özel bir yer olduğunu ve 
Beykoz’da yaşamanın farklı bir deneyim olduğunu ifade etmişlerdir.

Bu noktada yerel siyasetin önemi Beykoz özelinde normalden daha farklı ele alın-
malıdır. Katılımcıların aktardığına göre farklı toplumsal yapısından dolayı Bey-
koz’da siyaset farklı işlemektedir. Beykoz’un yapısı itibariyle herkesin birbirini ta-
nıyor olması, yerel siyaseti resmî dilinden ve ilişkilerinden uzak bir hâle getirerek, 
partiye katılımın resmî bir alana dâhil olmak anlamında değil daha çok sosyal bir 
alana dâhil olmak anlamında algılanmasına neden olmaktadır. Bu anlamda genç-
lik teşkilatları, bölgedeki diğer gençlerin ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda 
Beykoz’un birer genci olan üyelerinin de bölgeye tutunmalarını sağlama işlevini 
üstlenmektedir. Bu bağlamda katılımcılar partili olmalarını Beykoz’a bağlılıklarını 
artırma sebebi olarak ifade etmektedirler. Partiye katılımla birlikte yapılan çalış-
malarla Beykoz’un her sokağına, her mahallesine, her evine gittiğini belirten genç-
ler bu sayede bölgeyle olan ilişkilerinin geliştiğini ve Beykoz’a olan aidiyetlerinin 
arttığını ifade etmektedirler. Böylece Beykoz gençlik teşkilatlarının gençleri sadece 
parti alanına aidiyetlerini artırarak partili yapmadığı aynı zamanda yerel siyasette 
olmaları sebebiyle gençlerin bölgeye olan aidiyetlerinde de büyük rol oynadığı gö-
rülmektedir. Ancak bu durumun yerel siyasete özgü bir yapıdan mı yoksa Beykoz’a 
özgü bir yapıdan mı kaynaklandığı sorusu farklı ilçelerde yapılacak benzer çalış-
malarla karşılaştırılarak irdelenmeye muhtaçtır.
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Sanayisizleşme Sonrası 
Hemşehri Dernekleri: Beykoz 
Örneğinde Bir “Tampon 
Mekanizma” Tartışması

Esen KAYGUSUZ1

Özet

Bu çalışmada, Beykoz’daki hemşehri derneklerinin sanayisizleşme sonrası yaşadığı 
değişimler “tampon mekanizma” kavramı bağlamında ele alınmaktadır. Hemşehri 
dernekleri kır-kent, geleneksel-modern olarak örneklendirilebilecek kutuplaştırıcı 
ayrımlardan birine konumlandırmak yerine, söz konusu ikiliklerin etkileşimi içeri-
sinde incelenmektedir. İki yüz yıl boyunca sanayi faaliyetleriyle biçimlenen Beykoz; 
sanayisizleşme sürecinde yaşadığı demografik, ekonomik ve kültürel değişimleriyle 
dikkat çekmektedir. Bu araştırmada ise yaşanan sürecin hemşehri derneklerinin 
yapı ve faaliyetlerinde doğurduğu değişimlere odaklanılmaktadır. Nitel yöntemin 
kullanıldığı bu araştırmada 4 farklı hemşehri derneğinden 2 başkan ve 7 üye olmak 
üzere toplamda 9 kişiyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda 
görüşülen kişilerde ortak olarak gözlenen olgu Beykoz’da sanayisizleşme sürecin-
1  İstanbul Üniversitesi, Siyaset Sosyolojisi Yüksek Lisans Öğrencisi, esenkaygusuz4@gmail.com
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den bu yana ekonomik döngü ve istihdam sağlayacak değişimlerin beklendiğidir. 
Bu beklenti, hemşehri derneklerini farklı misyonlar edinmeye itmektedir. Öncelik-
le dernek üye profiline kadın ve gençlerin dâhil edilmeye çalışıldığı gözlemlenmiş-
tir. Burada bir siyasi parti teşkilatına benzer şekilde örgütlenerek işleme amacı dik-
kat çekmektedir. İkinci olarak katılımcılar dernekler aracılığıyla memleketlerine 
hizmet etmeye çalışmaktadır. Memleket kavramıyla hem kan bağı ile ait oldukları 
yeri hem de ikamet ettikleri Beykoz’u ifade etmektedirler. Derneklerde Beykoz için 
çalışma arzusu öncelikli görülmektedir. Sonuç olarak Beykoz örneği göz önüne 
alındığında hemşehri derneklerini “tampon mekanizma” kavramıyla tasvir etmek 
mümkün görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşehrilik, hemşehri dernekleri, hemşehrilik ağları, hem-
şehri dayanışması, tampon mekanizma, Beykoz, yöre dernekleri.

Hemşehri, aynı veya yakın coğrafi bölgelerden gelen kişilerin karşılıklı bağını ifade 
eder (Kurtoğlu, 2004, s. 19). Gurbette ortaya çıkan hemşehrilik ilişkileri Türkiye’de 
1950’den sonra yoğunlaşan kırdan kente göç ve yaşanan kentleşme sürecinin bir 
parçasıdır. Türkiye’de göç olgusunun tarihine dair tasnifinde Tekeli dört ana başlık 
belirler: Balkanlaşma göçü, kentleşme göçü, kentler arası göç ve yaşam güzergâh-
ları göçü. Çalışmanın odağındaki ana başlık olan kentleşme göçü, köylerde ikamet 
eden kişilerin yaşadıkları yerden kentlere giderek tarım dışı sektörlerde çalışmaya 
başlamasını ifade eder (Tekeli, 2008, s.43-48). Kırda makineleşmeye bağlı olarak iş 
gücüne duyulan ihtiyacın azalması ve nüfus artışına paralel ekonomik gelirin sağ-
lanamaması bireylerin göç etmesinde; sahip olduğu iş olanakları ve gelişmiş hiz-
met sektörüyle kentlerin çeşitli bölgelerden göç almasında ana sebepleri oluşturur.

Bir sanayi merkezi olarak tarihi Osmanlı Devleti’ne dayanan Beykoz, bu yönüyle 
çeşitli demografik, ekonomik ve sosyokültürel değişimler geçirmiştir. Beykoz, iç 
göçteki ilk sıçrama dönemi olarak addedilen 1950-1955 döneminde yoğun kent-
leşme göçü almıştır. Nüfus artış oranının %24,68 olduğu 1945-1950 yıllarının ar-
dından 1950-1955’te bu oran %54,84’e yükselmiştir (Bilecen, 2019, s. 34-35). 19. 
yüzyılda sanayileşmeye doğru adım atıldığında açılacak fabrikaların yer seçiminde 
su-deniz kenarında olma, bölgede işlenebilir toprakların varlığı, korunaklı olma, 
ulaşımın kolay olması ve hizmet edeceği yere yakınlık gibi unsurlara dikkat edil-
miştir (Köksal & Ahunbay, 2006, s. 131). Beykoz’a deniz yoluyla malların ulaşımı-
nın sağlanabilmesi, bu bölgedeki derelerden akan suların sanayi için kullanılabilir 
olması Beykoz’un sanayileşme hamlelerinde ön planda olmasını sağlamıştır. Ak-
baba köyündeki Hanife Hanım’ın sahip olduğu değirmenin devlet tarafından satın 
alınmasıyla 1805’te Çuha ve Kâğıt Fabrikası; daha sonrasında 1812’de Debbağha-
ne-i Klevehane-i Amire, 1845’te de Çini ve Cam Fabrikaları üretime başlamıştır. 
Buna ek olarak İncirköy’deki başka bir akarsuya Tuğla Fabrikası, İspermeçet Mumu 
Fabrikası ve cam, şişe, halat olarak örneklendirilebilecek çeşitli ürünlerin imal edil-
diği fabrikalar açılmıştır (Küçükerman, 1988, s. 14-15)2. Cumhuriyet dönemine 
gelindiğinde ise ekonomi politikaları gereğince sanayi sektörüyle ilgili çalışmalar 
2  Kurulan bu fabrikalar zaman içerisinde el değiştirdikçe isimleri değişmiş, üretimleri durdurulmuş veya farklı fabri-
kalarla birleştirilmiştir. Konu bağlamında ayrıntıya girmemek için yer verilmemiştir. Özellikle mimarlık bölümünde 
hazırlanan lisansüstü tezlerden detaylı bilgi edinilebilir. Ayrıntılı bilgi için örnek olarak bakınız: Şahin, 2011; Yerlitaş, 
2013; Baş, 2018

yoğunlaşmıştır. Araştırma için önem arz eden 3 fabrika Cumhuriyet döneminin 
ilk yıllarında kurulmuştur. 1930 yılında Paşabahçe Tekel Fabrikası’nın üretime 
başlamasının ardından, 1933 yılında 3460 sayılı kanunla debbağhane yeni ismini 
alarak Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’na dönüşmüş ve son olarak 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası 1934 yılında kurulmuştur (Küçükerman, 1988). 

Fabrikaların ve fabrikalara bağlı atölyelerin faal olduğu süreçte bir işçi semti ol-
masıyla ön planda olan Beykoz’un bu yönü sanayisizleşmeyle değişmiştir. Kentsel 
dönüşüm bağlamında dikkat çeken sanayisizleşme olgusunu ele alan Ayik ve Avcı 
(2018, s. 1277) çalışmalarına üç kavramı sunarak başlar: Sanayi alanlarının yerleş-
me çevresindeki başka bir bölgeye taşınması (decentralization), tesis için gerekli 
kaynak ve ulaşım imkânlarıyla daha uygun bir bölgeye taşınması (relocation) ve 
tesislerin kalıcı kapatılması veya başka bir ülkeye taşınması (deindustrialization). 
Tesislerin başka bir ülkeye taşınmasında hem kent merkezlerinin sanayi faaliyetler-
den arındırılması hem de farklı ülkelerdeki ucuz iş gücünden yararlanması amaç-
lanır. Beykoz’da görülen sanayisizleşme yalnızca sanayi tesislerinin kapatılmasını 
içermektedir. 1983’te çıkan 29603 sayılı Boğaziçi Kanunda Boğaziçi alanında sanayi 
tesisi kurulamayacağı, var olan yapıların da 1985’e kadar nakledilmesi gerekliliği 
belirtilmektedir. Bu kanunun uygulanması gecikmiş ve bu fabrikalar kuruluş sıra-
sıyla 2008, 1999 ve 2002 yıllarında kapatılmıştır.

Beykoz’daki fabrikaların varlığı, yoğun göç almasında etkili olmuştur. Bu süreçte 
göç alan bölgelere giden bireyler arasında kurulan hemşehrilik ilişkileri bölgede 
yaygınlaşmıştır. Söz konusu ilişkilerin zamanla kurumsallaşmasıyla hemşehri der-
nekleri kurulmaya başlamıştır. Hemşehrilik ilişkilerine çeşitli çalışmalarda deği-
nilse de özel olarak hemşehri derneklerinin kentleşme süreciyle ilişkisi, bir çıkar 
grubu olarak faaliyetleri ve bünyesinde kurulan patronaj ilişkileriyle literatürde 
kendisine yer bulmaktadır. Hemşehri derneklerinin göç eden ilk nesil için özel-
likle kahvehanelerde enformel olarak kurulan hemşehrilik bağlarının dayanışma 
ve sosyal hizmet görevleriyle bir “tampon mekanizma” olduğu vurgulanmaktadır 
(Terzi & Koçak, 2014, s. 142). Göç edilen bölgelere uyum sağlanmasının ardın-
dan hemşehrilik ilişkileri kurumsallaşmakta ve kurulan derneklerde kültürel, si-
yasal ve ekonomik amaçların ortaklığı ile hemşehrilerin bağları güçlenmektedir. 
Bu hususlar ile dernek üyelerini bir araya getiren ortak çıkarların varlığına dikkat 
çekilmektedir (Caymaz, 2005; Özdemir, 2013). Ayrıca hemşehrilik ve kollamacılık 
ilişkisinin derneklerdeki yardımseverlik bağlamına işaret edilmektedir (Kurtoğlu, 
2012). Barınma ve iş gibi temel ihtiyaçlar konusunda yardımlaşılmasına ek olarak 
memleket kültürünü korumak ve göç edilen yerde yaşatmak derneklerin amaçları 
arasındadır. Bu noktada hem kıra ait görülen özellikleri sürdürme gayesi hem de 
üyelerin dernek dışında çevrelerini genişletmemeleri, hemşehri derneklerinin göç 
sonrasında bireylerin kentlileşmesinin önünde bir engel olduğu varsayımı ortaya 
konmuştur. Başka bir açıdan yaklaşıldığında ise yalnızca aile, akraba ve yakın çev-
reyle ilişki kurmak yerine hemşehrilerle bir “dernek” çatısında toplanılması mo-
dern ve kente özgü bir tutum olarak yorumlanmaktadır (Adıgüzel, 2016, s. 61). 

3  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2960.pdf
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Hemşehri dernekleri, göç eden bireylerin yaşadıkları hızlı değişime daha hızlı ayak 
uydurmasını sağlamasıyla birer “tampon mekanizma” olarak ele alınmaktadır. Li-
teratüre tampon mekanizma kavramını kazandıran Mübeccel Kıray, bu kavramı ilk 
olarak Ereğli’de yürüttüğü çalışmasında kullanmıştır. İfade edilen çalışmada Kıray 
bu kavramı durmaksızın devam eden değişim sürecinde toplumsal yapıdaki denge-
nin korunması adına beliren kurum ya da ilişkiler olarak tasvir etmektedir. Kıray’a 
göre bu mekanizmalarla sosyal yapının çeşitli yönleri birbirine bağlanır, böylece 
toplumsal yapının değişim sürecinde göreli bir denge halinde kalması mümkün 
olmaktadır. En nihayetinde yumuşak bir geçiş sağladıktan sonra bu mekanizmala-
rın fonksiyonel bütünün parçası olmayan taraflarının ortadan kalkacağını ifade et-
mektedir (Kıray, 2000, s.18-19; Kıray, 2006, s. 96). Buna ek olarak Kıray’ın ifadesiyle 
(1999, s.107) tampon mekanizmalar daha önceki ilişki biçimlerinde görülmeyen 
yeni bir tipi meydana getirdiği için değişim evresindeki belli bir toplumda yeni bir 
normlar, ilişkiler, kurumlar ve değerler konfigürasyonu oluşturur. Ereğli çalışma-
sında kahvehaneler, köylü ve tüccar arasında gelişen ticari ilişki, kız çocuğunun ve 
annenin değişen toplumsal rollerini tampon mekanizmaya örnek olarak sunmak-
tadır. Hemşehri dernekleriyle paralel görülebilecek bir örnek olarak kahvehaneler 
Ereğli’de kentleşme içerisinde gerginliği azaltan, bireylerin kente yerleşmesinde 
aracı olan, bireyler arası hızlı ve verimli iletişim ağları kurmayı sağlayan kurumlar 
olarak ele alınmaktadır ve tam sanayileşmiş kentlere özgü kurumlar işlemeye baş-
layana kadar kahvehanelerin bu rolünün devam edeceği belirtilmektedir (Kıray, 
2000, s. 53).

Toplumsal yapıdaki değişimlerin ele alındığı çalışmalarda; kır-kent, gelenek-
sel-modern, cemaat-cemiyet gibi birbirine zıt ikilikler öne çıkarılır. Buna paralel 
olarak araştırmanın odak noktası olan hemşehrilik ilişkileri oluşması ve kurum-
sallaşması bakımından kıra ve geleneksel olana atfedilir. Kıray’ın kavramsallaştır-
masından hareketle hemşehri dernekleri modernleşmeci bir sürecin parçası olarak 
addedilmesiyle ne kıra ne kente ait görülmektedir. Bu yönüyle göç eden bireylerin 
kentlileşmesiyle derneklerin faaliyetlerinin zayıflayacağı öngörülmektedir. Bu ça-
lışmada hemşehrilik ilişkileri zıtlıklar üzerinden değil, Şentürk’ün (2020, s. 430) 
önerdiği yola benzer şekilde, söz konusu ikili ayrımların birbirleriyle etkileşimi 
bağlamında tartışılmaktadır. Yaklaşık iki yüzyıl boyunca üretim yapan sanayi te-
sisleriyle kentsel; kent merkezine uzaklık, gecekondulaşma ve birincil ekonomik 
faaliyetlerin ön planda olmasıyla kırsal öğeleri bir arada taşıyan Beykoz kır-kent et-
kileşiminin incelenebileceği bir ilçedir. Ayrıca Beykoz’un sahip olduğu demografik 
yapı, ekonomik faaliyet çeşitliliği, coğrafi özellikleri ve bunlarda görülen farklılaş-
malarla Türkiye’nin yaşadığı değişimlerin mikro ölçekte takip edilebileceği bir yer 
olarak görülmektedir (Aydın & Çelik, 2005, s. 121; Bulut, 2020, s.423). Beykoz’un 
nüfus artış hızı fabrikaların kapatılmasıyla durağanlaşmaya ve son yıllarda azalma-
ya başlamıştır. Buradan hareketle göçle gelen nüfusun kurduğu dernekler bir tam-
pon mekanizma olarak görülürse artık işlevini tamamladığı için ortadan kalkması-
nın beklendiğini belirtilebilir. Beykoz örneğinde ise sanayisizleşme sonrası birçok 
hemşehri derneğinin açıldığı, var olan derneklerin de oldukça faal olduğu göze 
çarpmaktadır. Bu noktada araştırmanın temelini hemşehri derneklerinde değişen 
ve yeni eklenen rollerin neler olduğu sorusu oluşturmaktadır. Ayrıca Beykoz’daki 

hemşehri dernekleri örneğinde “tampon mekanizma” kavramını tartışma imkânı 
doğmuştur. 

Yöntem

Araştırma Modeli

Çalışma nitel yöntemle yapılmıştır. Nitel araştırmaları Cresswell (2013, s.44) birey 
veya grupların bir sosyal soruna atfettikleri anlamları ele alan, belirli bir problemi-
nin incelenmesini içeren ve yorumlayıcı/kuramsal çerçevelerin kullanıldığı bir ba-
kış olarak tanımlar. Bu yöntemin tercih edilme sebebi katılımcıların sürece ilişkin 
deneyim ve algılarını belirli bir örüntü ve temalarla analiz etme imkânıdır. 

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Beykoz Kastamonulular Derneği, Beykozlu Gire-
sunlular Derneği, Beykoz Artvinliler Derneği ve Beykozlu Trabzonlular Derne-
ği olmak üzere 4 farklı hemşehri derneğinin üye ve başkanları oluşturmaktadır. 
Derneklerin seçim aşamasında yerel gazete haberleri, derneklere ait siteler ve sos-
yal medya sayfaları taranmıştır. Derneklerin fabrikaların kapatılmaya başladığı 
dönemden öncesinde açılmasına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda sırasıyla 1992, 
1987, 1989 ve 2015 kurulan dernekler seçilmiştir. 2015 yılında açılan Beykozlu 
Trabzonlular Derneği diğerleriyle kıyas yapma imkânı açısından tercih edilmiştir. 
Dernek seçiminde dikkat edilen ikinci husus, yönetim kurulu ve üyeleri arasında 
kadınlar ve gençlerin bulunmasıdır. Buna rağmen çalışma grubu tablosunda görül-
düğü gibi kadın ve gençler çoğunluğu oluşturmamaktadır. Buna bulgular kısmında 
tekrar değinilmiştir.

Çalışma grubunu oluşturan katılımcılar hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. Katılımcıların araştırmadaki kodlaması “kullanılan müstear isim, yaş, 
dernekteki pozisyonu” sıralamasıyla oluşturulmuştur. 

ÇALIŞMA GRUBU

No Kod Yaş Doğum 
Yeri

Medeni 
Durum

Çalışma 
Durumu

Dernekteki 
Pozisyonu

Beykoz’da 
ikamet 
süresi

1 Ahmet 46 Kastamonu Evli Esnaf Üye 23

2 Bekir 50 Beykoz Bekâr Esnaf Dernek Başkanı 50

3 Cahit 49 Trabzon Evli Mimar Başkanvekili 22

4 Çetin 60 Artvin Evli Emekli Üye 49

5 Davut 56 Beykoz Evli Emekli Başkan 56

6 Engin 58 Beykoz Evli Emekli Üye 58

7 Ferhat 22 Beykoz Bekâr İşsiz Üye 22

8 Gülnihal 46 Beykoz Bekâr Okul müdürü Üye 46

9 Haluk 27 Artvin Bekâr Tenis antrenörü Başkan Yardımcısı 20
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Veri Toplama Aracı

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan 13 so-
ruluk formda demografik bilgiler, Beykoz’a göç süreci, hemşehrilik ve hemşehri 
derneklerine ilişkin algı ve Beykoz’da sanayisizleşme sürecine ilişkin deneyimlerini 
anlamaya yönelik sorular bulunmaktadır. Formun hazırlanmasında literatüre ek 
olarak uzman görüşünden destek alınmıştır. 

Veri Toplama Süreci

Veri toplama süreci 2020 yılının Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşmiştir. T.C. İçiş-
leri Bakanlığına bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hazırladığı il-
lere ve faaliyetlerine göre dernekler listesinden derneklerin adreslerine ve iletişim 
numaralarına ulaşılmıştır. İlk gidilen dernek olan Beykoz Kastamonulular Derneği 
lokâl olarak hizmet vermeye devam ettiği için buradaki dernek üyeleriyle görüşme 
kolaylıkla sağlanmıştır. İkinci görüşülen Beykozlu Trabzonlular Derneği başkanı 
İstanbul’da ikamet etmediği için vekiliyle görüşme yapılabilse de pandemi dola-
yısıyla dernek faaliyetleri kısıtlandığı gerekçesiyle bu dernekten başka bir üyeye 
ulaşmak mümkün olmamıştır. Beykozlu Artvinliler Derneği başkanı dernek bina-
sındaki boya ve inşaat işlerinden dolayı dernek üyelerinden birine ait işletmede 
mülakat yapmayı kabul etmiştir. Anlaşılan gün işlerinin yoğunluğu sebebiyle gö-
rüşmeyi dernek tekrar açılıncaya kadar ertelediği için görüşme gerçekleşmemiştir. 
Kendisinin yönlendirdiği 2 dernek üyesiyle görüşme yapılmıştır. Son dernek olan 
Beykozlu Giresunlular Derneği taşınma sürecinde olduğu için başkan ve üyelerle, 
katılımcıların kendi belirledikleri mekân (iş yerleri veya kafeler) ve zamanda gö-
rüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan görüşmelerden bir tanesi, katılımcı İstanbul dışında olduğu için Zoom 
üzerinden çevrimiçi yapılmış, diğerlerinin tamamı yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmelerde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmiş ve bütün görüşmeler ses 
kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın etik kurallara göre yürütülme-
sini sağlamak için görüşme öncesinde katılımcılar araştırma hakkında bilgilendi-
rilmiş ve onayları alınmıştır. 

Verilerin Analizi

Verilerin sağlıklı analiz edilebilmesi için mülakatlarda alınan ses kayıtları deşifre 
edilmiş ve analiz bu metinler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların görüş-
lerini genelleştirmeye gitmeden, yorumlardaki karmaşıklığı belli bir örüntü ve dü-
zen içerisinde ele almak için önce ana temalar belirlenmiş, sonrasında derinleme-
sine incelenerek alt temalar oluşturulmuştur.

Bulgular

Bu bölüm Beykoz algısı, sanayisizleşme sürecine dair deneyimler ve hemşehri 
derneklerinin değişimi olarak belirlenen üç ana temadan oluşmaktadır. İlk olarak 
katılımcıların Beykoz’a dair algıları göç süreçleriyle birlikte ele alınmaktadır. Ta-
kip eden kısımda Beykoz’da kritik değişimlerin odak noktası olan sanayisizleşme 

sürecine ilişkin olarak katılımcıların deneyimlerine yer verilmektedir. Bu noktada 
bizzat dönemi yaşayan katılımcıların görüşleriyle sürece şahit olmayan katılımcı-
ların görüşlerini kıyaslama imkânı doğmuştur. Bulguların son ana başlığında ise 
çalışmanın ana sorusu olan sanayisizleşme sonrası hemşehri derneklerindeki de-
ğişimler hakkında katılımcıların anlattıkları temalandırılarak araştırmanın sonuç 
kısmına geçilmektedir.

Beykoz Algısı

Beykoz’a Gelme / Beykoz’a Doğma: “Beykoz Köylü” Olmak

Göç hikâyeleri hep birbirine benzer. Beykoz’a gelme süreçleri bakımından çalışma-
nın katılımcıları da bundan bağımsız değildir. Literatürde çeşitli tasnifleri olan ve 
farklı kuramlarla incelenen göç olgusu, göç etme kararının alınma süreci açısından 
bireyselci-akılcı, kitlesel ve zincirleme olmak üzere üç farklı tip ile ele alınır (Erder, 
2015, s. 7-8). Zincirleme göç tipi, 1950 sonrasında yoğunlaşan iç göçün özellikle-
rini taşımaktadır. Bu kavramsallaştırmanın temelinde yatan öncü bir akrabanın 
Beykoz’a gelmesi ve bu kişinin çağrısı üzerine ailelerin Beykoz’a göç ettiği olgusu-
na katılımcılarda rastlanmıştır. Katılımcılardaki temel göç motivasyonu ekonomik 
temellidir ve Beykoz’daki fabrikaların istihdam fırsatı onların bu bölgeye gelme-
sinin ana sebebidir. Katılımcıların çoğunluğu Beykoz’da doğmuş veya büyümüş 
kişilerden oluşmaktadır ve her birinin ya kendileri ya da yakın akrabaları fabrika-
larda veya fabrikalara bağlı atölyelerde çalışmış kişilerdir. Bu noktada farklı niteliğe 
sahip tek katılımcı Cahit Bey’dir. Kendisi yükseköğrenim görmek için İstanbul’a 
memleketinden gelerek bireyselci-akılcı göç tipi içerisinde ele alınabilecek tek ki-
şidir. Cahit Bey de dâhil olmak üzere bütün katılımcıların Beykoz’a yerleşmesinde 
akrabalarının buradaki varlığı etkili olmuştur.

Tabii o fabrikaların gelişiyle birlikte buralar çok göç aldı. Biz de o ailelerden biri-
siyiz. Burada doğduk, büyüdük ve camcılığa başladık. Doyduğumuz yerde ikamet 
ediyoruz. Göç ettiğimiz yerdeyiz. (Bekir, 50, Başkan)

Bizden önce amcamlar Beykoz’a göç etmiş. … Onların önerisiyle babam gelmiş, 
arsa almış, yerleşmiş. … Çünkü gittiğiniz yerde yalnız kalırsınız, gariban kalırsınız, 
garibanlık çekmemek için bir önce giden akrabanıza sığınırsınız, o bir güçtür çün-
kü. Hem o size güçtür hem de siz ona. Onun arkası gelmiştir artık. (Çetin, 60, Üye)

Memleketinde doğup Beykoz’da büyüyen 3 katılımcının geldiklerinde yaşları 
7-10 arasındadır. Bu katılımcılar ve Cahit Bey memleketlerine ait değerleri diğer 
katılımcılara göre daha iyi bildiği ve sahiplendiği görülmektedir. Buna ek olarak 
Beykoz’da doğmasalar da olgunlaşma çağlarını burada geçirdikleri için her birinin 
Beykoz’a yönelik güçlü bir aidiyet duygusu beslediği söylenebilir. Bütün katılımcı-
larda fark edilen ilgi çekici ortak bir yan olarak kendilerini tanıtırken doğdukları 
yeri veya memleketlerini belirtmeseler de mutlaka Beykozlu oluşlarından ve bura-
da ikamet sürelerinden bahsetmişlerdir. 

Açık söyleyeyim, benim köyüm Beykoz Köy. Hani hangi köydensiniz derlerse, Bey-
koz Köylüyüm. Gözümü açtığım yer burası. İlkokul, ortaokulu burada okudum, 
anılarım burada … Bu köy benim köyüm. (Gülnihal, 46, Üye)
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Beykoz köylülük olarak imlenen aidiyet olgusuyla katılımcılar iki önemli noktaya 
işaret etmektedir. Öncelikle katılımcılar Beykoz’u memleketlerinin bir köyü olarak 
benimsemiştir. İş sebebiyle farklı yerlere gitseler de Beykoz’a dönmeye çalıştıkları 
dikkat çekmektedir. Katılımcılar gerek yaşanmışlıklar gerek de kurulu düzenle-
rinin getirisiyle Beykoz’dan ayrılmak istememektedir. İkinci nokta ise Beykoz’un 
bir köy olarak tanımlanmasıdır. Katılımcılar Beykoz’u yeşil alanlarının çokluğu, 
cemaat tipi yakın ilişkilerin yoğunluğu, nüfusunun az olması ve değişmeyen bir 
düzene sahip olmasıyla Beykoz’un kırsal bölge özelliklerini taşımaya devam ettiği-
ni belirtmektedir. 

Biz zaten İstanbul’un bir köyündeyiz. Beykoz bir köydür. Öyle olunca da gürültü 
deseniz yok, kalabalık deseniz yok. (Ferhat, 22, Üye)

Sokağa çıktığınız zaman işte esnafı tanırsınız, işte apartmanda herkesi tanırsınız. 
… Bir de mesela bir durum olur, cenazedir, düğündür, orada insanlar bir ekmeğini 
bölüşür. Ama diğer metropol dediğimiz ilçelerde böyle bir ekmeği bölüşmek diye 
bir şey yok. Dolayısıyla Beykoz bizim aslında kırsal kültürümüzdür; şehirleşme-
yen, o metropolleşmeye girmeyen, yabancılaşmanın görülmediği bir yer. (Cahit, 
49, Başkan Vekili)

Beykoz’un bir köy olarak nitelendirilmesinde katılımcılara Beykoz’un eski İstan-
bul’u hatırlatmasının etkili olduğu söylenebilir. Katılımcılara göre Beykoz halkı 
“sıcakkanlı”, “dürüst” ve “yardımsever” olarak sıralanabilecek ahlaki özelliklere 
sahiptir ve bu durum “eski İstanbul kültürüne” ait insani değerlerin devamlılığını 
göstermektedir. “Eski İstanbul” imgesi aynı zamanda Beykoz’da yüksek katlı bina-
ların olmamasıyla bağlantılı görülmektedir. Bu noktada katılımcıların zihnindeki 
Beykoz’un, ilçenin haritasından farklı olduğu dikkat çekmiştir. Günümüzde özel-
likle Kavacık ve çevresinin ticaret merkezi olarak gelişme göstermesi ve depreme 
karşı güvenli bir alan olarak ilan edilmesiyle Beykoz’un belirli bölgeleri üst gelir 
grubu için çekici hale gelmiştir (Avcı, 2014, s. 336). Bu doğrultuda bahsi geçen böl-
ge mimari, ekonomik ve demografik olarak farklı nitelikler taşımaktadır. Fakat ka-
tılımcıların gözünde bu bölge Beykoz’un bir parçası olarak görülmemektedir. Bil-
hassa yüksek katlı binalar ve yüksek güvenlikli siteleriyle Kavacık, Beykoz’a “monte 
edilmiş” bir bölgedir ve katılımcılara göre Beykoz’a ne ekonomik ne de kültürel bir 
katkı sunmaktadır. 

Memleketlerine ve köylerine gitme sıklığına ilişkin soruya verilen yanıtlarda iki 
eğilim mevcuttur. Doğduktan sonra buraya göç edenler memleketlerine sık sık git-
mektedir. Hatta Beykoz’a yıl olarak en son gelen Haluk Bey yılın 3-4 ayını mem-
leketinde geçirdiğini ifade etmiştir. Burada doğmuş kişiler için memlekete gitmek 
“nefes oluyor” şeklinde betimlenmektedir ve kendi ifadeleriyle “olabildiğince sık”, 
“yılda bir” veya birkaç yılda bir memleketlerine gitmektedirler. Yine de genel ola-
rak katılımcıların orada uzun vadede yaşamayı tercih etmedikleri görülmektedir. 
Beykoz Köylülüğün bir getirisiyle katılımcılar buradan ayrılmayı “gurbet” olarak 
nitelendirmektedirler. Memleketinde doğan katılımcılar ise her ne kadar düşünse 
ve istese de en nihayetinde burada kurulu düzenlerini bırakamayacaklarını ifade 
etmektedirler. 

Ben açıkçası köyüme de çok sık gitmiyorum. Zaman zaman gidiyorum. İşte iki 
senede bir, üç senede bir falan. Ama biz buranın kültürünü aldığımız için orası bize 
şey geliyor, gurbet geliyor. (Bekir, 50, Başkan)

Valla şöyle tabii ki (memleketime geri dönmeyi) düşünüyorum. Sürekli gidiyorum 
mesela memleketime. Pandemi öncesi senede iki kez gidiyordum. … Orada yap-
tığım çalışmalar için hep “şimdi köyüme vefa ödeme vakti” diyorum. Dolayısıyla 
oradan hiç elimi eteğimi çekmiyorum diyeyim. Borcumu ödüyorum, doğduğum 
topraklara. (Çetin, 60, Üye)

Bir Beykoz Tasviri: “Beykoz çok güzel” mi?

Katılımcılar birer Beykoz köylü olarak Beykoz’u tasvir ederken ilk olarak kusurla-
rını kapatma eğiliminde olmuş ve güzelliğini vurgulayacak betimlemeler kullan-
mışlardır. Oldukça edebi bir şekilde Gülnihal Hanım Beykoz’u “çok güzel bir kadın 
gibi, makyajsız güzel” olarak nitelendirmiştir. Katılımcıların Beykoz’a bağlılıkları-
nın bir diğer yansıması olarak Beykoz’a dair bilgi ve birikimleri belirtilebilir. Bütün 
katılımcılardan Beykoz’un tarihi, kültürel ve coğrafi güzelliklerine ilişkin farklı, 
detaylı ve yer yer hatalı örnekler dinlenmiş; demografik yapısına dair güçlü veriler 
sunulduğu gibi Beykoz’daki siyasal yaşamın takibinde olunduğu gözlemlenmiştir. 
Ayrıca genç bir katılımcı arkadaşlarındaki kötü Beykoz algısını değiştirmek için 
onları ilçede gezdirmektedir ve iki farklı katılımcı da Beykoz’a ait yerel gazetelerde 
Beykoz’un tarihini, sorunlarını kaleme almaktadırlar. 

Çalışmanın odak noktasıyla bağlantılı olarak Beykoz’a dair sorularda Bekir ve Da-
vut Bey haricinde hiçbir katılımcı Beykoz’daki fabrikalardan bahsetmemiştir. Bu 
iki katılımcının biri Şişecam Fabrikası’na bağlı atölyelerde çalışan bir cam işleme-
cisidir; diğeri ise hem cam işlemecisi hem de 9 yıl Tekel Fabrikası’nda pazarlama 
bölümünde çalışmış bir kişidir. Buradan hareketle, genç yaşlı fark etmeksizin, Bey-
koz, katılımcıların nazarında bir sanayi bölgesi olarak görülmemektedir ve geç-
mişindeki işçi mahallesi algısı silinmeye yüz tutmaktadır. Katılımcılara fabrikalar 
hatırlatıldığında özellikle genç katılımcılar yorum yapmakta zorlanmış; sürece 
daha vakıf olan katılımcılar ise sanayisizleşen Beykoz’un ekonomik kayıplarından 
bahsetmiştir.

Emeklilikten Sonra Yerleşilebilecek Bir İlçe Olarak Beykoz

Hâlihazırda katılımcıların ifadesiyle Beykoz’a göç etmek artık zordur. Her ne kadar 
coğrafi yapısıyla güzel olsa da “başını sokacak çatı, önüne koyacak aş bulmak” zor-
laşmıştır. Buraya yaşamak için gelebilecek insanların ya maddi durumu iyi emekli-
ler ya da üst sınıfa mensup insanlar olabileceği düşünülmektedir. Sanayisizleşmey-
le Beykoz geçmiş yıllara göre işçi nüfusu çekmemektedir. Bu durum göç eden yeni 
hemşehrilerin azalması derneklerin iş ve ev bulma gibi önemli tampon rollerinin 
kesilmesine neden olmuştur. 

Beykoz’da yaşayan hemşehrilerimiz için zamanında gidebildiği tek yerdi Beykoz. 
Üsküdar’a, Ataşehir’e gidilmiyordu; buralar zengindi, İstanbul’du. Şimdi yeni bir 
hemşehrimiz gelip buralara yerleşemez. Bir arsa alamaz. Gelir benim gibi kiraya 
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oturur vesaire. Ama Beykoz’da bir arazi alıp ev yapma hayali zor. Bu hayal kurul-
maz bile. (Ahmet, 46, Üye)

Burası emeklilikten sonra yaşanabilecek bir yer. Hele de belirli bir geliri varsa. İş-
sizlik, trafik karmaşası, umduğunu bulamamasından dolayı insanlar kaçıyor ama 
bence yanlış yapıyorlar. Burası bir cennet. (Ferhat, 22, Üye)

Beykoz’da Sanayi Faaliyetleri: Dünü ve Olmayan Bugünü

Sanayisizleşme öncesine dair deneyim ve algılar

Hem mülakatlarda hem de mülakat sonrasında katılımcılar dışındaki dernek 
üyeleri veya sanayisizleşme öncesinden bu yana Beykoz’da ikamet eden kişilerle 
sohbet edilirken sanayisizleşme öncesine dair konuşmaktan keyif alındığı dikkat 
çekmiştir. Özellikle kendisi veya babası fabrikalarda çalışan kişiler için fabrikalar 
Beykoz’a anlam veren ana unsurlardan biri olarak bahsedilmektedir. Katılımcıların 
fabrikalara ilişkin en önemli vurgusu ekonomik temellidir. Fabrikaların olduğu dö-
nemde Beykoz’da işsizliğin olmadığı ve hayatın oldukça canlı olduğu ifade edilmiş-
tir. İşsizlikle alakalı olarak bir katılımcı, fabrikada çalışanların kamusal alanlarda 
oturan gençleri çalışmak için aldıklarını belirtmiştir. 

Yalan olmasın, büyüklerim de söyler. 70’lerde, fabrikada, Şişecam’da, çıkıp insanlar 
kahvelerde çalışacak insan topluyorlardı. … Gel işte boş oturma diye kahvehane 
kahvehane dolaşıyorlardı. İşsizlik yoktu bu bölgede 85’lere kadar. Ne zaman bu fab-
rikalar kalktı, işsizlik zirve yaptı. Bütün İstanbul göç alırken Beykoz göç veren bir 
ilçe haline geldi. (Engin, 58, Üye)

Beykoz’daki canlılığın kaynağı olarak katılımcılar özellikle fabrikaların yarattığı 
ekonomik döngüyü işaret etmektedir. Fabrikaların vardiyalarına göre esnafın, res-
toran ve kahve gibi işletmelerin günün büyük bir kısmında açık olduğundan ve 
Beykoz’un sürekli hareket halinde olduğundan bahsedilmiştir. Ayrıca fabrikalarda 
düzenlenen sinema ve konser gibi kültürel faaliyetlere yerel halkın katılım gös-
terdiğini ifade etmişlerdir. Renkli ve hareketli bir hayat fikri fabrikaların kapatılış 
sürecinde ve sonrasında gelen katılımcılar için geçerli değildir. 1990’lı yılların orta-
larında Beykoz’a yerleşen katılımcılara göre Beykoz ulaşımın güç, vakit geçirilecek 
mekânların az olduğu bir ilçedir.

Beykoz’da ilk defa belediye şu gördüğünüz [Gümüşsuyu belediye tesisi] şuraya 
adam gibi bir restoran yaptı. Şu anda Beykoz’da daha adam gibi restoran yoktu 
yakın zamana kadar. (Davut, 56, Başkan)

Mevki olarak Boğaz’ın neredeyse incisi Beykoz. Çok güzel bir konumda olmasına 
rağmen o seviyeyi atlayamamış görüyorum. Diğer ilçeler daha gelişmiş. … Bey-
koz’da kaçıncı yüzyıldayız, hâlâ bir kültür merkezimiz yok. Biz gösteri yapmaya 
Küçük Çekmece’ye, Maltepe’ye gidiyoruz. … Ya mesela Beykoz’un nasıl büyük bir 
alışveriş merkezi olmaz? Hâlbuki büyük eksiklik. Ben Beşiktaş’ta vesaire sahile ba-
kıyorum. Oradaki gibi sağlı sollu restoran kafe şeklinde dükkânlar şeklinde, bir 
de sahil yürüyüş yolu yaptığınız takdirde Beykoz şaha kalkar. (Haluk, 27, Başkan 
Yardımcısı)

Kapatılma süreci ve sonrası: “Beykoz’da bitmeyen bir bekleyiş”

Katılımcıların nazarında sanayisizleşme sonrasına dair Beykoz hakkında anlatıla-
bilecek bir konu olmadığı görülmektedir. Haluk Bey’in başlığa taşınan ifadesiyle 
paralel olarak katılımcılara göre Beykoz halkı fabrikalardan sonra ilçeyi tekrardan 
“canlılık” ve “hareket” katacak değişimleri beklemeye başlamıştır.

Ne zaman fabrikalar mevzusu açılsa insanlar hep olduğu dönemi anlatıyor. Sonraki 
süreç kimsede yok. O grevler, bunlar anlatılıyor. Kapandıktan sonraki sürecin ko-
nuşulduğuna şahit olmadım. (Ferhat, 22, Üye)

Beykoz katılımcıların gözünde değişmeyen, aynı kalan bir ilçedir ve fabrikaların 
kapatılışı onların ortak olarak üzüldüğü ve sitem ettiği bir konu olmasına karşın 
ilçeye yapılan tek değişimin bu olmasına dikkat çekilmektedir. Ayrıca katılımcı-
ların gözünde ilçenin nüfusunun azalmasında fabrikaların kapanmasından sonra 
oluşan istihdam probleminin çözülmemesi yatmaktadır. Bu sebeple fabrikaların ve 
özellikle onlara bağlı atölyelerin istihdam gücüne vurgu yapılmaktadır. 

Beykoz değişime girmedi ki. Beykoz’da hiçbir şey değişmedi. Bir tek sıkıntısı işte 
fabrikalar kapandı. O anlamda bir değişim yaşandı. Gerçi değişimden kastım da 
sadece kapandı. Fabrikalar hâlâ yerinde durmakta ve yerine hiçbir şey yapılmadı-
ğı için sadece iş imkânları anlamında bir değişim oldu. (Fabrikalar) kapandıktan 
sonra bölge tamamıyla ekonomik bir sıkıntıya düştü. Yani esnaf artık, esnaf kan ağ-
lıyor. Şimdi şöyle anlatayım ben size, fabrikalar vardiya ile çalışırdı. ... İşte 6-2, 2-10 
diye vardiyalar olurdu. O zamanlarda hep açıktı esnaflar. Niye? Çünkü o bölgeden 
en az kaç kişi geçiyordu, bu insanlar oradaki kahveye, restorana, manava gidiyordu, 
para bırakıyordu. Bu insanlar ekonomiye katkı sağlıyordu. Oradaki esnaf bekleme-
sinin hep karşılığını alıyordu. Bu zamana baktığımız zaman böyle bir hareketlilik 
yok. Saat 5’te, 6’da her yer kapanır. (Bekir, 50, Başkan)

Sanayisizleşme Sürecinde Hemşehri Dernekleri 

“Yer yerinden oynadı” diyerek nitelendirilen sanayisizleşme sürecinde, hemşehri 
dernekleri fabrika çalışanı olan hemşehrileriyle bağlantıyı koparmamış ve ihtiyaç-
ları olduğunda yardım etmekten kaçmamıştır. Maaşları kesilen ve işten çıkarılan 
hemşehrilerine erzak yardımında bulunmuşlardır. Ayrıca grev zamanlarında on-
ları hiç yalnız bırakmadıklarını ifade etmişlerdir. Fakat dönemi gören katılımcılar 
kapanışa engel olunamayacağını, emirin yukarıdan geldiğini belirtmektedir. 2002 
yılında Şişecam Fabrikası’nın kapatılmaması için 17 günlük direnişin 1991’dekin-
den farklı olduğu, işçilerin üretimi durdurma gücü olmadığı için kamuoyu deste-
ğini alamayarak bittiği ifade edilmiştir.

Şimdi hemşehri dernekleri öncelikle bunlara çok sahip çıktı. Kapatılmasına müsa-
ade etmediler ama sonrasında teslim oldular. Siyasilerin teslim olması gibi teslim 
oldular. Kuzu kuzu. Şeye getirdiler, içki zaten haram burada olmasın fabrika falan. 
(Davut, 56, Başkan)
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Sanayisizleşme Sonrası Fabrikaların Durumu: Bir Anı ve Büyük Beklentiler

Fabrikaların günümüzdeki durumunu katılımcılar “absürt” bularak bu duruma si-
tem etmektedirler. Fabrikaların konum itibariyle deniz görmesiyle ekonomik ola-
rak ilçeye katkı sağlaması beklenmektedir. Bu noktada otel yapılması; sahile kafe, 
restoran açılması; alışveriş merkezi kurulması olarak örneklendirilebilecek ticari 
talepler olduğu gibi genç, yaşlı ve engelliler için sosyalleşme mekânları kurma; kül-
türel faaliyetlerin yürütülebileceği bir kültür ve kongre merkezinin açılabileceği 
öne sürülmüştür. Söz konusu önerilerde fabrikaların boş kalmaması talebinin yanı 
sıra Beykoz’da eksik görülen yanların kapatılma arzusu olduğuna dikkat çekilebi-
lir. Her ne kadar katılımcılar, Beykoz’un anlatılması istendiğinde güzelliklerini ön 
plana çıkarsalar da görüşmelerin ilerleyen kısımlarında kültür merkezlerinin ve 
sosyalleşme mekânlarının azlığından bahsedilmiştir. Örnek olarak dernek faaliyet-
lerinin düzenlenebileceği, dışarıdan gelen kişilerin kalabileceği, burada tüketim ya-
pabileceği ve gezerken dinlenebileceği mekânların eksikliğine işaret edilmektedir.

Fabrikalar kapandı ama onların yerine bir şey yapılır da onun da Beykoz’a ekono-
mik bir katkısı olur diye bekledik ama hiçbir ekonomik katkısı olmadı. Şimdi cam 
fabrikası kapalı duruyor. Boş yani. Hiçbir şey yok. Orada otel imarı var. Otel yapılsa 
en azından Beykoz’daki bir istihdam sağlar. Ama yapılmıyor. Deri kundura fabri-
kasının olduğu yer, orası da otel imarı aldı ama şey otel yapmıyorlar. Ne yapıyorlar, 
film platosu yapıldı. Bir sürü dizi çekiliyor vesaire. Onun da yine Beykoz halkına 
istihdam anlamında bir katkısı yok.(Cahit, 49, Başkan Vekili)

Sanayisizleşme Bağlamında Hemşehri Dernekleri

Görüşülen dört dernekten üçünün kuruluşu sanayisizleşme öncesine dayanmak-
tadır ve bu derneklerin kuruluşunda etkili olan kişiler fabrika çalışanı veya emek-
lisidir. Katılımcıların ifadesiyle Beykoz’daki yerliler mutlaka fabrikayla ilişkilidir.

Zaten hep böyle bir fabrikanın insanı olur. Burada başka bir yerin insanı yok ki. 
(Engin, 58, Üye)

Ki zaten Beykoz’un yaşlısı hep fabrikadan emekli. Fabrika konusu yaşlı kesimin bir 
can damarı. …Sadece 50 üstü değil bu arada, 30-35 (yaşlarındaki kişiler) de der ki 
işte o ispirtonun önünden geçerken gelen o kokuyu hatırlar. (Ferhat, 22, Üye)

Hemşehri ilişkilerinin kurulma ve kurumsallaşma süreçleri, hemşehri dernekle-
rinin amaçları bilinen hikâyesinden farklılık göstermemektedir. İlk başta konut 
ve iş bulma konusunda aracılık sağlayan hemşehrilik ağları, değişen şartlara göre 
şekillenen ihtiyaçlara cevap verme gayretini sürdürerek kurumsallaştıkları görül-
mektedir. Beykoz’daki hemşehri derneklerinde fabrika çalışanlarının birbirine il-
timas geçtiği ve fabrika görevlilerinin derneklere gelerek kendi hemşehrilerinden 
işçi alımı yaptıkları anlatılmıştır. Buna ek olarak anlatılan bir “kıyak” örneğine göre 
fabrika çalışanları, hemşehrisi memleketine gittiğinde maaşı kesilmesin diye onun 
yerine kart basmaya devam ettirebilmektedir. Hemşehri derneklerinin en önemli 
amacı olarak görülebilecek birlik ve beraberlik duygusunu devam ettirme arzusu 
sanayisizleşme sonrasında da merkezi konumdadır. Düzenlenen büyük piknikle-

rin, her yaz Beykoz çayırında yapılan şenliklerin, dernekte toplanılmasının, Ra-
mazan iftarlarının ve bayram tebrikleşmesinin katılımcılar için en önemli yönü 
birleştiricilik unsurudur. Memleketleriyle sıkı bağları olmayan ve gidip gelmeyen 
katılımcılar için dahi memleketlerine dair özellikleri burada yaşatma ve tanıtma 
arzusunda olunduğu ve dernekleri bu noktada aracı gördüklerine dikkat çekilebilir. 

Asıl yönetimde olan bir üyemiz var, onun bir mottosu vardı: Ben Görele’nin fındığı 
ile dondurmasını dünyaya tanıtmadan ölmeyeceğim. Hayat gayesi buydu. Onun bu 
mottosunu biz de benimsedik. (Ferhat, 22, Üye)

Hemşehri Derneklerinde “Başka Bir Dernekçilik” Hedefi

Katılımcılarda görülen güçlü Beykozluluk kimliği hemşehri derneklerinin işleyi-
şinde de kendisini göstermektedir. İstanbul’daki diğer ilçe derneklerinin isimle-
rinde rastlanmayan “oralılık” takısına Beykoz’daki derneklerde rastlanmaktadır. 
Üyeler için hemşehrisi önemli olduğu kadar Beykozlular da önem arz etmektedir. 
Yapılan faaliyetlerin arka planında hemşehrisine yardım etmek olduğu kadar bu-
nun Beykoz’a hizmet etme amacı taşıdığı dikkat çekmektedir.

Bir siyasi partinin ilçesiyle hemşehri dernekleri tüzük gereği aynıdır. O da üyeye 
hitap eder, bu da; o da Beykoz’a hitap eder, bu da. Yani derneğin kısaca amaçları bu. 
(Engin, 58, Üye)

Katılımcılar hemşehri derneklerinde yaptıkları ve yapmayı düşündükleri faaliyet-
leri “başka bir dernekçilik” idealiyle ifade etmektedir. Klasik addedilen hemşehri 
dernekleri iki farklı yönüyle dikkat çekmektedir. İlk olarak tamamı erkeklerden 
oluşan, kâğıt oyunlarının oynandığı bir kahvehane ortamıdır. Fakat klasik görülen 
bu yapıyı değiştirmek için derneklere kadın ve gençlerin üye olması için zemin 
oluşturulduğu fark edilmektedir. Gençler için burs, ilgili şirketlerde staj gibi çeşit-
li imkânlar sunulmaktadır. Kadınlar için de anneler günü etkinlikleri düzenlen-
mekte ve yönetim kuruluna dâhil olmaları için davet edilmektedir. Her ne kadar 
yönetim kurulunda ve üyeler arasında bu gruptan kişiler olduğu bilinse de ken-
dilerine ulaşmak zordur. Dernekte sayıca az olmalarının yanı sıra çoğunluğunun 
faaliyetlerde sorumluluk almadıkları görülmektedir. Bu sebeple yalnızca tek bir 
kadın katılımcıyla görüşülebilmiştir. Bu bağlamda başka bir dernekçilik hedefinde 
ne kadar ilerleme kaydedildiği tartışılabilir. Klasik dernekçilikle kastedilen ikinci 
yön ise bir partiye “biat eden” dernekler olarak ifade edilmektedir. Yukarıdan gelen 
sözlere göre hareket etmek yerine derneklerde Beykoz’un sorunlarını kamuoyuna 
taşıma ve haklarını arama amacı güdülmektedir. Bu noktada hemşehri dernekleri-
ni ele alan çalışmalarda rastlanmayan farklı yöre derneklerinin Beykoz’da bir birlik 
oluşturmasına dikkat çekilebilir. Belli aralıklarla toplanan bu birliğe şu anda 19 
farklı hemşehri derneği üyedir. Amaç olarak Beykoz’un sorunlarına çözüm bulma 
ve Beykoz’a hizmet etme gayreti olduğu belirtilmektedir. 

Bir hemşehri derneği kendi hemşehrisi için kurulan bir dernektir. Okey oynanan, 
ne bileyim birileri tatmin olsun diye kurulan bir dernek amacı yoktur. Kendi hem-
şehrisinin sorunlarını dinlemek ve bu sıkıntıları kamuoyu ile paylaşmak amacın-
dadır. … Bir de kültür tarafı vardır. Etrafına, çevrene geldiğin kültürü tanıtmak ve 
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anlatmaktır. … Bizim bundan sonra hedefimiz şu, Beykoz’da klasik dernekçiliğin dı-
şına çıkacağız. Kimseye biat etmeden, sözlerinin altına girmeden Beykoz’un gerçek 
sorunlarını gündeme taşıyacağız. (Davut, 56, Başkan)

Hemşehri derneklerinin “başka bir dernekçilik” kurma projelerinin hedefinde 
gençlerin farklı bir mahiyeti vardır. Gençlerin dernekte süreklilik kazanmaların-
da burs vermelerinin bir payı olmasına ek olarak onların boş zamanlarını anlamlı 
kılmak hedeflenmektedir. Bir hemşehri derneği yaklaşık 7 yıldır devam ettirdiği 
halk oyunları ekibiyle bunu sağlamaya çalışmaktadır. Bu ekibin çoğunluğunu ise 
kendi memleketlileri değil, farklı yaşlardan Beykozlu kişilerin oluşturması dikkat 
çekmektedir. Beykozlu gençlerin yanı sıra memleketlerinin köylerindeki gençlere 
ulaşmak istedikleri görülmüştür. Bir dernek, memleketlerinin her köyünden bir 
öğrenciyi İstanbul’a getirerek belli bir süre kent tecrübesi yaşatmaktadır ve bu der-
nekteki katılımcılar bu faaliyetleri memleketlerine ödedikleri bir “vefa borcu” ola-
rak görmektedir. 

Hemşehri Dernek Faaliyetlerinin Sürekliliğinde Dernek Başkanı

Hemşehri derneklerinde başkanlara duyulan saygı her görüşmede dikkat çekmiş-
tir. Katılımcıların dernekte üye olmalarında ve faaliyetlerde gönüllü rol almaların-
da dernek başkanına olan güven etkilidir. Başka bir dernekçilik hedefindeki baş-
kanlar üye profilini değiştirmek için bölgedeki hemşehrilerine ulaşıp onları dernek 
üyesi olmaya davet etmektedir. Gülnihal Hanım’ın ailesinde dernek üyesi olmama-
sına ve memleketiyle bir bağı kalmamasına rağmen böyle bir davetle üye olmuş 
ve faaliyetlerde görev almaya başlamıştır. Eğer davet edilmese üye olmaya ihtiyaç 
duymayacağını ifade etmiştir. Çetin Bey ise ilk kurulduğundan beri dernek üyesi 
olmasına rağmen faaliyetlerin klasik dernekçilik anlayışından çıkmadığını fark et-
tiğinde dernekte vakit geçirmeyi bırakmıştır. Fakat şu anki başkanın yönetimiyle 
değişen dernek çalışmaları katılımcının dernek faaliyetlerinde bilfiil rol almasında 
etkili olmuştur. 

Doğma büyüme buralı olduğumdan mıdır ya da çok hızlı tempoyla ömür geçir-
diğimden midir benim hiç ihtiyacım olmamış. … Yöre dernekleri ve başkanımız 
gelip beni bulmasa, ben de aa böyle bir şey varmış, gidip de tanışayım demezdim 
sanıyorum. (Gülnihal, 46, Üye)

Katılımcılar hemşehri derneklerinin geleceğine ilişkin farklı görüşlere sahiptir. 
Öncelikle faaliyetlerde süreklilik sağlayan unsur olarak dernek başkanına dikkat 
çekilmiştir. Buna karşıt olarak gençlerin yöre derneklerine ilişkin olumsuz intibala-
rı olmasından dolayı katılımlarının düşük olduğu ve bu durumun gelecekte dernek 
faaliyetlerini zayıflatacağına dair yorumlar yapılabilmektedir. Fakat ekseriyete göre 
gençlere ilişkin durum farklı alanlarda da kendini göstermektedir ve bu durumun 
hemşehri derneklerini bitireceği düşünülmemektedir. Farklı dönem ve koşulların 
insanların birlikteliğini mecbur kıldığı, bu durumun da hemşehri derneklerinin 
devamlılığının teminatı olduğu ifade edilmektedir.

Gençlerin faaliyetlerde az olması bir sıkıntı yaratıyor. Ben aynı zamanda köy der-
neğimiz var orada da aktifim. Yaşımız gittikçe yaşlanıyor, derneğe ilgisi olanların 

yaşları artıyor. … Derneklerde de sivil toplum örgütlerinde de siyasi partilerde de 
genç nüfus azalıyor. Hatta geçenlerde bir anket yapılmıştı, gençlerimiz bu ülkeyi 
terk etmek istiyor. Ki bu sadece derneklerin değil, Türkiye’nin bir sorunu. (Engin, 
58, Üye)

Sonuç Yerine

Toplumsal değişim, sosyal bilimlerin temel tartışma alanlarından biridir. Türki-
ye’de kırdan kente göç olgusu, farklı disiplinlerce ele alınabilecek çok boyutlu de-
ğişimlerin merkezindedir. Bu araştırmanın sahasının yürütüldüğü Beykoz, aldığı 
göç sebebiyle çeşitli memleketlerden insanların ikamet ettiği ve hemşehrilik ilişki-
lerinin kurulup geliştiği bir ilçe olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde bölgesinde 
üretim yapan 3 büyük fabrikasının kapanmasıyla sanayisizleşen ve göç vermeye 
başlayan bir ilçe olarak Beykoz farklı değişimlerin eşiğindedir. Bu süreçte Bey-
koz’daki hemşehri dernekleri farklı misyonlar edinmeye başlayarak faaliyetlerini 
çeşitlendirmektedir. 

Görüşülen üye ve başkanların ifadelerinde derneklerdeki en anlamlı misyonun 
hemşehriler arasında birlik ve beraberlik duygusunu yaşatmak ve memleketleri 
için çalışmak olduğu dikkat çekmiştir. Söz konusu memleket olgusu bu araştır-
madaki katılımcılara göre hem kan bağıyla ilişkili oldukları yeri hem de içinde 
yaşadıkları ilçeyi nitelemektedir. Her ne kadar dernek isimlerine dâhil edilmese 
de derneklerini Beykozlu bir hemşehri derneği olarak addettikleri görülmüştür. 
Bu duruma katılımcıların en az 20 yıldır Beykoz’da ikamet etmesi gibi birer si-
vil toplum kuruluşu olarak işleyen hemşehri derneklerinin önce en yakın görü-
len Beykoz’a odaklanmaları etkilidir. Bu bağlamda yürütülen faaliyetlerin de salt 
hemşehrilerini değil, bütün Beykoz’u kapsadığı göze çarpmaktadır. Derneklerde 
bir kahvehanede vakit geçirmenin ötesine çıkılarak hem kültürlerine ait öğeleri 
tanıtan hem de farklı grupları bir araya getiren çalışmalar yürütülmektedir. İkamet 
edilen ilçeye hizmet etme arzusuna ek olarak hemşehri derneklerinde bulunma 
amaçlarının temelinde birlikteliğin getirdiği siyasal bir güç oluşturabilme durumu 
söz konusudur. 

Kıray’ın kavramsallaştırmasına göre değişim sürecindeki sancıları dengeleyen 
“tampon mekanizma” kavramı, kentleşme göçünün akabinde kentlerde kurulan 
hemşehri dernekleriyle birlikte düşünülmektedir. Fakat bu kavramın arka pla-
nında modernleşmeye giden doğrusal bir yol olduğu inancı bulunmaktadır. Bu 
bağlamda kentlere göç eden bireylerin kentlileşme süreci tamamlandıktan ve yeni 
nesiller kentte yetiştikten sonra hemşehrilik ilişkilerinin zayıflaması öngörülebilir. 
Beykoz’daki hemşehri derneklerindeki faaliyetler bütünü göz önüne alındığında 
hemşehri derneklerini bir geçiş sürecinin ürünü kabul ederek salt o süreçle sınır-
landırmaya engel olmaktadır. Bu bağlamda hemşehri derneklerini bir “tampon 
mekanizma” olarak görmek güçleşmektedir. İlerlemeci veya modernleşmeci olarak 
belirtilebilecek bir bakıştan ziyade hemşehri derneklerine kır ve kente ait değer-
lerin bir arada sürdürüldüğü yapılar olarak yaklaşılabilir. Hemşehri derneklerin-
de bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında toplanıp faaliyet gösterilmesiyle kente 
özgü değerlerin ön plana alındığı, diğer yandan da kültürel değerleri bir araç olarak 
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kullanarak kıra özgü değerleri yaşatmasıyla ikili bir etkileşim içerisinde faaliyet 
gösterildiği ifade edilebilir. Sanayisizleşme sonrası etkinliği zayıflaması beklenen 
hemşehri derneklerinin bu şekilde farklı misyonlarla güçlendiği görülmektedir. Bu 
çalışmayla dikkat çeken Beykozluluk kimliği ise farklı sorulara gebedir. Hemşehri 
derneklerine ek olarak Beykoz’da faaliyet gösteren farklı Beykoz ilçe veya mahal-
leleri koruma ve güzelleştirme dernekleri Beykozluluk kimliği bağlamında değer-
lendirilebilir.
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Metropollerde Yeni Taşra 
Temsilleri: Beykoz’da 
Çekilen Diziler Üzerine 
Göstergebilimsel Bir Analiz

Amine Kübra COŞKUN1

Mehmet Emin BALCI2

Taşra, en yalın manası ile merkezden uzaklığı ifade eder. Öte yandan bu uzaklı-
ğın sadece bilindik uzaklık ölçütleriyle oluşturulduğu söylenemez. Eski mesafeler 
ulaşım olanaklarının gelişmesiyle değişirken taşralılık söylemsel olarak yeniden 
üretilmektedir. Günümüzde oluşan metropol ve taşra söylemleri için İstanbul’un 
sosyal hayatı kendine özgü karşılaşmalar doğurmaktadır. Geçmişten bugüne fark-
lı sosyal dokuları içeren İstanbul, siyasal, ekonomik veya kültürel merkez-çevre 
ayrımlarının odak noktası olmuştur. 1950’lerde gurbet kuşlarına yuvalık yapan, 
1980’lerde adeta altın olan taşı toprağı ile uzaktaki hayatları kendine çeken şehir, 
her metropolde olduğu gibi, göç dalgalarının neticesinde günümüzdeki heterojen-
liğine kavuşmuştur. Söz konusu karmaşık süreç kentin kültürel topografyasını da 
yeniden belirlemiştir. İstanbulluluk, İstanbul’un belli semtlerinde yaşamaya aktarı-
1  İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi
2  Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi
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lırken kimi semtler de sakıncalı bir temsille özdeşleşmiştir. Ortalama beyaz yakalı 
yaşam tarzını metropolün güncel ihtiyaçları ve nostaljik mahalle kültürü ile bir-
leştiren bu kentli söylemin popüler TV dizileriyle aynı izleği paylaşması oldukça 
ilginçtir. Son yıllarda Beykoz, bu söylemin dramatize edildiği canlı bir film platosu 
olarak çok sayıda diziye ev sahipliği yapmaktadır. 

Merkezi söylemlerin bireylerin anlam dünyasınca içselleştirilmesindeki en kon-
vansiyonel aracı olarak televizyon, çoğu evin başköşesini işgal ederken aynı za-
manda popüler ben ideallerinin biçimlenmesine katkı sağlar. Öte yandan dijital 
teknolojilerin gelişmesi ve internet erişiminin kolaylaşması ile televizyon izleme 
pratiği akıllı telefonların ekranlarına geçmiş ve bireyselleşmiştir. Gerek ailece gerek 
bireysel olarak izlensin televizyonların prime time kuşağında anlatılan hikâyeleri 
halen her yaştan izleyicinin “anlam haritalarının” başlıca referans noktalarından 
olmayı sürdürmektedir.  Doğal güzelliği, sıcak mahalle hayatı ve eski Türk filmle-
rini hatırlatan mimari yapısı ile temsil edilen Beykoz, günümüz dizi sektörünün 
uğrak yerlerinden biridir.  Reyting rekorları kıran çoğu dizide ilçe, anonim bir 
mekân olarak kullanılır. Sonucunu tahmin etmenin pek güç olmadığı bir kova-
lamacanın, nostaljik bir İstanbul masalının ya da melodramatik bir ayrı dünyalar 
hikâyesinin göstereni olarak sahne alır. İlçenin demografik, ekonomik, kültürel 
ve mimari özellikleri yaygın metropol ve kentli söylemiyle merkez-kaç bir ilişki 
içinde kullanılmaktadır. İlçenin gerçek yaşamı merkezdeki güvenlik güçlerinden 
mekânsal bir kaçış, geride kalmış bir dönemi canlandıran zamansal bir kaçış ve 
maddi farkların kayıtsızlaştığı sınıfsal bir kaçış noktası olarak temsil edilmektedir. 
Merkezdeki hareketlenmelere bütünüyle bağımlı ama dışarda olarak tariflenen bu 
estetize taşralılık söz konusu farklı yapımların ortak noktasıdır. Merkezdeki ola-
ğan yaşamın marjında geçen bu hikâyelerin Beykoz’daki gerçek yaşamla ilişkisi 
nedir? İlçenin demografik, ekonomik, kültürel yapısı metropolün içinde bir taşra 
söyleminin üretiminde nasıl kullanılmaktadır? Tedavüldeki bu temsillerin ilçenin 
kültürel kimliğinin oluşumundaki imkân ve riskleri nelerdir? Bu çalışmada Türk 
televizyonlardaki Beykoz imajı gösterge bilimsel bir analize tabi tutulacak, ilçenin 
TV uzamına dönüşüm sürecinde öne çıkarılan ve geri plana itilen özellikleri değer-
lendirilecektir. Günümüzde estetize edilen metropol temsilinde üretilen taşralılık 
imgeleri Beykoz’da çekilen TV dizileri aracılığında yorumlanmaya çalışılacaktır.

“Üç İstanbul” ve Beykoz

Sanayi devrimi, üretim ilişkilerinin tüm toplumsal etkinliklere yayılmasını sağla-
yan bir dinamizm meydana getirmiştir.  Bunun sonucunca modern toplumun kla-
sikleşmiş resminde üretmek sürekli arttırılması gereken yegâne bir güç olarak seri 
üretim bandının çağrıştırdıkları ile anılmıştır: standart, disiplin, planlama. Henri 
Lefebvre’ye göre “enerji kaynakları”, “ulaşım araçları”, “hammadde kaynağı” ve “el 
işçileri”ne sahip olan sanayi kentleri (Lefebvre, 2017:25) bu unsurları düzenleyecek 
mekânsal bir örgütlenme olarak ortaya çıkar. Öte yandan klasik sanayi kentlerinin 
üretim merkezli örgütlenmesi ve kültürel iklimi sunduğu yeni fırsatlar nedeniyle 
kendine özgü yaşam tarzlarına sahip bir nüfusu da içeriye çeker. Tüm büyük şehir-
lerde olduğu gibi İstanbul da etrafındaki enerji kaynaklarını kendinde toplarken, 
üretim ilişkilerini merkeze almış, geçmişten beri sahip olduğu ulaşım olanakları 

ticaret ilişkilerinde onu tek adres haline getirmiş, hammadde kaynaklarına sahip 
olmasa da etkili yönetim aygıtları sayesinde stratejik değerini, kısa devrelerin dı-
şında, her daim korumuş ve son olarak tüm sistemleri çalıştıracak iş gücünü sağla-
mak adına Anadolu’dan gelen göçmenlere kapısını açmıştır. 1950’ler ve 1960’larda 
Demokrat Partinin “imar projesi” ile yeni yollara kavuşan kentin nüfusu sürekli 
artmıştır. 1950’lerde 1 milyon olan nüfus on yıl gibi kısa bir sürede 2 milyonun üze-
rine çıkmış, 1980’lerde 4 milyon bariyerini geçmiştir. 1960’larda girişilen ağır sana-
yi hamlesi is, yağ ve mavi tulumla kişiselleşen fabrika düzeninin kentin siluetinin 
bir parçası haline gelmesine neden olmuştur. Kentlerdeki yeni iş imkânları dışarda-
kileri daha kolay ve müreffeh bir yaşama cezbederken eski yaşam tarzının burada 
tutunmak için yetmeyeceği acı deneyimlerle fark edilmiştir. “Kentli sermayenin ya-
rattığı (demir) yolların, insanların gerçekten yaşadıkları yerlere değil, sermayenin 
ve kentli sanayinin onları götürdüğü yerlere” (Weber, 2017: 275) uzanması kent-
sel topografyayı dağınık ve tesadüfi bir şekilde biçimlendirir. Güvenli bir eylem 
olarak görülmediği için öncelikle köylü ailelerin büyük erkek üyesinin gelmesi ile 
başlayan bireysel göç dalgası, kazanılan maddi zenginlik ve sosyal statü sayesinde 
ailelerin getirilmesi ile daha yerleşik bir hal almıştır. Chicagocu sosyologların de-
yişi ile “merkezi iş alanlarına” yakınlığın öncelikli planlar arasında yer almadığı bu 
yeni yerleşkeler, çeperlerinden merkeze doğru yayılarak kentin iç dokusunda yeni 
nüansların ortaya çıkmasını sağlamıştır (Gül, 2013:179-181). 1960 yapımı Gurbet 
Kuşları filminde görüleceği gibi kente büyük umutlarla her gelen kalıcı olmayı ba-
şaramasa da köyüne dönmeyen “haybeciler” gelmesine ön ayak olduğu hemşerileri 
ile yeni kentli bir nüfusun yerleşik kent ve kentlilik algısı üzerinde ciddi bir baskı 
oluşturmuştur.

“İstanbul’a akan binlerce, milyonlarca taşralı, uğruna şiirler yazılan Sadabat (Kağıt-
hane), Beykoz, Üsküdar’ın mesiresi Ümraniye köyü, Boğaz sırtları gibi” saymakla 
bitmeyecek yerleri “gecekondularla doldurulurken” (Kılıçbay, 2000, s. 96) aynı za-
manda her fırsatta yüzeye çıkan bir söylem çatışmasının nesnesi haline gelecekti. 
“Sanayi İstanbul”u, Erken Cumhuriyetteki Fatih- Harbiye gerilimine eklemlenip 
yeniden üreten semtsel ayrımlara hayat verir (Şirinevler-Ataköy, Tarlabaşı-Nişan-
taşı, Gültepe-Gümüşsuyu). Ana yolların birbirine bağladığı eski ve yeni yerleşkeler 
arasında ekonomik işbirliğine kültürel bir kamplaşma eşlik edecekti. Kentin eski 
sakinleri için de “doğallığın” ve  “huzurun” bölgesi olan kentsel çeperler dışardan 
gelenler/taşralılar için büyük şehirdeki ölüm-kalım savaşında sığınacakları yerler 
anlamına gelir. Çoğunlukla vasıfsız iş gücü ve informel mesleklerin sağladığı mad-
di kaynaklar ile kent-köy sentezi estetik tercihlerle biçimlenen bu yeni yaşam alan-
larının artışı şehrin üretim ilişkilerinde belirli bir uzmanlık bilgisini elinde tutan ve 
formel ilişkileri yürüten eski kentlilerin kültürel anlamda giderek içe kapanmasına 
ve kentin belirli noktalarına çekilmesine neden olur. 1990’lı yıllar Türkiyesi küresel 
kapitalist sistemle buluşurken endüstriyel üretim merkezliğini yeni kapitalist sek-
törlere devreder. Finans, turizm, lojistik ve iletişim gibi yeni kapitalist iş alanları yal-
nızca sanayi kentlerinin ağır üretimsel örgütlenmesini daha esnek hale getirmekle 
kalmaz aynı zamanda kentsel topografideki güç dağılımını da tersine çevirir. Do-
ğal nüfus artışı ve yeni göç dalgaları ile 10 milyon nüfusu aşan İstanbul’un sürekli 
genişlemesi çeper bölgeleri eski kent merkezleri ile bütünleştirmekle kalmayacak, 
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küresel ekonomiye daha fazla adapte olmuş sakinleri ile yeni-kent bölgeleri selef-
lerinden daha fazla gelişecektir. 2000 sonrasındaki küresel ve ulusal değişim süreci 
ile paralel şekilde ortaya çıkan bir “sanayi-sonrası durumun” kentsel topografiye bir 
bölge daha eklediği söylenebilir: “Sanayi-sonrası İstanbul.” Kentin genişlemesinin 
bölgeler arasında doğurduğu çekmeye kültürel ve sembolik farkların oluşturduğu 
bir itme eşlik ederken kentlilik söylemi de merkez-kaç bir yol izleyecektir.    

İstanbul’un siyasal, ekonomik ve kültürel halinin uzamsal olarak yan yana gelme-
si Beykoz’u bu hareket hattının takip edilebileceği kendine özgü bir değer haline 
getirir. İmpratorluk İstanbulu’nun gümrük noktası olan Beykoz Kanlıca, Göksu, 
Anadolu Hisarı gibi “Eski İstanbul’un” sayfiye semtlerini barındırmaktadır. İmpa-
ratorluk İstanbulu’nun aristokrat aileri  için bir hava değişikliği anlamına gelen bu 
mahaller klasikleşmiş mimarisi, düzenli ve sakin yaşamı ile  Erken Cumhuriyet’in 
ürettiği kentli orta sınıf için gerçek İstanbul’la özdeşleştirilmiştir. Öte yandan sa-
dece doğal  güzelliğe değil, gelişen kentin ihtiyaçlarını karşılayacak ham madde 
ve lojistik avantajları Beykoz’u İstanbul’daki endüstriyel üretimin merkezlerinden 
biri haline getirmiştir. İlk endüstriyel teşebbüslerden biri olan kâğıt fabrikası fa-
aliyetlerini sürdüremese de Kundura Fabrikası çeşitli revizyonlarla faaliyetlerine 
uzun süre devam etmiştir (1810-1999). Cumhuriyet döneminde kurulan Şişecam 
Fabrikası (1934-2002) ve İspirto Fabrikası’nın (1930-2008) faaliyetleri Anadolu’dan 
ciddi bir emek gücünü kente çekecektir. Paşabahçe Mahallesi gibi işçi bölgelerinin 
kurulmasıyla ilçe ikinci bir doku kazanır. Öte yandan örgütlü-endüstriyel kapita-
lizmin egemen söylemini kaybetmesiyle başlayan merkessizleşme (de-centraliza-
tion) süreci tüm dünya kentlerinde olduğu gibi İstanbul ve Beykoz için bir kimlik 
sorunu meydana getirmiştir. Endüstriyel örgütlenme ve onunla bağlantılı diğer 
sektörlerin çözülmesi ile başlayan süreçte ilçede orman vasfını kaybetmiş  arazi-
lerin imara açılması, bölgenin stratejik konumu ve doğal güzelliği gibi etmenler  
“sanayi-sonrası” dönemde yeni bir seçkin sınıfın da Beykoz’u tercih etmesini sağla-
mıştır. Acarkent ve Beykoz Konakları gibi kentsel mutenalaştırmanın ilk örnekleri 
sayılabilecek bu yeni yerleşkelerin kurulması ilçede üçüncü olarak “sanayi-sonrası” 
bir doku ortaya çıkarmıştır. 2000 sonrasında fabrikaların kapatılması ve taşınması 
ile yaşanılan üretimsel boşluğu turizm, lojistik,  sağlık ve eğitim gibi sektörlerin 
yatırım alanı olarak doldurmayı amaçlayan ilçenin, TV dizileri ve film çekimleri 
için canlı bir plato haline gelmesi önemlidir. Bu gelişme, Beykoz’un turizm sektö-
rünün yükselen bir dalı olan film turizmi pastasından pay alabilmesi adına oldukça 
sevindiricidir ancak yeni kaynak girdisinin bütün ilçenin sosyal yapısına etkisi ve 
bu yapımların iletişim evreninde dolaylı olarak yeniden ürettiği Beykoz temsilleri 
üzerinde düşünülmesi gereken bir sorun teşkil etmektedir.         

Dizi Patlaması ve Beykoz’un Kullanımları

Sanayi toplumunun sağladığı refahın sonuçlarından biri de boş zamanın kitlesel-
leşmesi olmuştur. Çalışma dışı pratiklerin tüm toplumsal sınıflar arasında gördüğü 
hüsn-ü kabul,  modern toplumun alışıldık kisvesinin de değişmesini sağlamıştır. 
En yaygın boş zaman pratiklerinden olan film ve seyahat pratiğin kesişim nokta-
sında yer alan film turizmi son yıllarda oldukça rağbet gören bir turizm şeklidir.  
2018 yılı itibariyle küresel çapta film sektörü 136 milyar dolarlık bir sermaye hac-

mine ulaşırken gişe hasılatları da 50 milyar dolara yaklaşmıştır. Film sektörünün 
globalleşmesi dünyadaki farklı lokasyonlarının varlığından geniş bir izleyici kitle-
sinin haberdar olmasını sağlamıştır. Bu bağlamda popüler dizi ve filmlerin çekildi-
ği lokasyonların deneyimlenmesini amaçlayan film turizmine gittikçe artan bir ilgi 
duyulmaya başlanmıştır. Dünya çapında 80 milyon turistin seyahat lokasyonlarını 
belirlemekte filmlerden etkilendiği tahmin edilmektedir. Bu noktada film sektörü-
nün kalbi durumundaki Los Angeles’ı 2019 yılında 50 milyon turist ziyaret etmiş; 
3.59 milyon turist Batı Hollywood’daki film yerleşke bölgesine yaklaşık 2 milyar 
dolarlık bir gelir bırakmıştır.  Öte yandan son yıllarda Yeni Zellanda’da çekilen Yü-
züklerin Efendisi film serisinin ve İzlanda’da çekilen Batman Begins, Die Another 
Day ve Game of Thrones gibi yapımların ulaştığı yüksek seyirci oranı dünyanın bu 
uzak ve egzotik yerlerine bir ziyaretçi akını başlatmıştır. Film ve dizi sektörünün 
genişlemesi anlamında benzer bir ivmenin Türkiye için de geçerli olduğu söylene-
bilir. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2019 yılında  
film sektörünün toplam büyüklüğü 7 milyar  TL’yi aşmıştır. Öte yandan 59 milyonu 
aşan seyirci sayılarında 976 milyon liralık bir gelir elde edilmiştir. 1990 yılında özel 
televizyon yayıncılığına başlayan ülkemizde rekabet halinde olan 6 büyük özel te-
levizyon kanalı için üretilen yapımlar son 10 yıllık dönemde iç pazarın sınırlarını 
aşmıştır. Ortadoğu ve Balkan ülkerinin yanı sıra Güney Amerika ve Akdeniz ülke-
rinin de aralarında bulunduğu toplam 146 ülkede Türk yapımları 700 milyon seyir-
ciye ulaşmış, 500 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşmiştir. Doğrudan bir çalışma 
yapılmamakla birlikte Türk dizilerinin yayınladığı ülkelerde Türkiye’ye yönelik bir 
ilginin ortaya çıkardığı tahmin edilmektedir. Kültür Bakanlığı’nın 2017 yılında ya-
yınladığı Latin Amerika Pazar Raporuna göre 200 bini bulan Brezilyalı, Arjantinlı 
ve Kolombiyalı turistlerin ziyaret sebepleri arasında izledikleri dizi mekânlarını 
deneyimlemek ön sıralarda yer almaktadır. Benzer şekilde 2019 yılında İstanbul’u 
ziyaret eden 14 milyon turistin yaklaşık 3 milyonunun Ortadoğu ülkelerinden gel-
mesinde izlenen dizilerin etkili olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu baş döndürücü rakamların yanında son yıllarda prime-time’da yaşanan dizi 
savaşları İstanbul’un hemen her yerinde bir dizi seti ile karşılaşmayı mümkün kıl-
maktadır. Söz konusu dizilerin tek bir mekânda konumlandığı söylenemez. Bir dizi 
içindeki farklı sahneler İstanbul’un farklı bölgelerinde çekilip montajlanmakta ken-
tin dokusal farkları medyatik temsil içinde seyirlik bir bütün haline gelmektedir. 
Beykoz barındırdığı farklı sosyal, kültürel, ekonomik dokuları ile son yıllarda Türk 
dizi ve film sektörünün uğrak yerlerinden biri haline gelmiştir. 2000 sonrası TV 
dizilerinde nostalji, polisiye ve komedi-dram türündeki hikâyelerin ekserisi için 
Beykoz İstanbul’un farklı hallerinden kalma mimari ve sosyo-kültürel örüntüleri 
ile farklı sahneler için müşterek bir arka fon teşkil etmektedir. Eski İstanbul’un kit-
chleşmiş hikâyeleri veya 60’lı ve 70’li yıllarda konumlanan senaryolarda Beykoz’un 
geleneksel dokusundan oldukça istifade edilmektedir. Reşat Nuri Güntekin’in ünlü 
eseri Çalıkuşu, eski İstanbul’un sayfiye yeri olan Göksu semtinde, 1970’lerdeki bir 
aile trajedisini ülkenin sosyo-politik koşulları eşliğinde anlatan Öyle Bir Geçer Za-
manki ve Karadayı’nın birtakım sahneleri Anadolu Kavağı’nda, Osmanlı’nın kuru-
luş sürecini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisinin birçok savaş sahnesi Riva’da çekilmiş-
tir. Beykoz’un doğal güzelliklerinin eski İstanbul öyküleri yanında polisiye-macera 
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türünün aksiyon sahneleri ve suçluların saklanma-barınma sahnelerine evsahipliği 
yapması oldukça ilginçtir. Aşk-ı Memnu dizisinin kaçamak sahneleri ile hafızalara 
kazınan Riva’daki aşk yuvası pek çok yapımda gayrımeşru teslimatlara ve çatışma-
ya evsahipliği yapmıştır.  

Görsel 1. Yasak Aşk Yuvası (Dış Mekân)

Görsel 2. Yasak Aşk Yuvası (İç Mekân)

Poyraz Karayel’in Bahri Baba’sının muhteşem malikanesi, Mahmut Şevket Paşa 
köyündedir. Kurtlar Vadisi Pusu’nun kimi önemli sahnesi Bozhane köyünde, Kara 
Para Aşk ve Kurtlar Vadisi ise Yenimahalle köyünde çekilmiştir. Öte yandan Erler 

Film stüdyolarının Kavacık’ta bulunması nedeniyle Beykoz’daki pekçok lokasyon 
15 sezondur yayında olan Arka Sokaklar dizisine ev sahipliği yapmaktadır. Kome-
di-dram türünde ise Beykoz’un Merkez Mahallesi’nin özel bir yeri olduğu söylene-
bilir. Buranın geleneksel mahalle dokusu, romantik aşk ilişkileri ve sınıf ayrımlarını 
konu alan Aramızda Kalsın, Pis Yedili, Kertenkele, Fazilet Hanım ve Kızları ve Tutu-
namayanlar gibi yapımlara sahne olmuştur. Öte yandan “sanayi-sonrası İstanbul”u 
yansıtan Kanlıca, Riva, Polenezköy’deki çiftlik evleri ve gösterişli binalar Güneşin 
Kızları, Siyah-Beyaz Aşk, Cesur ve Güzel gibi dramalarda üst-sınıfların temsilinde 
kullanılmaktadır. Ayrıca  günümüz dizi sektöründe Beykoz Kundura Fabrikası’nın 
özel bir mekân olduğunu vurgulamak gerekir. Fabrikanın tasfiyesi sonrasında pek 
çok dizi platosunun yükseldiği eski fabrika bölgesi Hatırla Sevgili, İstanbullu Ge-
lin, Karadayı, Vatanım Sensin, Küçük Kadınlar gibi yüksek reytingli dizilere mekân 
olmuştur. İyi detaylandırılmış ve kapsamlı dekorlarıyla Kundura Fabrikası’ndaki 
set ortamının dizi sektörü için adeta bir Hollywood ortamı sunduğu söylenebilir. 

Bu bölgelerin fiziksel varlığının dizilerin kurgusal evreninde anonimleştiği orta-
dadır. Çoğunlukla bölüm sonlarında hızla geçen jeneriğin sonundaki bir teşekkür 
faslı ile bahsedilen gerçek mekânların, özel bir ilgi olmaksızın,  seyircilerce fark 
edilmesi elbette ki beklenmemelidir. Bununla birlikte bu yapımların gösterge dü-
zeni, ürettiği kodlama- şifre çözümü (encoding-decoding) süreçleri ile Beykoz’un 
gerçekliğini, anlatılan hikâyenin basit bir gösterenine indirgemektedir. Metropolün 
ve ilçenin  kırılma, süreklilik ve değişimlerin kaynaştığı toplumsal zamanı imgesel 
bir taşralaşmaya tabi tutulmaktadır. Bu taşralaştırma pratiği, ilçeyi aşina ve cazibe 
hale getirecek “özel bir ilgi” kadar Beykoz’un temsiliyetinde bir “kör nokta” üret-
mektedir.   

a) Biraz Nostalji

Modernliğin şimdi ve burada ile özdeşlenen zamansallığı kent yaşamında hızlı ve 
kesintisiz bir dinamizm olarak karşılık bulurken ideal bir geçmişin sakin ve bü-
tüncül yaşamına da bir özlem aşılar. Metropoliten yaşam, “nostos (eve dönüş) ve 
algia (özlem), nostalji, “artık var olmayan veya hiç var olmamış bir eve duyulan” ( 
Boym, 2009:14) bir ihtiyacı kültürel bir örüntü haline getirmiştir. Eski kuşaklar için 
anlık bir geri dönüş hissi, yeni kuşaklar içinse güncelin sınırlarından arınmış, ya-
şanmamış bir zamana merak uyandıran eski dönem hikâyeleri, dizi yayıncılığında 
nostaljik döngülerin oluşmasına neden olmuştur. Öte yandan bu özlem ve merakın 
dizilerde gerçekte yaşandığı gibi değil, aslında güncel koşulların imkân ve talepleri 
doğrultusunda şekillenmesi kültür endüstrisinin zaman-mekân bağıntısını yeni-
den üretmesinden kaynaklanır. “Eski İstanbul”un tarihi ambiyansını yansıtan ko-
nutları ve coğrafi yapısı ile Beykoz, dizilerdeki nostaljik döngü için ideal bir temsil 
mekânı işlevi görmektedir. Çevresi oldukça değişen tarihi konutlar kadrajın keskin 
sınırları içinde bağlamından koparılırken içleri iyi bir post-prodüksiyonla döşenip 
amaçlanan zamana uygun hale getirilir: “Toplanmış objelerin izleri, auranın göster-
geleri işlevini görür, yani “yakınlık görüntüsü”nü yeniden yaratılmış “bir uzaklık dı-
şavurumu”nda yok ederler”  (Stavrides, 2016:91). Geçmiş ile bugün arasında mutlak 
mesafe göstergenin mitsel gücü ile kapatılırken izleyiciler de oturdukları yerden 
bir retro-yolculuğa katılma şansı yakalar. Sanayi sonrası kentlerde milimetrik rant 
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hesapları ve kentsel dönüşüm süreçlerinin tarihi dokuyu koruma refleksleri ile bir-
likte hareket etmesi oldukça ilginçtir. Dönem dizilerin sağladığı sembolik yolculuk, 
yüksek rant değerleri ve  kendi içine kapanmış  uzamsal örgütlenmelerin oluştur-
duğu bir kent topografyası yerine mutenalaştırılmış bölgelerle kendini özdeşleyen 
bir kentli romantizmin türetilmesine katkı sağlar. Kentsel yenilenmeler arasında 
“nefes alacağı” alanlar olarak eski zamanlara dönmeye çalışan (genel ya da seçkin) 
izleyici için bu yapımlar, çelişkili gerçekliklerin evcilleştirildiği bir bakış-açısı su-
narlar. 

Görsel 3. Karadayı Dizi Seti

“Hatırla Sevgili” (2006-2008) bir aşk üçgenin içinde 1960’lı yılların travmatik anı-
ları sağaltılır. “Öyle Bir Geçer Zaman ki”de (2010-2013) 1970’lerin politik çalkan-
tıları, bir aile faciası ve duygu selinin bileşenlerinden biri haline gelir. Kalantor 
adamların karşısında küçük mahallesini korumak için “kale gibi dikilen” Mahir’in 
haklı davasını anlatan “Karadayı” (2012-2015) haklının er geç kazandığı eski za-
man mücadeleleri ile izleyiciye umut telkin eder. “Bir zamanların İstanbul”unu 
ortaya koyan bu diziler siyasal hafızanın acılarından arınmayı sağlarken mahalle 
yaşamının unutulan meziyetlerini metropolün anonim topluluklar için bir seyir 
nesnesine çevirir. Bu yapımlar dokusal çeşitliliği, demografik yapısı ve merkezden 
uzaklığı gibi maddi özelliklerini kentin karmaşasından kesip “Eski İstabul” konsep-
tine yapıştırarak Beykoz’u bir gösterge mekânına taşır. 

b) Sınıfsal Farkların Mekânı Beykoz

İstanbul’un büyümesi, merkezde metropol hayatının olmazsa olmazı çok katlı ve 
dışarıya kapalı yaşamların yapılaşmasına neden olurken aynı zamanda  metropol 
insanında “doğal mekânlara” karşı bir özlem uyandırmıştır. Üstelik bu doğallık 
arayışı yalnızca coğrafi koşullarla sınırlı değildir; plansızlığın ve maddi dezavan-
tajların cemaatsel dayanışma ağları ile giderildiği spontan yerleşmelere de sana-
yi-sonrası kentlilik söyleminde bir doğallık atfedilmektedir. Sanayi-sonrası kent 
söyleminde kentsel dönüşüm sürecinde çeperde kalan çarpık yapılaşma ve eski 
mahalle örüntüleri sınıfsal fark ve yetersizlik göstergeleri olduğu kadar özlenen 

topluluk formunu da temsil etmektedir. Bu noktada TV dizilerinin melodramatik 
hikâyeleri duygusal bir tatminin yanında, dışardaki “doğal yaşamı” deneyimlemek 
isteyen metropoliten yaşam tarzı için  sembolik bir kaçamak fırsatı sunmaktadır. 
Camlı plaza binalarının kentin her noktasında yer alması ile “Manhattan’ın soğuk 
bir kopyasını andıran” sanayi-sonrası İstanbul’unda (Bali, 2009:113) bu arayışın 
kitlesel bir hal aldığı söylenebilir. Bu hikâyelerin fiziksel karşılıkları olarak genel-
likle iki komşu ilçe olan Sarıyer ve Beykoz’un seçilmesi oldukça manidardır. Bir-
çok dizideki plaza sahnesi için Sarıyer’deki gökdelenlere, mahalle sahneleri için ise 
Beykoz’un mahallelerine set kurulmaktadır.         

Robert Park’ın deyişi ile “yakınlık ve komşuluk ilişkisi, şehir hayatında örgütlenme-
miz için gerekli olan en basit ve en sade biçimi” (Park, Burgess, 2016:43) olarak ma-
halle, metropolün yalnızlaştırıcı ve anonimleştirici mücadesi karşısında sosyo-kül-
türel bir koruma sağlar. Bu noktada Beykoz’un kimi mahalleleri TV dizilerinde 
kente adapte olmuş, eski komşuluk ilişkilerini sürdüren ve kendine yeterli bölgeler 
olarak temsil edilir. Örneğin eşlerinden boşanmış ve çocuklu bir kadın ve erkeğin 
yeni bir hayat kurmak için aynı evi satın almasıyla başlayan olaylar zincirini konu 
alan “İki Aile” (2006-2008) aile bağları ve mahalle dayanışmasını TV ekranına taşır. 
Parçalanmış bir aile öyküsünden geniş ve mutlu aile tablosuna geçişi anlatan dizi 
adeta Ertem Eğilmez’in Bizim Aile (1975) filminin çağdaş bir replikasıdır. Mahalle 
hayatının özlenen duygularını öne çıkaran bir başka proje de 2013-2015 arası ya-
yınlanan “Aramızda Kalsın” dizisidir. Gaziantepli Kebapçı Bahattin Usta ve geniş 
ailesini odağa alan bu yapımın dikkat çekici detaylarından biri de eski konakların 
canlı bir örneği olan “aile evidir.” Kentin yoğun rekabetinden ve bireyselleştirici 
etkilerinden evin dirliğini korumanın temel amaç haline geldiği dizinin tekrar bö-
lümlerinin Covid-19 salgının neden olduğu sosyal izolasyon ortamında popüler-
leşmesi ilginç bir detaydır. Beykoz’daki yerleşim yerlerinin dizilerde yalnızca hali 
vakti yerinde, orta-sınıf mahalle hayatının temsilinde kullanıldığı söylenemez. İl-
çenin farklı dokuları yan yana getiren topografyası, sınıfsal farkların başlıca çıkış 
noktasını oluşturduğu melodramatik hikayeler için ciddi fiziksel avantajlar sağlar.   

Görsel 3. Pis Yedili “Varoş Mahallesi”
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Görsel 4. Aramızda Kalsın

Yarım kalmış bir aşk hikâyesini ve parçalanmış bir aileyi merkezine alan “Annem” 
(2007-2009) dizisi, Pazarcı Zeynep ve eski eşi Milletvekili Musa’nın karşıt yaşam-
larını montajlarken Beykoz’un çeşitli muhitlerini kullanır. Kenar mahalledeki 
okullarının kapatılması sonucunda kendilerini zengin çocukların eğitim aldığı bir 
lisede bulan bir grup gencin hayatta kalma öyküsünü anlatan “Pis Yedili”nin (2011-
2014) “varoş mahallesi” Beykoz, Çamlıbahçe’de çekilirken, sınıf atlamanın en kes-
tirme yolunun evlilikten geçtiği fikrinden yola çıkan “Fazilet Hanım ve Kızları”nın 
(2017-2018) yanan gecekonduları Beykoz sırtlarındaki Hekimbaşı Mahallesi’nde 
bulunmaktadır. Aile’nin ikinci sezonda nerdeyse hiç gösterilmeyen bu gecekon-
du mahallesinden Sarıyer’deki muhteşem mahalleye geçmesi diğer bir ilginç ay-
rıntıdır. Sanayi-sonrası dönemin mutenalaştırılmış mekânları da yine ilçe sınırları 
içinde bir temsilliyet kazanmaktadır. Feodal bir intikam arzusu ile imkânsız bir 
aşkı yan yana getiren “Cesur ve Güzel” (2016-2017) dizisinin gösterişli malikanesi, 
gerçekte Simavi Ailesi’nin Polenezköy’deki çiftlik evidir. İşkolik ve depresif İşadamı 
Serkan Bolat’ın fakir ama hayat dolu genç kız Eda ile ilişkisini anlatan romantik 
komedi “Sen Çal Kapımı” da (2020-) Bolat’ın evi için Öyümce Mahallesi’ndeki bir 
villa kullanılmaktadır.

Sınıfsal farkları aşkla buluşturan ve neredeyse aynı hikâye, kurgu ve hatta oyuncu 
kadrosuna sahip melodramatik yapımların çetin reyting savaşlarına sık sık kurban 
gitmesine rağmen bir yayın döngüsü oluşturmasının sebeplerinden biri, giderek 
keskinleşen sınıfsal ayrımları aşma arayışıdır. Plazadaki yoğun iş temposu ve stüd-
yo dairesindeki dinlenme saatleri dışında sosyal bir hayatı olmayan esas karakte-
rin tesadüfi bir şekilde alt-sınıfın farklı dünyasını deneyimlemesini sağlayan bu 
hikâyeler, aslında metropol ve taşraları arasındaki merkez-kaç yakınlığı gösterir. 
İzleyicilerin işlettiği benzerlik ve farklılık mantığına eş zamanlı seslenen dramatik 
kurgu hem sınıfsal gerilimlerin doğallaşmasına hem de bu gerilimin göstergesel 
olarak aşılmasından doğan bir rahatlamanın ve umudun yeniden üretimine hiz-
met eder.     

c) Şehrin Arka Sokakları

Beykoz İstanbul’un suç oranı en düşük ilçelerinden biridir. Metropol ve suç oran-
ları arasındaki doğrusal ilişkisiyi hatırladığımızda bu durum oldukça ilginçtir. İl-
çenin merkeze uzaklığının ve halen bir şekilde devam eden cemaatsel bağların suç 
oranın düşüklüğünde etkili olduğu söylenebilir. Öte yandan uzaklık ve cemaatsel 
bağların suçu önleyici bir işlevi olduğu kadar teşvik edici bir işlevi de vardır. Sınır-
lardan özgürleşme ile birlikte  kontrolsüzlük ve anomi  üreten uzaklığın toplumsal 
ilişkileri tekinsiz bir ortama taşıma kapasitesi yüksektir. Uzaklığın suçun nitelik ve 
organizasyonunda yaptığı etkiyi birçok kriminolojik kayıtta görmek mümkündür. 
Ayrıca ortalama bir izleyicinin hafızasında kentten uzaklaşmanın kahramanların 
başına getirdiği musibetleri anlatan şeyleşmiş birçok polisiye ve korku filmi mev-
cuttur. Suçun yeniden üretimi kentlerin belirli bölgelerini yasa-dışı etkinliklerle 
özdeşlenmesine neden olur. Metropolün anomik çıkar ilişkileri karşısında altta 
kalanların özellikle kentin çeperlerinde suça dayalı bir dayanışma ağı oluşturma-
sı modern şehirlerde bir tür suç cemaatinin oluşmasına zemin hazırlar (Why-
te,2019). Bununla birlikte sanayi-sonrası kapitalizmin örgütlü yapısının çözülmesi 
ile doğan sosyo-ekonomik boşluk, kent merkezlerinde farklı katmanların üst üste 
yığıldığı “hipergettolar” doğurmaktadır (Wacquant, 2015). Bu noktada mevcut suç 
durumundan bağımsız olarak, Beykoz’un coğrafi koşulları ve mahalle kültürünün 
neden suç-polisiye dizileri için bir film platosu olarak kullanıldığı üzerine düşü-
nülmeye değer bir konudur. 

Öncelikle kent merkezinden uzaklığı ve orman arazilerinin yoğunluğunun polisiye 
dizilerin kovalamaca ve çatışma sahneleri için ilçeyi önemli bir adres haline getirdi-
ği söylenebilir. Riva ve Polenezköy’deki ormanlık araziler birçok dizideki saklanma 
ve kaçırılma sahnelerinde kullanılır; legal ve illegal güçler arasındaki çatışma bu 
bölgelerde temsil edilir. Burada özellikle suçun kent içindeki gerilla tarzı örgütlen-
mesini konu alan “Arka Sokaklar” (2006-) dizisi hem Türk televizyonculuğu hem 
de Beykoz için bahsedilmeyi hak eden bir yapımdır. İstanbul’daki tüm organize ve 
adi suçluları yakalamak için sürekli devriye gezen Rıza Baba ve ekibi başta Kavacık 
olmak üzere Beykoz’un birçok bölgesini kovalamaca alanı haline getirmiştir. Olay 
mahalline her zaman en yakın olan bu örnek polisler, çoğu bölümde takibini kent 
merkezinden sınırlara doğru sürdürürken hezimet ve zaferi Beykoz’da tatmaktadır. 

Görsel 6. Arka Sokaklar Dizi Seti (Merkez Mahallesi)



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 981980

Organize suç liderlerinin yaşam alanları ve çete mahallerinin temsilinde de ilçenin 
gerçek mahallelerinden ve Kundura Fabrikası’ndaki platolardan yararlanılmakta-
dır. Politik göndermeleri, kültleşmiş replikleri ve kültür ikonu haline gelmiş karak-
terleri ile “Kurtlar Vadisi” (2003-2005) için Beykoz’un özel bir işlevi vardır. Suç ba-
ronu Mehmet Karahanlı’nın evi olarak Mahmutşevkepaşa’daki lüks bir villa tercih 
edilirken dizinin çatışma sahneleri için Beykoz Korusu kullanılmaktadır. “İçerde” 
(2016-2017) dizisinde tüm olaylar silsilesinin başlangıcı olacak küçük Umut’un 
kaçırılma sahnesi için tercih edilen yer yine Beykoz Merkez Mahallesi’ndeki bir ge-
cekondudur. Söz konusu dizinin bir bölümünde iki illegal grubun bir futbol maçı 
sırasındaki hesaplaşma yeri Beykoz SK 1908 stadı olur. “Suskunlar” (2012-2012) 
dizisinde karargâh, “Umuda Kelepçe Vurulmaz” (2016-2017) dizisinde hapisha-
ne, “Pusat” (2007-2007) dizisinde yasa-dışı bahis oyunlarının setinin kurulduğu 
Kundura Fabrikası halen suç sahnelerinin favori mekânıdır. İdeal mahalle haya-
tını romantik bakış açısından soyup çorak, kaotik ve kaba bir ortamda yeniden 
kurgulayan suç dizileri, suçluluğun metropol dışı ve alt-sınıftan doğan bir tipoloji 
ile eşleşmesine zemin hazırlar. Suç mahalinin/mahallesinde yaşanan hayata dair 
ispatlanması güç bir izlenimi kitlesel dolaşıma sokan bu yapımlar, hikâyelerindeki 
katmanlılığa ve alengirli çekim tekniklerine rağmen, steryotipleşmiş suçlu-masum 
ayrımını perçinler. Bu noktada dönem dizilerinde Beykoz’un fiziksel koşullarının 
kullanıldığı taşralılığı suç dizilerinde farklı sosyal dokularının doğurduğu bir taş-
ralılığa aktarılır. 

Post-modern şenlik ateşinin tüm meta anlatıları içinde eritmesi nedeniyle sana-
yi-sonrası kentli söyleminin karakteristiğini tanımlamak oldukça güçtür. Eski 
kentli-yeni kentli söylemlerini iç içe geçiren, revize eden ve tüketim toplumunun 
çoklu alternatifleri ile sentezleyen bu söylemin eklektik bir kentsel duyarlılığı geç 
modern kimlik arayışları ile birleştirdiği söylenebilir. Nostaljik bir kent algısını ko-
rumacı bir doğa sevgisi ile buluşturan, metropolün rekabetli ve fırsatlı evreninde 
mücadele ederken mahallenin sakin ve dayanışmacı ortamında nefes almak iste-
yen bu yarı-ütopik söylem TV dizileri aracılığıyla doğallaşıp, anlam haritalarımı-
za yerleşmektedir. Metropol insanın hareketli hikâyelerinin yanında geçmişe olan 
nostaljik merakımızı doyuran dizilerin merkez üssü olarak Beykoz, geçmiş ile bu-
gün, sınıfsal fark ve dayanışma, norm-suç gibi karşıtlıkların bir estetizasyon süreci 
içinde eritilmesinde kullanılmaktadır. İlçenin yapısal özelliklerinin bir ideal-kent/
kentli temsilinin yanında anomik bir uzam/suçlu yatağı olarak temsil etmekte kul-
lanılması metropol-taşra ayrımına egemen olan söylemlerin uç sınırlarını görmek 
açısından oldukça anlamlıdır.    

Hollykoz: Kurtuluş mu yoksa Final mi? 

2015 yılında Beykoz Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın iş birliği ile il-
çedeki film turizmine yönelik ilgiyi canlandırmak amacıyla “Sağım Solum Dizi: 
Hollykoz” isimli bir proje gündeme gelmiştir. Beykoz’daki yoğun dizi trafiğinde 
kullanılan mekânları izleyiciye tanıtan bir kitapçıkla hem Beykoz’un sinematog-
rafik mekânları hakkında bilgiler verilmiş hem de dizilerin yerel hafızanın olu-
şumundaki etkisi gösterilmiştir. “Mekânların er geç senaryoya nüfuz edeceği ve 
senaryoya kendi hikâyesini dayatacağı” (Şahin, 2015 s.5) düşüncesinden yola çıkan 

projede Beykoz’un doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve keşfedilmeyi bekleyen 
yeni mekânları ziyaretçilerin ilgisine sunulur. Popüler dizilerde kullanılan yerler 
ziyareti bekleyen yeni mekânlar olarak ilçenin turizm destinasyonuna eklemlenir. 
Kitapçık boyunca fiziksel koşulları ve sosyal doku kullanılan estetik fotoğraflarla 
idealize bir kent söylemine yerleştirilirken ilçenin dokuları arasındaki hayati fark-
lar kadrajın dışında bırakılır. Kitapçık, sanayi-sonrası merkezsizleşme sürecinden 
doğan ekonomik boşluğu film endüstrisi ve turizminin sağladığı yeni kaynaklarla 
kapatmayı amaçlaması açısından iyi niyetli olmakla birlikte yeni kapitalist sektör-
lerin sağladığı kaynakların bölgesel kalkınmaya etkisi ve dizi sektörünün reel man-
tığı gibi konuları teğet geçmektedir.

Sanayi-sonrası gelişen yeni sektörlerin geniş bir sermaye hacmine sahip olmaları-
na rağmen kaynakların kitlesel dağıtımı konusunda eski endüstriyel örgütlenmeler 
kadar dahi cömert davrandıkları söylenemez. Gelişmiş teknolojinin imkânların-
dan yararlanan bu sektörlerin kitlesel bir emeğe ihtiyaç duymaması, konumlandığı 
sosyal uzamdan kendisini izole etmesine neden olmaktadır. Esnek üretim mantığı 
ve sosyal güvencenin olmayışı emeği yeni-kapitalist sektörlerde kırılgan bir hale 
getirmiştir. Maddi kaynakların örgütlü bir dağıtım mekanizması ile paylaşılma-
ması, ev ve iş yerini aynı yörüngeyi dahi paylaşmaz kılmaktadır. Birbirine fiziksel 
olarak yakın ancak sosyo-ekonomik olarak tamamen izole bölgeler sanayi-sonrası 
kent topografyasında çoğalmaktadır. Çoğunlukla yeni kapitalist üst sınıfların ken-
di tercihleri ile oluşturduğu gettolara ihtiyaç duyulan informel emeği geçici ola-
rak sağlama koşuluyla giren alt-sınıflar metropolün yoğun ve güvencesiz rekabet 
ortamında bir hiper-gettoya doğru itilmektedir. Eski endüstriyel müşterekliklerin 
yerini bireysel başarı veya sektörel sermayeyi arttırma arayışlarının aldığı böyle bir 
ortamda şiddetli bir sınıfsal ayrışma gerçekleşmektedir.  Sanayi-sonrası sektörlerin 
ve özellikle film turizminin dünyadaki en önemli merkezlerinden olan Los Ange-
les, söz konusu izole alanlarının doğallaştığı şehirlerin başında gelmektedir. Farklı 
demografik ve sosyo-kültürel örüntüler kentin doğu-batı ekseninde sıralanırken 
ortalama standartlar ve hayat beklentileri azalmakta, sınıfsal geçişler giderek zor-
laşmaktadır. Los Angeles sakinleri arasında yapılan bir araştırmaya göre bölgedeki 
gelir adaletsizliğindeki artış alt gelir grubunun %49 üzerinde bir gelecek kaygısı 
yaratmaktadır. Üstelik en alt gelir grubun çözmesi gereken sorun sadece meçhul 
bir gelecek değildir. Açlık korkusu (%49) ve evsizlik tehlikesi (%59) de hayatla-
rına musallat olan diğer olasılıklardır (Foulsham, 2016). Bu görüntüsü ile kentin 
sosyal yapısı adeta post-modern bir kast sistemini andırmaktadır. Sanayi-sonrası 
sektörlerin doğurduğu eşitsiz gelir dağılımının Beykoz gibi farklı toplumsal doku-
ların yan yana geldiği bir topografyada yol açabileceği risklerin doğru şekilde ön-
görülmesi elzemdir. Film endüstrisi ve turizminin yaratacağı kaynakları doğrudan 
ilçenin kurtuluş reçetelerinden biri olarak kabul etmenin sakıncalı bir tutum oldu-
ğu unutulmamalıdır. Bu Batı Hollywood’un çalışma yaşamı ve demografik karak-
teristiği yeni kapitalist sektörlerin talep ettiği toplumsal yapıyı görmek açısından 
oldukça manidardır. Çoğunluğun film endüstrisi ve onunla bağlantılı sektörlerde 
hizmet verdiği (%67)  bölgede, demografik ağırlığı bekâr (%61) ve çocuksuz çiftler 
(%95) oluşturmaktadır (point2homes). Yeni orta-üst sınıf sakinlerinin yoğun ça-
lışma temposuna gömüldüğü ve sosyal yaşamı muhit dışında deneyimlediği Batı 
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Hollywood’un sanayisizleşme sonrası küçük işletme ve informel sektörlere daya-
nan bir ekonomik yaşama, aile ağırlıklı bir demografiye ve çeşitli sosyal dokulara 
sahip Beykoz’un toplumsal yapısına taban tabana karşıt bir görünüm arz ettiği or-
tadadır. Bu bağlamda film endüstrisinin gerektirdiği sosyal koşullarının Beykoz’un 
mevcut yaşamı üzerinde yapacağı olumlu ve olumsuz etkilerin planlanması hayati 
bir zorunluluk arz etmektedir. Diğer yandan dizi sektörünün inşa ettiği Beykoz 
temsilinin muhtemel yeni kapitalist dönüşümün ardından hayatta kalması nerdey-
se imkânsızdır. Dönüşümün, Beykoz’un farklı dokularının dramaturjik bir çatışma 
unsuru haline getirildiği nostaljik, melodramatik ve polisiye-suç anlatılarının talep 
ettiği kutuplaşmayı ortadan kaldıracağını tahmin etmek çok güç değildir. Başka 
bir deyişle Beykoz’un çeşitli ve çelişkili dokuları arasındaki farkların azalması, si-
nemasal bakış-açısının da buradan başka yerlere kaymasına neden olacaktır. Film 
endüstrisinin sosyal dokuya katkı sağlaması için Beykoz’u popüler temsilin göste-
renlerine çeviren dizi yayıncılığı ve film turizmi için “ideal mekânlar” önermenin 
dışında bir açılıma ihtiyaç duyulmaktadır.        
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Türkiye’de Koalisyonlar 
Döneminin (1973-1980) Türk 
Basınında Beykoz Algısı 

Menderes AKDAĞ1  
Serhat YETİMOVA2

Özet

Demokrat Parti’nin 27 Mayıs 1960 Darbesi’yle iktidardan düşürülmesiyle 1965 yılı 
genel seçimlerine kadar Türkiye, tarihinde ilk kez koalisyon hükümetleriyle tanışır. 
Türkiye bu dönemde 1968 olaylarıyla da tanışacaktır. Türkiye’deki iç siyasi olaylar 
12 Mart 1971 Askeri Muhtırasının gerekçesini oluşturacaktır. 12 Mart Muhtırası 
siyasetteki istikrarın bozulmasına da yol açmıştır. 12 Mart Muhtırasından 12 Ey-
lül 1980 Darbesi’ne kadar hiçbir seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olacak oy 
oranına erişmez. Türkiye koalisyonlar dönemine girer. Siyasi istikrarsızlık, zayıf 
iktidarlar dönemi başlamıştır. Türkiye hızla ekonomik darboğaza girer. Siyasi cina-
yetlerde de artış olur. Sokak gösterileri artar. Bu çalışma, böyle bir dönemde Beykoz 
ilçesinin Türk basınında ne şekilde haber yapıldığını araştırmaktadır. İstanbul Bo-
ğazı’nın doğu kesiminde kalan Beykoz, konumu itibariyle ormanları, sayfiye yerle-
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ri, su yatakları bakımından ün kazanmış bir yerdir. Bu anlamda kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetler anlamında önemli bir alandır. Çalışmamızda Hürriyet, Tercü-
man, Milliyet ve Cumhuriyet gibi gazeteler, Beykoz haberleri bağlamında taranmış-
tır. Alan taraması yapıldığında çalışmamıza benzer bir araştırmanın yapılmadığı 
görülmüştür. Taranan gazetelerde Beykoz’a dair çok fazla haberin olmadığı tespit 
edilmiştir. Bunun nedenleri arasında Beykoz’un ekonomik anlamda fabrikalarıyla 
ön planda olan ve daha çok işçi nüfusun yaşadığı bir yer olması, diğer ilçelere na-
zaran az nüfusu, doğanın hâkim olduğu düzenli yapısı ve sosyo-kültürel bakımdan 
bir takım ücretsiz etkinliklerin yapılması olarak görülebilir.

Anahtar Sözcükler: Beykoz, İstanbul, Siyaset, Koalisyonlar, Beykoz Belediyesi, 
Beykoz Basını.

Demokrat Parti’nin 27 Mayıs 1960 Darbesi’yle iktidardan düşürülmesiyle 1965 yılı 
genel seçimlerine kadar Türkiye, tarihinde ilk kez koalisyon hükümetleriyle tanışır. 
Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi bu seçimlerde % 52,87 oranında oy 
alarak tek başına iktidar olur. 1969 seçimlerinde de Adalet Partisi tek başına olan 
iktidarını korur. Türkiye bu dönemde 1968 olaylarıyla tanışacaktır. Adalet Parti-
si içinde ise Demirel muhalifleri harekete geçecektir. Türkiye’deki iç siyasi olaylar 
12 Mart 1971 Askeri Muhtırasının gerekçesini oluşturacaktır. Bu muhtıra sonucu 
Demirel hükümeti görevinden istifa edecektir. Muhtıra aynı zamanda muhalefet 
partisi CHP içinde de lider değişimine yol açacaktır. Kurtuluş Savaşı liderlerinden 
İsmet İnönü’nün yerine Bülent Ecevit CHP genel başkanı olacaktır. 12 Mart Muh-
tırası siyasetteki istikrarın bozulmasına da yol açacaktır. Bu muhtıra sonrası 1973 
Genel Seçimlerine kadar partiler üssü hükümetler kurulacaktır. 12 Mart muhtıra-
sından 12 Eylül 1980 Darbesi’ne kadar hiçbir seçimde hiçbir parti tek başına iktidar 
olacak oy oranına erişmez. Türkiye koalisyonlar dönemine girer. Ancak bu koalis-
yonların neredeyse hiçbiri uzun ömürlü olmaz. Siyasi istikrarsızlık, zayıf iktidarlar 
dönemini başlatmıştır. Türkiye hızla ekonomik darboğaza girer. Öbür yandan siya-
si çatışmalar şiddete dönüşür. Siyasi cinayetlerde artış olur. Sokak gösterileri artar. 

Beykoz, İstanbul’un önemli ilçelerinden bir tanesidir. İstanbul Boğazı’nın doğu ke-
siminde kalan büyük bir ilçedir. İlçenin sınırları Karadeniz kıyılarından başlar, gü-
neyde Ümraniye ve Üsküdar’a kadar uzanır. Konumu itibariyle Beykoz, ormanları, 
sayfiye yerleri, su yatakları bakımından ün kazanmış bir yerdir. Bu anlamda sine-
ma, tiyatro vb. kültürel, sanatsal faaliyetlerin yapılabilmesi adına önemli bir alandır. 
Beykoz’un olumlu algısının öteden beri var olduğu söylenebilir. 

Aycan Doğan Uyar’ın (2019) Beykoz üzerine yazdığı tezinin önsözünde belirttiği 
gibi Beykoz’un tarihi 1100’lü yıllara dek uzanır:

Tarihi M. Ö. 12. yüzyıl’da bölgeye yerleşmiş olan Bebrikler Devleti’ne dayanan 
Beykoz, Osmanlı Dönemi’nde gelişimini sürdürerek Cumhuriyet Dönemi’nde 
günümüzdeki halini almıştır. Farklı dönemlerde yapılmış olan anıtsal yapıları, ço-
ğunluğu 19. yüzyıla tarihlenen geleneksel sivil mimarisi ile merdivenli ve çıkmaz 
sokakları yerleşimin dokusunu oluşturmaktadır. 1950’lerden itibaren bölgede açı-
lan fabrikalar nedeniyle ekonomik gücü yüksek olmayan insan profilinin bölgeye 

göç etmesi ile bölgede oluşan sosyo-kültürel değişim, hızlı nüfus artışı ve fiziksel 
yapıdaki değişimler bölgenin mimari dokusunun olumsuz yönde değişmesine ne-
den olmuştur.

Çalışmanın önemi açısından konu değerlendirildiğinde görülmektedir ki Bey-
koz’un Türkiye’nin modernleşmesi sürecinde özellikle Osmanlıların Batılılaşma 
hareketini sembolize eden Lâle Devri’nden itibaren süregelen yönteminden ol-
dukça farklıdır. Çünkü Osmanlı’nın öykünme modelinden Cumhuriyet’in üreterek 
kalkınma modeline geçilmiştir (Özeker, 2018; ST Makina, 2018): 

Cumhuriyet Dönemi ve sonrası, 1923’te kurulan Cumhuriyet ile birlikte devletin 
yönetim biçimi değişmiş, toplumsal ve ekonomik yaşamda değişimler ve imar uy-
gulamalarında mekânsal farklılaşmalar meydana gelmiştir. Şehirleşme ve sanayi 
hareketleri 1930’larda Beykoz’a da yansımış, 19. yüzyılda kurulan fabrikalar devlet-
leştirilerek Beykoz sanayi bölgesi haline gelmeye başlamıştır. 1950’li yıllara kadar 
irili ufaklı birçok sanayi tesisi kurulmuştur. 1812 yılında kurulan Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikası 1933 yılında kurulan Sümerbank, 1924 - 1925 yıllarında kuru-
lan Paşabahçe İspirto - İçki Fabrikası ise 1932 Tekel bünyesine geçmiştir. Ayrıca 
1930 yılında Beykoz’da kil ocağı, 1933 yılında Anadoluhisarı Göksu vadisinde Ha-
lat Fabrikası, 1934’te Beykoz Fidanlığı, yine 1934’te Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası, 
1939’da Beykoz’da Shell Tesisleri, 1940’ta Beykoz’da Gömlek Yapım İmalathane-
si, yine 1940’ta Beykoz’da silikat taş ocağı açılmıştır. Bu sanayileşme hareketleri, 
Beykoz’un demografik yapısında değişimlere neden olmuştur. 1950’lerden sonra 
artan iç göç, bölgedeki tesislerin varlığı ile birlikte işçi olarak çalışacak olan kırsal 
nüfusu bu bölgeye çekmiş, artan nüfusla beraber gelişen gecekondulaşma öncelikle 
Beykoz’un hazine arazilerinde başlamış ve Beykoz’un yamaç ve tepelerine doğru 
önlenemeyerek devam etmiştir (Uyar, 2019, s.15).

Beykoz, Sarıyer’le birlikte İstanbul Boğazı’nı kuzeyden çevreleyen iki önemli ilçe-
dir. Tarihin derinliklerinden beri bu iki ilçenin diğer bir ifadeyle İstanbul’un ku-
zeyinin yerleşim yeri olarak pek kullanılmadığı söylenebilir. Bunda bu iki ilçenin 
konumu ve iklimi oldukça etkilidir denebilir. İstanbul’un Marmara Denizi kıyıla-
rının yerleşim yeri açısından daha elverişli olduğu bilinmektedir. Çünkü buraları 
özellikle kış aylarında görülen sert kuzey rüzgârlarından daha korunaklıdır. Yine 
İstanbul’un güney kesiminin daha az dağlık ve engebeli olduğu söylenebilir. Bu 
da öteden beri ulaştırma hatlarının kolayca bu bölgeden geçirilmesine imkân sağ-
lamıştır. Buradan geçen yollar, Ergene oluğu boyunca devam eder ve Avrupa’ya 
ulaşır. İstanbul Boğazı’nın, jeolojik yapısı itibariyle güney kısmının liman yapımı-
na daha elverişli olduğu düşünülecek olursa İstanbul’un güneyinin neden yoğun 
olduğunu açıklamak için bir sebep daha ortaya çıkmış olur. Marmara Bölgesi’ni 
kuzey kanadı boyunca saran Yıldız Dağları, aslında İstanbul il sınırları içinde de 
devam eder. Kuzey rüzgârları bu hatta çarparak nispeten bu bölgenin daha çok 
yağış almasını sağlarlar. Bu da bitki örtüsünün ormanlık olmasına katkı sağlar. 
Kuzey rüzgârları fön etkisi yaparak güneye daha çok yağış bırakırlar ve güneye 
indiklerinde daha ılımandırlar. Güney, yerleşim için daha da uygun gelirken kuzey 
güneyin su deposu veya kaynağı haline gelir. Dolayısıyla Türkiye’de koalisyonlar 
döneminde Beykoz’un Türk basınında yer alış biçimi veya basında Beykoz algısı-
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nın daha çok bu durumla ilgili olduğu söylenebilir. Söz konusu döneme dair basın 
taraması yaptığımızda İstanbul’a dair pek çok olumsuz haberin yapıldığını görmek 
mümkündür. Beykoz o dönemde ana akım basının pek dikkatini çekmemiştir de-
nebilir. Dönemin özelliğinden dolayı, ülkede ve özellikle İstanbul’da şiddet olayları 
ve diğer toplumsal sorunlar basının daha çok dikkatini çekmiştir. Basın taramamız 
sonucunda anladığımız kadarıyla bu olaylar Beykoz’da pek sık yaşanmamaktadır. 
Beykoz, basında o dönemde mesire yerleri, Boğaziçi’ndeki sayfiye alanları, tarihi 
mekânları, su kaynakları açısından yer almıştır. Yine Beykoz’un güneyinde kalan ve 
nüfus yoğunluğu fazla olan Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye gibi ilçelerde yaşanan sos-
yal, siyasi sıkıntıların zaman zaman Beykoz’a yansımaları da basında yer almıştır.

Yöntem

Araştırmada dönemin tarihsel gelişmelerine ışık tutacak bilgiler verilmiş olup, 
1970-1980 arası dönemde İstanbul’da çıkan gazetelerin hem kendileri hem de 
İstanbul ekleri birlikte incelenmiştir. Çalışmada Hürriyet, Tercüman, Milliyet ve 
Cumhuriyet gibi gazeteler taranmış olup, tespit edilen haberler üzerinden basın-
daki Beykoz algısı üzerinde durulmuştur. Ayrıca günümüzde çıkan haberler üze-
rinden 1960’lardan günümüze Beykoz’daki gelişmelerin tespit edilmesi de gerçek-
leştirilmiş olup; dönemi bizzat yaşayan kişilerin röportajlarla kayıt altına alınan 
tanıklıklarına da bakılmıştır. Bu yönleriyle çalışma bir arşiv ve literatür tarama-
sı metotlarını içermektedir. Alan taraması yapıldığında bu çalışmaya benzer bir 
araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu anlamda çalışma Beykoz’un kültür ve 
tarihine, dönemin literatürüne önemli katkı sağlayacaktır şeklinde düşünülebilir.

Bulgular

Basında İstanbul Yansımaları: Problem Yumağı

1968 yılından itibaren Türkiye’de öğrenci olayları başlar. Ancak öğrenci olayları-
nın Türkiye’nin her yerinde yaygın olduğunu düşünmek pek doğru olmaz. Öğrenci 
olayları daha çok üniversitelerin bulunduğu büyükşehirlerde yaygındır. Bunların 
başını da İstanbul çekmektedir. Anadolu’nun pek çok yerinden İstanbul’a oku-
mak için gençler gelir. Ancak bu gençler, ciddi bir barınma sorunuyla karşılaşırlar. 
(Toptan, Ağabey 2017, 10-50) İstanbul’da kiralar çok fahiştir. Devlet, öğrencilerin 
büyük bir kısmına barınma imkânı sağlamamaktadır. Pek çok il özel idaresi kendi 
illerinden İstanbul’a gelen gençlerin buradaki ihtiyaçlarını karşılamak için yurtlar 
yapar. Ancak buraların bazı illegal örgütlerin kontrolü altında olduğu söylenebilir. 
Yurtların basılması, sokak çatışmaları ve silahlı saldırı sonucu pek çok genç öl-
mektedir. Bu gençlerin cenazeleri İstanbul’dan memleketlerine gönderilmektedir. 
Aynı zamanda söz konusu şiddet olayları basında sıklıkla yer almaktadır. Bütün 
bunlardan dolayı ailelerin bir kısmı çocuklarını okumaya göndermek istememek-
tedir. Aileler, ‘evladım öleceğine cahil kalsın’ şeklindeki söylemleriyle gelişmelere 
tepki duyduklarını gösterir. Pek çok öğrenci kayıtlı olduğu halde okula gitmeyip 
kendi ilinde kalmayı tercih eder (Germen 2018). Cenazesi memlekete getirilenle-
rin cenaze törenlerinde protestolar yapılır. Zaman zaman cenazelerde gerginlikler 
de yaşanır (Açan 2017). Bütün bunlar İstanbul’un Anadolu’daki algısını ciddi bir 

biçimde olumsuz etkiler. Ancak Beykoz’da öğrenci olaylarıyla ilgili neredeyse ba-
sında hiçbir haber yer almaz. Çünkü üniversiteler İstanbul’un Avrupa yakasındadır. 
Öğrenci olayları liselere kadar indiğinde ise Pendik, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy, 
Kartal, Üsküdar gibi yerler basında kısmen yer alırken Beykoz yine yer almamakta-
dır. Beykoz daha dingin, izole bir yer olarak konumlanmıştır. Beykoz’un bu haliyle 
basında yer almaması İstanbul algısını olumsuz etkilemiştir denebilir. O dönemde 
sinema, toplum için önemli bir eğlence aracıdır. Basın da önemini korumaktadır. 
İzleyici karşısına çıkan pek çok filmin gazetelerde reklamı yayımlanmaktadır. To-
sun Paşa filmi bunlardan bir tanesidir (Ertem Eğilmez 1976). Bu filmin önemli 
bir kısmının Beykoz’da çekildiği bilinmektedir. Sadece bu film değil, Üç Arkadaş, 
Gülizar gibi pek çok filmin aynı yıllarda Beykoz’da çekildiği bilinmektedir (Bey-
koz 2020). Film reklamı yayınlayan gazeteler aynı filmlerin nerede çekildikleriyle 
ilgili pek detay vermemişlerdir. Sinemanın sanatsal boyutuyla ve mekân anlayışla 
haber yapmayan gazeteler özellikle Pazar eklerinde oyuncuların ışıltılı yaşamları-
nı ön plana çıkartmışlardır. Bu da özellikle genç kızların artist olmak için evden 
kaçmalarının sebeplerinden biri olmuştur. Bütün bunlar İstanbul algısını olumsuz 
etkilemeye devam etmiştir. Yine film mekânı olarak Beykoz’un adının geçmemesi 
Anadolu’da bu ilçenin bilinirliğini engellemiştir (Hürriyet, 23 Mart 1977). 

1973-1980 yılları arasında İstanbul, basında, baskın, anarşi, çatışma, yankesicilik, 
soygun, hırsızlık, cinayet, kaçakçılık haberleriyle ön plana çıkar. Bunlardan en bi-
lineni 1 Mayıs 1977’de Taksim Olayları’dır. Buradaki çatışmalarda 34 kişi hayatını 
kaybetmiştir (Hürriyet, 2 Mayıs 1977). Şiddet o denli kontrolden çıkmıştır ki top-
lumun kodlarını neredeyse tamamen değiştirmiştir. İstanbul’da hırsızlık olayları 
artmıştır (Hürriyet, 30 Mart 1977). Ancak hırsızların artık silah ve bıçak taşıması, 
hırsızlık sırasında bir sorunla karşılaştığında adam vurması o günkü gazetelerde 
şakınlıkla karşılanmaktadır (Hürriyet, 31 Mart 1977). İstanbul’un Anadou yakası 
güney ilçelerinden olan Kartal’da fırıncılar fiyat artırıp gramaj düşürünce Kartal 
Belediye Başkanı öncülüğünde diğer ilçelerden ekmek getirilip burada satılmaya 
çalışılır. Ancak Kartallı fırıncıların kiraladığı iddia edilen silahlı adamların bu ek-
mek arabalarını durdurup şoförlerini tehdit ettiği görülür. O  denli ki bu ekmekle-
rin üzerine gaz yağı döküp onları yenilmez hale getirirler (Hürriyet, 28 Mart 1977). 
Sheraton gibi bir otelde cezaevi firarileri yakalanınca misilleme olarak bu otelin 
silahlı baskına uğradığı o günkü gazetelerde yer bulur (Hürriyet, 24 Mart 1977).  
1978 yılı sonrası günde ortalama 5 kişinin şiddet olaylarında hayatlarını kaybettiği 
görülür. Önemli siyasi figürler de cinayete kurban gitmeye başlar. Bunlardan bir 
tanesi Kartal’da Eski Başbakanlardan Nihat Erim’in öldürülmesidir (Cumhuriyet, 
20 Temmuz 1980). Gazeteci Abdi İpekçi’nin katledilnesi ise bu bağlamdaki diğer 
gelişmlerden bir tanesidir (Milliyet, 2 Şubat 1979). Bundan önce artan şiddet olay-
ları karşısında kimi gazetelerin “bu kabus ne zaman bitecek” şeklinde manşetler 
attıkları bilinmektedir (Yeni Asır, 1 Ağustos 1978). Polis saldırıya uğramaya başlar. 
Sürekli polisle örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişiler arasında silahlı çatışma çıkar. 
Polis, hemen hergün silah araması yapar. Silah ve suçlu arama konusunda Çengel-
köy, Bakırköy, Üsküdar, Maltepe, Ümraniye adları geçerken Beykoz adı basında pek 
geçmemektedir (Hürriyet, 17 Mart 1977. Hürriyet, 25 Mart 1977). Ataşehir ve diğer 
yerleşim yerlerinde adi cinayet sayılarında da artış olmaktadır (Hürriyet, 26 Mart 
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1977).  Ormanlık alanlarda, denizde faili meçhul cesetler sıklıkla bulunmaya başlar. 
Beykoz’un söz konusu dönemde büyük bir çoğunluğunun ormanla kaplı olması 
nedeniyle bu şekilde basında pek yer almadığı söylenebilir. İstanbul’da kaçakçılık 
olayları artar. Bir defasında Beykoz’un karşı sahili Sarıyer’de durdurulan bir ge-
mide tam yüz bin karton kaçak sigara ele geçirilir.3 Bu sigaraların küçük çocukla-
ra sattırıldığı bilinmektedir. Bu durum kimi filmlere de konu olmuştur (İnanoğlu 
1978). Viskileri çalınan bir bakkalın “benim viskilerimi bulun, onlar kaçak değildi” 
şeklinde polise başvurması ve bunun gazetede yer alması bu açıdan  ilginçtir.  O 
dönem İstanbul’da soygun olayları da artmıştır. Emniyet (polis sandığı), pek çok 
banka soyulur (Hürriyet, 31 Mart 1977). İstanbul’da ise sık değişen iktidarla be-
aber emniyet teşkilatının tamamının sıklıkla değişmesi ve bu değişimde likayata 
bakılmadığı iddiaları asayiş hizmetlerini zaafa uğratmaktadır. Bekçiler Kralı adlı 
film bu açıdan önemlidir (Girik 1979). Anarşi durdurulamaz boyuta gelir. Göreve 
yeni atanan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren “Anarşi önlenemezse ordu göreve 
hazır” şeklinde bir açıklama yapar (Yeni Asır, 28 Ağustos 1978). Onca açıklamaya 
rağmen siyasi şiddet önlenemez (Milliyet, 07 Nisan 1978). En fazla şiddet olayı 
İstanbul’da görülürken Ankara’da başbakanlığa yakın yerlerde dahi silahlar patla-
maktadır (Toptan, 1980 Öncesi Siyaset 2017). Artık Türkiye’de darbe şartları ha-
zırdır (Kıratlıoğlu 2016) . Bunca olumsuz habere rağmen Beykoz, kendi tabiatına 
uygun bir şekilde basına çıkar: “Askeri birlikler öncüğünde binlerce fidan dikildi” 
(Hürriyet, 28 Mart 1977).

Beykoz’un Basında Yer Alışı

Beykoz’un basında ele alınış biçimi İstanbul’da yaşanan ortak sorunlar merkezinde 
geçer. İstanbul’da sıklıkla yaşanan zamanı belirsiz uzun elektrik kesintilerinin va-
tandaşı canından bezdirdiği gazeteler tarafından iddia edilmektedir (Hürriyet, 22 
Mart 1977). Günün gazetelerine göre özellikle akşamları TV’de güzel bir program 
veya film izlerken elektriklerin sık sık kesilmesi vatandaşları çileden çıkarmaktadır 
(Hürriyet, 26 Mart 1977).  Beykoz’da da benzer durumlar yaşanmaktadır. Ancak 
Beykoz’dan İstanbul’a elektrik getiren kimi yüksek gerilim hatları geçmektedir. 
Kimi zaman buradaki gerilim hattı direklerinin fırtına vb. nedenlerle yıkılması, 
avcıların yüksek gerilim hatları ve trafolarına tüfekleriyle nişan alarak atış yap-
maları ve bundan dolayı elektriğin kesildiğinin yöneticiler tarafından söylemesi 
basında geçmektedir (Hürriyet, 28 Mart 1977). Ancak gazetelerin, böyle gerekçele-
rin doğruluğu mümkünse bile gerçek nedeninin Türkiye’nin yeteri kadar elektrik 
üretememesi olduğuna vurgu yapmaları önemlidir. 

İstanbul’da 1970’lerin ortasından itibaren ciddi bir su sorunu başlar. Etiler ve Le-
vent’te dahi su sorunu yaşanmaktadır (Hürriyet, 17 Mart 1977 tarih yok). Burada 
Beykoz önemlidir. Beykoz su havzaları açısından oldukça zengindir. Aynı zaman-
da Beykoz’un doğusunda yer alan Ömerli Barajı’ndan alınan su devasa borularla 
Beykoz üzerinden Boğaz’ın altından borular geçirilerek Avrupa yakasına ulaştırılır. 
Böylelikle proje uygulamaya konur (Hürriyet, 25 Mart 1977). 

3  1 Karton’da 10 adet sigara bulunmaktadır. 

1970’lerde dünyada petrol krizi görülür. Türkiye’de ise enerji maliyetleri artar. 
Akaryakıt kuyrukları oluşur. Benzin fiyatlar da artar. Bu artıştan tüm sanayi sek-
törü etkilendiği gibi Beykoz’da yer alan fabrikalar da etkilenir. O yıllarda petrol 
krizinin yansımaları pek çok filmde de görülür (Erman 1978). Oluşan akaryakıt 
kuyrukları Beykoz dâhil tüm İstanbul’da görülür (Hürriyet, 22 Mart 1977).  Ben-
zindeki fiyat artışı nedeniyle pek çok İstanbullunun kışı soğukta geçirdiği haber-
leri gazetelere yansır. Ancak gazetelerde bununla ilgili Beykoz merkezli bir habere 
rastlanılmamaktadır. Önceden taşıtların tekerlekleri iç lastiğe sahiptir. Kolaylıkla 
patlayan bu lastiklerin sıklıkla hava kontrolleri yapılması gerekmektedir. O gün-
lerde benzin istasyonlarında bulunması gereken pek çok hava pompasının arızalı 
olduğu, bunun tüm İstanbul ve Beykoz’da dâhil yaygın olduğu gazetelerde yer al-
mıştır (Hürriyet, 25 Mart 1977 tarih yok). Gazeteler, yetkilileri göreve davet etmiş-
tir (Hürriyet, 18 Mart 1977). 

1970’lerin ortasında çekilen Aile Şerefi adlı film Beykoz’un o yıllardaki konumunu 
anımsatmaktadır (Eğilmez 1976). Filmde ormanlık alanda yaşayan bir aile vardır. 
Baba buradaki kaynaklardan büyük damacana şişelere doldurduğu suları at ara-
basıyla şehirde satmaktadır. Ancak bu aileye problem hep dışarıdan gelmektedir. 
Ailenin küçük oğlu şehirde trafik kazası geçirir (Hürriyet, 30 Mart 1977). Bu İs-
tanbul’un klasik problemidir. Yoğun trafik, ölümlü trafik kazası oranları yüksektir 
(Hürriyet, 21 Mart 1977). Aynı filmde evin kızına şehirde bu kazadan sonra bir 
erkek musallat olur. 

İstanbul, 1970’lerin ortasından itibaren çöp yığınları ile uğraşmaktadır. Sokaklarda 
çöp dağları oluştuğu gibi belediyeler de topladıkları çöpleri denize dökmektedir. 
Çöp için vahşi depolama yapılmaktadır. Kimi belediyelerin ormanlık alanlara çöp 
boşalttığı görülmektedir. Beykoz da dışarıdan getirilen çöplerle uğraşmıştır dene-
bilir. İstanbul’da pek çok ilçe kendi çöpleriyle uğraşır. Çöp sorunu da işçi grevleri, 
bütçe yetersizlikleri, yerel yönetimlerin görev ihmalleri gibi pek çok nedenden do-
layı kolayca çözülecek gibi değildir. Belediye 100 tane yeni çöp kamyonu alsa da 
sorun devam eder (Hürriyet, 30 Mart 1977). Çöpçüler Kralı adlı film o günlerde 
çekilen, o günlerin sorununu günümüze kadar aksettiren önemli bir filmdir. Bey-
koz da çöp sorununun önemli bir parçasıdır (Film 1978).

1970’lerin Türkiye’sinde kira ücretleri oldukça yüksektir. (Acar 2016). Bu anlam-
dan kimi gazetelerin kupon biriktirenlerin arasından kurayla nakit kira yardımı 
yapma kampanyası başlatması ilginçtir. Özellikle İstanbul’da konut açığı vardır. 
Bunun için belediyeler vatandaşlar için ucuz arsa satın alma yollarını oluşturlar 
(Hürriyet, 17 Mart 1977). Yine belediyler aynı yıllarda sosyal konutlar üretmeye 
çalışırlar (Ağababaoğlu 2017). Ancak pekçok belediye bunda başarısız olur (Hür-
riyet, 27 Mart 1977). Yap-satçılar tarafından yapılan pekçok bina, ev, apartman çö-
ker. İstanbul’un hemen her yerinden çöken binaların haberleri gelir (Hürriyet, 26 
Mart 1977). Yine İstanbul’da gecekondu sayısında önemli bir artış meydana gelir. 
Bu durum özellikle seçimden önce hız kazanır (Hürriyet, 23 Mart 1977). Özellikle 
Ankara asfaltı üzerinde gecekonduların yaygın olduğu görülür (Hürriyet, 23 Mart 
1977). Gazetelerde ev ve arazi reklamı yapan pekçok firma vardır. Gazetelerin bu 
reklamları yayımlarken çöken binaları sıksıkla yayımlamaları da oldukça ilginçtir 
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(Kemal Sunal, Fatma Girik 1978). Çöken binalar, arazi yolsuzlukları vb. konularda 
Beykoz ön plana çıkmaz. Ancak bunun için biraz daha beklemek gerekecektir.

1969 yılında Adalet Partisi tarafından Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayacak 
olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün (Boğaziçi Köprüsü) temeli atılır. Ancak o 
dönemde araba vapurlarının varlığı vb. gerekçelerle köprünün yapılmasına bazı 
kişilerce karşı çıkılır (Menteşe 2016). Köprü 1973 yılında açılır (Son Havadis, 30 
Ekim 1973). Ancak köprü İstanbul’da araç sayısının artmasına neden olur. Köprüye 
giden anayollarda ve bağlantı yollarında hızla gecekondulaşma görülür. Bu köprü, 
Anadolu yakasında ise kuzeye doğru baskı olmasına yol açar. Beykoz yavaş yavaş 
bu baskıyı hisseder. 1977 yılında Boğaziçi Köprüsü (Şehitler Köprüsü) araç trafiği 
için yetersiz gelmeye başlayınca 2. Köprü için fizibilite çalışmaları Milliyetçi Cep-
he Hükümeti tarafından başlatılır. Gazeteler köprünün nereden geçmesi gerektiği 
hususunda sıklıkla vatandaşla yapılan mülakatlara ve anketlere yer verir. Seçilen 
yerler, Beykoz sınırları içindedir. Yavaş yavaş Beykoz, basında bu minvalde daha 
sık yer almaya başlar. Ancak söz konusu ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprü-
sü adıyla 1988 yılında Turgut Özal’ın başbakanlığı sırasında açılabilir. Bu durum, 
darbe görmüş bir ülke için çok da geç bir tarih değildir. Köprü yapımının projelen-
dirildiği söylemleri Beykoz’un basında daha çok yer almasını sağlarken Beykoz’un 
da yıldızı yavaş yavaş parlayacaktır. 

1970’li yıllar, Batı dünyasında özellikle savaş sonrası döneme ilişkin sivil uyanışın 
görüldüğü yıllardır. Çekoslovak göçmeni Amerikalı Film Yönetmeni Miloš For-
man, Saç (Hair - Bırak güneş içeri girsin, 1979) adlı filmi hippi gençlik kültürünün 
dönemi için ne anlama geldiğini en iyi anlatan filmlerdendir. Dönemin gençleri 
savaşlara, emperyalist politikalara, devletçi bürokratik kurallara ve toplumsal cin-
siyetçi normlara karşı bir tutum sergilerler ve bu tutum medyanın etkisiyle yay-
gınlaşır. Nitekim aktivist Kanadalı Gazeteci Bob Hunter’ın Greenpeace’i kurduğu 
1970’lerin dünyasını anlatan Dünyayı Nasıl Değiştiririz (How to Change the World, 
Jerry Rothwell, 2015) adlı belgeseli de dönemin hippi gençliğinin benzer özellik-
lerini konu alır. Bu bağlamda 21 Haziran 1969 tarihli Günaydın4 gazetesi, Beykoz-
lu Hülya’nın hikâyesini konu edinmiştir. “Esrarkeş Türk Hippisi Beykozlu Hülya 
Anlatıyor” başlıklı haberde Hülya, hippilik kültürünü benimsemiş ve kadın-erkek 
eşitliğine inanmış biri olarak öne çıkmaktadır. Hayatından memnun olduğunu be-
lirten Beykozlu Hülya “bizde her şey serbesttir” demekle yukarıda belirtilen geliş-
melerin Türkiye’deki yansımasını oluşturur. Haberde Hülya’nın eşinden boşandığı, 
evi terk edip İstanbul’a gelmiş olduğu, Sultanahmet’te farklı milletlerden hippilerle 
karşılaşmış, mağarada kalmış, onlarla esrarlı sigaralar içmiş olduğu ve hayatından 
çok memnun olduğu vurgulanmıştır: “Bir gün herkes bizim gibi günü gününe, saati 
saatine yaşamayı öğrenecek. İşte o zaman herkes birbirini sevecek, kimse savaştan 
söz etmeyecek”. Gazete ise kimi resimlerin altına kendi yorumunu yazarak hippi-
lerden pis giyimli ve pis kokulu; dünyaya boş vermiş kişiler olarak olumsuz şekilde 
bahsetmektedir.  

Beykoz’un diğer İstanbul ilçeleri gibi kozmopolit özellik kazanmaya başlaması için 
birtakım gelişmeler yaşanır. Japonların bölge ile kurduğu ilişkiler Beykoz’un gün-

4  Bkz. http://gecmisgazete.com/haber/esrarkes-turk-hippisi-beykoz-lu-hulya-anlatiyor-11421?tamBoyut

deme gelmesini artıracaktır. 1969 yılında Türkiye ile Japonya arasında imzalanan 
bir anlaşma gereğince denizcilik ve su ürünleri gibi alanlarda iş birliği5 öngörül-
müştür (Gür, 2020). Nitekim 1971-1973 yılları arasında Beykoz’daki Su Ürünleri 
Meslek Lisesinin kuruluşunda çok önemli katkılar sunan Japon Deniz Bilimcisi 
Profesör Kohei Kihara, ekipte yer alan 40 civarı Japon uzmanla birlikte Türk sana-
yinin gelişmesine öncülük etmiş, Türk ve Japon kültürü arasında yakınlaşmaların 
oluşmasını sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında Beykoz’un dışa dönük yapısı ve kül-
türel çeşitliliği kendisini 1970’lerde göstermeye başlamıştır. Beykoz’un bu durumu 
günümüzde de sürmektedir. I. Dünya Savaşı’nda Ruslara esir düşen 1012 Türk as-
kerini İstanbul’a getiren Japon gemisi Heimei Maru’nun komutanı olan ve gemi-
nin yolunu kesen Yunan askerlerine Türk esirleri teslim etmeyen Yarbay Yukichi 
Tsumura’nın kahramanlık hatırasına sahip çıkan Beykoz Belediyesi, bu komutanın 
adını daha önce adı Spor Caddesi olan bir yeri Yarbay Yukichi Tsumura Caddesi 
olarak değiştirmiştir.6

Beykozlu Gazeteci Nazım Alpman ise kendisiyle yapılan bir röportajda7 Kundura 
Fabrikası’na Çekoslavakya’dan teknisyenlerin geldiğini ve ayakkabı üretimini daha 
sağlam ve kaliteli hale getirmek için eğitim verdiklerini söylemektedir. 1960’larla 
birlikte Beykoz Kültür Cemiyeti öncülüğünde ilçede spor, kültür ve sanat etkinlik-
lerinin arttığı ve ilçenin kültürel bakımdan yaşayan bir ilçe haline geldiği vurgulan-
maktadır. Dönemi için fabrikaların varlığı yanında kültürel etkinlikler sayesinde 
işçilerin Avrupa standartlarının ötesinde bir yaşam imkânına kavuştuğu, villa tarzı 
evlerde konakladıkları haber verilmektedir. İşçi ailelerinin, “ücretsiz müzik şölen-
leri, tiyatro yarışmaları, Fransızca, Almanca, İngilizce gibi dil kursları, yüzme, kürek 
yarışları, basketbol, futbol ve voleybol oyunları, satranç, briç ve bezik turnuvaları” 
gibi sportif etkinlikler aracılığıyla sosyal ve kültürel boyutta kendilerini geliştirdik-
leri görülmektedir. Bu durum Beykoz’un, İstanbul’un diğer ilçelerine göre yaşam 
kalitesini öne çıkarırken, kent sorunlarının daha az görülmesine de etkisi olmuştur. 
Bu bakımdan dönemin gazetelerinde Beykoz haberlerine daha az rastlanmaktadır.

Cumhuriyet’ten sonra Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası olarak faaliyette bu-
lunan Beykoz Kundura Fabrikası’nın geçmişinin koruma altına alındığı Kundura 
Hafıza adlı merkez de Beykoz’un bir dönemine ışık tutacak belgeleri muhafaza et-
mektedir. Özellikle cumhuriyetin kalkınma ideolojisini temsil eden bu tip fabrika-
larda sunulan hizmetler, işçi ailelerinin ekonomik gelişimlerini sosyo-kültürel geli-
şim ile birlikte ilerler şekilde bir hedef olarak benimsemiş görünmektedir. Nitekim 
Beykoz Kundura Fabrikası deri ve ayakkabı üretilen dönemde üretim alanlarının 
yanı sıra kreş, lokanta, sinema, sağlık ocağı, kütüphane gibi sosyal birimleriyle ça-
lışanların sosyal ihtiyaçlarını da gözeten bir yönetim felsefesinin yansıması olarak 
görülebilir. 

Kundura Hafıza’nın8 internet sitesinde yer alan kimi belgeler arasında 1971 yılı-
na ait bir çalışma takvimi resmi tatil günlerine verilen isimler kadar hangi günle-

5  Bkz. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/japon-yarbayin-adi-istanbulda-yasayacak-/1736583
6  Bkz. https://www.beykoz.bel.tr/icerik/detay/-japon-yarbay-a-beykoz-dan-vefa/1/n115
7  Röportajın tam metni için bkz. Özüm İtez, “…Beykoz Ormanları Böyle Yağmalandı İşte!”, 23 Haziran 2015,    
https://www.arkitera.com/soylesi/beykoz-ormanlari-boyle-yagmalandi-iste/
8  Arşiv için Bkz. https://www.kundurahafiza.com/arsiv
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rin resmi tatil sayıldığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. İlgili takvimde 
1 Mayıs Bahar Bayramı, 27 Mayıs Anayasa Bayramı, 24 Temmuz Grev ve Lokavt 
Bayramı, 6 Kasım da Şeker Bayramı olarak tanımlanmıştır. Diğer resmi tatil gün-
lerinin yanında yer alan bu tanımlar dönemin dine ve toplumsal konulara bakışını 
da açıklamaktadır. Bu bakış dine karşı daha mesafeli ve siyasi bakımdan daha çok 
sosyalist eğilimli bir dünya görüşünü yansıtır niteliktedir. Benzer şekilde 6 Ekim 
1983 tarihli bir belgede ise tüm memur ve işçi çocuklarının Dünya Çocuk Günü 
nedeniyle fabrikada film gösterimine davet edildiği görülmektedir. 

Beykoz, köyden kente göçün başladığı 1960 ve 1970’lerin Türkiye’sinde en çok göç 
alan yerleşim yerlerinden biri konumundadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itiba-
ren bölgenin sanayi bölgesi olarak konumlandırılması, bölgenin işçi yoğunluklu 
olan bir yerleşim yeri olmasını beraberinde getirmiştir. Son yıllarda ise daha çok 
üst gelir grubundan toplumsal kesimlerin yerleşim yeri haline gelen Beykoz, doğası, 
yeşilliği, mimarisi ve fabrikalarıyla her kesimden insanın cazibesini kazanmış du-
rumdadır. Bu özellikleri Beykoz’un kozmopolit, dışa açık yönünün gelişmesine ne-
den olmuştur denebilir (Kancan, 2009, Tümertekin, 1979 ve Kara, A., vd. 2012’den 
akt. Şahin, 2013, s.324) Nitekim TUİK rakamlarına bakıldığında 1970’de ilçenin 
nüfusu 76 bin civarında iken, 1980’lerde 115 bin civarına (Şahin, 2013, s.326), 2019 
itibariyle de 300 bin civarına doğru hızlı bir yükseliş içinde olduğu görülmüştür.9 

Sonuç ve Tartışma

1970’lerin Beykoz’u Kohei Kihara’nın çektiği fotoğraflara bakıldığında doğal gü-
zellikleri, mimarisi, sanatçıları ile belli bir toplumun manevi limanı haline gelmiş, 
nezih bir kent konumundadır. Beykoz’da kurulan Paşabahçe Şişecam Fabrikası, 
Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası ve Tekel Fabrikası nedeniyle ilçe ayrıca bir 
ekonomik cazibe mekânına dönüşmüştür. 1970’ler Türkiye’sinde artan iç göçle bir-
likte insanlar için umut kapısı olan Beykoz, günümüzde de çarpık kentleşmenin 
yoğun seyrettiği İstanbul’un diğer yoğun merkezlerine görece uzak konumuyla 
seçkin/zengin sınıfın yaşam alanı haline gelmeye başlamıştır. 

Basın ve arşiv taraması bağlamında Beykoz’un artan iç göçle birlikte kozmopolit 
bir kimliğe bürünmeye başladığı, gerek Türkiye’den gerekse dünyanın farklı ülke-
lerinden ilgileri üzerine çektiği görülmektedir. Birçok ünlü ismin de göç yeri olan 
Beykoz, sinema açısından Türker İnanoğlu’na da ilham olmuştur.10 Dünya çapında 
40’ın üzerinde ortak yapıma imza atmış bir yapımcı olan İnanoğlu’nun, Beykoz’un 
kozmopolit yapısını en iyi yansıtan isimlerden biri olduğu söylenebilir.11 Tarihten 
günümüze bu durum artarak devam etmektedir. Özellikle Kundura Fabrikası’nın 
yenilenmesiyle hem açık hava hem de akustik sinema mekânına dönüştürülen fab-
rika, dünyanın dört bir tarafından; farklı kültürlerden filmleri izleyicilerle buluştu-
ran çağdaş bir sinemateğe dönüşmüş durumdadır.12 

9  Bkz. https://www.beykozgundem.com/gundem/beykoz-un-nufusu-yukseldi-h18216.html
10 Bkz.https://www.beykozolay.com/2019/06/15/baskan-murat-aydin-turk-sinemasinin-hafizasi-turker-inanoglu-
nu-ziyaret-etti/
11  Bkz. http://www.erlerfilm.com/?s224/koproduksiyon
12  Kundura Sinema Arşivinin Broşürleri ve örnek program için bkz. https://beykozkundura.com/arsiv

Basın taramaları bağlamında Beykoz ile ilgili ülke çapında etki uyandıracak düzey-
de haberlerin ön plana çıkmadığı görülmektedir, bunun sebebi yerleşim yeri olarak 
Beykoz’un İstanbul’un diğer ilçelerine nazaran varlık gösteren daha az nüfusu13 ve 
yüksek oranda fabrikalaşma (iş sahası-ekonomik refah) oranı ile birlikte gelişen 
sosyo-kültürel hayatın zenginleşmesidir denebilir. Bu iki faktör sosyal kaosu, dü-
zensizlikleri ve çatışmaları nispeten engellemiştir.

13  1950-2000 GNS verileri ve 2007-2015 ADNKS verileri dikkate alındığında Beykoz’un nüfusu diğer İstanbul 
ilçelerinden daha azdır (Akt. Gökburun, 2017, s.115)
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Modernleşme Sürecinde Bir 
Eğitim Kurumu: Beykoz Erkek 
Rüşdiye Mektebi

Meryem KAÇAN ERDOĞAN1

Seyfi ERDOĞAN2

Özet

Osmanlı Devleti’nin rüşdiye mekteplerini yaygınlaştırma ve ihtiyaç duyulan her 
yere açma düşüncesinin bir yansıması olarak Beykoz’da da bir erkek rüşdiye mek-
tebi açılmıştır. 1904 yılında kiralanan bir binada eğitim-öğretime başlayan mektep, 
ibtidâi ve rüşdi kısımlarıyla beraber toplam 6 yıllık bir eğitim vermiştir. Fiziki ve 
personel açısından yetersiz olmasına rağmen mektep yeterli talep görmüş, kısa za-
manda talebe sayısında artış gözlemlenmiştir. Bununla birlikte mektep binasının 
yetersiz alt yapısı ve Beykoz’a olan uzaklığı gibi durumlar, mektebin başka bir yere 
naklini veya yeni bir mektep inşasını sürekli gündemde tutmuştur. Bu kapsamda 
Beykoz’da bazı yerler tespit edilmesine hatta mektebin planları çizilmesine rağmen 
yüksek maliyeti gerekçe gösterilerek vazgeçilmiştir. Devlet, içinde bulunduğu siyasi 
ve mali şartlar nedeniyle daha ekonomik çözümlere odaklanmış, yüzeysel tamir-
lerle mektebin faaliyetine devam etmesini sağlamıştır. 
1  Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
2  MEB Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi
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Bu çalışmada Beykoz Erkek Rüşdiye Mektebi; mektep binasının kiralanışı, açılışı, 
fiziki durumu, eksikleri ve ihtiyaçları, tamir ve tadilat işleri, yeni bir rüşdiye binası 
inşa etme girişimleri, muallimlerin (muallim-i evvel, muallim-i sâni ve muallim-i 
salis) ve hizmetlilerin isimleri, tayinleri, sicilleri, maaşları, izin ve tatil süreleri açı-
sından incelenecek, çeşitli nedenlerle mektebe gelen müfettişlerin raporları değer-
lendirilecektir. Çalışmanın ana malzemesini arşiv belgeleri oluşturacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Beykoz, Rüşdiye, Mektep, Muallim.

Giriş

Osmanlı Devleti’nin yenileşme çabaları XVII–XVIII. yy. da başlamış, toplumun ve 
devletin ihtiyaç duyduğu her alanda olduğu gibi eğitim alanında da XIX. yy. da 
sistemli bir şekilde devam etmiştir.

Meclis-i Umûr-u Nâfia tarafından 1838 yılında yayımlanan bir layihada (tasarıda) 
ilk kez eğitim alanında yapılması gereken değişiklikler ve düzenlemeler belirtil-
miştir. Bu rapor, özellikle fen ve teknik konularında gelişmişliği yakalamak, halkın 
hayat standardını iyileştirmek, okul çağına gelen (beş-altı yaşlarındaki) çocukların 
eğitimini sağlamak, okullarda görevlendirilecek öğretmenleri donanımlı olarak ye-
tiştirmek, dersleri sınıf ortamında yapmak, eğitim-öğretim işlerini idare edecek bir 
kurum oluşturmak gibi yenilikleri içermektedir.3 Bu raporun sunulmasından bir 
yıl kadar sonra Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti bünyesinde Mekâtib-i Rüşdiye Nezâreti 
kurulmuş ve 5 Şubat 1839 (21 Zilkâde 1254) tarihli hatt-ı hümâyûn ile Mekâti-
b-i Rüşdiye Nezâreti’ne İmamzâde Esad Efendi tayin edilmiştir. Tanzimat Ferma-
nı’nın ilanını takip eden yıllarda hem yönetim hem de Tanzimat aydınları eğitim 
konusunda girişimlerini sürdürmüşler, eğitim basamakları sıbyan mektepleri, 
rüşdiyeler ve dârü’l-fünûn olarak üç seviyede teşkilatlanmıştır. 27 Haziran 1846 
(3 Recep 1262) tarihinde Meclis-i Maârif-i Umûmiye kurulmuş ve başkanlığına, 
aynı zamanda Dâr-ı Şûra-yı Askerî reisi olan Mehmed Emin Paşa getirilmiştir. Bu 
meclisin kararı ile hayata geçirilen Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti vasıtasıyla rüşdiye 
teşkilatı ülke genelinde yaygınlaşmaya başlayacaktır.4 

Islahat Fermanı (18 Şubat 1856), eğitim konusunda bir denetim merkezi oluşturma 
maddelerine yer verdiğinden 1857 yılında Maârif-i Umûmiye Nezâreti kurulmuş-
tur. Eğitim alanındaki düzenlemelerin en kapsamlı maddelerini içeren Maârif-i 
Umûmiye Nizamnâmesi (1 Eylül 1869), değişik ırk ve dinden teb’ayı tek bir ideal 
(Osmanlı Birliği) etrafında birleştirmeyi ve Batılı düşünceye sahip bir eğitim orta-
mı oluşturmayı amaçlamıştır. Bu nizamnâmenin 18-31. maddeleri Rüşdiye Mek-
tepleri ile ilgili esasları içermektedir. Bu maddeler, Rüşdiye Mekteplerinin öğrenim 
sürelerinin kaç yıl olacağını, hangi şartlarda nerelerde açılabileceğini, bu okullarda 
görev alacak öğretmenlerin ve diğer görevlilerin hangi şartları taşıması gerektiğini 
ve sayılarının ne kadar olacağını, bu okullar için gereken harcamaların nereden ve 
hangi yolla yapılacağını, okul inşa planlarının nasıl hazırlanacağını belirlemekte-
dir.5   
3  Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara 1991, s.3-6.
4  Ayşegül Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, Ankara 2010, s.27, 30-31, 33.
5  Ayrıntılı bilgi için bk. Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s.39-50.

Açıldığı tarihten itibaren darü’l-fünûna öğrenci yetiştiren orta öğretim kurumu 
olan rüşdiyeler, Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nden sonra idadilerin (liselerin) 
bir alt basamağı olarak tanımlanmıştır. Mekteb-i Maârif-i Adliye’den sonra ikinci 
sivil rüşdiye kabul edilen Mekteb-i Ulûm u Edebiyye (19 Mart 1839) ve devlete 
nitelikli memur yetiştirmek amacı ile Davutpaşa Rüşdiyesi (1847) kurulmuş, bu 
okullar başarılı olunca önce İstanbul’da Bayezid, Tophane, Üsküdar ve Bâb-ı Âli 
civarındaki Ağa Camii’nde olmak üzere yeni rüşdiye mektepleri açılmış, 21 Mart 
1850 yılında açılan Bezmiâlem Valide Sultan’ın banisi olduğu Darü’l-Maârif ile de 
sayıları günden güne artmıştır.6 Darü’l-Maârif ile 4 yıllık öğrenim süresi 6 yıla çı-
karılmış, 1863 yılında yayımlanan bir talimatnâme ile 5 yıla düşürülmüştür. İstan-
bul’daki bu ilk örneklerden sonra imparatorluk topraklarında açılan rüşdiye mek-
teplerinin sayısı (1869- 1876 yılları arasında) 423’e ve öğrenci sayısı da 20.000’e 
ulaşmıştır.7

II. Abdülhamid döneminde rüşdiyeler yaygınlaşmış, hazırlık sınıfları da bulunan 10 
yeni rüşdiye açılmış ve bunlar “Merkez Rüşdiye Mektepleri” olarak adlandırılmış-
tır. Mekâtib-i Rüşdiye Müdürü Selim Sabit Efendi 1883 yılında İstanbul rüşdiyele-
rinden mezun olan 150 öğrencinin diploma töreninde söylediği nutukta Dersaâdet 
ve Vilâyet-i Şâhânede hali hazırda 460 kadar rüşdiye okulunun mevcut olduğunu 
ve bu okullarda 25-30.000 çocuğun talim ve terbiye edildiğini belirtmiştir. Ayrıca 
aynı yıl içerisinde vilayetlerde 10 rüşdiye öğretime açılmış ve 40-50 okulun da ya-
pılmasına karar verilmiştir.8 Ancak içinde bulunulan siyasi ve sosyal şartlar, eğiti-
min yaygınlaştırılması çabaları içerisinde rüşdiye mekteplerinin sayı bakımından 
artmasına rağmen yeni arayışlara girişilen bir dönem olmuştur. 1880’lerden sonra 
rüşdiyelerin ders programlarında değişikliğe gidilmiş, yabancı dil olarak Fransızca 
dersleri müfredata alınmış, dil ve din derslerinin ders saatleri artırılmış ve bazıla-
rı idadilerle birleştirilerek öğrenim süreleri 3 yıla indirilmiştir. 1888 yılında rüş-
diyelere yeni bir şekil verme konusu Maârif Komisyonu’nca değerlendirilmiş ve 
değerlendirme sonucunda talebesi az olan rüşdiye mekteplerinin ibtidâi mektep-
lerine çevrilmesi, idadi bulunan ve mümkün olan yerlerde rüşdiyelerin idadilerle 
birleştirilmesi ve bundan sonra yapılacak ibtidâiye binalarının rüşdiye sınıflarını 
da içermesi kararı alınmıştır. Komisyonun bu raporu hazırlamasından kısa bir süre 
sonra da rüşdiye öğretiminde esaslı değişiklikler yapılması ve rüşdiyelerin üç yıllık 
meslek okulu haline getirilmesi gündeme gelmiştir.9   

II. Meşrutiyet döneminde rüşdiyeleri ilköğretim kademesinin içine alma çabala-
rı artmıştır. Nihayet 1913 yılında yürürlüğe konan Tedrîsât-ı İbtidâiyye Kanûn-ı 
Muvakkati ile rüşdiyeler öğretim süresi altı yıla çıkarılan ibtidâi mekteplerinin 
çatısı altına alınmıştır.10 Bununla birlikte ülkenin her yerinde bu sisteme hemen 
geçilememiş, uzun bir süre rüşdiyeler gerek idadi mekteplerin bünyesinde gerekse 
münferit olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir.11

6  Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s.119-121.
7  Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s.92-95.
8  Sevim Ceylan, Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Ortaöğretim (1876-1920), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş 2012, s.56.
9  Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s.106-108, 110-113.
10  Cemil Öztürk, “Rüşdiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), C.35, İstanbul 2008, s.302.
11  Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s.428.



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 10051004

1900’lü yılların hemen ilk yıllarına (H.1320/M.1903-1904) tekabül eden bir za-
manda açılan Beykoz Erkek Rüşdiye Mektebi, Erenköy ve Altunizade’de açılan üç 
resmi rüşdiyeden birisidir.12 Rüşdiyeler ile ilgili yazılan akademik makaleler, ha-
zırlanan lisansüstü tezler ve yayımlanan kitaplarda Beykoz Rüşdiye Mektebi’nin 
sadece isminden bahsedilmektedir. Bazı arşiv belgeleri, ibtidâi kısmı ile birlikte açı-
lışının yapılacağını belirttiğine göre “Beykoz Merkez Rüşdiyesi” ibaresi daha doğru 
bir tespit olacaktır. Ayrıca yine belgeler ışığında mektebin “erkek” rüşdiye mektebi 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu da bizi, Beykoz’daki rüşdiye mektebinin karma veya 
inas rüşdiye mektebi olmadığı bilgisine ulaştırmaktadır.  

Beykoz Erkek Rüşdiye Mektebi

1. Mektep İçin Uygun Yer Arayışı ve Mektebin Açılışı

Osmanlı Devleti’nde rüşdiye mekteplerinin açılması ve yaygınlaştırılmasındaki en 
önemli sorunlardan birisi de eğitim-öğretim için uygun binalar bulabilmekti. Tan-
zimat döneminde bu amaçla bazı yerlerde uygun binalar inşa edilmesine rağmen, 
çoğu yerde bu imkân bulunamamış, eğitim yetersiz binalarda ve sağlıksız ortam-
larda yürütülmeye çalışılmıştır. Rüşdiyelerin ilk açıldığı dönemlerde boş ev, konak 
vb. yapılar rüşdiye mektebi olarak kullanılmıştır. Bu mekteplerin yaygınlaşmaya 
başlamasıyla birlikte sorun daha da büyümüş, maddi imkânsızlıklar ve elverişli bi-
naların yokluğu dolayısıyla çözüm arayışlarına girişilmiştir. Bu aşamada rüşdiye 
mektebi olmaya elverişli binaların tamir edilmesi, elverişli sıbyan mekteplerinin 
rüşdiye mektebine dönüştürülmesi, bazı yerlerdeki boş medrese binalarının de-
ğerlendirilmesi yanında mektep olmaya elverişli bazı yerlerin geçici olarak kulla-
nılması söz konusu olmuştur. Tanzimat döneminin sonlarına doğru ise zengin ve 
yardımsever memur ve ahalinin topladığı yardımlarla yeni ve geniş mektep bina-
ları inşa ettirilmiştir. II. Abdülhamid döneminde de artan ihtiyaca cevap vermek 
üzere harap durumdaki mektepler yeniden inşa ettirilmiş, yetersiz olan mektepler 
genişletilmiş ve mevcut yapıya bazı ilaveler yapılmıştır.13

H.1316-1321/1898-1903 tarihli Maarif Salnamelerine göre İstanbul’da erkek rüşdi-
ye mekteplerinin sayısı 16 idi. Bu mekteplerden 7’si merkez rüşdiye mektebi olarak 
kaydedilmiştir.14 Henüz bu tarihte Beykoz Rüşdiye Mektebi açılmış değildir. Mek-
tebin açılmasına yönelik alınan karar ve yapılan hazırlıklar 1903 yılından itibaren 
kayıtlara yansımıştır.   

Bu tarihte Beykoz İdare Meclisi, Rüşdiye İdaresi’ne gönderdiği bir yazı ile kasaba 
ve civar köylerde bulunan çocukların eğitimi için bir rüşdiye mektebinin açılma-
sını talep etmiş; bu amaçla bir hanenin hazırlandığı ve yakında yardım toplana-
rak bir mektep inşa edileceği bilgisini paylaşmıştı. Rüşdiye İdaresi, hem mektep 
olarak düşünülen haneyi görmek hem de kasabanın rüşdiye mektebine olan ih-
tiyacını yerinde tespit etmek amacıyla bölgede incelemelerde bulunmuştur. Bey-
koz’da Çiftlik Caddesi’nde15 bulunan ve mektep olması düşünülen binanın geniş 

12  Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s.99.
13  Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s.210-217
14 Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s.150-151.
15  Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, R.1327 (1911), 66.Def’a, Dersaâdet 1327, s.360.

odaları ve bahçesi olmamakla birlikte şimdilik ihtiyacı karşılamaya yeterli olduğu 
görülmüştür. Bu mektebin açılması son derece gereklidir. Zira Beykoz’da mevcut 
iki ibtidâi mektep ile civarda bulunan Akbaba, Yalı köyü ve etraf köylerdeki ibtidâi 
mekteplerden mezun olan talebeler, uzak olduğu için İstanbul, Beylerbeyi ve Mir-
gün (Emirgân) mekteplerine gidememekte dolayısıyla çoğunluğunun eğitimleri 
yarım kalmaktadır. Dersaâdet merkez rüşdiyeleri tarzında düşünülmesine rağmen 
Maarif Nezareti’nin bütçesi müsait olmadığından mektebin sınırlı sayıda personel 
ile açılması kararlaştırılmıştır. Buna göre ibtidâi ve rüşdi kısımları için ikişer daimî 
muallim, resim ve hat talim etmek üzere bir seyyar muallim ve bir bevvâb yeterli 
görülmüştür.16

Mektebin açılmasına yönelik alınan kararlara ve muallimlerinin tayin edilmesine 
rağmen aradan geçen 10 aylık sürede somut bir adım atılamamıştır. Yazışmalarda 
mektebin açılışının Padişahın tahta çıkış yıldönümüne denk düşen günde yapılaca-
ğı (31 Ağustos) ve bir an önce bir bina bulunarak talebe kayıt edilmeye başlanması 
gerektiği ilgililere bildirildiğine göre daha önce tespit edilen bina ile ilgili kesin ka-
rarın verilemediği anlaşılmaktadır. Son durumda mektep binasının temin edilmesi 
için Beykoz Kaymakamlığı’na sadece 1 hafta süre verilmiş, mektebin muallim-i ev-
velliğine ise Darü’l-muallimîn mezunlarından Ferit Bey tayin edilmiştir.17 Mektep 
ile ilgili yazışmalar H. Cemaziyelahir 1322/Ağustos 1904 tarihi içerisinde yoğun-
laşmış ve bu yazışmalarda çeşitli noktalara temas edilmiştir. Buna göre resmen eği-
time başlayacak olan Beykoz Rüşdiye Mektebi’nin açılışı Erenköy Rüşdiye Mektebi 
ile birlikte gerçekleştirilecek ve her iki mektebe talebe kaydı yapılacağı gazetelerde 
ilan edilecektir. Mekteplerin gerek ibtidâiye gerekse rüşdiye sınıflarının kayıt tarih-
leri belirlenmiş ve evrak-ı havadis yoluyla halka duyurulması konusunda matbuat 
idaresine bilgi verilmiştir.18 Ayrıca mekteplerin açılışı sırasında hazır bulunmak 
üzere müfettişlerden Hulusi Bey ile Talat Efendi görevlendirilmiştir.19 Mektebin 
açılış muamelelerini takip etmek ve hazırlamak üzere Rüşdiye müfettişlerinden 
Mustafa Efendi tayin edilmiş; müfettişin açılış işlemleri için Beykoz’a birkaç kere 
gidip geleceği hesap edilerek kendisine 100 kuruş harcırah tahsis edilmiştir.20 Mü-
fettiş Mustafa Efendi’nin mekteple ilgili hazırladığı tahkikat raporundan mektebin 
yeri, fiziki özellikleri ve eksiklikleri hakkında bilgi edinmek mümkündür. Tahkikat 
sonuçlarına göre mektep olarak açılacak bina, Beykoz’da Dere Sokağı’nın sonun-
da olup Hazine-i Hassa’ya aittir. İki katlı olan binanın biri bahçede olmak üzere 8 
odası bulunmaktadır. Ölçümleri yapılan bu odalar dershane, yemekhane ve diğer 
ihtiyaçlar için kullanılmak üzere kayda geçirilmiştir. Bununla birlikte binanın mek-
tep olarak kullanılabilmesi için bazı eksikliklerinin giderilmesi önem taşımakta-
dır. Mesela binanın bahçesinin uygun bir köşesine 4 adet abdesthane inşa edilmesi 

16  Beykoz Rüşdiye Mektebi’ne tayin edilen personelden rüşdiye kısmı muallim-i ûlâsına 550 kuruş, muallim-i 
sânisi ile ibtidâi kısmı muallim-i ûlâsı için 350’şerden 700 kuruş, ibtidâi muallim-i sânisi için 250 kuruş, hat ve 
resim muallim için 150 kuruş ve bevvâb için 100 kuruş maaş tahsis edilmiş, mektebin masrafları için ayrılan aylık 
50 kuruş ile birlikte aylık masrafı 1700 kuruş, yıllık masrafı ise 20.400 kuruş olarak hesaplanmıştır (BOA, Maârif 
Nezâreti Tedrisât-ı İbtidâiye Kalemi (MF.İBT), 140/1, 27 Teşrin-i evvel 1319/9 Kasım 1903). Muhasebe tarafından 
tahsisatın verildiğine dair 10 Teşrin-i sâni 1319/23 Kasım 1903 tarihli yazı: BOA, MF.İBT, 140/98.
17  BOA, MF.İBT, 149/110; BOA, Maârif Nezâreti Mektûbi Kalemi (MF.MKT), 797/78, 7 Ağustos 1320/20 
Ağustos 1904.
18  BOA, MF.İBT, 150/2, 9 Ağustos 1320/22 Ağustos 1904; BOA, MF.MKT, 798/71, 12 Ağustos 1320/25 Ağustos 
1904. 
19  BOA, MF.İBT, 150/18, 10 Ağustos 1320/23 Ağustos 1904.
20 BOA, MF.İBT, 156/127, 22 Şubat 1320/7 Mart 1905.
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lüzumlu olduğu gibi 6 adet muallim kürsüsü, 7 adet rakam tahtası ile sınıflar ve 
yemekhanede kullanılmak üzere yeterli sayıda sıranın imal ettirilmesi gerekmekte-
dir. Ayrıca binanın elden geçirilmesi, sıvası dökülen yerlerin onarılması gibi işlerin 
açılıştan önce tamamlanmasında fayda bulunmaktadır. Müfettiş Mustafa Efendi, 
Mekâtib-i Rüşdiye Müdüriyetine yazdığı 9 Ağustos 1320/22 Ağustos 1904 tarihli 
yazı ile mektep binasının emlâk-ı hümâyûndan21 kiralandığını, iki senelik kirasının 
Beykoz eşrafından Hacı Mustafa Bey tarafından ödendiğini ve anahtarının Kay-
makam Bey tarafından kendisine teslim edildiğini bildirmiştir.22

Tablo 1. Mektep Binasının Fiziki Özellikleri

Kat Sayısı Uzunluk (m-cm) Genişlik (m-cm)

Aşağı Kat

Sağda birinci oda 5m 5m

Solda birinci oda 6m 3m 70cm

Solda ikinci oda 4m 3m 90cm

Yukarı Kat

Sağda birinci oda 5m 4m 70cm

Solda birinci oda 6m 3m 80cm

Solda ikinci oda 4m 4m

Yemekhane olarak düşünülen yer 5m 5m

Diğer yer 5m 5m

Müfettiş raporundan sonra mektebin eksikliklerinin tamamlanması ve tamir edil-
mesi için Beykoz Kaymakamlığı’na yazı gönderilmiştir.23 Hazırlıkların tamamlan-
masından sonra mektebin resmi açılışı gerçekleştirilmiş, açılış sırasında Müfettiş 
Talat Efendi tarafından bir nutuk okunmuştur.24

2. Mektepte Görevli Personel ve Okutulan Dersler

Rüşdiye mekteplerinde muallim-i evvel, muallim-i sâni ve diğer derslerin muallim-
leri bulunur, mektebin asayiş, düzen ve temizlik gibi işleri bevvâb ve mubassır gibi 
görevliler tarafından yerine getirilirdi. Mektebin öğrenci sayısına göre bu görevli-
lerin sayısı değişebilirdi.25 1892 yılından itibaren Dersaâdet rüşdiye mekteplerinin 
personelini bir müdür, lüzumu kadar muallim ile her sınıf için birer mubassır, bir 
kapıcı ve bir hademe oluşturmuştur.  Ancak bir rüşdiyede bu görevlilerin tamamı 
bulunmayabilirdi. Müdür, mektebin genel idaresinden birinci derecede sorumlu 
olup mektebin temizliğine, öğrencinin terbiyesine ve öğretimin devamına nezaret 

21  II. Abdülhamid’in şahsi mülkleri hakkında kullanılan genel bir tabir olup tarla, çiftlik, bağ, bahçe gibi araziler 
ile dükkân, ev, kahve gibi akarları, fabrikalardan sağlanan gelirleri ve çeşitli imtiyazları içerirdi. 1908 yılında 
emlâk-ı hümâyûnun bir kısmı devlet hazinesine devredilmiştir, 1909 yılında ise II. Abdülhamid’in saltanatı boyunca 
emlâk-ı seniyyeye dahil ettiği bütün mülkleri maliye hazinesine devredilmiştir [Hümmet Kanal, “Sultan II.Abdülha-
mid’in Osmanlı Eğitimine Yaptığı Önemli Bir Katkı: Emlâk-ı Hümâyûn’a İnşa Edilen Okullar”, Selçuk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi (SUTAD), Güz 2016; (40), s.152]. 
22  BOA, MF.MKT, 797/78.
23 BOA, MF.İBT, 150/20, 10 Ağustos 1320/23 Ağustos 1904.
24  BOA, MF.İBT, 151/24, 7 Eylül 1320/20 Eylül 1904.
25  Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s.227.

ederdi. Muallimler ise zamanında derslere girip çıkarak eğitimin düzgün bir şekil-
de yürütülmesiyle mükellefti.26 

Beykoz Rüşdiye Mektebi, ibtidâi ve rüşdi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktaydı. 
Diğer Dersaâdet rüşdiyelerinde olduğu gibi başlangıçta buraya bir müdür tayin 
edilmemiştir.27 Her bir kısım için ayrı muallimler görevlendirilmiş ve mektep sınır-
lı sayıda personel ile eğitim-öğretime başlamıştır. Ancak yaklaşık 200 öğrencinin 
kayıt yaptırdığı mektebe gerek ibtidâi gerek rüşdi kısımları için ilave personel ge-
rekmektedir.28 Mektebin ibtidâiye şubesinde sadece bir muallim mevcuttu. Bu kişi 
150 kuruş maaşla tayin edilen Osman Efendi idi.29 Mektebin rüşdiye şubesinde ise 
iki sınıf oluşturulmuş ve program gereğince günlük 8 saat ders okutulmuştur. Her 
iki şubenin ve derslerin yükü tek bir muallimin üzerinde olduğundan eğitim-öğre-
timin hakkıyla yapılabilmesi mümkün olamamıştır. Durum, mektebin açılışından 
kısa bir süre sonra muallim-i evvel tarafından dile getirilmiş ve bir muallim-i sâ-
niye ihtiyaç olduğu Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi’ne bildirilmiştir. Yazışmalardan bir 
sonuç alınamaması üzerine muallim-i evvel talebini yinelemiş, durumun devam 
etmesi halinde talebelerin mektepten yeteri kadar istifade edemeyeceğini vurgu-
layarak mektebe en kısa zamanda bir muallim-i sâni tayin edilmesini istemiştir.30 
Mektebi teftiş eden Talat Hasan Efendi de raporunda muallim ihtiyacına dikkat 
çekmiş, 3 ayrı sınıfta verilen 12 farklı dersin haftada 65 saate tekabül ettiğinden 
bahisle derslerin tek bir muallim tarafından yürütülmesinin mümkün olmadığı-
nın altını çizmiştir. Bu sıkıntı, mektebin idaresini ve eğitim durumunu yakından 
etkilemekte ve mektepte düzensizliğe yol açmaktadır.31 Muallim-i evvelin personel 
eksikliğinden kaynaklı şikâyet yazıları bir yana kendisi de mektebe tayin edildiği 
tarihten itibaren bir dizi şikâyete konu olmuştur. Muallim-i evvel, mektebin idare-
si ile eğitim-öğretim faaliyetlerine dikkat etmesi, aksi halde görev yeri değişikliği 
ve azlinin kaçınılmaz olacağı konusunda uyarılmıştır.32 Bununla birlikte uyarıdan 
yaklaşık 8 ay kadar sonra muallim-i evvel ile mektebin ibtidâiye kısmı muallim-i 
evveli Mustafa Efendi arasında eğitimle ilgili işlerin tebliği, program cetvelinin dü-
zenlenmesi gibi işler hakkında bazı gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar söz konusu 
olmuş ve iş tahkikata kadar uzanmıştır.33  

26  Fatma Kaya Doğanay, Tanzimât’tan Cumhuriyet’e Rüşdiye Mektepleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum 2011, s.221-223.
27  Mektebe müdür tayin edilmesi gerektiği 1909 yılında gündeme gelmiştir (BOA, MF.İBT, 240/64, 9 Ağustos 
1325/22 Ağustos 1909).
28  Mektebin muallim-i evvelinin gönderdiği yazı sonrası Rüşdiye İdaresi, mektebe bir mubassır ile ibtidâi kısmı 
için bir muallim-i sâni; rüşdi kısmı için de muallim-i sâni ve muallim-i salis tayin edilmesi için maaşlarına karşılık 
bulunmasını muhasebeye havale etmiştir (BOA, MF.İBT, 151/109, 13 Eylül 1320/26 Eylül 1904).
29  Osman Efendi, ibtidâiye muallim-i sânisi olarak mektepte yaptığı hizmete karşılık herhangi bir ücret alama-
dığından oldukça zor durumdadır. Başka bir geliri bulunmayan ve geçimini akrabalarından borç alarak sağlama-
ya çalışan Osman Efendi, durumun devam etmesi halinde görevini terk etmeyi ve başka bir mesleğe geçmeyi 
düşünmektedir. Beykoz Rüşdiye Mektebi muallim-i evveli, Osman Efendi’ye bir an evvel maaşının verilmesi için 
Mekâtib-i Rüşdiye Müdüriyeti’ne bir yazı göndermiştir (BOA, MF.İBT, 156/87, 20 Şubat 1320/5 Mart 1905).
30  BOA, MF.İBT, 156/86 (20 Şubat 1320/5 Mart 1905).
31  BOA, MF.İBT, 170/20, 17 Eylül 1321/30 Eylül 1905.
32  BOA, MF.İBT, 157/45, 1 Mart 1321/14 Mart 1905.
33  Tahkikat sonrasında muallim-i evvelin tecrübesizliği ve biraz da tembelliği vurgulanmakla birlikte olayda art 
niyetinin olmadığı, Mustafa Efendi’nin gereksiz yere gurur yaptığı sonucuna varılmıştır (BOA, MF.İBT, 170/20, 17 
Eylül 1321/30 Eylül 1905). Bununla birlikte bir süre sonra rüşdi muallim-i evveli Ferid Efendi Beylerbeyi Rüşdiye 
Mektebi muallim-i evveli ile becayiş edilmiştir (BOA, MF.İBT, 174/23).
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Diğer rüşdiye mekteplerinde olduğu gibi Beykoz Rüşdiye Mektebi’nde de rüşdi-
yelerin ders programına34 uygun olarak çeşitli dersler okutulmuştur. Bu dersler 
mektebin 1913-1914 eğitim-öğretim yılında ibtidâi ve rüşdi kısımlarında sınıflar 
bazında olmak üzere aşağıdaki tabloda gösterilmiştir35. Bu dönemde rüşdiyelerde 
fen ve sayısal derslere ağırlık verildiği dikkati çekmektedir.36 

Tablo 2. Beykoz Erkek Rüşdiye Mektebi’nde Okutulan Dersler (1913-1914)

Dersler İhtiyat 
sınıfı

İbtidâi kısım Rüşdi kısım
1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf

Elifba x
Hesap x x x x x x x
Kur’an-ı 
Kerim x x x (tecvidli) x (tecvidli) x (tecvidli) x

(tecvidli)
Ulûm-ı 
diniye x x x x x x

Kıra’at x x x x x x
İmlâ x x x x x
Hüsn-i hatt x x x x x x
Tarih x x x x x
Tecvid x
Coğrafya x x x x x
Ma’lûmât-ı 
fenniye x x x x

Ma’lûmât-ı 
medeniye x x x

Sarf-ı Türkî x
Arabî x x x
Farisî x x
Sarf-ı 
Osmanî x x x

Nahiv-i 
Osmanî x

Hendese x x
Resim x x
Fransızca x x
Kitâbet x

34  1869 Nizâmnâmesi’nde rüşdiyelerin ders programı şu şekildedir: Mebâdi-i Ulûm-ı Diniye, Lisân-ı Osmânî 
Kavâidi, İmlâ ve İnşâ, Tertîb-i Cedîd Üzere Kavâid-i Arabiye veFârisiye, Tersîm-i Hutût, İlm-i Hesap, Defter 
Tutma Usûlü, Mebâdi-i Hendese, Tarih-i Umûmî, Tarih-i Osmânî, Coğrafya, Jimnastik, Rüşdiyenin bulunduğu 
bölgede kullanılan ikinci dil, ticaret merkezlerinde isteyen talebeye dördüncü sınıfta Fransızca (Bayram Kodaman, 
Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara 1991, s.93-94). Bazı değişikliklerle 1892 yılına kadar devam eden bu 
program, rüşdiyelerle idâdî mekteplerinin birleştirilmesi ve eğitim-öğretim süresinin 3 yıla indirilmesiyle yeniden 
ele alınmıştır. Bahsedilen yılda erkek rüşdiye mektebinin ders programı ise Kur’ân-ı Kerim, Tecvid ve Ulûm-ı 
Diniye, Türkçe, Ahlak, Arapça, Farsça, Hesap, Hendese, Coğrafya, Tarih, Ziraat ve Ticaret ve Sanayiye Dair Usul-i 
Tedris, Hıfzıssıhha, Hüsn-i Hat ve Resim’dir. Beykoz Rüşdiye Mektebi’nin açıldığı yıllarda rüşdiye mekteplerinin 
ders programı (1904 yılı) birinci, ikinci ve üçüncü senede derslerin sayısı ve saatleri değişmekle birlikte şu şekilde 
özetlenebilir: Tecvidli Kur’ân-ı Kerim, İlmuhal, Türkçe, Sarf-ı Arabî, Hesap, Muhtasar Coğrafya-i Osmânî, Hüsn-i 
Hat, Ahlak, Kırâat, Farisî, Tarih, Malûmât-ı Zirâiye, Resim ve Hat, Ulûm-ı Diniye, Kavaid-i Osmaniye ve Kitâbet, 
Nahv-ı Arabî ve Hıfzıssıhha. Rüşdiyelerin çeşitli yer ve zaman dilimlerine göre ders programları hakkında ayrıntılı 
bilgi için bk. Süleyman Tenger, Rüştiye Mekteplerinin Tarihi Gelişimi ve Din Eğitimi ve Öğretimi, Ankara Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005, s.92-99.     
35  BOA, MF.İBT, 513/28.
36  Bu durum II. Meşrutiyet döneminde rüşdiyelerde program açısından değişiklik yapılmasının bir sonucudur (Mu-
ammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, Türkler, C.15, Yeni Türkiye Yayınları, 
Ankara 2014, s.58). 

Bahsedilen dersleri okutmak üzere ilgili muallimler tayin yoluyla diğer kurumlar-
dan temin edilmiş, sınav ve terfi yoluyla da mektebin eğitim-öğretim faaliyetlerini 
sürdürmüşlerdir. Mesela rüşdiyede okutulan hendese ve coğrafya dersleri için redif 
yüzbaşısı Mustafa Efendi37; ma’lûmât-ı medeniye, kitâbet ve kıra’at muallimliğine 
400 kuruş maaşla Darü’l-muallimîn-i rüşdiyeden mezun Mehmed Necati Efen-
di; hesap ve hendese muallimliğine yine aynı mektep mezunlarından aynı maaşla 
Hüseyin Saadet Efendi tayin edilmiştir.38 Bir diğer örnekte ise mektebin rüşdi kıs-
mının muallim-i sânisi olan Abdülcabbar Efendi’nin istifası üzerine yerine ibtidâi 
kısmın muallim-i evveli Mustafa Efendi 275 kuruş maaşla atanmıştır.39 Mustafa 
Efendi, bu görev için imtihana alınmış, yeterliliğini ispat ettikten sonra kendisine 
ehliyetnâme verilmiştir.40 Terfi ettirilmesine rağmen Mustafa Efendi’ye daha dü-
şük maaş tahsis edilmiştir. Daha önce ibtidâiye muallim-i evveli olarak 300 kuruş 
maaş alan Mustafa Efendi, maaşındaki düşüş sebebiyle mağduriyet yaşadığını ve 
maaşına 25 kuruşluk zam yapılmasını istemiştir.41 Muallimlerin zam taleplerini 
karşılamak her zaman mümkün olmamıştır. Mektebin ibtidâiye kısmı muallim-i 
evveli İlyas Vehbi Efendi, 300 kuruş olan maaşına zam talebinde bulunmuş ancak 
bu talebin karşılanamayacağı kendisine bildirilmiştir.42

37  Bununla birlikte Seraskerlik Mustafa Efendi’nin bu memuriyeti yerine getirmeye müsait olmadığını bildirmiştir 
(BOA, MF.MKT, 854/20, 28 Nisan 1321/11 Mayıs 1905).
38  BOA, MF.İBT, 219/46, 10 Kanun-ı sâni 1324/23 Ocak 1909.
39  BOA, MF.İBT, 182/35, 3 Teşrin-i evvel 1322/16 Ekim 1906.
40  Mustafa Efendi, Kur’ân-ı Kerim, tecvid, ulûm-ı diniye, arabî, farisî, kavaid-i Osmaniye, tarih, coğrafya, hesap, 
hendese, ahlak ve hüsn-i hat derslerinden imtihana girmiş ve başarılı olmuştur (BOA, MF.İBT, 182/36, 3 Teşrin-i 
evvel 1322/16 Ekim 1906).
41  BOA, MF.İBT, 182/100, 18 Teşrin-i evvel 1322/31 Ekim 1906.
42  BOA, MF.İBT, 200/56, 4 Kanun-ı evvel 1323/17 Aralık 1907.
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Tablo 3. Beykoz Erkek Rüşdiye Mektebi’nin Açıldığı Yıllardaki Mevcut Personeli (R.1320-
1322/M.1904-1906 Tarihleri Arası)43

İsmi Memuriyeti Tayin 
Tarihi

Maaş 
(Krş)

Başlangıçtaki 
Memuriyeti

Tayin 
Tarihi Madalya Tarihi Önceki 

Memuriyetleri
Ferid Efendi 
(Darü’l-
muallimîn 
mezunu)44

Rüşdiye 
muallim-i 
evveli

11 
Ağustos 
1904

- - - - - -

Ahmed 
Efendi45

Rüşdiye 
muallim-i 
evveli (istifa)

- 450 - - - - -

Halid Efendi 
(Darü’l-
muallimîn-i 
rüşdiye 
mezunu)46

Rüşdiye 
muallim-i 
evveli

21 Ekim 
1905 400

Rüşdiye 
muallim-i 
evveli “

Sadakat 
ve 
Liyakat

25 
Aralık 
1903

Mustafa 
Efendi

Rüşdiye 
muallim-i 
sânisi

15 Ekim 
1906 275

İbtidâiye 
muallim-i 
evvelliği

8 
Mayıs 
1900

Sadakat 
ve 
Liyakat

4 Ocak 
1907

İbtidâiye 
muallimliği

İlyas Vehbi 
Efendi

İbtidâiye 
muallim-i 
evveli

15 Ekim 
1906 300 Aşar 

memurluğu

20 
Şubat 
1890

Aşar ve ağnam
İbtidâiye 
muallim-i 
evvelliği

Osman 
Efendi

İbtidâiye 
muallim-i 
sânisi

29 Eylül 
1904 150

İbtidâiye 
muallim-i 
sânisi “

İbrahim Ağa Rüşdiye 
mubassırı

1 Eylül 
1904 100 Zindan neferi

19 
Mayıs 
1881

Zindan ve 
mubassırlık 
hizmetlerinde

Tabloda görüldüğü üzere Beykoz Rüşdiye Mektebi sınırlı sayıda personeli ile eği-
tim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştır. Zaman zaman maddi yetersizlik-
ler sebebiyle sıkıntı yaşayan muallimlerden istifayı ya da başka bir mesleğe geçmeyi 
düşününler olduğu gibi vazifesini tam anlamıyla yerine getirmeyen, devamsızlık 
yapan muallimlerle de karşılaşılmıştır. Bu durumda muallimin hemen azli yoluna 
gidilmemiş, uyarılması ve uyarıları dikkate almadığı durumda azledilmesi üzerin-
de durulmuştur.47 Kimi durumda ise kadro haricine çıkarılan muallimin başka bir 
mektebe tayin isteği uygun görülmüş ve ataması yapılmıştır.48 Zamanla mektebin 

43  BOA, MF.İBT, 182/64, 10 Teşrin-i evvel 1322/23 Ekim 1906.
44  Bu göreve Çatalca İdadi Mektebi muallimlerinden Osman Hilmi Efendi tayin edilmişse de mazereti nedeniyle 
yerinde bırakılmış ve yerine Ferid Efendi tayin edilmiştir (BOA, MF.İBT, 149/44, 29 Temmuz 1320/11 Ağustos 1904). 
Ferid Efendi de Beylerbeyi Rüşdiyesi muallim-i evveli ile becayiş edilmiştir (BOA, MF.İBT, 168/116; BOA, MF.İBT, 
170/20, 20 Eylül 1321/3 Ekim 1905).
45  Mesafenin uzaklığı ve Beylerbeyi’nde özel bir kız mektebini idare ettiğinden dolayı naklen tayin edildiği Bey-
koz Rüşdiye Mektebi’ndeki muallim-i evvellikten affını isteyen ve istifası kabul edilen Ahmed Efendi’ye daha önce 
yürüttüğü Beylerbeyi Rüşdiye Mektebi coğrafya muallimliği asaleten, Farisi muallimliği ise vekaleten verilmiştir 
(BOA, MF.İBT, 169/17, 29 Eylül 1321/12 Ekim 1905; BOA, MF.İBT, 169/84, 8 Teşrin-i evvel 1321/21 Ekim 1905).
46  BOA, MF.İBT, 169/84. Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’ye göre mektebin rüşdi kısmında Muallim-i 
evvel Halid Efendi ile Muallim-i sâni Mustafa Efendi görev yapıyordu [H.1325 (R.1322/M.1907), 63.Def’a, s.541) 
ve H.1326 (R.1323/M.1908), 64.Def’a, s.548].  
47  Muallim-i sâni Mustafa Efendi, Dârü’l-muallimîn-i rüşdiyeden olmamasına rağmen rüşdi kısımda 
görevlendirilmiş ancak eğitim konusunda son derece lakayt davranışlar sergilemiştir. Muallimin İstanbul’da başka 
bir rüşdiye mektebine de nakli uygun görülmediğinden kendisinin uyarılması ve görevinde tembelliğe devam etmesi 
durumunda azledilmesi kararı çıkmıştır (BOA, MF.İBT, 201/130, 29 Kanun-ı evvel 1323/11 Ocak 1908).
48  Beykoz Rüşdiye Mektebi muallim-i sâniliğinden kadro haricine çıkarılan Fazıl Efendi’nin Yemen Vilayeti Zebid 
Kazası Rüşdiye Mektebi muallim-i evvelliğine tayin talebi kabul edilmiştir. Talebin kabulünde Fazıl Efendi’nin 
daha önce bu vilayetteki mekteplerde uzun yıllar çalışması dolayısıyla başarılı olacağı düşüncesi etkili olmuştur 
(BOA, MF.İBT, 246/47, 28 Eylül 1325/11 Ekim 1909). 

personeli artış göstermiş, alan derslerini yürütmek üzere muallimler tayin edilmiş-
tir. Ancak bazı alanlarda muallim olmadığı, kadronun “münhal” olduğu da dikkati 
çekmektedir. Hatta münhal olan resim muallimliği için 200 kuruş maaşla sanayi-i 
nefise mezunlardan göreve talip olanların Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi’ne müracaat 
etmeleri gerektiğine dair Takvim-i Vekayi gazetesine ilan verilmiştir.49

Tablo 4: Beykoz Erkek Rüşdiye Mektebi Personeli (1906-1913)

İsmi Memuriyeti Yazışma 
Tarihi

Maaş 
(Krş)

Önceki 
Memuriyeti

Rüşdi Kısmı
Abdülcabbar Efendi 
(Dârü’l-muallimîn-i 
rüşdiye mezunu)50

Beykoz Rüşdiyesi 
muallim-i sânisi

16 Ekim 1906 
(istifa)

Mustafa Efendi51 Beykoz Rüşdiyesi 
muallim-i sânisi 16 Ekim 1906 275

Beykoz Rüşdiyesi 
ibtidâiye kısmı 
muallim-i evveli

İsmail Hakkı 
Efendi52

Beykoz Rüşdiyesi 
muallim-i sânisi 6 Ocak 1908

250 
kuruş 
zamla

Taif Rüşdiyesi 
muallim-i evveli

Hüseyin Saadet 
Efendi (Dârü’l-
muallimîn-i rüşdiye 
mezunu)

Beykoz Rüşdiyesi 
Hesap ve Hendese 
muallimli

23 Ocak 1909 400 -

Mehmed Necati 
Efendi53

Beykoz Rüşdiyesi 
Kitâbet, Ma’lûmât-ı 
Medeniye ve Kıra’at 
muallimi

28 Ocak 1909 - -

Ömer Lütfi Efendi54

Beykoz Rüşdiyesi 
Kitâbet, Ma’lûmât-ı 
Medeniye ve Kıra’at 
muallimi

20 Mart 1910 - -

Ali Rıza Efendi 
(Mekteb-i Sultani 
mezunu)55

Beykoz Rüşdiyesi 
Fransızca muallimi 30 Ocak 1909 - Davudpaşa Mektebi 

Fransızca muallimi

Reşad Bey (Sanayi-i 
nefise Mektebi 
mezunu)56

Beykoz Rüşdiyesi 
Resim muallimi 15 Şubat 1909 200

Evkaf Nezâreti 
Mesârifât İdaresi 
mümeyyizi

49  BOA, MF.MKT, 221/25, 21 Kanun-ı sâni 1324/3 Şubat 1909.
50  Mektebin talebe sayısının artması nedeniyle bir muallime daha ihtiyaç duyulmuş, 300 kuruş maaşla muallim-i 
sâniliğe Topkapı Rüşdiyesi İbtidâiye kısmının muallim-i evvelliğine vekalet eden Abdülcabbar Efendi tayin edil-
miştir (BOA, MF.İBT, 170/111, 22 Teşrin-i sâni 1321/5 Aralık 1905). Abdülcabbar Efendi’nin istifası üzerine görev, 
mektebin ibtidâiye kısmı muallim-i evveli olan Mustafa Efendi’ye verilmiştir (BOA, MF.İBT, 182/35, 3 Teşrin-i 
evvel 1322/16 Ekim 1906).
51  BOA, MF.İBT, 182/35, 3 Teşrin-i evvel 1322/16 Ekim 1906.
52  BOA, MF.İBT, 201/90, 24 Teşrin-i sâni 1323/7 Aralık 1907; BOA, MF.İBT, 201/109, 25 Kanun-ı evvel 1323/7 
Ocak 1908.
53  BOA, MF.İBT, 220/42, 15 Kanun-ı sâni 1324/28 Ocak 1909.
54  Ömer Lütfi Efendi açık bulunan bu muallimliğe imtihanla tayin edilmiştir (BOA, MF.İBT, 266/16, 7 Mart 1326/20 
Mart 1910).
55  BOA, MF.İBT, 220/26, 17 Kanun-ı sâni 1324/30 Ocak 1909.
56  BOA, MF.İBT, 222/97, 2 Şubat 1324/15 Şubat 1909.
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Keçecizade 
Mehmed Halid 
Efendi (Darü’l-
muallimîn-i rüşdiye 
mezunu)57

Beykoz Rüşdiyesi 
muallim-i evveli 22 Mart 1909 - -

İlyas Vehbi Efendi58 Beykoz Rüşdiyesi 
müdürü 1909 - -

Abdullah Efendi59 Beykoz Rüşdiyesi 
müdürü 24 Eylül 1909 - Trabzon Darü’l-

muallim muallimi

Fazıl Efendi60 Beykoz Rüşdiyesi 
muallim-i sânisi 11 Ekim 1909 - -

Osman Efendi61 Beykoz Rüşdiyesi 
muallim-i evveli 5 Mayıs 1913

İbtidâiye Kısmı

Vehbi Efendi62
Beykoz Rüşdiyesi 
İbtidâiye kısmı 
muallim-i evveli

16 Ekim 1906 300
Çorlu Mekâtib-i 
gayrimüslime lisânı 
muallimi

Mustafa Dursun 
Efendi (Adana İdadi 
Mektebi mezunu)63

Beykoz Rüşdiyesi 
İbtidâiye kısmı 
muallim-i sânisi

13 Haziran 
1911 - -

Beykoz Rüşdiyesi 
İbtidâiye kısmı 
muallim-i salisi64

16 Mart 1909 - -

Mektebin hizmetli kadrosunu ise mubassır ve hademeler oluşturmuştur. Mubas-
sır65, mekteplerde talebenin inzibat işlerinden sorumlu olmuş, sınıfların yokla-
masını yapmak, ders ve teneffüs zamanlarını düdükle bildirmek, hocası olmayan 
dersliğe muallimi gelene kadar nezaret etmek, öğrencilerin hal ve hareketlerine 
dikkat etmek gibi görevleri yerine getirmiştir. Mektep kapıcısı olan bevvâblar ise 
dershanelerin temizliği, talebelerin ayakkabı ve diğer eşyalarının muhafazası gibi 
işleri yapmıştır.66 Beykoz Rüşdiye Mektebi açıldığında hizmetli kadrosunda tek bir 
görevlinin adı geçmektedir. Bevvâb olarak tayin edilen bu kişinin kısa süre sonra 
azliyle, yerine mubassır olarak görevlendirilen başka bir kişi getirilmiştir. Dolayı-
sıyla bu iki görevin tek bir görevlinin uhdesinde toplandığı görülmektedir. Bevvâb, 
mubassır ve hademe gibi isimlerle anılan ve mektepte aynı işleri yapan bu kişi-
ler arasında görevini layıkıyla yapanlar çıkmakla birlikte şikâyete konu olan, firar 
57  İlgili yazışma, aynı zamanda efrâd-ı redifeden olan muallimin durumu hakkında Harbiye Nezâreti’nin bilgi 
istemesi üzerine yapılmıştır (BOA, MF.MKT, 1109/22, 9 Mart 1325/22 Mart 1909). Halid Efendi’nin bir süre sonra 
mektepteki görevinin sona erdiği ve yapılan tahkikat sonrası Erenköy Rüşdiyesi muallim-i evvelliğine nakledildiği 
tespit edilmektedir (BOA, MF.İBT, 271/18, 26 Nisan 1326/9 Mayıs 1910).
58  Vehbi Efendi’nin Beykoz Rüşdiye Mektebi’ndeki müdürlük görevi, hakkında başlatılan tahkikat sonrasında 
Bakırköy İdadisi’ne tahvil edilmiş ancak mektebin lağvedilmesi üzerine açıkta kalmıştır. Vehbi Efendi daha sonra 
Kız Sanayi Mektebi muallimliğine tayin edilmiştir (BOA, MF.İBT, 413/58, 29 Mart 1327/11 Nisan 1911).
59  BOA, MF.İBT, 251/93, 11 Eylül 1325/24 Eylül 1909.
60  Kadro harici kalan Fazıl Efendi Yemen Vilayeti Zebid Kazası Rüşdiye Mektebi muallim-i evvelliğine tayin 
edilmiştir (BOA, MF.İBT, 246/47, 28 Eylül 1325/11 Ekim 1909).
61  Osman Efendi, Bursa’ya tayin istemiştir (BOA, MF.İBT, 426/97, 22 Nisan 1329/5 Mayıs 1913).
62  BOA, MF.İBT, 182/35, 3 Teşrin-i evvel 1322/16 Ekim 1906.
63  BOA, MF.İBT, 316/63, 31 Mayıs 1327/13 Haziran 1911.
64  Yazıda muallimle ilgili bilgiler bulunmamaktadır (BOA, MF.İBT, 228/9, 3 Mart 1325/16 Mart 1909).
65  Bu görev, Meşrutiyet’in ilanından sonra müdür muavinleri tarafından yürütülmüş ve mubassırlık tabiri ortadan 
kalkmıştır (Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s.227).
66  Kaya Doğanay, Tanzimât’tan Cumhuriyet’e Rüşdiye Mektepleri, s.224; Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde 
Rüşdiye Mektepleri, s.227-228.

eden, hastalığı dolayısıyla görevini yapamayacak duruma düşen veya istifa edenle-
re de rastlanmıştır. Hakkında şikâyet olan hademe hakkında mektebe müfettişler 
gönderilerek tahkikat yaptırılmış ve tahkikatın sonucuna göre hareket edilmiştir. 
Mesela mektebin ilk kapıcılarından (bevvâb) olan Hasan Ağa hakkında bazı şikâ-
yetler söz konusu olmuş, bu şikâyetleri soruşmak üzere tayin edilen Müfettiş Asım 
Efendi’nin tahkikatı sonucunda şikâyetlerin doğru olduğu anlaşılmış ve bevvâb 
azledilmiştir. Yerine ise doğruluğu ve güvenilirliği ile bilinen İbrahim Ağa hade-
me olarak tayin edilmiştir.67 Mektepte kısa bir süre mubassırlık yapıp ayrılanlara 
da rastlanmaktadır. Nitekim Darüşşafaka’da kadro haricinde kalıp 27 Ocak 1909 
tarihinde mektebin mubassırlığına tayin edilen Hasan Efendi, bu görevi ancak 2-3 
ay kadar sürdürebilmiştir.68 Yerine tayin edilen mubassır ise hastalığı nedeniyle ay-
larca görevine devam edememiştir. Bu durumda Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi, mu-
bassırın tedavisinin bitmesini beklemiş, hava değişimi için memleketine gitmesine 
izin vermiş ve yerine vekil tayinini eğitim-öğretim takvimini de göz önünde bulun-
durarak mektebin açılışına kadar ertelemiştir. Mektep, bu süre zarfında mubassır 
olmadan faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu türden bir olay, Mubassır Kethüdaoğlu 
Recep bin Süleyman Efendi’nin hastalığı dolayısıyla yaşanmıştır. Recep Efendi, ya-
kalandığı zatürre hastalığını tedavi görmesine rağmen tam olarak atlatamamış ve 
belediye tabibinin verdiği rapor doğrultusunda 6 ay kadar hava değişimi için mem-
leketine gönderilmiştir.69 Bu süre zarfında Recep Efendi’nin yerine vekâlet etmek 
üzere Beykoz sakinlerinden Mehmed Nuri Efendi talepte bulunmuş ancak Maârif 
Nezâreti talebin Recep Efendi’nin mektebin açılışında görevi başında bulunmadığı 
durumda değerlendirileceğini bildirmiştir.70 Nezâret, mektepteki imtihanların ta-
mamlanmak üzere olduğunu ve okulun yakında tatile gireceğini gerekçe göstererek 
vekil tayinini gerekli görmemiştir.71 Recep Efendi’nin söz konusu yere gidişi tatil 
süresi içinde olduğundan izin alması gerekli görülmemiş ise de mektep açıldığında 
görevinin başında bulunmaması sebebiyle gerekli işlemler başlatılmıştır.72 Müstafi 
sayılan Recep Efendi’nin yerine Fatih Merkez Rüşdiyesi mubassırı Mustafa Efendi 
tayin edilmiştir.73 Bazı mubassırlar ise yaşlılığı ve rahatsızlığı dolayısıyla emeklili-
ğini istemiş74, bazı hademeler ise istifa ederek görevi bırakmışlardır. Bu durumda 
işi bırakan hademenin yerine yenisi işe alınmıştır.75

Beykoz Rüşdiye Mektebi’nde mektebin tatile girdiği aylarda76 başta muallimler ol-
mak üzere görevli personelin izin kullandıkları ve izinlerini de genellikle mem-

67  BOA, MF.İBT, 155/86, 22 Kanun-ı sâni 1320/4 Şubat 1905; BOA, MF.İBT, 156/71, 156/72, 17 Şubat 1320/2 
Mart 1905; BOA, MF.İBT, 157/107, 8 Mart 1321/21 Mart 1905. İbrahim Ağa mektep personelinin sicil bilgilerinin 
yer aldığı listede mubassır olarak kaydedilmiştir. Bk. Tablo 3.
68  BOA, MF.İBT, 219/87, 14 Kanun-ı sâni 1324/27 Ocak 1909.
69 BOA, MF.İBT, 235/94, 18 Haziran 1325/1 Temmuz 1909.
70 BOA, MF.İBT, 244/84,8 Eylül 1325/ 21 Eylül 1909.
71 BOA, MF.İBT, 235/94.
72 BOA, MF.İBT, 248/54, 22 Teşrin-i evvel 1325/4 Kasım 1909.
73  BOA, MF.İBT, 266/30, 15 Teşrin-i sâni 1325/28 Kasım 1909.
74  Mubassır Hafız Mehmed Efendi’nin böyle bir talebi bulunmaktadır (BOA, MF.İBT, 304/20, 9 Şubat 1326/22 
Şubat 1911).
75  İstifa eden hademe Ali Rıza Efendi’nin yerine Osman Efendi tayin edilmiştir (BOA, MF.İBT, 266/5, 11 Teşrin-i 
sâni 1325/24 Kasım 1909).  Mektepte üç hademeden birisi olan Osman Efendi de görevinden istifa etmiştir (BOA, 
MF.İBT, 306/11, 21 Şubat 1326/6 Mart 1911).
76  Rüşdiye mekteplerinde genel tatil zamanı Ağustos ayının başında başlar ve üçüncü haftasına kadar 20 gün 
devam ederdi. Ayrıca Müslüman ve gayrimüslim rüşdiyeler kendi özel gün ve bayramlarında tatil yapardı (Demirel, 
“Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, s.53). 
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leketlerinde geçirdikleri görülmektedir. Mektepte umûmi imtihanları müteakip 
izne çıkan personele bu izinler, sadece tatil günlerine ait olmak üzere ve mektebin 
açılışı sırasında görevleri başında olmak şartıyla verilmiştir.77 Ancak izin sürelerini 
aşan ve bu nedenle görevlerine son verilen personelle de karşılaşılmaktadır. Mek-
tebin hademesi olan Çemişgezekli Hafız Ahmed Efendi’nin durumu bu türden bir 
örnektir. Üç senedir mektepte hademelik yapan Ahmed Efendi, işi dolayısıyla üç 
aylığına izin alarak memleketine gitmiş ve süre bitiminde dönmek üzere harekete 
geçmiştir. Ancak yolculuk sırasında karantinada bekletildiği için izin süresini aş-
mış ve görevine zamanında başlamadığı için yerine bir başkası tayin edilmiştir.78

3. Talebelerin Sayısı, Başarı Durumu ve Diğer Özellikleri

Beykoz Rüşdiye Mektebi’ne, eğitim-öğretimin başladığı yıl 175 öğrenci kayıt yap-
tırmış, bu sayının 200’e kadar çıkabileceği öngörülmüştü. Talebe sayısının izleyen 
yıllarda bu rakamlara yakın olduğu görülmektedir. Nitekim 1912-1913 yılında 
mektepte toplam 181 talebe79, 1913-1914 yılında ise 191 talebe öğrenim görmekte-
dir. Bu 191 talebenin 4’ü ihtiyat, 116’sı ibtidâi, 71’i de rüşdi kısımda bulunuyordu.80 
Sayının yıllara göre değişiklik göstermesi doğal olmakla birlikte mektep binasının 
fiziki özellikleri itibariyle daha fazla öğrenciye hizmet sunması mümkün görün-
memektedir. Eski bir taş binada ve küçük dersliklerde beşer kişilik sıralarda oturan 
talebeler, eksik araç ve gereçlerle eğitim-öğretime devam etmiş, personel eksikliği, 
kış şartları, hastalıklar ve maddi imkânsızlıklardan doğrudan etkilenmiştir. 

Mektep talebelerinin başarı durumu imtihân-ı husûsî ve imtihân-ı umûmî adıyla 
yapılan sınavlarla ölçülmüştür. İmtihân-ı husûsî, üç ayda bir dersin öğretmeni ta-
rafından; imtihân-ı umûmî ise öğretim yılı sonunda rüşdiye ya da idadi mektep-
leri idaresince tayin edilen mümeyyizler vasıtasıyla şifâhen gerçekleştirilmiştir.81 
Beykoz Rüşdiye Mektebi’nin imtihân-ı husûsî, imtihân-ı umûmî ve ikmal sınavları 
rutin olarak yapılarak kayda geçirilmiştir. Öğretim yılı sonunda yapılan imtihân-ı 
umûmî ile sonuçlar bir cetvel halinde düzenlenerek talebelerin aldıkları notlar, 
mezuniyet dereceleri ve ikmal durumlarına işaret edilmiştir. Mesela; 1913-1914 yı-
lında mektebin rüşdiye 3.sınıf talebesinin sayısı 15 olup bunlardan 3’ü aliyyü’l-alâ 
(9-10), 4’ü alâ (7-8), 5’i karîb-i alâ (5-6) ile mezun olmuştur.82 İbtidâi ile rüşdi sı-
nıflar kıyaslandığı zaman rüşdi kısımda daha fazla talebenin başarısız olduğu ve 
ikmale kaldığı görülmektedir. Müfettiş raporları bu durumun sebeplerini açıkla-
maktadır. Mektebin açıldıktan sonra gösterdiği gelişmeyi ve talebelerin başarı du-
rumunu ortaya koyan bu raporlardan biri mektep açıldıktan 1 yıl sonrasına ait olup 
Dersaâdet Mekâtib-i Rüşdiye Müfettişi Talat Hasan Efendi tarafından yazılmıştır. 
Özellikle ilm-i hesap, coğrafya gibi derslerde talebenin en basit soruları cevaplaya-
madığı veya gerçeklerle örtüşmeyen cevaplar verdiği görülmüştür. Bu durum mek-

77  Mektebin muallim-i evveli Mehmed Halid Efendi’ye tatilde memleketi Karacasu’ya gitmek üzere izin verilmiş-
tir (BOA, MF.İBT, 192/71, 18 Haziran 1323/1 Temmuz 1907).
78  Beykoz Rüşdiye Mektebi Müdüriyeti tarafından durumun kendisine bildirilmesi üzerine Ahmed Efendi, Der-
saâdet Maârif Müdüriyeti’ne bir dilekçe ile müracaat etmiş ve beş kişilik ailesiyle zor duruma düşeceğinden bahisle 
kendisinin boş olan hademeliklerden birine tayin edilmesini rica etmiştir. Sonuç olarak Ahmed Efendi, Kadıköy 
Merkez Rüşdiyesi’ne tayin edilmiştir (BOA, MF.İBT, 312/72, 22 Mart 1327/4 Nisan 1911).
79  BOA, MF.İBT, 456/48. 
80  Mektepte gayrimüslim talebe bulunmuyordu (BOA, MF.İBT, 513/28, vr.4b).
81  Tenger, Rüştiye Mekteplerinin Tarihi Gelişimi, s.125.
82  BOA, MF.İBT, 513/28, vr.1b.

tebin muallim eksikliği kadar dersliklerdeki araç ve gereçlerinin yetersizliği ile de 
doğrudan bağlantılıdır.83 Mekâtib-i Rüşdiye müfettişlerinden Mehmed Efendi’nin 
hazırladığı bir diğer raporda ise mektebin ibtidâi ve rüşdi kısımlarının akademik 
başarısı kıyaslanmış ve başarıya etki eden faktörler ele alınmıştır. Raporun sonuç-
larının değerlendirildiği 25 Mayıs 1907 tarihli yazıya göre mektebin ibtidâi kısmı-
nın talebeleri geçen seneye kıyasla hem sayı olarak artmış hem de daha fazla ilerle-
me kaydetmişlerdir. Oysaki aynı ilerlemeyi rüşdi talebeleri için söylemek mümkün 
değildir. Akademik anlamda birçok eksiklikleri görülen ve üç sınıftan oluşan bu 
kısmın eğitimi sadece iki muallim tarafından yürütülmektedir. Ancak muallimler 
üç sınıfın eğitimine yetişememektedir. Ayrıca mektebin uzaklığı talebenin deva-
mını zorlaştırmaktadır. Mektebin uzaklığı sorunu, maarife ait münasip bir yerde 
yeni bir mektep inşasıyla ele alınmış olmakla birlikte rüşdi kısımda günde 12 saat 
eğitimin yapılabilmesi ancak ilave bir muallimin tayiniyle mümkün olabilecektir. 
Bu sorunlar giderildiği takdirde mektepte eğitimin istenilen seviyeye geleceği ve 
gelişmenin sağlanacağı ifade edilmektedir.84

Talebelerin akademik başarısı kadar hal ve hareketleri de zaman zaman eleştiri ko-
nusu olmuş ve durumla ilgili idarenin dikkati çekilmiştir. Bu noktada muallimlerin 
disiplin ve düzen konusundaki uygulamaları, talebelerin tutum ve davranışlarını 
doğrudan etkilemiştir. Talebeler üzerinde talim ve terbiye anlamında belli bir oto-
rite kuran muallimlerin çeşitli nedenlerle mektepten ayrılması düzen ve intizamın 
bozulmasına sebep olmuştur. Mesela mektebin ilk rüşdiye muallim-i evveli olan 
ve mektepte belli bir otorite kuran Ferid Efendi’nin Beylerbeyi Rüşdiye Mektebi’ne 
gönderilmesi, talebelerin eğitim ve disiplinini olumsuz yönde etkilemiştir. Özel-
likle talebenin mektebe giriş ve çıkışlarda, çarşı ve mahalleden geçişleri sırasında 
sergiledikleri fiil ve hareketler ahlak açısından pek çirkin bulunmuş ve şikâyete 
konu olmuştur. Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi, hem Ferid Efendi’nin mektebe tekrar 
iadesini sağlamak hem de bu sıralarda mektebin ibtidâi kısmının muallim-i evveli 
Mustafa Efendi’nin çocukları dövdüğü haberleri üzerine bahsedilen kişiyi başka 
bir yerde görevlendirmek üzere harekete geçmiştir.85 Muallimlerin tutumları kadar 
mektebin yetersiz fiziki yapısı da bazı karışıklıklara ve düzensizliklere yol açmış, 
adap ve terbiyeye aykırı bazı olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu durum 
daha ziyade tuvalet sırası beklerken ortaya çıkmıştır. Zira mektebin bahçesinde bu-
lunan ve sadece 2 adet olan tuvaletin yetersizliği dolayısıyla talebeler kapı önünde 
birbirini itip kakarak olumsuz davranışlar sergilemişlerdir. Tuvaletlerin suyunu 
dahi dışarıdan taşıyan bevvâbın bütün işlere yetişmesi ve talebeyi kontrol etmesi 
mümkün değildir.86 Ayrıca talebeler arasında civar köylerden mektebe vapurla ge-
len talebelerden bazıları yolculuk sırasında tehlikeli ve adaba aykırı davranışlarda 
bulunmuştur. Öyle ki vapurda kaptan köprülerinin üzerinde oynayan, düdük çalan 
ve koşan talebeler şikâyete neden olmuştur. Bu tarz hareketlere karşı talebelerin 
ikaz edilmesi amacıyla Beykoz Rüşdiyesi muallim-i evvelliğine yazı yazılmıştır.87

83  Müfettiş, raporunda mektepteki altı sınıfın sadece bir tek yazı tahtasıyla idare ettiğini ifade etmiştir (BOA, 
MF.İBT, 170/20, 17 Eylül 1321/30 Eylül 1905).
84 BOA, MF.İBT, 190/100.
85  Başka bir mektebin muallimi ile becayiş edilmek istenen Mustafa Efendi’nin görevindeki gayreti dikkate alına-
rak becayişten vazgeçilmiştir (BOA, MF.İBT, 174/23, 15 Mart 1322/28 Mart 1906).
86  BOA, MF.İBT, 170/20, 17 Eylül 1321/30 Eylül 1905.
87  Aynı yazı Emirgân ve Beylerbeyi rüşdiyeleri muallim-i evvelliklerine de gönderilmiştir (BOA, MF.İBT, 203/91, 
19 Şubat 1323/3 Mart 1908).
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Bulaşıcı hastalıklar da mektebin eğitim ve öğretimini sekteye uğratmış dolayısıyla 
başarıyı etkilemiştir. Bu durum, mektep açıldıktan kısa bir süre sonra (5 Kasım 
1904) ortaya çıkmış ve mektep eğitim ve öğretime ara vermek zorunda kalmıştır. 
Zira belediye tabibi tarafından verilen raporda bazı talebelerde kuşpalazı ve kızıl 
hastalığı görüldüğü ve hastalığın yayılma eğiliminde olduğu ifade edilmiş, geliş-
meler üzerine muallim-i evvel, hastalık sona erene kadar mektebin geçici olarak 
tatil edildiğini bildirmiştir.88 1910 yılında mektepte bu kez kızamık hastalığı gö-
rülmüş, mektebin müdürü Vehbi Efendi, doktorların tavsiyesi üzerine mektebin 
15 gün süreyle tatil edilmesinin zorunlu olduğunu İstanbul Maarif Müdüriyetine 
bildirmiştir.89

4. Mektepte Yapılan Teftişler

Müfettiş raporları, dönemin eğitim-öğretim durumunu yansıtan kayda değer ev-
raklar arasında bulunmaktadır. Bu raporlarda mektep binalarının fiziki durumu, 
öğrenci sayısı, imtihanlar, okulda meydana gelen olaylar gibi eğitim ve öğretimi 
yakından ilgilendiren birçok noktayı görmek mümkündür. Devlet, bu raporlar 
sayesinde mekteplerin eksik ya da yetersiz olan yönlerini görmüş, sayısı artan ya 
da azalan öğrencilerle ilgili tedbirler almış, başarı durumu hakkında bilgi sahibi 
olmuş ve okullarda olağan dışı gelişen olaylara müdahale edebilmiştir. Bu teftişler 
Mekâtib-i Rüşdiye müfettişleri, il maarif müdürleri ya da memurları tarafından 
yapıldığı gibi Teftiş Heyeti ve Seyyar Müfettiş Heyeti’nin kurulmasıyla birlikte ma-
arif müfettişleri tarafından da yerine getirilmiştir. Bu kapsamda maarif müfettişleri 
üç kısma ayrılmış; geniş yetkilere sahip müfettişler, umûmi müfettişler ve vilayet 
maarif müfettişleri olarak isimlendirilmiştir.90

Beykoz Rüşdiye Mektebi de zaman zaman gönderilen müfettişlerce teftiş edilmiş, 
teftiş raporları Maarif Nezâreti’nce değerlendirilmiştir. Mekâtib-i Rüşdiye mü-
fettişlerinin hazırladığı bu raporlarda gerek mektebin fiziki ve tefrişat açısından 
yetersizlikleri gerekse talebelerin ihtiyaçları gündeme getirilmiş, eğitimin kalitesi 
hakkında görüş bildirilmiştir. Yeni açılan bir okul olması dolayısıyla birçok eksik-
lik ve ihtiyacın söz konusu olduğu okulda muallimlere ait bir kürsü dahi bulun-
mamaktadır. Ayrıca cami olarak ayrılan yerde hasır olmadığından talebeler kuru 
tahtalar üzerinde namaz kılmakta, ayakkabılarını koyacak bir yer dahi bulama-
maktadır.91 Bunun yanında mektebin su ihtiyacı da çözülmesi gereken bir sorun 
olarak ortada durmaktadır. Zira 6 sınıfı olan mektebin gerek içme gerekse abdest 
almakta kullanılan suyunun getirtildiği yerlerde çökmeler meydana gelmiş, üstelik 
içme suyunun sağlığa uygun olmadığı anlaşılmıştır. Mektebin işlerini ve kapıcılık 
hizmetini gören hademenin on çeşmeden günde 7-8 teneke su taşımak durumun-
da olduğundan bahseden İshak Efendi, bu sorunun çözülmesi gerektiğine işaret 
etmiştir.92 Bu teftişten 7 ay sonra bu kez Zükur ve İnas Mektepleri Müfettişi İb-
rahim Hilmi Efendi’nin mektebi teftiş ettiği görülmektedir. Teftiş sonuçlarını bir 
rapor halinde Maarif Nezâreti’ne sunan İbrahim Hilmi Efendi’nin dikkat çektiği 

88 BOA, MF.İBT, 152/55, 23 Teşrin-i evvel 1320/5 Kasım 1904.
89  BOA, MF.İBT, 261/8, 25 Kanun-ı sâni/7 Şubat 1910.
90  Bu konuda geniş bilgi için bk. Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s.394-398.
91 BOA, MF.İBT, 188/79, 2 Nisan 1323/15 Nisan 1907.
92 BOA, MF.İBT, 206/30, 24 Mart 1324/6 Nisan 1908. 

hususlar iki noktada toplanabilir. Bunlardan biri mektebin ihtiyaçları diğeri de 
eğitimin durumudur. Kasım ayında okulu teftiş eden İbrahim Hilmi Efendi, ibti-
dâiyeden başlamak üzere bütün sınıfları gezmiş, eğitim personelini ve 150 kadar 
talebeyi yakından gözlemleyerek büyük bir gayret ve çaba içerisinde olduklarını 
görmüştür. Kasım ayı olmasına rağmen mektebe henüz soba alınmadığını ancak 
birkaç gün kadar önce iki hayırseverin dershanelerde kullanılmak üzere 5 adet 
sobayı hediye ettiğinin haberini aldığını ifade etmiştir. Önceki teftişlerde dikkat 
çekilen eksiklikleri tekrar vurgulayan müfettiş, dershaneler için 6 adet kürsü ile 3 
adet hasıra ihtiyaç duyulduğunu bildirmiştir. Müfettişin işaret ettiği noktalardan 
birisi de mektebin su sorunu ve bu sorunun çözülmesi için çaba harcayan hademe 
İbrahim Ağa’nın durumuyla ilgilidir. Rapora göre mektebin suyu 15 dk. uzaklıktan 
getirilmekte ve bu iş için İbrahim Ağa günlük yirmi sefer su taşımaktadır. Okuldaki 
diğer hizmetlere de yetişmeye çalışan İbrahim Ağa’nın aldığı maaş kalabalık olan 
ailesini geçindirmeye yetmemektedir. Müfettiş, eğitim personelinin de hademenin 
maaşına zam yapılmasını istediklerini ifade etmiştir.93 Raporlarda mektebin ısın-
ma meselesine de değinilmiş, soba ile ısıtılan mektebin ihtiyaç duyduğu odun ve 
kömüre yer verilmiştir.94

Raporlar, müfettişlerin sadece eğitim-öğretim işleri ile değil mekteplerin her türlü 
durumu ile yakından ilgilendiklerini ortaya koymaktadır. Müfettişlerin raporların-
da kaydettiği bu hususların bir an önce giderilmesi için daireler arası yazışmalar 
yapılmıştır. Buna göre saka vasıtasıyla suyun temin edilmesine yönelik olarak aylık 
20 kuruşun mektebe verilmesi talebi muhasebeye havale edilmiştir.95

5. Mektebin İhtiyaçları

Mekteplerin bina dışında en temel ihtiyaçlarını ısınma, aydınlanma, dersliklerin 
tefrişatı ve eğitim-öğretim malzemelerinin eksiksiz temin edilmesi oluşturmakta-
dır. Yeni açılan ve giderek talebe sayısı artan bir mektepte, bu ihtiyaçların gerek 
müfettiş raporlarıyla gerekse mektebin muallim-i evvellerinin talep yazılarıyla 
Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi’ne bildirildiği görülmektedir. Beykoz Rüşdiye Mektebi 
de açılmadan önce ihtiyaçları muallim-i evvel vasıtasıyla ilgililere bildirilmiştir. Bu 
ihtiyaçların başında sıra tedariki gelmektedir. Mektebe 175 talebenin kaydedile-
ceğinden ve sayının 200’e ulaşmasının beklendiğinden bahisle sıra sayısının art-
tırılması istenmektedir. Daha önce beşer kişilik 20 sıra talep edilmiş, ancak son 
durumda artan talebe sayısına bağlı olarak 20 sıraya daha ihtiyaç duyulmuştur.96 
Ayrıca sıralarla birlikte 6 adet muallim kürsüsü ile 6 adet rakam tahtası; yemekha-
ne için sıraları ile birlikte 30 kişilik masanın 1 Eylül 1904 tarihinde mektebe teslim 
edilecek şekilde imal ettirilmesi istenmiştir.97 Ancak aradan geçen 1 yıla rağmen 
mektebin eksikliklerinin giderilemediği anlaşılmaktadır. Zira mektebin zemin ka-
tında bulunan kârgir yemekhaneye hâlâ sıra konulamadığı, talebenin yemeklerini 
dershane, koridor, kapı önü gibi yerlerde yediği dolayısıyla etrafa saçılan yemek 
93 BOA, MF.İBT, 199/46, 22 Teşrin-i sâni 1323/5 Aralık 1907.
94  Odun ve kömürü kalmayan mektebin kış geçinceye kadar yakacak ihtiyacının karşılanması için Levâzım Müdü-
riyeti’ne bilgi verilmiştir (BOA, MF.İBT, 224/99, 19 Şubat 1324/4 Mart 1909).
95 BOA, MF.İBT, 206/30.
96  İlave yirmi sıranın imal ettirilerek mektebe teslimi hususu Mübayaat Komisyonu’na havale edilmiştir (BOA, 
MF.İBT, 150/128, 30 Ağustos 1320/12 Eylül 1904). 
97 BOA, MF.İBT, 149/112.



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 10191018

ve ekmek parçalarının ayaklar altında ezilerek çiğnendiği müfettiş raporlarına da 
yansımıştır.98 Mektebin eksikliklerinin tespit ve talep edilmesine rağmen bu talep-
lerin ihtiyaçları karşılamaya yetmediği, izleyen yıllarda yeni taleplerin söz konusu 
olduğu görülmektedir. 1906 yılında yeni eğitim-öğretim yılı başladığında mekte-
bin muallim-i evveli 6 adet kürsü, 4 adet rakam tahtası, 2 m uzunluğunda 8 adet 
sıra tahtası, 1 m yüksekliğinde ve 2 m uzunluğunda 3 adet yemek masası, tenef-
füslerde talebelerin oturması için 50 cm yüksekliğinde ve 3 m uzunluğunda 8 adet 
kanepeye ihtiyaç duyulduğunu bildirmiştir.99 En fazla dile getirilen ihtiyaç ise sıra 
olmuştur. Sıra ihtiyacı mektep açıldıktan sonra da artarak devam etmiştir. Sıraların 
bir kısmı başka mekteplerden temin edilmiştir. Mesela; 5 adet sıranın büyük bir 
kayıkla Emirgân Rüşdiye Mektebi’nden aldırılması için Beykoz Kaymakamlığı’na 
yazı gönderilmiştir.100 Yine mektepte kullanılmak üzere 2 adet yazıhane ile 1 adet 
kütüphanenin Maârif Nezâreti fazlasından gönderilmek üzere Mekâtib-i Rüşdiye 
İdaresi’nden talepte bulunulmuştur.101

Dershanelerin tefrişi kadar aydınlatılması da önem arz etmektedir. Aydınlatmanın 
fener ve mumlarla sağlandığı ve açılıştan kısa bir süre sonra mektep için 150’şer 
adet fener ve mumun verilmesi için ilgili evrakın muhasebeye gönderildiği tespit 
edilmektedir.102

Mektebin ısıtılmasında ise sobalarda yakılan odun ve odun kömürü kullanılmıştır. 
İhtiyaç duyulan odun ve kömür Beykoz ormanlarından temin edilmiştir.103 Bey-
koz Rüşdiye Mektebi’nin kışlık yakacak ihtiyacı yıllık 15 çeki odun ve 1.500 kilo 
kömürden ibaretti. Dershanelerdeki sobalar eski usul üzere duvar sobaları oldu-
ğundan sınıfları istenilen derecede ısıtmak mümkün olamamıştır. Üstelik mekte-
bin muallim-i evvelinin bildirdiğine göre kış ortasına kadar 15 çekilik odunla idare 
edilmiş, yakacak odun kalmadığından mangallarda kömür yakılmaya başlanmış, 
mahallin şartlarından dolayı derslikler oldukça rutubetli olduğundan bazı tale-
beler hastalanmaya başlamıştır. Bu noktada muallim-i evvel, Mekâtib-i Rüşdiye 
İdaresi’ne gönderdiği 29 Ocak 1907 tarihli yazısında daha büyük sıkıntıların ya-
şanmaması için mektebin başka bir yere naklini ya da kömür istihkakının oduna 
dönüştürülerek her bir sınıf için birer adet olmak üzere 6 adet sobanın borularıyla 
birlikte en kısa zamanda mektebe gönderilmesini istemiştir.104

Talebelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak mektebin bahçesinde bir bak-
kal dükkânının işletildiği tespit edilmektedir. Mektebin bevvâbı tarafından işletilen 
bakkal dükkânı talebelerin ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Mektebin 
muallim-i evveli, Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi’ne gönderdiği yazıda bakkalın işletme-
sine Kazım Ağa’nın talip olduğunu ve aylık 100 kuruş ile bahsedilen kişiye ihale 
edilmesini talep etmiştir.105 Ancak bakkal dükkânının temizliğine dikkat edilmedi-
98  BOA, MF.İBT, 170/20, 17 Eylül 1321/30 Eylül 1905.
99  BOA, MF.MKT, 181/23, 24 Ağustos 1322/6 Eylül 1906. 
100 BOA, MF.İBT, 156/117, 22 Şubat 1320/7 Mart 1905.
101 BOA, MF.İBT, 235/20, 1 Haziran 1325/14 Haziran 1909.
102 BOA, MF.İBT, 156/116, 22 Şubat 1320/7 Mart 1905. 
103  Maârif-i Umûmiye Nezâreti’nin 17 Kasım 1915 tarihli yazısından anlaşıldığına göre mekteplerin 18.000 çeki 
odun ve 150.000 kıyye kömüre ihtiyacı bulunmaktadır. Bahsedilen yakacaklar piyasa fiyatlarıyla Beykoz ormanla-
rından tedarik olunmaktadır (BOA, ML. EEM, 1174/24).
104 BOA, MF.İBT, 185/99.
105  BOA, MF.İBT, 174/8, 5 Mart 1322/18 Mart 1906.

ği, içerisinin son derece pis olduğu ve burada satılan yiyeceklerin talebelerin sağlığı 
açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür. Rüşdiye İdaresi, talebeler arasında her-
hangi bir hastalığa meydan verilmemesi için dükkânın temizliğine dikkat edilmesi 
aksi takdirde bütün sorumluluğun muallim-i evvelde olduğu yönünde mektebe bir 
uyarı yazısı göndermiştir.106 

6. Mektep İçin Yeni Yer Arayışları İle Mevcut Mektepte Yapılan Tamir ve İnşa 
Faaliyetleri

Beykoz Rüşdiye Mektebi, eğitim ve öğretime bir “hane”de başlamasına rağmen yeni 
bir mektebin inşa edilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmiştir. Mevcut binanın eski 
ve yetersiz oluşu bu sorunu sürekli gündemde tutmuş, yeni bir mektep inşası için 
çeşitli öneriler ortaya atılmıştır. Bunlardan biri Beykoz’da İshak Ağa Bayırı denilen 
yerde maarife bırakılan 800 arşın büyüklüğündeki arsaya107 kârgir bir rüşdiye mek-
tebi inşa edilme düşüncesidir. Maarif-i Umûmiye Nezâreti’nin 15 Ocak 1906 tarihli 
yazısı ile Beykoz Kaymakamlığı durumdan haberdar edilmiş, inşaat masraflarının 
karşılanması amacıyla halktan toplanacak aynî veya nakdi yardımın miktarı sorul-
muştur. Ancak Beykoz Kaymakamlığı, Maârif-i Umûmiye Nezâreti’ne gönderdiği 
12 Mart 1906 tarihli yazı ile yeni bir öneride bulunmuştur. İlgili yazıda mektep yeri 
olarak önerilen İshak Ağa Bayırı’ndaki arsanın Beykoz ve Yalı köyüne uzaklığı ve 
yollarının tesviye edilmemiş olması gerekçe gösterilerek talebelerin mektebe gidiş 
ve gelişlerinde büyük zorluklar çekeceğinden bahsedilmiş, bunun yerine arsanın 
satılarak bedelinin “maârif-i inşaiyye”ye katılması ve Beykoz’da vapur iskelesinin 
yanında bir mektep inşa ettirilmesi gündeme getirilmiştir. Bahsedilen yer sahilde 
olup odunluk olarak kullanılmakta ve hiçbir kimsenin tasarrufu altında bulunma-
maktadır. Kaymakamlık buradan ayrılacak 800 veya 1.000 zira yerin mektep için 
yeterli olacağını, masrafının ise İshak Ağa Bayırı’ndaki arsadan elde edilecek 100 
Osmanlı altını ile halktan toplanacak 300-400 lira belki de daha fazla bir iane ile 
karşılanabileceğini ifade etmiştir. Hatta bu konuda zaman geçirilmeksizin çalışma-
lara başlanması ve iane toplanması için de izin verilmesini istemiştir. Kaymakam-
lığın önerisi üzerine Maârif-i Umûmiye Nezâreti, ilgili yerin mektep için elverişli 
olup olmadığını araştırmak üzere Mekâtib-i ibtidâiye Baş Kâtibi Bedreddin Bey ile 
Mimar Pavli Efendi’yi görevlendirmiştir. Görevlilerin 15 Mayıs 1906 tarihinde ha-
zırladıkları rapor, yeni bir öneriyi gündeme getirmiştir. Buna göre keşfedilen yerin 
zemini gayet çürük olup sağlamlaştırmak için 10 m. uzunluğundaki kazıklarla te-
mel ve rıhtım inşa etmek gerekecektir. Aksi halde inşa edilecek mektebin dayanık-
lılığından söz etmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca mektebin etrafına muhafaza 
duvarı ve parmaklıklar ile tuvaletler yaptırılması gerekmektedir. Bu durumda bina 
dışına yapılacak diğer inşaatlar ertelense bile ortaya büyük bir maliyet çıkmaktadır 
ki bu maliyet 205.309 kuruş olarak hesap edilmiştir. Bunun yerine odunluk mahal-
linden vazgeçilerek 500-600 lira sarfıyla ve halkın da yardımıyla mevcut arsa üze-
rine veya arsanın satışıyla köy içinde daha uygun bir binanın düşük ücretle satın 

106  BOA, MF.İBT, 206/62, 27 Mart 1324/9 Nisan 1908.
107  Bu arsa, Beykoz’da Yalı köyündeki İshak Ağa Bayırı’nda Mehmed Bican Efendi ile Ayşe ve Cemile hanımların 
arsasından ayrılmıştır. Dağ yolunda Ekmekçi Bayırı Caddesi’nde 7. adada bulunan arsaya inşası kararlaştırılan mek-
tebin harita ve keşifnamesinin tanzimiyle ilgili çeşitli yazışmalar yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. BOA, MF.MKT, 
906/49-2; BOA, MF.MKT, 824/25; BOA, MF.MKT, 965/50; BOA, MF.MKT, 978/85 (Bu yazışmalar 1904-1907 
yılları arasında yapılmıştır).
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alınmasıyla bir mektep inşa ettirilmesi mümkün olabilecektir. Önerileri ve raporun 
sonuçlarını değerlendiren Maârif-i Umûmiye Nezâreti, mektep inşası için düşük 
ücretle istimlâk edilecek uygun bir arsa bulunması veya mevcut arsanın satılarak 
halkın yardımıyla gerek mevki gerekse bina itibariyle mektep olmaya elverişli bir 
hanenin satın alınması yönünde karar vermiştir.108    

Resim I: Beykoz’da İnşa ettirilmesi Düşünülen Rüşdiye Mektebi’nin Planı109 

Eğitim ve öğretimin hâlihazırda devam ettiği mektep binasında ise ilk tamirler 
aslında bina daha mektep olarak kullanılmadan önce gündeme gelmiş, binanın 
eksiklikleri ve yapılması gerekenler müfettiş raporlarıyla sürekli olarak vurgulan-
mıştır. Çünkü mektep olarak kullanılan bina, kârgir ve eski bir bina olup tam olarak 
tamir edilmeden ve çevre düzenlemesi yapılmadan eğitime başlamıştır. Mektebin 
açılmasından 2-3 yıl sonra yapılan teftişlerde binanın ve çevresinin talebeler için 
tehlike oluşturduğuna dikkat çekilmiş, kazaya meydan verilmemesi için tedbir 
alınması gerektiği bildirilmiştir. Müfettiş İshak Efendi’nin 15 Nisan 1907 tarihli 
yazısı ile mektebin içindeki sıvaların parça parça döküldüğü, talebelerin gelip geç-
108  BOA, MF.MKT, 906/49.
109  BOA, MF.MKT, 906/49.

tiği ve teneffüs yaptıkları yerlere mektebin taş duvarlarının sokak kapısı üstünden 
taş, tuğla ve kiremit parçalarının düştüğü rapor edilmiştir. Bütün bunlar talebe için 
her an bir kazaya sebep olabilecek durumlardır. Rapor doğrultusunda mektebin 
tamirine yönelik iş ve işlemler mimarlığa havale edilmiş110 ve tamirat 1907 yılının 
aralık ayında tamamlanmıştır. Tamirat çerçevesinde mektebin badanası yapılmış, 
camları yenilenmiş, kaldırımları onarılmış, ayakkabılıkları imal ettirilmiş; halı, yazı 
tahtası ve sandalye gibi ihtiyaçları temin edilmiştir. Tamir için nakliye ve işçi ücret-
leri dâhil olmak üzere 600 kuruş harcanmış, bu meblağ Müfettiş Mehmed ve Mus-
tafa Efendiler eliyle sarf edilmiştir.111 Mektepte yapılan tamirlerin esaslı tamirler 
olmadığı, sadece görünüşteki eksiklikleri giderdiği birkaç yıl sonra meydana gelen 
kazadan anlaşılmaktadır. 31 Mart 1909 tarihinde mektebin ibtidâiye 3. sınıf talebe-
leri sınıfta iken ders sırasında iki talebenin üzerine tavandan sıva parçaları düşmüş 
ve talebeler parmaklarından yaralanmıştır. Olay üzerine mektebe belediye doktoru 
davet edilmiş ve talebelerin yaraları sardırılmıştır. Doktorun gerek bu raporunda 
gerekse daha önce verdiği raporlarda belirttiği hususlar son derece önemlidir. Ra-
porda mektep binasının sağlık açısından uygun olmadığına dikkat çekilmiş, harap 
durumuna en kısa zamanda çözüm bulunması istenmiştir. Hakikaten mektebin 
muallim-i evveli de kazadan bir gün sonra Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi’ne gönderdiği 
yazıda aynı sıkıntıları dile getirmiş, dershanelerin son derece rutubetli olduğundan 
bahisle talebelerden bazılarının başının ağrıdığını ve hastalandığını bildirmiştir. 
Ayrıca mektebin duvarlarının çatlak olduğunu ve daha büyük zararların yaşanma-
sından endişe duyduğunu paylaşan muallim-i evvel, mektebin Beykoz’dan 20 dk. 
uzaklıkta bulunmasının da talebeleri zorladığına işaret etmiştir. Muallim-i evvelin 
önerisi, mektebin başka bir yere nakledilmesi ya da şimdiki binanın mükemmel bir 
şekilde tamir ettirilmesidir. Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi ise gelen yazılara verdiği ce-
vapta ileride bütçenin elvermesi halinde Maârif Nezâreti’ne ait arsaya mükemmel 
bir bina yaptırılacağını, şimdilik mektebin kirasının yine mahallince karşılanmak 
üzere ya münasip bir yere nakli ya da mevcut binanın mükemmel bir şekilde tamir 
ettirilmesi için Beykoz Kaymakamlığı’na yazı yazılmasını kararlaştırmıştır.112 Bu 
arada mektep binası “Hazine-i Hassa’ya” ait iken “Hazine-i Celîle”’ye devredilmiş 
ve kira bedelinin ödenmesiyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıkmıştır. Bina kirasını 
bir süredir ödeyen Beykoz eşrafından Hacı Mustafa Bey, bundan sonra bu bedeli 
ödeyemeyeceğini bildirmiştir. Gelişme üzerine İstanbul Maârif Müdürlüğü, Maârif 
Nezâreti’ne gönderdiği bir yazı ile Beykoz’a yakın Yalı köyünde maarife ait bulunan 
800 zira arsa üzerine yeni bir mektep inşa edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Ancak 
Nezâret, 1325/1909-1910 yılı bütçesinde inşaatın karşılığı olmadığını 1326/1910-
1911 yılı bütçesine de karşılık konulamadığını ifade etmiştir. Bunların ötesinde 
mektebin çok acil çözüm bekleyen bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Mesela mek-
tepte yemekhane, tuvalet ve gezinti yerlerine ihtiyaç vardır. Ayrıca yazı tahtaları ile 
sıraların bir an önce imal ettirilerek mektebe gönderilmesi gerekmektedir. Maâ-
rif-i Umûmiye Nazırı ile Muhasebât Dairesi Müdürü’nün müşterek olarak Maliye 
Nezâreti’ne gönderdiği 21 Kasım 1909 tarihli yazıda yemekhane ve gezinti yerleri-
nin daha sonra yapılmak üzere ertelendiği haber verilmiş, binanın bedelsiz olarak 
eskiden olduğu gibi mektep olarak kullanılmasına izin verilmesi talep edilmiştir. 

110 BOA, MF.İBT, 184/9, 188/84.
111  BOA, MF.İBT, 201/9, 13 Kanun-ı evvel 1323/26 Aralık 1907.
112  BOA, MF.MKT, 1114/21.
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Ancak Maliye Nezâreti, binanın kira gelirinin şu anki yılın bütçesine dâhil edilmesi 
dolayısıyla terk edilmesinin mümkün olmadığını ifade etmiş ve kirasının Maârif 
Nezâreti’nce ödenmesinin uygun olacağına karar vermiştir.113

Bu şartlarda mektebin taşınması ya da yeni bir mektep inşası söz konusu olma-
dığına göre mektebin tamir edilerek eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda mektebin tamirine yönelik ilk keşif belediye dairesi 
mühendisi tarafından yapılmış ve 5 Aralık 1910 tarihinde bir rapor hazırlanmıştır. 
Rapora göre binanın iç kısımlarının sıvası yapılacak, kiremitleri aktarılacak, üzeri 
Frenk kiremidi kaplı yeni bir yemekhane (taamhane) inşa edilecektir. İşçi ücretleri 
ve nakliye masrafları dâhil olmak üzere toplam masrafın 8.125 kuruş olarak hesap-
landığı tamiratta yemekhane için harcanacak meblağ 7.865 kuruşa ulaşmaktadır. 
Bu durumda binanın sıva işleri ile kiremit aktarması için sadece 260 kuruş harcan-
ması planlanmaktadır. Ancak mektebe yeni bir yemekhane inşası ve sarf edilecek 
meblağ İstanbul Defterdarlığı tarafından pek de uygun görülmemiştir. Zira maârif 
idaresinin mektep kirası olarak yıllık 3.000 kuruş ödediği ve binanın tahliyesi ha-
linde hiçbir işe yaramayacak yemekhane için 7.865 kuruş harcanmasının doğru 
olmadığı Maliye Nezâreti’ne bir yazı ile bildirilmiştir. Maliye Nezâreti ise binanın 
tamiri için sarf edilecek 260 kuruşun ödenmesini istemiş, yemekhanenin gereklili-
ğine de işaret ederek konunun maârif idaresi ile görüşülmesini kararlaştırmıştır.114

Mektep binasının tamiratına yönelik bir diğer keşif, mektep müdürünün tale-
bi üzerine bölgeye giden emlâk-ı emiriyye mühendisi tarafından yapılmış, kaza 
meclisinin tasdik etmesiyle birlikte keşif raporu bir defter halinde İstanbul Vilayeti 
Defterdarlığı’na sunulmuştur. Ekim 1911 tarihli keşif defterine göre mektep bina-
sında tamir edilecek kısımlar şu şekilde özetlenebilir:

1. Tavan sıvalarının elden geçirilmesi.

2. Üst kat merdiven başındaki sıvaların elden geçirilmesi (Mermer kireci ile üç kat 
badana yapılması).

3. Eşya konulmak üzere yaptırılan mektep deposunun çatı tamiri, kiremitlerinin 
ve kirişlerinin değiştirilmesi.

4. Odunluktaki çökmüş çatının kaldırılması ve yeni çatı inşa ettirilmesi.

5. Çatı altı kaplaması için 2 adet çam satın alınması.

6. Asıl mektep binasının çatısının bütünüyle kiremit aktarmasının yapılması ve 
bu amaçla toplam 504 adet Marsilya kiremidinin satın alınması.

7. Yağmur borularının temizlenmesi.

8. İlave yağmur borusu alınması (Borular çinkodan olmak üzere yer tahtasıyla 
birlikte satın alınacaktır).

113  Maârif Nezâreti’ne gönderilen 15 Teşrin-i sâni 1325/28 Kasım 1909 tarihli yazı: BOA, Maliye Nezâreti Em-
lâk-ı Emiriyye Müdüriyeti (ML.EEM), 773/15.
114 BOA, ML.EEM, 827/31.

9. İlave yağmur dereleri konulması (çinkodan olmak üzere yer tahtasıyla birlikte 
satın alınacaktır).

10. Mektep bölümlerini temizlemek amacıyla tutulacak işçilere ücret ödenmesi.

11. Mektep bölümlerinin çimento ile sıvanması.

12. Mektep içinde yapılacak diğer tamiratlar.

Mektebin tamiri için harcanacak meblağ toplam 4.154 kuruş olarak belirlenmiştir. 
Keşif defteri 13.Belediye Dairesi mühendisi ile Heyet-i Fenniyye Mimarı tarafın-
dan da tasdik edilmiş ve ilgili meblağın ödenmesi için İstanbul Defterdarlığı’na 
talimat verilmiştir.115

Yüzeysel tamirlerle eğitim-öğretime devam eden Beykoz Rüşdiye Mektebi için en 
büyük hasar ise bir deprem sonrasında ortaya çıkmıştır. İstanbul’u yakından etki-
leyen deprem 9 Ağustos 1912 tarihinde Mürefte-Şarköy hattında meydana gelmiş, 
13 Eylül 1912’de ise kuvvetli bir artçı şok yaşanmıştır.116 Deprem dolayısıyla mek-
tebin bazı duvarlarıyla kalın sıvalı tavanları çatlamış hatta bir kısmı da düşmüştür. 
Mektep müdüriyetinin durumu İstanbul Maârif Müdüriyeti’ne bildirmesi üzerine 
tamir için bütçe imkânları araştırılmış ancak vilayet bütçesinden gereken meblağın 
ödenmesinin mümkün olmadığı, tahsisin gelecek yılın bütçesine bırakılacağı ifa-
de edilmiştir. Bu durumda tamiratın tehir edilmesi sonraki dönemde daha büyük 
masraflara yol açabilecektir. Esasen mektep binası emlâk-ı emiriyyeye ait olduğu 
için Maârif-i Umûmiye Nazırı 2 Aralık 1912 tarihli tezkire ile tamir masrafının 
Maliye Nezâreti tarafından karşılanmasını talep etmiştir. Nezâret, İstanbul Vila-
yeti Defterdarlığı’na 14 Aralık 1912 tarihli bir yazı göndererek mektep binasının 
keşfinin yapılmasını istemiştir.117 Nitekim Emlâk-ı Emiriyye Mimarı Nuri Efendi 
tarafından mektep binası kontrol edilmiş ve 29 Ocak 1913 tarihli bir keşif defteri 
düzenlenmiştir. Keşif defterindeki bilgilere göre Beykoz Rüşdiye Mektebi’nde ta-
mir ve inşası söz konusu olan kısımlar şu şekilde sıralanabilir:118

1. Mektep binasının kiremitleri çeşitli yerlerinden akıttığı için buralardaki kırık 
kiremitlerin değiştirilmesi, yağmur derelerinde çürümüş olan çinkoların yenilen-
mesi.

2. Çatısının aktarılması

3. Çinko derelerinin tamir edilmesi ve yenilenmesi.

4. Aşağıdaki ezik yağmur borusunun boru, dirsek ve diğer kısımlarının imal et-
tirilmesi.

115  Maliye Nezâreti’nin 27 Teşrin-i sâni 1327/10 Aralık 1911 tarihli yazısı: BOA, ML.EEM, 878/38. 
116  Cem Yaltırak, Bedri Alpar, Yıldız Altınok, “Mürefte-Şarköy Depremi: Ganos Fayı’nın 9 Ağustos 1912 Depreminde 
Atımı, Kırık Uzunluğu, Büyüklüğü, Karakteri ve Aynı Yörede Olan Tarihsel Depremler” Aktif Tektonik Araştırma 
Grubu Altıncı Toplantısı (Atag-6) Bildiri Özleri, MTA Genel Müdürlüğü, 21-22 Kasım 2002, Ankara, s.90.
117  BOA, ML.EEM, 953/9-1, 953/9-6. 
118 BOA, ML.EEM, 953/9-3.
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5. Mektebin içinde, çatı arasında, bodrum katında ve bakkal dükkânı olarak kul-
lanılan yerlerde dökülmüş sıvaların kireç ve kumla oluşturulan halis harçla sıvan-
ması.

6.  Tavan arasında açılır kanatlı çerçevenin alt başlığı çürümüş olduğundan salt 
başlığının yenilenmesi.

7. Bodrum katında helâ çerçevesi kasası mevcut olup çıralı kalastan doğrama-
cıkâri çerçeve imal ettirilmesi.

8. Merdiven başında giriş üzerindeki pencerenin alt söve, denizlik ve diğer kısım-
ları çürümüş olduğundan çıralı kalastan tamirlerinin ve sıvalarının doğramacıya 
yaptırılması.

9. Bahçe kapısının alt başlığının etraf kasası çürümüş olduğundan doğramacıya 
tamir ettirilmesi; kapının kilit, menteşe ve diğer yerleriyle birlikte etrafının sıvana-
rak onarılması.

10. Mektebin giriş kapısının kilidi bozulmuş olduğundan yenilenmesi.

11. Mektebin bodrum katı ve merdiven parmaklıkları harap olduğundan mevcut 
küpeştesiyle çıkrıkçıkâri parmaklıkların yenilenmesi.

12. Mektebin harap olmuş pencere panjurlarının çıralı kalastan doğramacıkâri tar-
zında imal ettirilmesi; menteşe, kanca vs. ile diğer bütün müştemilâtlı panjurların 
yenilenmesi.

13. Mektebin girişi üzerinde bulunan balkonun mermer taşları birbirinden ayrıl-
mış olduğundan taşların aralarının çimentolu harçla sıvanması, akıntının engel-
lenmesi.

14. Mektebin iç badanası bozulmuş olduğundan küçük çatlakların alçı ile sıvana-
rak ezme mermer kireci ile üç kat badana ettirilmesi.

15. Mektebin 1. kat sofası, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf derslikleri, 2. 
katı ve tuvaletlerinin badana ettirilmesi.

Mektebin tamiratında sarf edilecek meblağ, nakliye ve diğer masraflar düşünül-
düğünde 3.372 kuruş olarak hesaplanmıştır. Keşif raporu, İstanbul Vilayeti Defter-
darlığı vasıtasıyla Maliye Nezâreti’ne iletilmiştir.119 Ancak devam eden Balkan Sa-
vaşları nedeniyle tamirata kaynak tahsis edilememiş ve 7 Mart 1915 tarihli yazı ile 
tamirin ertelenmesine karar verilmiştir.120 Cevabın keşif raporunun iletilmesinden 
yaklaşık 2 yıl sonra verilmesi de düşündürücüdür. Bu gecikme ve verilen olumsuz 
cevap devletin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçle doğrudan bağlantılıdır.

119  BOA, ML.EEM, 953/9-2, 19 Kanun-ı sâni 1328/1 Şubat 1913.
120  BOA, ML.EEM, 953/9-5, 22 Şubat 1330/7 Mart 1915.

Sonuç

1904 yılında iki katlı kârgir bir binada ibtidâi ve rüşdi kısımları ile birlikte faaliyete 
geçen Beykoz Rüşdiye Mektebi, açıldığı ilk yıldan itibaren yoğun bir taleple karşı-
laşmış ve sınırlı sayıdaki personeli ile bulunduğu bölgenin eğitim ihtiyacına cevap 
vermeye çalışmıştır. Ancak mektebin fiziki açıdan yetersiz bir binada ve birçok ek-
sikliklerle eğitime başlaması birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Zira talebe 
sayısına kıyasla mektepteki dersliklerin sayısı ve tefrişatı yeterli olmadığı gibi ders 
araç-gereçleri de ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Ayrıca yemekhane, teneffüs 
yerleri, bahçe ve tuvaletlerle ilgili mektebin birçok eksiği bulunmaktadır. Mektebi 
teftiş eden müfettişler de hazırladıkları raporlarda özellikle mektep binasının tamir 
meselesi üzerinde durmuş, ders araç-gereçlerinin bir an önce temin edilmesinin 
önemine işaret etmiştir. Müfettişler tarafından her yıl dile getirilen bu ihtiyaçlar 
kısmen karşılanmış, kimi durumda ise maliyetli bulunarak ötelenmiştir.

Mektepte yüzeysel bir şekilde yapılan tamirlerden ise bir sonuç alınamamış, sü-
rekli olarak mektebin başka bir yere nakli ya da yeni bir mektep inşası talebinde 
bulunulmuştur. Bu çerçevede Beykoz’da İshak Ağa Bayırı ile sahil ön plana çıkmış, 
dikkatler bu bölgelere yoğunlaştırılmıştır. Yapılan keşifler her iki bölgenin avantaj 
ve dezavantajlarını ortaya koymuş, maliyet boyutuna dikkat çekerek çözümü Bey-
koz’da daha merkezi bir yerde uygun şartlarla bir bina satın alınmasında ve buraya 
bir mektep inşa ettirilmesinde görmüştür. Dolayısıyla talebeler yine eski, yetersiz ve 
sağlıksız binada az sayıdaki personelle eğitime devam etmiş, bu durum talebelerin 
sağlığını ve derslerdeki başarısını da doğrudan etkilemiştir.

Devletin içinde bulunduğu şartlar ne yeni bir mektep inşasına ne de mevcut mek-
tebin fiziki yapısının iyileştirilmesine imkân tanımıştır. Balkan Savaşları nedeniyle 
zor bir dönemden geçen devlet, mektebin tamir meselesini ertelemek zorunda kal-
mıştır. 1915 yılında alınan erteleme kararından sonra mektebin akıbetinin ne ol-
duğu bilinmemektedir. Muhtemelen mektep, devletin eğitim konusunda aldığı ka-
rarlardan etkilenmiş, değişim veya dönüşüme uğrayarak görevini tamamlamıştır.    
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Bir Üniversite Şehri Olarak 
Beykoz

Merve ZAYIM1

Özet

Yerleşme coğrafyasının iki temel basamağı olan ‘Kır’ ve ‘Şehir’ yerleşmesi, geçmiş-
te ve günümüzde farklı alanlar tarafından kullanılmakta ve tanımlanmaktadır. Bu 
farklı alanların kullanımı özellikle şehir kavramının tanımında tam olarak birlik 
olmamasına neden olmuştur. Konu ile ilgili çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır 
ve benzer durum şehirleşme kavramında da geçerlidir. Ancak bilindiği gibi şehir-
leşme, birçok unsuru barındırmakta buna işlevsellik kazandırmaktadır. Şehirlerin 
ortaya çıkması, gelişmesi ve devamlılığının sağlanması, fonksiyonlarına bağlıdır. 
Şehirler sahip olduğu fonksiyonları sayesinde varlığını devam ettirir. Bu fonksi-
yonlar çeşitlilik gösterebileceği gibi, öne çıkan özel fonksiyonu da olabilmektedir. 
Örneğin; Antalya’nın turizm şehri olarak anılmasını sağlayan turizm fonksiyonu 
ya da Ankara’nın başkent olması nedeniyle sahip olduğu idari fonksiyonu öne çık-
maktadır. Elbette bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Üniversiteler de bu özel 
fonksiyonlardan biridir ve eğitim fonksiyonunun öne çıkmasına, o şehrin üniver-
site şehri olarak anılmasına neden olabilmektedir. Eskişehir buna en güzel örnek-
lerden biridir. 

1  Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Elemanı, e-posta: 
mervez@istanbul.edu.tr 
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Üniversiteler genel anlamda ülke için özel anlamda ise bulunduğu bölge için ol-
dukça önemli bir değerdir. Yüksek eğitim veren bir kurum olmanın yanı sıra 
sosyo-ekonomik anlamda da bölgenin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca 
bulunduğu bölgenin şehirlileşmeye katkısı da şüphesiz ki akla gelmektedir. Üni-
versitelerin kurulması ve oraya çekilen nüfusla birlikte ekonomik anlamda geliş-
me kaydeden şehirler, kültürel anlamda da birbirini destekler duruma gelecektir. 
Bunun yanı sıra üniversitenin kurulmasına bağlı olarak gelişen şehirlerde beraber 
hayat tarzı da değişime uğrayacaktır. Yeni ve farklı işletmelerin açılması, mevcut 
öğrenci ve üniversiteye çalışmaya gelenlerin ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olacak 
ve buraya gelen nüfusun ihtiyaçları bu sayede karşılanacak; böylece buradan dışa-
rıya gitme gereksinimleri de ortadan kalkacaktır. Yeni ve farklı işletmelerin, sosyal 
alanların, kütüphanelerin, spor tesislerinin, araştırma merkezlerinin vb. yerlerin 
şehre kazandırılmasıyla değişen sadece hayat tarzı olmayacak, mekânsal birtakım 
değişiklikler de yaşanacaktır. Üniversite faaliyetlerine bağlı olarak düzenlenecek 
akademik kongreler, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar, münâzaralarla bunun 
beraberinde üniversiteye ve ilgili fakültelere bağlı olarak kurulan radyo ve televiz-
yonlarla da sosyal ve kültürel hayat üzerinde söz sahibi olacaktır. Üniversiteler aynı 
zamanda kuruldukları şehrin eğitim seviyesine de doğrudan katkı sağlayacak ve 
şüphesiz kurulduğu yerde istihdam olanakları da sunacaktır. 

Toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmalarına katkı sağlayan üniversiteler, 
önemli eğitim kurumlarının başında gelmektedir. Nitelik bakımından donanımlı 
olması gereken üniversitelerin yapacağı katkı da kuşkusuz fazla olacaktır. Eğitimli 
ve donanımlı memleketin geleceğine maddi ve manevi katkı sağlayacak gençler ye-
tiştiren en önemli eğitim kurumlarından olan üniversiteler, toplumun gelişmesi ve 
bu gelişmeyi de doğru yönde yönlendirme gücüne sahiptir. Uzun vadede gerçek-
leştirilecek bu gelişmenin tohumlarının atıldığı üniversiteler, aynı zamanda kültü-
rel ve teknolojik gelişmelerin de ileri seviyelere taşındığı yerel ekonominin sosyal 
kurumlarıdır. Yerel ekonomi için son derece önem arz eden bir eğitim kurumu olan 
üniversiteler, sahip olduğu potansiyele bağlı olarak bunu geliştirebilir ve bu sayede 
ekonomiye daha çok katkı sağlayabilir. Üniversiteler sadece bilgi üreten ve bunu 
işleyen kurumlar değil, aynı zamanda bu bilgi birikiminin ve oluşan kültürel değe-
rin gelecek nesillere aktarımını sağlayan mekânlardır. Bu yanıyla geçmiş ile gelecek 
arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Ayrıca üniversitelerin bilimsel faali-
yetlerle birlikte bilgi birikimine yaptığı katkılar, bölgesel kalkınma sürecinde aktif 
rol oynamasıyla entegre olunca; şüphesiz ortaya çok daha güzel sonuçlar çıkacak-
tır. Bölgesel kalkınmada yönlendirici bir güç olması ve sahip olduğu imkânlarıyla 
bu sürece katılması, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmasıyla, 
kalkınmada beklenen ivmeyi yukarıya taşıyacaktır. Ancak şu gerçek de unutulma-
malıdır ki, üniversitelerin sağlayacağı yararlar hiç kuşkusuz kurulacağı mekânın 
altyapısına bağlıdır. Altyapısı eksik veya tamamlanmamış bir yerde üniversitenin 
kurulması beklenen olumlu sonuçları veremeyecek ve bu durum hayal kırıklığı 
yaşanmasına neden olacaktır. Bu nedenle böyle yerlerde kurulan üniversitelerin 
beklenen katkıyı verememesi kaçınılmazdır. 

Çalışma sahamız olan Beykoz’da bulunan beş üniversitenin şehre katkısı yadsına-
mayacak durumdadır. Özellikle bölge halkı için önemli katma değer sağlayan üni-

versiteler, öğrencilere sundukları imkânlarla öne çıkmaktadır. Beykoz’un denizi, 
ormanı ve temiz havası buraya gelen öğrenciler için bir artı değerdir. Sahip olduğu 
bu sakin havası öğrenciler için hoş ve etkili bir çalışma ortamı da oluşturmakta-
dır.  Beykoz halkının eğitime verdiği önemle birleşince üniversitelerin buradaki 
potansiyeli daha da artış gösterecek ve yeni kurulan üniversitelerin mevcut öğrenci 
sayılarının da artmasıyla şehir için eğitim vazgeçilmez bir unsur olacaktır. Burada 
kırsal yerleşmelerdeki zirai uygulama alanları, mevcut üniversiteler için bir avantaj 
sağlamaktadır. Bununla birlikte bölgede yapılan at yetiştiriciliği, eskiden beri ünlü 
olan yelkencilik ve kürek sporları gibi faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve üni-
versitelerin bu konularda ilgili bölüm ve fakültelerinin kurulmasıyla da sağlayacağı 
katkı artacaktır. Bu gibi geliştirilmeye açık imkânlarının bulunması Beykoz’u gele-
cekte bir marka haline getirebilecek ve sağlayacağı sosyo-ekonomik katkıların yanı 
sıra kültürel anlamda da ivme kaydettirecektir. 

Yapılan literatür çalışmaları, arazi çalışmaları ve bu çalışmalardan toplanan veri-
lerin ArcGIS 10.2 programı ile işlenmesiyle oluşturulan haritalar ve swot analizi 
gibi tekniklerle anlatım zenginleştirilmiştir. Gerçekleştirilen incelemelerle şehir-ü-
niversite ilişkisi, üniversitelerin şehirleşmeye olan etkileri ve çalışma sahamız olan 
Beykoz’da üniversitelerin şehre katkısı anlatılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmalar sa-
yesinde, şehirsel kullanım alanlarının üniversitelerden önce ve sonra olmak üzere 
değişimlerine bakılarak, şehrin gelecekteki potansiyeli ortaya konulacak, karşılı-
ğında ise var olan potansiyelinin nasıl değerlendirilebileceğine yönelik varılan so-
nuçlar da dikkate alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Şehir, Fonksiyon, Özel Fonksiyon, Üniversite Şeh-
ri, Beykoz, İstanbul.

Giriş

Üniversitelerin kuruldukları şehre ekonomik, sosyal, kültürel katkıları bulunmak-
tadır. Toplumu birçok açıdan etkileyen, katkı sağlayan eğitim kurumları içinde 
üniversiteler öne çıkmaktadır. Üniversiteler yaptıkları doğrudan veya dolaylı har-
camalarla ve sağladığı istihdam olanaklarıyla da bulundukları şehrin ekonomisine 
katkı sağlamaktadır. Üniversite sayesinde şehre gelecek olan yeni nüfus için ye-
terli miktarda kalacak yer ve hizmet alanlarının yapılmasıyla üniversiteler şehrin 
mekânsal kurgusuna etki etmekte, onu şekillendirmektedir. Şehirlerin mekânsal 
organizasyonuna olan bu etkileri şehrin hangi yönde gelişeceğine de etki etmekte, 
esas itibariyle üniversitenin kurulduğu alanda ve o alana doğru bir yayılış göster-
mektedir. Üniversiteye bağlı olarak şehirlerde hayat tarzı da değişmekte, buraya 
gelen nüfus şehirdeki kültürel ve sosyal hayatı da etkilemektedir. Bölgesel kalkınma 
anlamında da oldukça katkısı bulunan üniversiteler kuruldukları şehirlerde hayati 
önem kazanmaktadır. Birçok şehir için önemli bir gelir ve istihdam kaynağı yara-
tan üniversiteler, o şehrin “üniversite şehri” olarak anılmasına olanak tanımaktadır. 
Özel fonksiyon olarak eğitim fonksiyonunun öne çıkması o şehrin varlığını sürdü-
rebilmek için beslendiği en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Diğer şehir fonksi-
yonları da buna bağlı olarak beslenmekte ve birbirini desteklemektedir. 
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Şehir, Şehirsel Fonksiyonlar ve Şehirleşme

“Şehir, küçük bir sahada büyük nüfus kütlelerinin birlikte bulunduğu, geçimini te-
min ettiği yerleşmedir. Şehir kamusal ve özel binaları, cadde ve sokakları, parkları 
vs. ile insan topluluklarının coğrafî peyzaj üzerinde hakkettikleri beşerî tesislerdir. 
Hemen belirtmek gerekir ki, bulunduğu muhit içinde şehirleri yalnız olarak ele 
almamak icap eder. Çünkü şehirler çevrelerinden tecrit edilmiş halde bulunan yer-
leşme noktaları değil; yakın çevreleri ve hinterlandları ile sıkı kültürel ve iktisâdî 
ilişkileri bulunan insan topluluklarının konsantrasyon sahalarıdır. Bu bakımdan 
denilebilir ki, bir şehrin büyüklüğü ve önemi; genellikle onun tesir sahasının, bil-
hassa iktisadî etki sahasının genişliği ve ehemmiyeti ile orantılıdır. Bazı şehirler ise 
kültürel etki sahalarının genişliği dolayısıyla önem kazanmakta ve geniş bir saha 
dâhilindeki insan topluluklarını kendine çekmektedir” (GÖNEY; 2019: 1). 

Şehir birçok bilimin ortak konusu olmuş ancak ele alınış ve işleniş yönüyle fark-
lılık göstermiş ve yapılan tanımları da buna göre değişkenlik göstermiştir. Kuşku-
suz bu değişkenlik şehrin; çok yönlü olması, dinamik olması ve ayrıca bulunduğu 
konuma, bölgeye göre gösterdiği farklılık sebebiyledir. Şehrin çevresine karşı olan 
durumu (etki sahası), kendine has özellikleri neticesinde şekillendiğinden şehirler 
için dünyanın her tarafında kabul edilebilecek genel bir tanım yapmak mümkün 
olmayacaktır. “Şehir fonksiyonları esas itibariyle şehrin devamlılığını sürdürme-
sinde, gelişmesinde ve çevresiyle sürekli olarak iletişim halinde bulunmasında 
önemli bir yeri olan, şehirde ve çevresinde bulunan kaynakların doğru bir şekilde 
kullanılmasını sağlayan, işlevler ve faaliyetler bütünü olup şehirlerin çevrelerine 
göre merkez olma özelliğini veren faktörlerden biridir” (BAYARTAN; 2002: 30-31). 
Şehirler, varlığını devam ettirebilmek ve etki sahasını işlevsel olarak tutabilmek 
için fonksiyonlara ihtiyaç duyarlar. Şehirlerde çeşitli olarak bulunan fonksiyonlar 
bir şehrin var olması ve bu varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli 
unsurlardır. Fonksiyonların beslenmesi şehrin sürdürülebilirliği açısından oldukça 
hayatidir. Şehir fonksiyonları, her şehir için o şehre has bir özellik gösterir. Şehrin 
çevresiyle olan etkileşimi, çevresini ne kadar etkilediği ve çevresinden ne kadar et-
kilendiğine bağlı olarak bu fonksiyonlar çeşitlenmekte ve bu doğrultuda şekillenen 
şehir fonksiyonları hizmet sahalarını da belirlemektedir. “Birçok açıdan olduğu 
gibi fonksiyonel açıdan da çeşitlilik arz eden şehirler, bu durumları itibariyle çevre-
leriyle sürekli ilişki içerisindedirler. Dolayısıyla fonksiyonlar arttıkça şehirlerin etki 
sahası da artmaktadır. Ancak bu hizmetlerin çeşitliliği kadar fonksiyonların özel-
liği ve boyutları da önemlidir. Zira fonksiyonların şehrin çevresine nereye kadar 
etkili olduğu önemli bir husustur. Bir başka deyişle şehrin etki sahası büyük önem 
taşımaktadır” (BAYARTAN; 2003: 279). Şehirsel fonksiyonlar, esas itibariyle bir sis-
tem dâhilinde ve kendi içinde bir döngü içerisinde bulunan, birbirine bağlı, zaman 
içerisinde şehrin çevresiyle olan ilişkilerinde gelişen, kimi zaman da değişen çeşitli 
hizmetlerdir (BAYARTAN; 2020).

Bir şehirde mevcut fonksiyonların sayısı büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan 
kentlerde fonksiyon çeşitliliği, daha fazla hizmet anlamına gelmektedir. Şehirlerin 
çevreleriyle ilişkilerinde mekânsal ve zamansal açıdan gelişimine önemli bir katkı 
sağlayan fonksiyonel özellikler büyük bir etkiye sahiptir. Bunlar içinde şehre özel 

bir durum kazandıran fonksiyonlar, aynı zamanda şehrin diğer fonksiyonlarının 
da gelişmesine zemin hazırlamaktadır. 

Şehirsel fonksiyonlar Genel ve Özel Fonksiyonlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Genel fonksiyonlar; 

i. İktisadî Fonksiyonlar

ii. İdarî ve Siyasî Fonksiyonlar

iii. Sosyal ve Kültürel Fonksiyonlar olmak üzere 3 temel grupta incelenmektedir.

Özel Fonksiyonlar ise; 

i. Liman

ii. Üniversite 

iii. Savunma vb. olarak öne çıkabilmektedir.

Bazı şehirlerde çeşitli şehir fonksiyonlarının yanında, bir fonksiyon daha önemli 
olabilmekte ve bu fonksiyonuyla öne çıkabilmektedir. Bu fonksiyona bağlı olarak 
şehir gelişmekte, kalabalıklaşmakta ve önem kazanmaktadır (GÖNEY; 2017: 92-
93). Örneğin; Antalya’nın turizm şehri olarak anılmasını sağlayan turizm fonksi-
yonu ya da Ankara’nın başkent olması nedeniyle sahip olduğu idari fonksiyonu 
öne çıkmaktadır. Nitekim özel fonksiyonlara sahip olan şehirlerde, birçok faaliyet 
ve hizmet de bu fonksiyon sayesinde gelişir ve yürütülür. Özel fonksiyonlar içinde, 
eğitim alanında gelişme göstermiş ve o şehre katkısı yadsınamayacak şekilde olan 
yerlerde bulunan üniversiteler o şehre adını vererek “Üniversite Şehri” olarak anıl-
masına neden olabilmektedir. 

Üniversite-Şehir İlişkisi ve Üniversite Şehirleri

Üniversite (Fransızca) TDK’ya göre;  Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine 
sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, 
enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu, darülfü-
nun anlamına gelmektedir.2 

İnsanoğlunun bilme çabası, insanlık tarihi kadar eskiye inmektedir. İnsanların di-
ğer canlılardan farklı olarak kültür yaratma kapasitelerinin olduğu ve bu yaratılan 
kültürün aktarımının sağlanması konusunda da son derece azimli oldukları görül-
mektedir. Kültürel mirasları sayesinde hayatta kalma çabalarını aktarma ve yeni 
nesillere yol, yöntem gösterme konusunda eksik kalmamaktadırlar. Bu sayede yeni 
nesillerin hayatlarını nispeten kolaylaştırmayı amaçlamaktadırlar. Bu açıdan ba-
kınca eğitim kurumları da tarih boyunca bu amaca hizmet etmekteydiler. Nitekim 
birikimleri benimsemeden yeni bir şey ortaya koymak son derece havada kalacak-
tır. Bilgi birikimine sahip olarak ve üzerine yeni bilgiler ekleyerek nesiller boyu ak-
tarımını sağlamak, çağlar boyu insanlığın temel amacını oluşturmuştur (ATASOY; 
2018: 289-291). Bilim insanlığın en önemli uğraşlarından ve başarılarından biri-
2  (https://sozluk.gov.tr/erişimtarihi22.01.2020).
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dir. Bir kurum olarak düşünüldüğünde üniversiteden daha da önem taşımaktadır 
(GOSSET; 1997: 104). 

Üniversitelerin sağladığı ekonomik katkının yanı sıra bir şehrin gelişmesinde de 
anahtar rol oynadığı bir gerçektir. Ekonomik olarak gelişirken maddi boyutuyla, 
yapılan bilimsel ve çeşitli sanatsal faaliyetler de sosyal ve kültürel anlamda zengin-
leşmeye da katkı sağlamaktadır. Ancak bu gelişmelerin yaşanabilmesi için şehrin 
fiziki, ekonomik ve sosyo-kültürel alt yapı sistemlerinin de gereken yeterliliğe sahip 
olması gerekmektedir. Bu zeminin olmadığı yerlerde üniversitelerin şehre olan kat-
kısı beklenen ölçüde gerçekleşememektedir (ÖZTÜRK, TORUN, ÖZKÖK; 2011: 
145). 

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte şehre gelen nüfus için yeni hizmet alanları 
açılmakta ve var olanların da kapasitesi arttırılmaktadır. Bununla beraber istih-
dam alanı açılmakta ve şehrin mekânsal planlaması da buna göre şekillenmekte-
dir. Hatta bazen şehrin büyüme yönü üniversitenin yer seçimi ile doğrudan ilişkili 
olabilmektedir. Mekânsal gelişimde doğrudan katkı yapan üniversiteler, yaptıkları 
bilimsel faaliyet ve çalışmalarla da bulundukları çevreye bilgi birikiminin artması 
konusunda yardımcı olmaktadır. 

Üniversitelerin bölgesel kalkınmada doğrudan kilit ve aktif bir rolü olmasa da, ge-
nellikle yerel ekonomi için son derece önem arz etmektedir. Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü  (OECD)’nin hazırladığı raporda dört önemli alan göze çarp-
maktadır. 

i. Üniversitelerin amacı araştırma ve öğretim işlevine bağlı insan sermayesi ge-
lişimi,

ii. Üniversitelerin kamu hizmeti rolü ile bağlantılı sosyo-kültürel gelişimi,

iii. Ekonomik canlanma ve ticari yenilik,

iv. Üniversitenin bölgenin kurumsal kapasitesine entegresi ile oluşan katkı

Ancak bu bahsi geçen dört maddenin birlikte olması ve iç içe geçmesi, bütünleşme-
si ile üniversiteler, bölgesel kalkınma sürecinde sadece pasif bir rol yerine, aktif bir 
rol alabilirler (GÜNDOĞDU, ÖZKÖK; 2017: 82-83).

Kaynak: (OECD Raporu, 2011: 14)

Üniversiteler, bölgenin bilgi varlıklarının titiz bir şekilde değerlendirilmesine kat-
kıda bulunurlar ve bölgenin uzmanlaşma stratejisi, yetenek ve yetkinliklerini de 
dikkate alarak üniversitenin kendi bölümlerinin katkısıyla yerel işletmelere de yol 
gösterebilirler (OECD, 2011: 14-16).

Yükseköğretim sürecinde olan nüfus, ilk olarak eğitim ve öğretim sürecinde yap-
tıkları harcamalarla, ikinci olarak nitelikli işgücü olarak üretim sürecine katıldık-
larında yerel ve ulusal ekonomiye fayda sağlayacaklardır. Ayrıca eğitim faaliyetleri 
için kamu ve özel sektörün yaptığı harcamalar da yine yerel ve ulusal ekonomiye 
katkı sağlamaktadır. Üniversitenin doğrudan katkıları; doğudan istihdam ve doğ-
rudan gelir olarak, dolaylı katkıları ise; yerel kurum ve kuruluşlardan çeşitli mal ve 
hizmet alımı yapılmasıdır. Bir başka söylenebilecek katkı ise üniversitelerde öğre-
nim gören öğrencilerin yaptıkları çeşitli harcamalardır. Bunlar kırtasiye, yurt, yi-
yecek, giyecek, eğlence sektörü, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım olabilmektedir. Bu-
nunla birlikte üniversitede bulunan akademik ve idari personel de mal ve hizmet 
alarak özellikle yerel ekonomiye katkı sağlamaktadırlar (ÇATALBAŞ; 2007: 94-96). 
Ancak şu unutulmamalıdır ki sosyal ve kültürel merkezlerin (kafe, lokanta, tiyatro, 
sinema, bar, disko, kırtasiye gibi) plansız bir şekilde gelişim sağlaması, şehir içinde 
düzensiz ve gelişigüzel yayılmaya sebep olabilmekte ve bu durum da mekânsal ge-
lişim ve değişimi etkilemektedir (AKENGİN&KAYKI; 2013: 520-521). 

Hiç şüphesiz ki üniversitelerin kurulduğu özellikle küçük ölçekli şehirlerde hayat 
tarzı da değişmekte ve çeşitlenmektedir. Şehre gelen öğrenciler sayesinde yaşanan 
hareketlilikle beraber farklı kültürel faaliyetler de baş göstermeye başlamaktadır. 
Nitekim öğrencilerle beraber farklı yerlerden gelen akademik kadro da bu çeşitli-
liğe eklenmekte, şehrin özellikle sosyo-kültürel dinamiği buna göre şekillenmekte-
dir. Bu da dışarıdan gelen nüfus için açılan kafe, sinema, tiyatro, eğlence mekânları 
hizmet sektörünü beslemekte ve canlandırmaktadır. Buna ek istihdam alanları da 
yaratılmakta, özellikle şehirde yaşayan insanlar için bir gelir kaynağı oluşturulmak-
tadır. Bu gibi hizmet sektörü alanlarının gelişmesi sayesinde buraya gelen nüfusu 
burada daimi tutmak, dışarıya göndermemek, her türlü ihtiyaç ve taleplerine yine 
aynı şehir içinde cevap vermek gerekmektedir. Böylece bu nüfusun dışarıya, başka 
şehirlere gitme ihtiyacı da ortadan kalkmış olacaktır. 

Üniversiteler sadece bilginin üretildiği alanlar değil, aynı zamanda da var olan kül-
türel birikimin aktarıldığı ve sürdürülebilir hale geldiği mekânlardır. Üniversite-
ler ülkelerin beşeri sermayesine katkı sağlamakta ve nitelikli eleman yetiştirmek-
tedirler. Üniversiteler ayrıca bu misyonuyla beraber bilgi üretiminin aktif olarak 
gerçekleştiği ve bilimsel faaliyetlere ışık tutan önemli eğitim kurumlarıdır. Üni-
versiteler öncelikle kurulduğu alanlar ile ilgili yapacakları bilimsel faaliyetlerle bir-
likte, bulundukları alandan soyut olmayacak ve onların ihtiyaç ve potansiyellerini 
incelemiş ve duyurmuş olacaklardır. Özellikle yerel ve ulusal destek açısından bu 
misyonunu kullanması daha sonra buna ek olarak sanayi-endüstri bağlantısıyla bu 
elde edilen bilgi ve deneyimi sürdürülebilir ve kullanılabilir hale dönüştürmesi de 
son derece hayati önem taşımaktadır. Bilginin var olması elbette önemlidir ancak 
bunun kullanılabilir olması daha fazla önem arz etmektedir. Bilgiyi üreten üniver-
siteler, bu bilgilerin farklı sektörlerle entegre olarak hayata geçirilmesi ve kullanıla-
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bilir olmasıyla bilim, teknoloji, sanayi alanlarına da büyük katkılarda bulunacaktır. 
Nitekim üniversitenin kurulacağı yerde, o bölgenin öne çıkan özellikleri de değer-
lendirilmeli ve bu doğrultuda adım atılmalıdır. Örneğin turizm fonksiyonun öne 
çıktığı bir yerde kurulacak olan Turizm ve Otelcilik gibi bir fakülte, bölge ihtiyacına 
hitap edecektir. 

Şehirlerde Kültürel fonksiyonlar açısından önemli bir kriter olarak bilinen ve eği-
tim hizmetlerinin önemli bir ayağını oluşturan üniversiteler, şehirlerde yapmış 
oldukları etki nedeniyle şehirle bağdaşarak hizmet vermiş olduğu şehirlerin “Üni-
versite Şehirleri” olarak tanımlanmalarına olanak sağlayabilmektedirler. Üniversite 
ve yüksekokulların yer aldığı, edebi ve sanat kongrelerinin düzenlendiği, müzik 
festivallerinin yapıldığı, konferansların tertip edildiği şehirlere “Üniversite Şehir-
leri” denilebilmektedir. Üniversite şehirlerinde yüksek seviyede eğitim yapılmakta 
ve genellikle uzak mesafelerden gelen öğrenciler tarafından istifade edilmektedir. 
Üniversite şehirleri eğitim açısından son derece ileri seviyede olup, ulusal hatta 
uluslararası özelliğe sahiptir. Elbette üniversite olan her şehri üniversite şehri ola-
rak ele almak doğru değildir. Gerçekten “Üniversite Şehri” olan yerlerde bariz şekil-
de üniversiteler şehirde söz sahibi ve şehre hâkimdir. “Üniversiter hayat” denilen bu 
durum, esas itibariyle küçük şehirlerde daha açıkça hissedilir. Bu şehirlerde henüz 
yoğun sanayi ticari faaliyetler şehir içerisine çok fazla sokulmamış durumdadır. 
Üniversiter hayatın kendine has özelliklerini olumsuz etkilememesi için bu tarz 
faaliyetler şehir dışında tutulur. Böylece bu faaliyetlerin meydana getireceği birta-
kım rahatsızlık ve gürültülerden de uzak tutulmuş olur (GÖNEY; 2019: 225-228). 

Türkiye’de üniversitelerin gelişimine bakıldığında; Üniversite birimi olarak Türki-
ye’de 1950 yılına kadar İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi bulunmaktadır. Anadolu’da (İstanbul, Ankara, İzmir dışında), ilk üni-
versite Trabzon’da 1955 yılında KATÜ, 1957 yılında Erzurum’da Atatürk Üniver-
sitesi kurulmuştur. 1970’li yıllar sonrasında özellikle politik sebeplerle üniversite 
kurulmaya devam edilmiştir (ÖZTÜRK, TORUN, ÖZKÖK; 2011: 148-149). Şehir-
lerde üniversitelerin kurulmaya başlaması, şehirlerin göç alma konusundaki çekici 
bir unsurunu da oluşturmuştur. Dolayısıyla 1950 sonrası artan kırdan kente göçü 
tetikleyici bir unsur da üniversiteler olmuştur.

Türkiye’de üniversiteler genel olarak, kitlesel eğitim veren yükseköğretim kurumla-
rının, çeşitli vakıf ve özel üniversiteleridir (ÇATALBAŞ; 2007: 94).

Beykoz Hakkında

İstanbul’un ilçelerinden biri olan Beykoz, Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde Kocaeli 
Yarımadası’nın batısında yer almaktadır. Kuzeyden Karadeniz, doğudan Şile ilçe-
si, batıdan İstanbul Boğazı ve güneyden ise Ümraniye, Üsküdar ve Çekmeköy ile 
sınırlanmaktadır. Göksu, Riva ve Küçüksu dereleri ve bunların kolları tarafından 
parçalanmıştır. İklim tipi olarak ise Geçiş İlkim Tipi özelliği göstermekte ve meşe, 
gürgen, kayın, kestane gibi ağaçların oluşturduğu orman alanları yer almaktadır. 
Bitki örtüsü açısından zengin olan Beykoz, İstanbul’un önemli akciğerlerinden bi-
ridir. 

Harita 1: Beykoz’un Konumu

Tarih boyunca çeşitli açılardan önemli bir konumda olan İstanbul’da, Boğaz’ın he-
men yanında bulunan Beykoz, oldukça önem arz etmiştir. Nitekim yapılan araş-
tırmalar ve var olan kalıntılar da bunu kanıtlar niteliktedir. Uzun bir geçmişe sa-
hip olan Beykoz tarihine ilişkin bilinen ve en eskisi olduğu düşünülen yapı Yuşa 
Tepesindeki Apollon Tapınağı benzeri yapılardır. Ancak örgütlü bir toplumsal 
hayatın başlangıcı olarak Traklar’ın adı geçmektedir (Strabon; 2012: 15-16). Bey-
koz’un bilinen en eski adı Amikos’dur. Rumlar tarafından “Amya” ve “Ameae” diye 
adlandırılan Beykoz’un eski adı, Bithinya Kralı Amykos’tan gelir. Bazı eski Türkçe 
belgelerde Beykozu veya Beykos şeklinde geçen köyün adının bey kelimesiyle “ce-
viz” anlamındaki koz kelimesinin birleşmesinden veya yine bey kelimesine “köy” 
anlamındaki kos’un eklenmesinden ortaya çıktığı düşünülmektedir (https://isla-
mansiklopedisi.org.tr/bogazici:erişimtarihi:05.05.2020). 

Roma Döneminde savunma amaçlı yapılan Yoros Kalesi, bölgenin savunma açısın-
dan da ne kadar elverişli ve önemli olduğunu kanıtlar niteliktedir. Osmanlı döne-
minde ise padişahların av yaptıkları yerlerin başında gelen Beykoz, günümüzde de 
gerek doğal bitki örtüsü, gerekse de sahip olduğu temiz havasıyla oldukça cezbe-
dicidir. Padişahların av merakı sayesinde bugün birçok köşkün yer aldığı Beykoz, 
ziyaret edilecek kültürel miras alanlarına da sahiptir. Aynı zamanda padişahların 
yazlık saray ve bazı devlet erkânının konakları da burada bulunmaktadır.

2012 yılında çıkan Büyükşehir Kanunu ile birlikte köylerin de mahalle statüsüne 
geçmesiyle, 45 mahalleden oluşan Beykoz’un toplam yüzölçümü 313 km2, 2019 yı-
lına ait toplam nüfusu ise 248.260’dır (Tüik, 2019). 
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Harita 2: Beykoz’da Nüfusun Mahallelere Göre Dağılışı

Beykoz’da Yer Alan Üniversiteler ve Üniversite-Şehir Etkileşimi

Beykoz’da beş adet üniversite bulunmaktadır. Bunlar; 

i. Beykoz Üniversitesi (Kavacık Mahallesi),

ii. İstanbul Medipol Üniversitesi (Kavacık, Göztepe Mahalleleri),

iii. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Spor Bilimleri Fa-
kültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi (Göksu Mahallesi),

iv. Türk-Alman Üniversitesi (Merkez Mahallesi),

v. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (Ya-
lıköy Mahallesi)’dür.

Beykoz Üniversitesi; Yalıköy Mahallesi’nde Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eği-
timi Vakfı (TÜRLEV) tarafından, lojistik sektörüne nitelikli insan yetiştirme, bi-
limsel faaliyet ve katkılarda bulunmak amacıyla, 2008 yılında Beykoz Lojistik Mes-
lek Yüksekokulu’nun kurulması ile temelleri atılmıştır. 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 
Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak kuruldu. 2008 yılında kurulan Beykoz Lojistik 
Meslek Yüksekokulu da tüzel kişiliği sona erdirilerek Beykoz Üniversitesi’ne bağ-
landı. Üniversite ilk öğrencilerini 2017-2018 akademik yılında almaya başlamıştır 
(https://www.beykoz.edu.tr/erişimtarihi:15.06.2020). Bugün bünyesinde 55 olmak 
üzere 14 yüksek lisans, 19 lisans, 22 ön lisans programı sunulmaktadır. Toplam 
öğrenci sayısı 4059 olan üniversitede, 103 öğretim üyesi, 185 öğretim elemanı, 77 
idari personel yer almaktadır (2019 yılı Faaliyet Raporları, BÜ).

İstanbul Medipol Üniversitesi; Beykoz Kavacık’ta Güney ve Kuzey olmak üzere 2 
kampüsü yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü›nün Anadolu Yakası ayağında, 
köprünün hemen çıkışında yer alan Kavacık Kampüsleri, Beykoz Ormanlarının 
yanında bulunmaktadır. Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından 2009 
yılında İstanbul ilinde kurulan vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına 
ilişkin karar 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı resmi gazetede yayınlanmış-
tır. Kurucusu Dr. Fahrettin Koca’dır. Kavacık’ta bulunan kampüsünde; 11 fakülte, 
5 meslek yüksekokulu yer almaktadır. Toplam 27517 öğrencisi bulunan Kavacık 
Kampüsü oldukça kalabalık bir öğrenci grubuyla eğitimine devam etmektedir 
(İMÜ, 2020). 

Marmara Üniversitesi; Beykoz sınırları içerisinde üniversitenin Anadolu Hisarı 
Kampüsü bulunmaktadır. Göksu Mahallesi’nde yer alan üniversitede Spor Bilimler 
Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu faaliyet 
göstermektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde toplam 73 akademik personel görev 
yapmakta ve 1810 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde toplam 67 akademik personel bulunuyorken, toplam öğrenci sayısı 
1302’dir. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda toplam 52 akademik personel 
bulunmakta olup toplam öğrenci sayısı 2875’dir (https://sgdb.marmara.edu.tr/dos-
ya/sgdb/raporlar/faaliyetraporlari/2019/erişimtarihi27.10.2020). 

Türk-Alman Üniversitesi;  Türk yükseköğretim mevzuatına tabi olan ve Türkiye 
Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya da-
yanarak kurulan bir devlet üniversitesidir. Merkez Mahallesi’nde yer alan üniver-
site, 10 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5979 Sayılı kanunla ku-
rulmuştur. Üniversitede başta Almanca olmak üzere birçok dilde eğitim verilmekte 
olup çok dilli (multilingual) bir özelliğe sahiptir. Bünyesinde 5 fakülte, 1 yükseko-
kul ve 2 enstitü bulunmaktadır. 13 lisans, 10 yüksek lisans ve 4 doktora programı 
bulunmaktadır. Yaklaşık 2500 öğrencisi bulunan üniversite, Almanya’da eğitim ve 
staj imkânı sunmaktadır (http://3fcampus.tau.edu.tr:erişimtarihi27.10.2020). Üni-
versite faaliyetleri, Almanya’daki 37 üniversitenin oluşturduğu özel bir konsorsi-
yum ile iş birliği için yürütülmektedir. Bu iş birliğinin bir gereği olarak da TAÜ 
öğretim üyelerinin en az 1/3’ü Alman öğretim üyelerinden oluşturulmaktadır (AL-
PAYDIN&ÜLKER; 2020: 684).

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü; 2014 
yılında açılan enstitü, restore edilen bir askeri kışla binasında yer almaktadır. Tari-
hi Beykoz Kışlası olarak da bilinen binada kurulan enstitüde biyolojik, genetik ve 
kanser araştırmaları yapılmaktadır. Yalıköy Mahallesi’nde yer alan ve 2018 yılında 
altyapısını tamamlayan Yabbe’de 6 tam zamanlı öğretim üyesi ve yaklaşık 30 araş-
tırma personeli görev almaktadır. Toplam öğrenci sayısı ise yaklaşık 26’dır.

Üniversitelerin şehir ile olan ilişkisi, kuruldukları şehirlere, bölgelere ve kurulan 
üniversitenin özelliklerine göre değişiklik arz etmektedir. Kuruldukları yerlerde 
yaptıkları değişim sadece demografik yönden değil, ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatı da etkiler düzeydedir. Ayrıca üniversitenin yer seçimi ile başlayan kurulma 
süreci devamında buna bağlı olarak mekânsal değişimi de etkilemektedir. Birbirine 
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bağlı olarak süregelen bu değişimler şehrin çehresini değiştirmekte ve fonksiyonla-
rına da etki etmektedir. İstanbul’un gözde yerlerinden biri olan Beykoz’da özellikle 
son zamanlarda açılan üniversitelerle birlikte hiç şüphesiz üniversite şehri olma yo-
lunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sahip olduğu temiz havası, nispeten İstanbul 
içinde sakin temasıyla buraya gelen ve gelecek öğrenciler için bir cazibe merkezi 
oluşturmaktadır. 

Harita 3: Beykoz’da Bulunan Üniversitelerin Dağılışı

Harita 3’te de görüldüğü gibi sahile yakın yerlere kurulan üniversiteler aynı zaman-
da nüfusun burada yoğun olarak yaşadığı yerlerdir (Bkz Harita 2). Üniversiteler 
genel olarak büyük kampüs alanları olarak şekil almışlardır. İçinde kütüphanesi, 
kafeleri, spor ve sosyal alanları, yurtları bir aradadır. Üniversite için Beykoz’a gelen 
öğrenciler için her şeyin bir arada sunulması ve Beykoz’un konumu itibariyle sahi-
le olan yakınlığı öğrencileri burada tutan en önemli etkenlerdendir. Keza ulaşımda 
yakın zamanda iyileştirilen koşullar da yine öğrenci dostudur. Buradaki öğrenci 
yoğunluğuna bağlı olarak açılan kafeler, sinemalar, kültür alanları ve çeşitli yemek 
yerleri, lokantalar bölge halkı için ekonomik getiri ve istihdam alanı sağlamakta-
dır. Yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda Beykoz’un sahip olduğu potansiyel, 
mevcut şartlarda Üniversite Şehri olarak anılmasına olanak sağlamaktadır. Çev-
resiyle dost mekânların sayısının artması, çevre bilincinin gelişmesi, buraya gelen 
öğrenciler için de sağlıklı ve sakin çalışma ortamı oluşturuyor olması Beykoz’un 
gelecekte daha da öne çıkacağını vurgulamaktadır. Nitekim buradaki üniversite-
lerin varlığı ile gelişmişliğin sembolü olan çağdaş eğitimin öncüleri olan yüksek 
eğitim kurumlarının yaratacağı uzun vadedeki etkilerine ışık tutacaktır. 

Grafik 1: Beykoz’da Bulunan Üniversitelerin Öğrenci Sayısının İlçe Nüfusuna Oranı 

Kaynak: İlgili üniversite birimleri, Tüik; 2019.

Grafik 1’den de anlaşılacağı üzere nüfusun önemli bir kısmı üniversite öğrencileri-
ne aittir. Elbette buradaki üniversitelerdeki öğrencilerin hepsi Beykoz’da yaşama-
makta, ancak öğrenim hayatları boyunca gün içerisinde Beykoz’da bulunmakta, 
çeşitli aktivitelerini de burada geçirmekte ve buradaki hizmetlerden faydalanmak-
tadır. Kütüphane, spor salonu, lokanta, kafe gibi mekânlar öğrencilerin çoğunlukla 
kullandıkları alanlardır. Bu sayıların gelecek yıllarda daha da artacağı öngörülmek-
le birlikte, artan ortam koşullarında iyileştirme ve geliştirmeye bağlı olarak üniver-
siteler nitelik ve nicelik bakımından önemli adımlar atacaktır. Değişen ve gelişen 
dünyadaki dinamikler takip edilerek oluşturulacak olan yenilikler, karşılığını öğ-
renci ve akademik ve idari personel olarak alacaktır. Yapılacak olan araştırmaların 
niteliksel önemi kuşkusuz üniversitenin bulunduğu ortam ve koşullara da ihtiyacı 
olan cevabı verecek, var olan potansiyeline yeni bir bakış açısı katacaktır. Bölgesel 
kalkınmada da bu ihtiyaçlar karşılandıkça önemli gelişmeler yaşanacaktır.

Beykoz’un sahip olduğu hem doğal özellik ve güzellikler hem de burada yaşayan 
halkın eskiden beri sahip olduğu entelektüel birikimle birlikte, öğrenciler için eşsiz 
bir çalışma ve araştırma ortamı sunmaktadır. Buraya özellikle dışarıdan okumak 
için gelen öğrenciler için bu konu önem arz etmektedir. Bölge halkının öğrenciye 
bakış açısı oldukça önemlidir ve bu karşılıklı uyum devam ettikçe mevcut potan-
siyeli değerlenecektir. 

Sonuç ve Değerlendirme

Geçmişin sanayi toplumları yerini, bilgi ve bilişim çağı toplumlarına bıraktıkça, 
üniversitelerin de önemi gittikçe artmaktadır. Gelecekte daha da artacağı kuşkusuz 
olan bu kurumların bulunduğu şehirler, nesilden nesile kültürü de aktaracak, var 
olan bilgi birikiminin çoğalarak devamlılığını sağlayacaktır.

Eğitim kurumlarının bulunduğu bölgenin, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı 
değiştirmedeki rolü dışında mekânsal organizasyonunda da önemli rol oynamak-
tadır. Bulunduğu şehirlerde, nitelik ve nicelik bakımından katkı yapan eğitim ku-
rumları içinde en önemli olanı hiç şüphesiz üniversitelerdir. Şehirlerde öğrenci ve 
üniversite çalışanlarının beklentileri, tercihleri doğrultusunda hayat tarzı da değiş-
mekte ve gelişmektedir.
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Üniversiteler sadece araştırma yapan eğitim kurumları değil, bulundukları şehir-
lerde ekonomik, sosyal, kültürel katkı ve etkileri olan önemli dinamiklerdir. Hiç 
şüphesiz bulundukları yerlerin demografik yapısına doğrudan etkilemektedirler. 
Ancak etkiler bununla sınırlı değildir. Mekânsal değişimin de itici gücü olmak-
ta, ekonominin ise tamamlayıcı unsuru olmaktadırlar. Üniversitelerdeki öğrenci 
ve personele yönelik ihtiyaç unsuru oluşturan hizmet alanları da tamamlanacak 
ve böylece bu alanların şehir içinde kalmaları sağlanacak, bölge halkı için de yeni 
istihdam alanları oluşturacaktır. Sinema, tiyatro, kütüphane, lokanta, bar, kültürel 
merkezler, çay bahçesi, yurt, pansiyon gibi alanların sayısı ve sundukları hizmet ka-
litesi de artacaktır. Üniversite ile birlikte bölgenin eğitim seviyesi yükselecek, orta 
öğrenimini tamamlayan öğrenciler için seçenek oluşturacaktır. Elbette yaşanan bu 
değişikliklerle birlikte şehrin çevresi değişecek, bu değişiklik sadece mekânsal de-
ğişimle sınırlı kalmayacak, bilimsel etkinliklerin, kongrelerin, sempozyumların ve 
çeşitli aktivitelerin yapıldığı yerler haline gelecektir. Yaşanan bu canlanma ekonomi 
için de önemli bir kaynak oluşturacaktır. Ulaşım (özellikle şehir içi) iyileştirilmesi, 
hatta sadece öğrencilerin kullandığı hatlarda eğitim-öğretimin devam ettiği dö-
nemlerde yaşanan artış da bir diğer önemli göstergedir. Beykoz’da bulunan otobüs 
seferleri de buna göre şekillenmekte, özellikle kalkış saatleri ve sıklıkları buna göre 
ayarlanmaktadır. Diğer büyük ilçelerden buradaki üniversitelere doğrudan ulaşım 
sağlayan pek çok hat bulunmaktadır. Üniversitelerin ülke için genel anlamı dışında 
bulunduğu bölgenin de büyüklüğü ve küçüklüğüne, alt yapısının tam olup olma-
masına bağlı olarak etkileri değişmektedir. Bölgenin ekonomik durumu içinde öne 
çıkabilmesi buradaki diğer ekonomik fonksiyonların baskın olmaması ile ilgilidir. 
Gittikçe artan üniversite sayısı ilk başlarda kaliteyi azaltıyor gibi görünse de uzun 
vadede gerek rekabet gerek yapılan atılım ve yeniliklerle birlikte nitelik olarak da 
artacak ve potansiyelini genişletecektir. 

Geçmişten günümüze önemli sayfiye ve mesire alanı olarak öne çıkan Beykoz, bu 
özelliğini hâlâ sürdürmektedir. Zengin orman alanları bunu destekler niteliktedir. 
İstanbul’un gözde yeşil alanları bölgenin büyük bir kısmını kaplamaktadır. İstan-
bul’un nefes aldığı önemli merkezlerinden biri olan Beykoz’da özellikle son yıllar-
da açılan üniversiteler ve buraya eğitim için gelen öğrenciler ve akademik, idari 
personelle birlikte daha da canlanmış ve kalabalıklaşmıştır. Öğrencilerin okuduğu 
üniversitelerdeki prestij arayışı, nispeten yaşanılacak alanın kalite ve özelliği de ön 
olana çıkmaktadır. Seçimlerini, aldıkları puan ve yetenekleri sonrasında mekâna 
göre yaptıkları bilinen bir gerçektir. Öğrencilere sakin, huzurlu, rahat bir doğal or-
tam sağlayan Beykoz’da üniversite faaliyetleri ile birlikte ön plana çıkmış ve buraya 
gelen öğrenci nüfusuna bakılarak tercih edilen üniversitelerin yer aldığı bir yer 
olmuştur. Üniversitelerin gerek akademik kadrosu, gerek sunduğu imkânlar ölçü-
sünde arz talep dengesinde öne çıktığı ve öğrencilerin birçok ihtiyacına cevap ve-
rebildiği görülmektedir. Nitekim bu okullarda okuyan öğrencilerin genel görüşleri 
Beykoz’da kalmak yönündedir ancak buradaki etkinlikleri zaman zaman yetersiz 
buldukları da olmaktadır. Bu amaç doğrultusunda burada öğrenim gören öğrenci-
ler için ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmet alanları oluşturulması, var olanların 
ise daha da zenginleştirilmesi öncelikli amaçlardan biri olmalıdır. Nitekim bununla 
birlikte, sağlanacak imkânlar sayesinde de nüfusu Beykoz’a bağlayacak ve bölge 

halkı için de gelir kaynağı olmaya devam edecektir. Ticari hayatta yaşanacak canlı-
lık, şehrin ekonomisine de yansıyacaktır. 

Beykoz’daki üniversiteler için gerekli olan bir başka husus ise Ziraat Fakültesi ek-
sikliğidir. Şüphesiz bulundukları yerin yerel ekonomik kaynaklarına yapacakları 
katkı hem üniversiteler hem de bölge halkı için oldukça önem arz etmektedir. Her 
ne kadar 2012 yılı itibariyle mahalle statüsünde sayılsalar da Beykoz’da hâlâ kır-
sal karakter gösteren yerleşmeler bulunmaktadır ve buradaki ekonomik gelirler 
tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Elbette küçük çapta yapılan bu faaliyetler 
bölge için önem arz etmektedir. Yapılacak bu fakülte ile birlikte bölge için bir katma 
değer oluşturacak ve üniversite işbirliği ile yeni kazanımlar elde edilecektir. Yine 
aynı şekilde bitki örtüsü bakımından da zengin olan Beykoz’da bulunması gere-
ken bir Orman Fakültesi’dir. Yapılacak bu fakülte ile birlikte eşsiz güzellikte olan 
ve maalesef İstanbul’da çok az miktarda kalmış olan orman alanları için önemli 
bir değer oluşturacak ve korunmasına katkıda bulunacaktır. İlçe alanının toplam 
yüzölçümünün %72’sinin ormanlık alanlar ile kaplı olduğu düşünülürse; bunun ne 
kadar yerinde bir tespit olduğu anlaşılacaktır. Böylece bölge halkı için de yapılacak 
düzenleme ve çalışmalarla, ekstansif metotlar yerine entansif metotlarla işletme ve 
koruma şansı sunacaktır. Böylece koruması ve sürekliliği sağlanacak olan ormanlık 
alanları bilinçli şekilde orman işletmelerine olanak verebilecektir. Elbette yapılacak 
plan, uygulama ve yasal değişiklik sürecinde buradaki başta yerel yönetimlere ol-
dukça fazla iş düşmekte olup hayata geçirilme noktasında karar verici durumunda 
olacaklardır. Mahalle statüsüne gelen ve birçok açıdan hâlâ kırsal özellik gösteren 
mahallelerde yaşayan insanlar için de gelir sağlayacağı aşikârdır. Nitekim buralarda 
rekreatif faaliyetler ve yapılacak düzenleme çalışmalarının yine orman işletmeleri 
tarafından ele alınması gerekecektedir. Böylece yaşanacak düzenlemeler daha ko-
lay yürütülür. Ekolojik olarak uygun olacak ağaç türlerinin temini ve yetiştirilme-
si de yine buradaki çeşitliliği artıracak ve zenginleştirecektir. Ayrıca zanaatkârlık 
anlamında da ahşap sanatının gelişmesine oldukça katkı sağlayacaktır. Milli Park 
ilan edilebilir ya da buradaki yerel işletme ve kurumlar Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte koordine ola-
bilmelidir. Özellikle Örnekköy, Elmalı, Akbaba, Dereseki mahallelerini içine alan 
kısımda sahil şeridinde üniversite öğrencileri için alanlar yapılabilir ve bu sayede 
yükselen bir değer inşa edilebilir. Yine aynı şekilde su ürünleri ile ilgili bir fakülte-
nin eksikliği çekilmektedir. Geçmişte İstanbul Üniversitesi’nin Su Ürünleri Fakül-
tesi buradaydı ancak daha sonraları taşınarak Edebiyat Fakültesi’nin yanına getiril-
di. Bu durumda burada bir su ürünleri fakültesi, bölge ekonomisi ve koşullarına da 
destek olabilecek durumdadır. Bu konudaki eğitim ve araştırmalar üniversitenin 
şehrin mevcut durumuna katkı yaparak onu daha da ileriye götürmesine vesile 
olacaktır. Eskiden oldukça önemli olan ve günümüzde de canlandırılacak olan kü-
rek ve yelkencilik spor faaliyetlerinin yoğunlaşması ve buradaki üniversitelerin de 
bunlara destek, uygun ortam ve kulüp oluşturması ile daha da canlanacak ve spor-
cu yetiştirecektir (GÖNEY; 2020: 27-32). Bununla birlikte bilindiği gibi Beykoz’da 
eski dönemlerden beri at yetiştiriciliği ve biniciliği için günümüzde üniversitelerde 
ilgili fakülte ve yüksekokulların açılması ile daha da gelişebilecek ve bir marka ola-
bilecektir. 
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İstanbul şehir içi ulaşımında belirleyici ve yönlendirici etkilerden biri de üniversi-
telere ve yurt alanlarına, merkezlere olan ulaşımdır. Öğrenciler için özellikle mer-
kezi alanlara ulaşım konusunda gerekli kolaylıklar ve imkânların sağlanması bura-
daki üniversiteler için önemlidir. Adeta sakin bir şehir tanımlamasına uygun olan 
Beykoz’dan İstanbul’un farklı yerlerinde oturan veya gezme görme amaçlı çıkmak 
isteyen öğrenciler için ulaşılabilirlik ön sıralarda gelmektedir. Küreselleşen dünya-
mızla birlikte ulaşılabilirliğin ne denli önemli ve hayati olduğu tartışma götürmez 
bir gerçektir. Bu gerçeklik bize üniversitelerin gelişen ve değişen dünya standartla-
rına olan uyumunun ve takibinin temelini anlatmaktadır. Günümüzde üniversite-
lerin üstlendiği araştırma üniversitesi, girişimci üniversite gibi statü ve konumlarla 
birlikte karşılığında ne sağladıkları ve bunları ne ölçüde hayata geçirdikleri dikkat 
çekici olmuştur. Yaşanan eğitim seviyesindeki yükselme öncelikle bölge ama en son 
ulusal ve uluslararası platformda yol göstericidir. İnsanlığın yoluna ışık tutan eği-
tim kurumlarının başında gelen üniversiteler, gelecekte bu misyon ve vizyonunu 
daha da genişletecek ve derinleştirecektir. Çünkü yaşadığımız dünya bundan daha 
azına kanaat getirmemeyi öğretmektedir. 
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Beykoz’daki Üniversitelerin 
Beykoz’la İlişkisi

Aynur ERDOĞAN COŞKUN1

Özet

Beykoz, sosyo-ekonomik olarak hızlı bir değişim yaşayan ve özellikle ekonomik 
olarak değişim rotasını arayan bir ilçedir. Sanayisizleşmenin sonrasında, özellikle 
demografik ve ekonomik bir dönüşüm sürecine girmiştir. Son yıllarda üniversite/
üniversite birimlerinin faaliyete geçmesiyle de ilçenin demografik ve ekonomik de-
ğişimini inceleyen araştırmalarda yeni etkenlerin hesaba katılması gerekmektedir. 
Zira Beykoz’da faaliyet gösteren beş üniversite/üniversite biriminin sadece öğrenci 
sayısının ilçe nüfusuna oranı yaklaşık olarak %20’ye ulaştı. Bu araştırma, Beykoz’da 
faaliyet gösteren üniversitelerin Beykoz’da yaşanan demografik, ekonomik ve top-
lumsal değişime etkisini göstermeyi amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Beykoz üniversiteleri, bölgesel kalkınma, kent üniversitesi, 
kampüs üniversitesi.

Giriş

Üniversite, tarihi köklere sahip şehrin yapılanmasında önemli bir role sahiptir. Ox-
ford, Edinburg gibi şehirle özdeş hale gelen örnekler üniversite şehirlerini temsil 
1  Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 10471046

etmektedir. Türkiye’nin ilk üniversitesine ev sahipliği yapan İstanbul örneğinde ise 
köklü bir tarihe dayanmakla birlikte üniversitenin şehrin yapılanmasında doğru-
dan etkili olduğu söylenemez. Bu sebeple Türkiye’de üniversitenin bütüncül olarak 
kentsel gelişmede etkin olduğu modeller bulunmamaktadır. Ancak 20. yüzyılın 
sonlarında üniversite eğitiminin kitleselleşmesiyle büyükşehir merkezlerinin üni-
versiteleri hem demografik olarak hem kamu hizmetlerinin sağlanması bakımın-
dan yüklenmesi zorlaşmıştır. Bu sebeple dünya çapında etkin olan üniversitelerin 
büyükşehir dışı bölgelerde kurulma eğilimi Türkiye’de de etkili olmuştur. Böylece 
nüfusun dengeli dağılımı ve az gelişmiş büyükşehir dışı bölgelerde kamu hizmeti 
yatırımlarının gelişmesi sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitelerin, bölgelerin toplum-
sal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunması beklenmektedir. 

Yakın geçmişte üniversite sayısının artması ve küçük yerleşim bölgelerinde ya da 
kırsal alanlarda üniversite açılması üniversitenin şehrin yapılanmasında ve geliş-
mesinde farklı açılardan ne ölçüde etkili olabileceği sorusunu gündeme getirdi. 
Ayrıca çevre ve toplumun paydaş kılındığı yenilikçi üretim anlayışı ile üniversite 
ve kentsel alan arasındaki ilişki “karşılıklı etkileşim” olarak ele alınmaya başladı. 
Bu bağlamda Avrupa’nın üniversite şehirlerinden daha fazla Kuzey Amerika’nın 
küçük yerleşim yerlerinde ve kırsal alanda kurulan “kent üniversitesi” örneği öne 
çıkmaktadır. 

Kent üniversitesini Barlow, (1998) “bir şehrin büyük ölçüde parçası olan ve sadece 
kentsel bağlamda ve çevreyle ilişkili olarak anlaşılabilecek” olan üniversite olarak 
tanımlamaktadır. Buna göre kent üniversitesi ile ilgili iki boyut öne çıkmaktadır. 
Birincisi, içinde bulunduğu bölgenin vatandaşlarına -özellikle de göçmenler gibi 
dezavantajlı gruplara- eğitim vermesi ve kentsel sorunlara yönelik çözüm önerileri 
üreterek şehre hizmet etmesidir (Severino, 1995, s. 103). İkinci boyut ise bilinçli 
çabalarla çevrenin iyileştirilmesinde rol almasıdır. Toplumsal ve kültürel olarak ise 
öğrencilerin bölge nüfusuyla kaynaştığı, bölgenin toplumsal ve kültürel imkânla-
rından faydalandığı, bölge nüfusunun ise üniversitenin kültür ve toplumsal birim-
lerinin hizmetlerinden faydalandığı üniversite modeli kent üniversitesidir. Diğer 
bir tür olarak kent dışı üniversite (kampüs) ise üniversitenin temel işlevleri olan 
eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamanın yanı sıra öğrencilerin ihtiyaç duyduğu 
diğer imkânları da sağlar. Kent dışı üniversite öğrencilerin barınma, beslenme, alış-
veriş, eğlence, spor, sağlık, rekreasyon vb. ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettiği 
için kampüs kendine yeterli hale gelir (Erçevik ve Önal, 2011, s. 152-153).

Bir üniversitenin kent üniversitesi ya da kampüs üniversitesi olması bölge ile iliş-
kisinin şekillenmesinde etkilidir. Özellikle tüketim ekonomisi bağlamında üniver-
sitenin bölgenin müşterisi olma durumu, bölgenin ekonomik yapısını şekillendirir. 
Üniversite-bölge ilişkisini ölçmeye ilişkin beş parametre belirlenmiştir:

• “İldeki Nüfusun Yüksek Öğretime Erişimi / Faydalanma Oranı

• Mezunların Üniversitenin Bulunduğu İlde Yerleşme Eğilimi

• Üniversitenin Sağladığı Girişimcilik / İşbirliği Faaliyeti Sayısı

• Üniversitenin Kalkınma Ajansı Destek Programlarından Faydalanarak Yürüt-
tüğü Bölgesel Proje Sayısı

• Üniversitenin Kuruluş Yılını Takiben İlde Kurulan / Kapanan İşletme Sayıları” 
(YÖK, 2020, s. 18).

Bu parametreler üniversite-bölge ilişkisini demografik, ekonomik ve toplumsal/
kültürel olarak değerlendirmemiz için yol gösterici olmaktadır. Beykoz üniver-
sitelerinin bölgeye demografik, ekonomik ve toplumsal/kültürel olarak etkisini 
ölçmek hiç şüphesiz çok boyutlu bir değerlendirmeyi gerektirir. Bu çalışma, söz 
konusu etkiyi sadece üniversite yöneticilerinin görüşlerine dayanarak göstermeye 
çalışmaktadır. Bu amaçla üç üniversitenin (Beykoz, Medipol, Türk-Alman) yöne-
ticisiyle mülakat gerçekleştirilmiş ve genel olarak üniversitelere dair istatistik veri-
lerden faydalanılmıştır.

Demografik Açıdan Beykoz ve Beykoz Üniversiteleri

Bir üniversiteye ev sahipliği yapan kentin ya da kentsel bölgenin büyüklüğü, üni-
versite-kent ilişkisinde belirleyici olabilmektedir. Zira bütün üniversiteler kentlerin 
kültürel ve entelektüel gelişiminde doğrudan etkin olabilirken sadece küçük yer-
leşim birimlerindeki üniversiteler bölgede daha hâkim bir karaktere sahip olarak 
bölgenin hayat kalitesini artırabilirler. Üniversitenin bölgede etkin bir konuma 
sahip olması için üniversite nüfusunun bölge nüfusunun %20-30’unu oluşturma-
sı gerektiği kabul edilmektedir (Oktay, 2010, s. 8). Beykoz’daki beş üniversite/üni-
versite biriminin (Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Enstitüsü2, Beykoz Üniversitesi3, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi4, 
Medipol Üniversitesi5 ve Türk-Alman Üniversitesi6) toplam nüfusu 512657’tir. Bu 
sayı Beykoz nüfusunun yaklaşık yüzde yirmisine tekabül etmektedir ve Beykoz ile 
üniversiteler arasındaki etkileşimin demografik olarak temellendirmemizin gerek-
çesini oluşturmaktadır. 

Beykoz’un yakın tarihte askeri bölge ve sanayi merkezi olma özelliği kazandı-
ğı süreçlerde yaşadığı değişimin üniversite nüfusunun katkısıyla meydana gelen 
demografik değişimle de yaşanacağı beklenebilir. 1935 yılında yüzde 29’u kırsal 
alanda yerleşik olan 21.308 kişinin ikamet ettiği Beykoz, özellikle 1940’lı yıllar-

2  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2010 yılında Fatih’te kurulmuştur. Beykoz’da yer alan Yaşam Bilimleri ve Biyo-
teknoloji Enstitüsü ise 2014 yılında çalışmalarına başladı. Enstitü mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve biyoteknolo-
ji alanlarında lisansüstü eğitimi vermekte ve araştırma, uygulama çalışmalarına devam etmektedir. 
3  Beykoz Üniversitesi 2008 yılında meslek yüksekokulu olarak kurulmuş 2016 yılında ise üniversite haline gelmiş-
tir. Kavacık’ta iki, Çubuklu’da bir ve Mahmutşevketpaşa’da bir olmak üzere Beykoz’da dört yerleşkeye sahiptir. 
Deniz, hava ve raylı sistem lojistiği üniversitenin eğitiminin odağını oluşturmaktadır. 
4  Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulundan oluşmaktadır.
5  Medipol Üniversitesi 2009 yılında Kavacık’ta kurulmuştur. Kuzey ve Güney olmak üzere karşılıklı iki yerleşkeye 
sahiptir. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim vermekle birlikte sağlık bilimleri üni-
versitenin eğitiminin odağını oluşturmaktadır.  
6  Türk-Alman Üniversitesi Almanya ile imzalanan anlaşmaya dayalı olarak 2010 yılında kurulan devlet 
üniversitesidir. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarını içeren fakültelere sahip olmakla birlikte üniversitenin 
eğitiminin odağı mühendislik ve hukuktur.
7  Bu sayıya Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi 
Anadoluhisarı Yerleşkesindeki lisansüstü öğrencilerinin ve idari personellerinin sayısı dâhil değildir. Üniversite 
nüfusuyla ilgili bkz. Tablo 1.
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dan itibaren kentsel alana göç almıştır. Bu yıllarda İkinci Dünya Savaşı’ndan dolayı 
Beykoz’un askeri bölge haline gelmesinin yanı sıra açılan fabrikalarla yaşanan işçi 
göçü, nüfusun artışının temel iki sebebi olmuştur. 1940 yılında nüfus yüzde 18 ar-
tış hızıyla 41.492’ye yükselmiştir ve diğer bölgelere göre yine yüksek denilebilecek 
hızda artış 2000’li yıllara kadar devam etmiştir. Beykoz’da sanayileşmenin etkisiyle 
artmaya başlayan nüfus 1970’li yıllardan itibaren sanayide mekanizasyonla ivme 
kazanmış ve fakat 2000’li yıllarda sanayi tesislerinin kapatılmasıyla artış dururken 
2016 yılından itibaren azalma eğilimi baş göstermiştir (Yaman Kocadağlı, 2019, s. 
446-449). 

Beykoz’da sanayisizleşmeyle birlikte nüfusun azalma eğilimine girmesinin yanı sıra 
yerel nüfusa istihdam alanı sağlayan sektörler de çekilmiştir. Beykozlular ilçede ar-
tış gösteren küçük işletmelerde istihdam olanağı bulurken birçoğu ilçe dışında ça-
lışmaktadır. Beykoz genel ekonomik dönüşüme paralel olarak sanayi bölgesi olma 
özelliğini yitirerek kendisine yeni ekonomik bir nitelik/kimlik aramaktadır. Bu 
noktada üniversite girişimi olarak teknopark projesinin, organik eko-endüstriyel 
park imkânının, kıtalararası iki köprü yoluna ve geniş bir deniz kıyı şeridine sahip 
olması avantajıyla lojistik merkez olma imkânının, geleneksel tarım faaliyetinin8 
ve turizmin Beykoz’un ekonomik gelişmesinde payı olabileceği, ekonomistler tara-
fından tespit edilmektedir (Bülbül, 2019). Bu alanların her birinin yeni ekonomik 
yönelim doğrultusunda “bilgi temelinde” geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada 
gerek bu ekonomik faaliyetlerin bilgisinin üretilmesi bağlamında gerekse üniver-
sitenin yerel yönetim ve özel girişimlerle ortak olarak projelerin paydaşı olmaları 
bağlamında üniversiteler Beykoz’un geleceğinin önemli bir aktörü haline gelebilir. 
Üniversite-kent arasında öngörülen bu çok yönlü ilişkisellik ilçenin demografisin-
de ve ekonomisinde ilerlemeyi ve nihayet toplumsal gelişmeyi sağlayabilir. 

Diğer taraftan üniversitelerin kurulmasıyla Beykoz’a dâhil olan nüfus ise daha ön-
ceki askerîleşme ve sanayileşme deneyimlerinden farklı olarak hareketli bir nü-
fustur. Üniversite nüfusunun -öğrenci yurtlarında ve ilçede kiralanan ya da satın 
alınan evlerde ikamet edenlerin dışındaki- büyük çoğunluğu gündüzleri ilçeye dâ-
hil olmaktadır. Beykoz’da ikamet edenlerin çoğu gündüzleri ilçe dışındaki işlerine 
yolculuk ederken Beykoz gün içerisinde üniversite nüfusunu ve günlük turistleri 
barındırmaktadır. Nüfusun hareketli olma yönünde yaşadığı bu demografik deği-
şim ekonomik ve toplumsal alanlarda da izlenmektedir. 

8  Beykoz Belediyesi “Sözleşmeli Tarım Projesi” kapsamında çiftçilere alım garantisi vererek tarımsal faaliyete destek 
vermektedir. Bu girişimin Beykoz’daki ekonomik faaliyetler arasında ne tür bir ağırlık kazanacağı ilerleyen yıllarda 
görülecektir. 

Tablo 1: Sayılarla Üniversiteler

Türk-Alman 
Üniversitesi

(2010)

Beykoz 
Üniversitesi
(2008-2016)

Medipol 
Üniversitesi

(2009)

Marmara 
Üniversitesi 

Anadoluhisarı 
Yerleşkesi

Bezmiâlem Vakıf 
Üniversitesi 

Yaşam Bilimleri 
ve Biyoteknoloji 

Enstitüsü
Lisans Öğrenci 
Sayısı 2780 1871 19859 2500 -

Önlisans Öğrenci 
Sayısı - 2748 12128 3294 -

Yüksek Lisans 
Öğrenci Sayısı 242 324 1072

Doktora Öğrenci 
Sayısı 31 - 579

Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sayısı 72 90 1219

Toplam Öğrenci 
Sayısı 3053 4943 33638 5794

Beykoz’da İkamet 
Eden 
Öğrenci Sayısı - 
Oranı

84 - %2.75 638 - %13 1218 - %3.5

Üniversite 
Yurdunda İkamet 
Eden Öğrenci Sayısı

- - 2490 -

İdari Personel Sayısı 98 91 1685

Kadrolu Akademik 
Personel Sayısı 245 103 700 173 7 + 30 Araştırma 

Personeli
Kadrosuz Akademik 
Personel Sayısı 123 62 500 20

Toplam Akademik 
Personel Sayısı 368 165 1200 193 37

Ekonomik Açıdan Beykoz ve Beykoz Üniversiteleri

Üniversitenin bölgesel kalkınmadaki rolü üç açıdan ele alınmaktadır. 1) Teknolojik 
üretim, 2) Beşeri sermaye yetiştirme, 3) Tüketici olarak yerel ticarete etkisi (Fel-
senstein, 1996, s. 1566).

Üretim

Üniversiteyi teknolojik üretimle ilişkilendiren bakış açısı, üniversitenin bulun-
duğu bölgede yüksek teknolojik faaliyeti artırdığı varsayımına dayanır. Bu bakış, 
üniversitenin bulunduğu bölgede teknolojik üretimi beslediğini savunur. Ancak 
her ne kadar başarılı örnekleri olsa da üniversite ile teknolojik üretim arasındaki 
ilişki halen zayıftır. Nitekim bu durum Beykoz üniversitelerinde de gözlenmek-
tedir. Türk-Alman Üniversitesi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile birlikte) 
odağı dijital teknolojiler olan bir teknopark projesi geliştirse de bu proje ancak 
bir yıl sonra hayata geçirilecektir. Beykoz Üniversitesi de benzer şekilde bir tek-
noloji merkezi planlamaktadır. İki üniversitenin de bu projeleri hayata geçirmek 
için gerekli mekâna sahip olamayışları, Türk-Alman Üniversitesinin Çekmeköy’de 
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tahsis edilen bir alan üzerinde çalışmalara başlaması, yine Beykoz Üniversitesinin 
Mahmutşevketpaşa yerleşkesinde teknoloji merkezi ve benzeri projeleri hayata ge-
çirebileceği kampüsü inşa edebilmek için resmi engellerle karşılaşması üniversite-
lerin bölgesel teknolojik üretimin paydaşı olma noktasında karşılaştıkları engelleri 
işaret etmektedir. Diğer taraftan üniversitelerin teknolojik üretim ve ekonomik 
kalkınma bağlamında bölgesel düşündükleri ileri sürülemez; bilakis Türk-Alman 
Üniversitesinin kendisini uluslararası, diğer üniversitelerin ise ulusal olarak ko-
numladığı görülmektedir.

Üretim piyasalarında yaşanan radikal değişim geleneksel yükseköğretim sistemini 
de değişmeye zorlamaktadır. Üniversiteleri ulusal ve bölgesel kalkınmanın doğ-
rudan paydaşı kılan değişim, evrensel bilgi üretme misyonuyla hareket eden üni-
versitenin işlevinin yeniden tanımlanmasını beraberinde getirmektedir. Üniversite 
sadece yüksek gelire ulaşabilen yetenekli işçiler mezun ettiği için değil kendisi de 
ekonomik büyüme makinesinin önemli bir dişlisi olduğu için ekonomik işlev yük-
lenmektedir. Bilgi üreten kurum olarak bilginin ve fikrin ekonomik ve toplumsal 
kazanıma dönüşme sürecinin önemli bir parçası haline gelmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2016 yılında üniversitelerin içinde bu-
lundukları bölgenin kalkınmasında misyon yüklenmeleri için “Bölgesel Kalkınma 
Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” projesi yürürlüğe kondu. 2006 yı-
lından sonra kurulan on beş üniversite tarım, hayvancılık, çevre, sağlık, jeotermal, 
deri, tekstil, seramik, spor, ormancılık, turizm, çay, lojistik, teknoloji, endüstri, gıda 
vb. alanlarda diğer paydaşlarla birlikte kalkınma misyonuna ilişkin stratejilerini 
belirledi. YÖK (2020, s. 7) üniversitelerin bölgeleriyle ilişkisinde dört model belirle-
miştir: 1) Girişimci üniversite modelinde eğitim ve araştırmanın yanı sıra üniversite 
yeni bir işlev olarak ekonomik misyon yüklenir ve bilginin ticarileşmesinde rol 
alır. 2) RIS3 modelinde üniversiteler, içinde bulundukları bölgenin bilgi altyapısını 
oluştururlar. 3) Mode 2 üniversite modelinde bölgesel kalkınmanın toplumsal alan-
la ilişkilendirilmesi öne çıkar. 4) Katılımcı bağlantılı üniversite modelinde üniversite 
bölgenin ekonomik ve toplumsal sorunlarını analiz ederek yenilikçi çözümlerin 
paydaşı olur. 

Sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişme için bilginin üretime dönüşme süreci, üni-
versitenin dahil olduğu farklı paydaşların katkısıyla gelişebilir. Yeni bilgi ve tek-
nolojinin üretiminde rol alan üniversite, bu üretimin ticarileşmesi hususunda 
özel sektörle, güvenli ve istikrarlı bir ticari ortamın sağlanması için kamu ku-
rumları ile iş birliği yaparak ulusal ve bölgesel kalkınmanın parçası olabilir. Di-
ğer taraftan yeni üretim anlayışı çerçevesinde söz konusu paydaşlar içindeki 
bulundukları toplum, medya ve çevre etkenlerini hesaba katmak zorundadır 

 (Çeviker vd., 2014, s. 17). Dolayısıyla üniversite çevre ve toplum odaklı ye-
nilikçi üretimin modelini oluşturabilir ve aynı zamanda özel sektörle kur-
duğu paydaşlık yerel bölgede ticari yapılanmaya kapı açabilir. Bu ilişki ağı  
üniversite ile yerel yönetim arasında iş birliğini tesis edebilecektir. 

Şekil 1: Yenilikçi Üretim Modeli

Üniversiteler yenilikçi üretimin dışında politik olarak da yerel yönetimle etkileşi-
me girebilir. Ulusal politikadaki etkisinin ötesinde küçümsenemeyecek hacimde 
arazi kullanımından dolayı yerel siyasetin şehir planlamasında önemli bir aktörü 
haline gelebilirler (van der Wusten, 1998, s. 5). Nitekim üniversite yönetimleri yerel 
yönetim ile birlikte çalışmak noktasında olumlu görüş beyan etmişlerdir. Üniver-
sitelerinin kurulma aşamalarında ve sonrasında ulaşım da dâhil olmak üzere ilçe 
ya da büyükşehir belediyesinin sunduğu hizmetlerinden memnuniyetlerini ifade 
ederek işbirliğine açık olduklarını belirtmişlerdir.  

Beşerî Sermaye

Üniversite, piyasaların ihtiyaç duyduğu beşerî sermayeyi hazırladığı için hiç kuş-
kusuz ekonomik alana etki eden önemli bir aktördür. Beşerî sermaye piyasanın 
ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip insan gücüdür ve üretim mekanizmaları 
için fiziki sermaye kadar önemlidir. Eğitim kurumları vasıtasıyla beşerî sermaye-
ye yapılan yatırım işçi başına düşen geliri artıran etkiye sahiptir (Schultz, 1961). 
Beykoz üniversiteleri elbette diğer üniversiteler gibi Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
beşerî sermayenin yetiştirilmesinde doğrudan etkilidir. Ancak bu etkiyi Beykoz’la 
ilişkilendirmek bir hayli zordur. Zira bu etkiyi ölçebilmek için Beykoz üniversi-
telerinden mezun olanların bölgede istihdam edilme oranlarını tespit etmek ge-
rekmektedir. Ancak gün geçtikçe bölge üniversitelerinin bölgelerinden daha fazla 
öğrenci çekmeye başlamaları üniversitenin bölgenin beşerî sermayesine katkısına 
dair fikir verebilir. Türk-Alman Üniversitesi %2.75, Medipol Üniversitesi %3.5 ve 
Beykoz Üniversitesi %13 oranında Beykozlu öğrenciye sahiptir. Beykozluluğun 
doğrudan meslek edindirmeyi amaçlayan meslek yüksekokulları bağlamında daha 
gelişmiş olan Beykoz Üniversitesinde en yüksek orana yükselmesi üniversite-böl-
gesel beşerî sermaye ilişkisine örnek teşkil etmektedir. 

Üniversitelerin beşerî sermayenin oluşmasına diğer bir katkısı ise sürekli eğitim 
merkezleri vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Türk-Alman Üniversitesi Almanca dil 
eğitimi, Medipol Üniversitesi ise geleneksel tıp ve acil yardım vb. sağlık eğitimi, 
Beykoz Üniversitesi ise lojistik ve yaşlı bakımı eğitimi sertifika programları düzen-
liyor. Beykoz Üniversitesi nüfusu bakımından en Beykozlu üniversite olduğu gibi 
bölgeyle kurduğu eğitim ilişkisi bakımından da öne çıkıyor. Beykoz Belediyesi ile 
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işbirliği içinde muhtarlar için eğitim programları düzenlemesinin yanı sıra Bey-
kozlu esnafa Türk ticaret yasasında değişiklikleri konu eden özel eğitim etkinlikleri 
de gerçekleştirdi. Ayrıca yine belediye ile birlikte “Beykoz’da bilgisayar bilmeyen 
kalmasın” kampanyası çerçevesinde temel bilgisayar bilgisini içeren bir eğitim 
programı da hayata geçirildi. Bu örnekler kısıtlı da olsa üniversitelerin Beykoz’un 
beşerî sermayesinde katkısını göstermektedir.

Tüketim

Üretim sektörünü ürettiği bilgi ile destekleyen ve teknoparklarda doğrudan üre-
timin bir parçası olabilen üniversite aynı zamanda tüketim sektörünün çarkını 
döndüren önemli unsurlardan biridir. Bir tüketici topluluğu olarak üniversite öğ-
renci ve personelinin öncelikli olarak barınma ve beslenme ihtiyaçları ve diğer gi-
der maddeleri bölge ekonomisinde talep yaratarak canlanmaya sebep olabilir. Bir 
üniversitenin nüfusunun bölge nüfusunun iki katı bir topluluğa temel ekonomik 
faaliyet üreteceği beklenmektedir (Tekeli, 1972, s. 38).

Türkiye’de üniversite sayısının artarak büyükşehirlerin dışındaki şehir ve bölge-
lere üniversite kurulması, altyapı yatırımlarını artırdığı için yerel ticareti canlan-
dırırken üniversite nüfusunun harcamalarının yükselmesiyle de eğitim ekonomik 
iç talebi artırmıştır. Üniversite nüfusunun barınma, beslenme, giyim, eğlence ve 
rekreasyon talepleri tüketim ekonomisini harekete geçirmektedir. Özellikle kent 
üniversitelerinin bölgeyle kurdukları ilişki yerel ekonomiyi beslemektedir. Diğer 
taraftan kampüs üniversitesi tüketim ekonomisi bağlamında bölgeyle daha az et-
kileşimde bulunmaktadır. Nitekim Beykoz Üniversitesi ile Medipol Üniversitesi 
Kavacık bölgesinin ticari canlanmasında rol almışlardır. Elbette Kavacık çevreyolu 
bağlantılarından dolayı son otuz yıllık süreçte ekonomik olarak gelişmiştir. Ancak 
bu iki üniversitenin nüfusunun bölgede oluşturduğu yoğunluk bir taraftan trafik 
düzenlemesiyle bölgenin planlanmasında etkili olurken bir taraftan da İETT tara-
fından yeni toplu taşıma hatları ihdas edilerek nüfus hareketliliğini yükseltmiştir. 
Aynı zamanda üniversite nüfusunun tüketici karakterinden dolayı bölgede tica-
ri canlanma yaşanmıştır. Nitekim üniversite yöneticileri, ticari işletmelerin gerek 
üniversite yerleşkesi içinde şube açmak yoluyla gerekse üniversite nüfusuna yöne-
lik indirim anlaşmaları yoluyla üniversitelerin oluşturduğu tüketim pastasından 
pay almaya çalıştıklarını ifade ettiler. Ayrıca özellikle öğrencilere ev kiralamak 
bölge insanının önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş ve bölgede emlak sektörü 
gelişmiştir. 

Üniversitenin tüketici olarak bölgenin ticari canlanmasına etkisi ve nüfus hare-
ketliliği, Kavacık’ta olduğu gibi, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi 
çevresinde de izlenmektedir. Ancak Beykoz’un merkezine daha yakın Türk-Alman 
Üniversitesi ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Enstitüsü bağlamında benzer etkinin yaşandığını söylemek zor. Nitekim Türk-Al-
man Üniversitesi yöneticisi, üniversitenin bir kampüs üniversitesi olması sebebiyle 
de bölgenin ticari işletmelerine ihtiyaç duyulmadığını ifade ediyor. Üniversitenin 
etrafının yerleşime açık olmayan orman bölgesi olması hasebiyle ve Beykoz’un 
merkezine ulaşmak için araç kullanılması gerektiği için üniversite nüfusu beslen-

me, rekreasyon veya diğer alışveriş ihtiyaçları için kampüs dışını tercih etmiyor. 
Akademik ve idari personel nadiren belediyenin sosyal tesislerinde bir araya ge-
liyor ya da misafirlerini ağırlıyorlar. Telefonla yemek siparişi verecekleri zaman 
ise Kavacık’taki işletmeleri tercih ediyorlar. Üniversite Beykoz’un merkezine daha 
yakın olmasına rağmen Kavacık ile daha fazla bağlantılı. On beş dakikada bir ha-
reket eden toplu taşıma araçları da bu bağlantıyı kolaylaştırıyor. Diğer taraftan 
bu bağlantılılık halinin tek sebebi ulaşımın kolay olması değil; üniversite nüfusu 
Beykoz’un merkezini alışveriş ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz görerek ekonomik 
canlılığını daha yüksek gördükleri Kavacık’ı tercih ediyor. Beykoz’un merkezine 
yakın üniversite yerleşkelerinin bulunması, Beykoz’da ikamet etmeyi seçen öğren-
cilere yönelik apart daire sektörünün dışında ticari bir etki yapmadı. Bu sebeple 
Beykoz’un merkezinin üniversitenin tüketim ekonomisini canlandırma imkânın-
dan yeterince faydalanmadığı görülmektedir.

Toplumsal ve Kültürel Açıdan Beykoz ve Beykoz Üniversiteleri

Üniversite eğitiminin kitleselleşmesi ve üniversite sayısının artmasının ardından 
özellikle büyükşehir merkezlerinin dışında müesses üniversiteler yeni bir misyon 
olarak bölge ile toplumsal etkileşime girmektedir. Toplumsal etkileşim bölgesel 
kalkınmanın önemli bir boyutu olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan yapılan ça-
lışmalar9 büyükşehir merkezlerinin dışında kurulan üniversitelerin yakın çevreden 
gelen öğrenci oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum bölgesel üni-
versitelerin yerel nüfusun üniversiteye erişimini kolaylaştıran bir unsur olarak eği-
timde fırsat eşitliği kamu politikasına katkıda bulunduğunu gösterir (Keleş, 1972, 
s. 30). Beykoz üniversiteleri içinde bölgeden gelen öğrenci oranı en yüksek olan 
(%13) Beykoz Üniversitesi bu bağlamda değerlendirilebilirken diğer üniversiteler 
için bunu söylemek zordur. 

Üniversite ayrıca bölgesinde kültürel canlılığa etki edebilir; kültür ve eğlence te-
sislerine olan talebi artırır ve bölge halkının da üniversitenin bilimsel ve kültürel 
etkinliklerinden faydalanmasına imkân tanıyabilir. Üniversite kültür ve sanat fa-
aliyetlerine katılımı artırabilir ve şehirde estetik doktrinlerin, kültürel eğilimlerin 
şekillenmesinde önemli bir etken haline gelebilir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise 
üniversite nüfusu ile bölge toplumunu toplumsal ve kültürel etkileşime geçirecek 
kanalların, etkinliklerin ve mekânların tesis edilmesi gerekli görülmektedir.

Beykoz üniversitelerinin ilçe ile toplumsal ve kültürel etkileşimi çok boyutlu olarak 
ele alınmalıdır. Üniversitenin kültür üretimi ve kültüre toplumsal katılımın yanı 
sıra ilçenin toplumsal ve kültürel etkinliklerine üniversite nüfusunun katılımı da 
bu etkileşimin bir boyutudur. Üniversite yöneticilerinin beyanına göre Beykoz, 
öğrencilerin ve üniversite personelinin parçası olacağı nitelikte ve nicelikte kül-
türel canlılığa sahip değil. Bu yüzden üniversite nüfusu ile bölge nüfusu arasın-
da toplumsal ve kültürel etkileşimin olduğunu söylemek zor. Bununla birlikte son 
zamanlarda bazı etkileşim kanallarının geliştiği de söylenebilir. Bu bağlamda da 
kent üniversiteleri olarak öne çıkan Beykoz ve Medipol üniversiteleri konferans 
salonlarında gerçekleşen etkinlikleri dışarıdan katılıma açmaktadır. Kampüs üni-

9  Örnek olarak bkz: Sargın, 2006.
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versitesi olma özelliği gösteren Türk-Alman Üniversitesi ise kültürel ve toplumsal 
etkinliklerde dışarıdan katılıma kapalı. Beykoz Üniversitesi üyelik sistemiyle kü-
tüphanelerinin kapısını da üniversite dışından gelenlere açıyor. 

Türk-Alman Üniversitesi kulüp faaliyetlerini, spor aktivitelerini, film gösterimi 
gibi kültürel etkinlikleri kampüs bünyesinde gerçekleştirme imkânına sahip. Bu 
durum, üniversite öğrencisini kampüs içinde tutuyor. Beykoz10 ve Medipol11 üni-
versiteleri bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için Kavacık’taki mekânları, tiyatro ve 
spor salonlarını kullanıyorlar. Ayrıca Medipol Üniversitesi yerel yönetimlerle, aile 
sağlık merkezleriyle, ilçe sağlık müdürlükleriyle birlikte Beykoz’da ve diğer ilçeler-
de sağlık taraması yapıyor. Üniversitenin toplumsal etkileşim kanalına önemli bir 
örnek olan bu duruma, benzer şekilde Türk-Alman Üniversitesi de ilçe milli eğitim 
müdürlüğü ile birlikte öğretmenlere yönelik programlar hazırlarken Beykoz’daki 
liseler de dâhil olmak üzere Almanca müfredatı olan liselerle ilişki geliştiriyor.

Üniversite nüfusunun toplumsal etkileşim kanallarından biri de hiç şüphesiz özel-
likle kent üniversitelerinin çevresinde sıklıkla görülen kafe, restoran, kitap-kafe, 
bar, kültür merkezi vb. herkese açık rekreasyon ve eğlence mekânlarıdır. Beykoz’da 
bu tür rekreasyon ve eğlence mekânları Kavacık’ta buradaki üniversite nüfusuna 
hizmet edecek nitelikte ve nicelikte iken Beykoz’un merkezinde üniversiteler sebe-
biyle nicel bir artış görülmemektedir. Bu tür mekânlar üniversite nüfusunun böl-
ge nüfusu ile etkileşime girmesine ve bölgenin kültür ufkunun gelişmesine imkân 
tanımaktadır. Zira faklı kültürel coğrafyalardan gelen üniversite nüfusu ile etki-
leşim, bölgede yeni bir kültürel havzanın oluşmasının zeminini oluşturmaktadır. 
Sadece üç üniversitede 1381 yabancı uyruklu öğrenci olduğu göz önünde tutulursa 
bu kültürel havzanın renk yelpazesi tahmin edilebilir. Diğer taraftan kent üniver-
sitelerinin civarında oluşan kültür ve eğlence komplekslerinin bölgede kültürel bir 
kutuplaşmaya sebep olma ihtimali üniversite-kent etkileşiminin en önemli olum-
suz sonucudur. Dolayısıyla üniversite ile kent/kentsel bölge arasındaki toplumsal 
etkileşimin boyutlarının tespiti ve bu alana yönelik kamu politikalarının oluşturul-
ması önem kazanmaktadır.

Öğrenci sayısının arttığı şehirlerde kültür odaklı alanların inşası şehirde kültürel 
canlanmaya sebep olabiliyorken öğrenci odaklı kültür ve eğlence mekânlarının za-
manla kendilerine özgü ayrı bir “kimlik” inşa ederek şehirden coğrafi olarak ve ni-
hayetinde kutuplaşarak kültürel bir ayrışmayı doğuracağı da göz önünde tutulma-
lıdır. Bu ayrışmış mekânlar bir taraftan öğrencilerin, öğrenciliğin “yazılı olmayan” 
normlarını edinmelerini sağlarken diğer yandan şehirle etkileşime girmeyen kültü-
rel alanlar oluşmasına da sebep olabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin muhafazakâr-
lık-modernlik gibi değer odaklı yönelimlerine göre de ayrışarak kendilerine özgü 
mekânlar edinmeleri muhtemeldir. Bu durumda da öğrenciler kendi içlerinde kül-
türel odaklarına göre kutuplaşabileceklerdir. Hollands (1995) ve Chatterton (1999) 
çalışmalarında Britanya’da üniversite öğrencilerine yönelik oluşan kültür ve eğlen-
ce mekânlarının oluşturduğu ayrışmış şehir olgusunu işaret etmektedirler. Farklı 
kimliklerle kendilerini tanımlayan öğrenci grupları diğer grupları kendi mekân-

10  Mahmutşevketpaşa yerleşkesinde yapılması planlanan kampüsten sonra bu durumun değişmesi beklenmektedir.
11  Şu an inşaatı devam eden kampüs tamamlandığında bu durumun değişmesi beklenmektedir. 

larından ve kültürlerinden dışlayan bir yaşam tarzı inşa ederler.  Oktay (2010) ise 
ABD’nin Michigan Üniversitesinin içinde bulunduğu Ann Arbor kenti ile ilişkisini 
değerlendirirken karşılıklı etkileşimin oluşturduğu olumlu modelin altını çizer. 
Michigan Üniversitesi kentin dışında iki kampüs yerleşkesinde eğitim vermesine 
rağmen kent hayatını bazı açılardan destekliyor. Müzik Fakültesi bir yıllık etkinlik 
programını ders yılı başında kent sakinlerine posta yoluyla ulaştırıyor. Kütüpha-
nelerini bölge halkına açık tutuyor. Kentte ise öğrencilerin toplum ile etkileşime 
girdikleri çok sayıda kitap-kafe bulunuyor. Sosyal ve kültürel faaliyetler kente bir 
dinamizm katarken gastronomi gibi alanlarda kent-üniversite etkileşiminin ideal 
örnekleri sunuluyor. Bu etkileşim üniversitenin kent yönetimiyle gerçekleştirdiği 
ortak projelerle ekonomik boyut kazanıyor ve ayrıca şehir planlaması ve çevre ta-
sarımında hayata geçirilen uygulamalarla kent-üniversite etkileşimi perçinleniyor. 
Bu sebeple üniversite-kent etkileşimini sağlayacak rekreasyon ve eğlence mekân-
ları üretilirken, özellikle kamu politikalarının bölgenin kültür ve değer yönelimleri 
ile üniversite nüfusunun talepleri arasında dengeyi gözeterek nüfusu kutuplaştırıcı 
ayrışmış mekânların oluşmaması yönünde tedbirler alması önerilmektedir. 

Sonuç 

Hangi büyüklükte olurlarsa olsunlar üniversiteler büyükşehirlerde şehirle ilişkide 
kısıtlı imkânlara sahiptir. Ancak şehir küçükse üniversite kentsel alana daha fazla 
nüfuz edebilir. Sanayisizleşmenin ardından ekonomik kimliğini arayan bir ilçe ola-
rak Beykoz için üniversiteler ekonomik, kültürel ve toplumsal canlanma için yeni 
bir fırsat doğurabilir. Bu sebeple üniversite ve ilçenin etkileşim kanallarını karşılıklı 
olarak geliştirmesi gerekmektedir. 

Kavacık; çevreyolu bağlantısı, kazandığı ekonomik ve toplumsal gelişme düzeyiyle 
nispeten Beykoz’un en üniversite dostu bölgesi olarak öne çıkmaktadır. Kavacık’ın 
sahip olduğu rekreasyon ve eğlence mekânları üniversite-kent ilişkisini sağlayan 
kanal haline gelmiştir. Ancak üniversitelerin bölgenin ekonomik, kültürel ve top-
lumsal gelişimine katkıda bulunabilmesi yeni etkileşim kanallarının oluşturul-
ması gerekmektedir. Bunun için Beykoz’un birkaç yerinde rekreasyon ve eğlence 
mekânlarının tesisi bir kamu politikası olarak gündeme alınabilir. Ayrıca yenilikçi 
üretimin ekosisteminin oluşturulmasında yerel yönetim, diğer paydaşlarla birlikte 
üniversiteyi ürettiği bilgi ile ve uygulamalarıyla bölgesel kalkınmanın paydaşı ha-
line getirebilir.
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Sanayi ve Nüfus İlişkisi 
Bağlamında; 1930 Sonrası 
Beykoz’un Kentleşme Süreci

Zeynep GÜNAY1

Özet

Göç, tarih boyunca insanların zorunlu ya da isteyerek gerçekleştirdiği bir eylem-
dir. Göçün her toplumda kendine özgü işleyişi ve süreci vardır. Göç kavramı bir 
ülkenin sosyal, iktisadi ve siyasi faktörlerini etkileyen önemli bir unsurdur. Bir 
şehrin kentleşme sürecini etkileyen “göç” şehrin büyümesine ve gelişmesine kat-
kı sağlamaktadır. Göçle başlayan değişim, bir şehrin kentleşme hızıyla birlikte 
niteliğini ve niceliğini de etkiler. Göç kavramının ekonomik boyutunun yanı sıra 
kültürel bir değişime de katkı sağladığının apaçık göstergesi, farklı inanç ve ge-
leneksel kültürlerin bir arada yaşamasıdır. Bu çalışmada İstanbul’un güzide ilçe-
si Beykoz’un ele alınma sebebi ise hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde 
ülkenin sanayileşme çabaları içinde birçok fabrikayı bünyesinde barındırmasıdır. 
Fabrika, modernleşme aşamasında en temel araçlardan biridir. Fabrika denildiği 
zaman akla sadece bir yapı gelmemelidir. Fabrika: üretim için çeşitli kültürlere sa-
hip olan işçileri bir araya getiren bir topluluktur. Bu topluluk o kente olan iş gücü 
talebini artırmakla bölgede şehirleşmeyi sağlamaktadır. İş bölümü, sınıf ilişkileri ve  
1  Marmara Üniversitesi, İktisat Tarihi Doktora Programı, gnyzeyneb@gmail.com
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teknolojilerin kullanımı sosyal ilişkileri de artırmıştır. Bu yapısal ve mekânsal dö-
nüşüm, modernleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Göç kavramında çekici güçle-
rin meydana getirdiği olumsuz durumlar da vardır. Bunların en başında plansız 
yerleşim ve alt yapı sorunları yer almaktadır. Bu çalışmada fabrikalaşma ile birlikte 
yaşanan göç kavramının iktisadi ve sosyal boyutu ele alınarak zamanla göçün ne 
amaçla yapıldığı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanayileşme, Nüfus, Göç, İmar, Kentsel Dönüşüm.

İstanbul, tarih boyunca yüzyıllar içerisinde birçok imparatorluğa başkentlik yap-
mış, “medeniyetler beşiği” unvanına sahip olmuştur. Yapılan son çalışmalar ile İs-
tanbul tarihinin 8500 yıl öncesine kadar dayandığı Yenikapı kazı çalışmaları ile 
bulunan kalıntılarla ispatlanmıştır. İstanbul Boğaziçi’nde yer alan Beykoz, stratejik 
açıdan öneme sahiptir. Bilinen en eski tarihi M.Ö 700’lere dayanmaktadır. Fiziki 
şartlarının deniz ulaşımına da müsait olması, bölgeye gelenlerin ticaret amacıyla 
geldiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Traklar ise Beykoz semtinin bilinen en 
eski yerleşik topluluğudur. Traklar Beykoz muhitinde Bebrikler adlı bir devlet kur-
muşlardır. (Tüfekçi, 1998, s. 11) Daha sonra sırası ile Roma İmparatorluğu, Pontus 
Krallığı, Bizans Devleti ve nihayetinde Osmanlı Devleti bu topraklarda hüküm sür-
müştür. Beykoz’un, İstanbul’un fethinden çok önce 1402’de Yıldırım Beyazıt tara-
fından Osmanlı Devleti’nin topraklarına katıldığı bilinmektedir.

Beykoz, Osmanlı Devleti’nin Boğaz çevresinde fethettiği ilk yerlerden biri olması 
sebebiyle önem arz etmektedir. Bulunduğu konum itibariyle İstanbul’un fethinde 
önemli bir paya sahiptir. Beykoz, Karadeniz Bölgesi’nin ticaret hattına etki eden 
önemli bir noktada yer almaktadır. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nden olası bir 
tehdide karşı, kalkan görevi üstlenmektedir. Beykoz isminin nereden geldiğine dair 
birden fazla görüş literatürde yer almaktadır. Örneğin Beykoz bölgesinde bolca bu-
lunan ceviz ağaçları sebebiyle “koz” kelimesinin Farsçadan türetilmiş olması ihti-
maline karşılık ceviz anlamını taşıması ve “Beykoz-Binkoz” olarak isimlendirildiği 
rivayetler arasındadır. Ancak bir başka görüşe göre ise son hecede yer alan “koz”un 
“ kos” olma ihtimalidir ki bu durumda da yine Farsçadan gelen hece kökünün “köy” 
anlamına geldiği, buranın bir “beyköyü” olduğu rivayetler arasındadır. (Akbay ve 
Koçu, 1961, s.2638- 2639)

Zaman içerisinde Beykoz semtinin adına dair farklı argümanlar dile getirilmiş olsa 
da Osmanlı döneminde Beykoz, Osmanlı beylerinin ve bürokratlarının, at binip 
avcılık yaptığı mesire alanı olarak anılmaya başlanmıştır. Sadece saray çevresinin 
değil; o dönemdeki şairlerin de uğrak yeri olmuştur. Fiziki şartlar göz önüne alın-
dığında bölgenin, sessiz, sakin ve doğayla baş başa kalınabilecek, yeşil ile mavinin 
birleştiği, bir yanda payitahtın varlığını hissettiren diğer yanda Karadeniz’in ikli-
mini barındıran Boğaziçi’nin en nadide yeri olduğu aşikârdır. Bölgenin mesire ala-
nı dışında bir “sanayi” bölgesi olarak anılması da yine yapılan literatür taramasında 
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Beykoz semtine olan talep sadece Bizans ön-
cesi değil, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde de sürekliliğini devam 
ettirmiştir.

Beykoz’da Sanayileşme

Tarihten günümüze bölge, Karadeniz ticaret güzergâhı üzerinde olma sebebi ile de 
sanayileşme hızına ivme kazandırmıştır. Bölgede var olan üretim kapasitesi zen-
ginliği de bu semte olan talebi artırmıştır. Bilâd-i selâseye olan yakınlığı da göz 
önüne alındığında, ihtiyaçlara ivedilikle cevap verebilecek bir üretim merkezi ol-
duğu görülmektedir. Beykoz, coğrafi konum itibariyle tarıma ve hayvancılığa da 
elverişlidir. Marmara ile Karadeniz’e olan deniz kıyısı sebebiyle bölgede denizci-
lik faaliyetleri ile birlikte balıkçılık da önemli meslekler içerisinde yer almaktadır. 
Tüm bu etkenler zamanla Anadolu’dan Beykoz’a yapılan göçlerin artışına sebep 
olmuştur. Sanayileşme ve üretim hızının artması ile bölgeye yapılan göçler zamanla 
“hemşehricilik” “akrabalık” ilişkisinin kuvvetlenmesi ile daha da artmıştır.

Osmanlı Devleti’nin son kâğıt fabrikası olan Hamidiye Kâğıt Fabrikası, 1893 yılın-
da Beykoz’da açılmıştır. Açılan fabrikanın buhar gücüyle çalışıyor olması dönemin 
modern fabrika üretimi açısından oldukça önemlidir. Ancak bu fabrika uzun süre 
faaliyet gösterme imkânı bulamamıştır. (Damlıbağ, 2015, s.50) Sanayi Devrimi ile 
dünyada yaşanan değişim Osmanlı Devleti’nde de değişimlere sebebiyet vermiş-
tir. Avrupa karşısında üretimin devamlılığını sağlayan ve gelişmesine önayak olan 
semtlerden biri olan Beykoz hakkında arşiv çalışmalarına dayanarak oluşturulan 
bir bilgi de; ilk şişe cam fabrikasının İncirköy kasabasında kurulan “Billur Fabrika-i 
Humayunu olmasıdır. (Koçak, 2009, s.55)

Türk modernleşmesinin temel yapı taşı şüphesiz ki fabrikalardır. Fabrikalaşma ile 
birlikte sadece ekonomik bir dönüşüm yaşanmaz aynı zamanda sosyo-kültürel de-
ğerlerde de bir takım reformlar yaşanabilir. Modernleşme ile sanayileşme doğru 
orantılıdır. Bölgede hızla yaşanan fabrikalaşma olgusu semte olan talebi artırarak 
göçe sebep olur. Bu göç ile kentleşme ivme kazanır. 19. Yüzyıl Osmanlı’sında sa-
nayileşme endüstri ile paralel ilerlemiştir. Debbağhaneler de Osmanlı Devleti’nin 
kadim geleneksel üretimini temsil eden üretim hanelerindendir. Bu bağlamda 
Beykoz Deri Kundura Fabrikası Türkiye’nin üretim yapan sanayi tesislerinden biri 
olma özelliği taşıdığından Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e geçişte örnek veri-
lebilecek fabrikalardan biridir denilebilir. Debbağhanelerin en mühim işlevi, ordu-
nun ihtiyaçlarını karşılamasıydı. 1856 yılında Uluslararası Paris Fuarı’nda Beykoz 
Kundura Fabrikası işçileri tarafından üretilen askeri üniforma ve ayakkabılarının 
sergilenmesi ile fabrikanın kalite açısından belli bir standardı yakalamış olduğunu 
ispatlamıştır.

Viyana’da düzenlenen uluslararası fuarda Kundura Fabrikasının üretmiş oldu-
ğu imalatlar ile madalya dahi kazanılmıştır. (Ergüney ve Kara Pilehvarian, 2015, 
s. 230-231) 19. yüzyıl İstanbul’una bakıldığı zaman Beykoz ekonomik kalkınma 
açısından oldukça büyük bir paya sahiptir. Cumhuriyet Dönemi’nde ise Kundura 
Fabrikası, Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası olarak aktif varlığını sürdürmeye 
devam etmiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde (1935) Paşabahçe Şişecam Fab-
rikası kurulmuştur. Rakı ve İspirto Fabrikasının bulunduğu Paşabahçe semtinde, 
daha önce Modiano Cam Fabrikası ve yine Paşabahçe Mum Fabrikası da ele alını-
lırsa Paşabahçe semtinin 19. yüzyıldan itibaren bir “işçi ve sanayi bölgesi” olduğu 
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anlaşılmaktadır. Modern anlamda mimari özellikleri yansıtan Rakı ve İspirto Fab-
rikasının mimarı da Ahsen Yapanar’dır. (Şahin, 2011, s. 54) Beykoz semtinde açılan 
fabrikalarda gerek Osmanlı Devleti döneminde gerekse Cumhuriyet Döneminde 
devletçi sanayi girişimi desteği görülmektedir. Deri ve Kundura Fabrikası 1999’da, 
Şişecam Fabrikası ise 2002 yılında kapatılarak üretime son vermiştir. (Şahin,2015b, 
s. 246-324)

Sanayileşme ve Göç

Sanayileşmeyle birlikte başlayan göç, Beykoz semtine olan talebi artırmakla birlik-
te bölgenin kentsel statüsüne de hız kazandırmıştır. Göç faktörünün iktisadi boyu-
tun yanı sıra sosyolojik boyutu ve kültürel değerler üzerine olan etkisi de araştırıl-
malıdır. Zira göç ile birlikte gelen bireyler geldikleri yerin geleneksel kültürlerini 
de yanında getirmiştir. Cumhuriyet Döneminde ilk kez nüfus sayımı 1927 yılında 
gerçekleşmiştir. Ancak Beykoz’un Üsküdar semtine bağlı olmasından dolayı detaylı 
köy ve mahalle nüfusu bulunmamaktadır. Beykoz’un kendi kimliğini kazanması 
ancak 1930’da gerçekleşmiştir. Bu yıllarda Beykoz semtine bağlı üç nahiye vardı. 
Beykoz Merkez, Mahmutşevketpaşa ve Anadoluhisarı nahiyelerine bağlı olarak 
mahalleler yer almaktaydı. Beykoz Merkez’e altı, Mahmutşevketpaşa’ya bağlı on iki 
köy ve Anadoluhisarı’na bağlı dört mahalle bulunmaktaydı. (İstanbul Şehri İstatis-
tik Yıllığı 1930-31, s. 36) Bu bağlamda bir değerlendirme yapıldığı zaman Beykoz 
nüfusu hakkında en sağlıklı bilgiye 1935 genel sayımı ile ulaşmak mümkündür.

Tablo1: Genel Nüfus Sayımları Beykoz İli Örneği (1935-2000)

YILLAR ŞEHIR NÜFUSU KIR –KÖY NÜFUSU

1935 15,103 6,205

1940 31,236 10,256

1945 25,611 7,494

1950 29,658 11,973

1955 36,859 12,638

1960 45,679 16,069

1965 51,689 15,179

1970 61,206 15,179

1975 76,804 15,963

1980 94,101 20,711

1985 118,697 17,366

1990 142,075 21,711

1995 170,560 21,990

2000 188,044 22,788

Yukardaki tabloda yer alan ilk genel sayım nüfusuna göre toplam nüfus sayısı 
21,308’dir. Beykoz semtindeki bu nüfusun fazla olması kuşkusuz Osmanlı Döne-
mi’nde de bu semtin sanayi şehri olması etkili olmuş Cumhuriyet döneminde de 

bu durum artarak devam etmiştir. Tablo 1’de beşer yıllık yapılan genel nüfus sa-
yımında hem kır nüfusunun hem de şehir nüfusunun paralel doğrultuda arttığı 
gözlemlenmektedir.

Bölgede yaşanan nüfus değişimi ve nüfus artış oranına etki eden faktörler o böl-
geye olan göçün yanı sıra, ölüm ve doğum oranlarındaki faktörden de kaynak-
lanmaktadır. Sanayi toplumlarında yaşanan fabrikalaşma ile birlikte istihdamın 
artması ve işçi göçünün yaşanması kaçınılmaz gerçektir.

Nüfus kayıt defterleri incelendiği zaman nüfus oranlarında bilhassa orta ve genç 
yaş oranının fazla olması ve erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre fazla 
olması bölgede erkek istihdamının ağır bastığının göstergesidir. 2000’li yıllara yak-
laştıkça kır nüfusunda yüzdesel olarak artış olsa da toplam nüfus içindeki payının 
düşük olduğu görülmektedir. Tarım nüfusu her geçen gün sanayi sektörüne ya da 
daha sonra yüzdelik pay kısmında ciddi bir orana sahip olan “hizmet” sektörüne 
geçiş yapmıştır.

Göç, İmar ve Konut Piyasası

İşçi göçünde en temel problem olan barınma sorununa “bekâr odaları” çözüm 
oluşturmuştur. Osmanlı İstanbul’unda da daha önceden faklı semtlerde bu oda-
ların varlığından bahsetmek mümkündür. Göçün beraberinde getirdiği konut 
problemi, bölgede imar sorununu da akıllara getirmektedir. Beykoz bölgesinin geç-
mişten günümüze değin değişmeyen problemlerinden biri olan imar, beraberinde 
çarpık kentleşmeyi getirmiştir. Fabrikalaşma ile kitlesel bir işçi grubu oluşmaya 
başlamıştır. İşçi grubu ile birlikte sendikalaşma hareketi de başlamıştır. Beykoz, 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sanayi bölgesi olması sebebiyle işçiler tara-
fından mesken tutulan bir yerleşim yeridir. Ancak günümüzde orta ve üst gelir se-
viye grubunun tercih ettiği bir bölge olması sebebiyle dikkat çekmektedir. Bölgeye 
yaşanan göçlerin temel nedeni olan fabrikalaşma, zamanla yerini hizmet sektörüne 
bırakmıştır. Bölgede 2000’li yıllardan itibaren eğitim sektöründe ciddi adımlar atıl-
mıştır. Beykoz sınırları içinde yer alan iki devlet üniversitesi ve üç özel üniversite 
olmak üzere toplam beş üniversite yer almaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiği 
zaman bölgeye olan talebin kaçınılmaz olduğu gözükmektedir.

Hızla yaşanan nüfus artış oranları ile bölgede daha önce var olan “gecekondu” so-
rununa kaçak yapılaşma da eklenmeye başlamıştır. Beykoz ilçesi, hâlâ oksijen de-
posu olmayı sağlayan geniş ormanlara sahip, yaşanılabilir bir ilçe olması sebebiyle 
kitlesel göçlerin yaşandığı görülmektedir. Yakın dönemde yaşanan salgın hastalık 
sürecinde de şehir içinde yeşil ile baş başa kalmak isteyenler, Beykoz’daki arsa ve 
konutlara olan talebi arttırmıştır. Bu durum da metrekare fiyatlarına yansımıştır. 
Pandemi süreci içinde üst gelir grubunun İstanbul ili içinde en çok tercih edilen 
yerleşim yeri olması dikkat çekicidir.

Beykoz’un sınırları içinde yer alan ormanlık alanlarının fazla olması sebebiyle İs-
tanbul’un hem kalbi hem de akciğeridir diyebiliriz. Daha önce Saip Molla’ya ait iki 
farklı parselin koru olarak kullanıldığını biliyoruz. Ancak 2000’lerin başına kadar 
bölge imara açılarak yapılaşmaya izin verilmiştir. Böylece günümüzde de en yük-
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sek metrekare fiyatına sahip olan, Acarlar ve Beykoz Konakları siteleri oluşmuştur. 
(Göney, 2019, s.31) Lokasyon olarak birbirine çok yakın olan Acarlar ve İncirköy 
Mahallesi’nde son yıllarda yapılan konut satış ve kiralamalarda metrekare fiyatında 
farklılıklar olduğu görülmektedir.

Nüfus oranın artması ve bölgeye çeşitli sebeplerden dolayı yapılan göç, semtin sos-
yal dokusunda da çeşitli farklılar oluşturmuştur. Erken Cumhuriyet döneminde 
fabrikalaşma ile birlikte başlayan göç, fabrikaların kapanması ile değişmiştir. Bölge 
halkı farklı ilçelerde yer alan iş sektörlerine kaymıştır. Bölgedeki gelir eşitsizliği ilçe 
bazında da gözle görülür seviyededir. Aynı ilçede yer alan, Acarlar ve Beykoz Ko-
nakları ile Soğuksu veya İncirköy mahalleleri ele alındığında görülen gelir eşitsiz-
liği, bireylerin yaşam standartlarında değişimlere sebep olmuştur. Bir yanda asgari 
ücret ile ev ekonomisine katkı sağlayan Soğuksu halkı, diğer tarafta Acarkent veya 
Beykoz Konakları’nda neredeyse asgari ücrete karşılık gelen site aidat bedelleri böl-
gedeki gelir eşitsizliğinin göstergesidir.

Tablo 2: İstanbul Beykoz İncirköy Konut Satış Ortalamaları

Ortalama Brüt Alan 170 m2

Min. ve Max. Fiyat 2.293 - 18.927 ¨ /m2

Ortalama Brim Fiyat 5.366 ¨ /m2   

Ortalama Fiyat 90.220 ¨

Amortisman Geri Dönüş Süresi 40-41 Yıl

İncirköy konut satış rakamları incelendiği zaman minimum ve maksimum birim 
fiyatları 2.293- 18.927 TL/M2 olarak belirlenmiştir. Yine ortalama birim fiyat 5.366 
TL/M2 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 3: İstanbul Beykoz Acarkent Konut Satış Ortalamaları

Ortalama Brüt Alan 484 m2

Min. ve Max. Birim Fiyat 8.650 -  21.712  ¨/ m2

Ortalama Birim Fiyat 12.185 ¨/ m2

Ortalama Birim Fiyat 5.897540 ¨

Amortisman Geri Dönüş Süresi 36 Yıl

Birbirine komşu olan mahallelerden Acarlar Mahallesi konut satış ortalama fiyatla-
rı incelendiği zaman fiyatların arttığı gözlemlenmiştir. Ortalama birim fiyat 12.185 
TL/M2 olarak belirlenmiştir. Yine maksimum ve minimum fiyat analizi yapıldığın-
da değerlerin 8650-21.712 TL/M2 bandında değiştiği görülmektedir.

Tablo 4: İstanbul Acarkent Satılık Konut Birim Fiyatları (2016-2020)

Ocak- Mayıs- Eylül Ortalama                  ¨/ m2   (Ortalama) 

Ocak 2016
Mayıs2016
Eylül 2016

6.000  ¨/ m2    ----- 9.000 ¨/ m2

Ocak 2017
Mayıs 2017
Eylül 2017

10.000  ¨/ m2  ----- 13.000  ¨/ m2

Ocak 2018
Mayıs 2018
Eylül 2018

13.000 ¨/ m2 -------14.000  ¨/ m2

Ocak 2019
Mayıs 2019
Eylül 2019

12.000 ¨/ m2 -------- 10.000  ¨/ m2

Ocak 2020
Mayıs 2020
Eylül 2020

10.000 ¨/ m2 ----- 12.000  ¨/ m2

Ocak 2021
Mayıs 2021
(Tahmini Değerler)

14.000  ¨/ m2--- 15.000  ¨/ m2

Acarlar Mahallesi’nde yaşanan bu fiyat artışının bir diğer nedeni medyada “ma-
gazinsel popülerlik” kategorisinde yer alan ve bir hayli fazla göz önünde bulunan 
bazı isimlerin bu muhitte ikamet etmesidir. Şöyle ki bu bölgede yapılan konut sa-
tışlarının birçoğunda yetki belgesi ile çalışan emlak danışmanları; ev ziyareti ger-
çekleştirirken “x kişisi ile komşu olacaksınız” gibi ifadeleri reklam argümanı olarak 
kullanmaktadır. Bu tutum ve davranış da bireylerin tercihlerine yansımaktadır. Ya-
pılan bu çalışmada 2021 yılı için de tahmini bir öngörüde bulunulmuştur. Artan 
nüfus oranları ile birlikte konut satış ve kiralamaları da artacaktır. Bu anlamda ar-
tan nüfus ile oluşan konut talebi Acarlar Mahallesi’nde birim metrekare fiyatlarını 
da artırmıştır.
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Tablo 5: İstanbul İncirköy Satılık Konut Birim Fiyatları(2016-2020)

Ocak- Mayıs- Eylül Ortalama ¨/ m2   (Ortalama) 

Ocak 2016
Mayıs2016
Eylül 2016

6.000  ¨/ m2    ----- 5.000 ¨/ m2

Ocak 2017
Mayıs 2017
Eylül 2017

4.500  ¨/ m2  ----- 6.000  ¨/ m2

Ocak 2018
Mayıs 2018
Eylül 2018

6.000 ¨/ m2 -------6.000  ¨/ m2

Ocak 2019
Mayıs 2019
Eylül 2019

6.000 ¨/ m2 -------- 5.800  ¨/ m2

Ocak 2020
Mayıs 2020
Eylül 2020

5.800 ¨/ m2 ----- 58000  ¨/ m2

Ocak 2021
Mayıs 2021
(Tahmini Değerler)

5.800 ¨/ m2 ----- 58000  ¨/ m2

Her iki mahalleyi ayıran sadece bir karayolu değil, ekonomik ve sosyal durum-
da mahallelerin statüsünü belirleyip, ayırmaktadır. Bölgedeki metrekare fiyatları 
arasındaki fark, birbirine komşu olan iki mahalle arasındaki gelir eşitsizliğini gös-
termektedir. İlçede var olan Boğaz ön görünümü ile imar durumu problemi baş 
göstermiş ancak kaçak yapı inşaatlarının önüne geçilememiştir. Bu durum sadece 
bugünün sorunu olmamakla birlikte Beykoz’un kaderi olmuş ve Geç Osmanlı Dö-
nemi’nden günümüze mesken problemi daima olmuştur.

Tablo 6: Beykoz İlçesi Fiyat Analizi

BÖLGE FİYAT DEĞİŞİMİ ( SON 5 YIL)

Konut Kira Fiyatlarındaki Değişim   Satılık Konut Fiyatlarındaki Deği-
şim

İstanbul     % 79.2 İstanbul       %46.2

Beykoz      %14.2 Beykoz          %25

Son beş yıl baz alındığında bölgede yaşanan konut fiyat değişimleri hem kiralık ko-
nutlarda hem de satılık portföylerde İstanbul ili çerçevesinde dikkat çekici oranlara 
sahiptir. Bu artışın altında yatan sebepler, bölgeye olan talebin “fabrikalaşmadan 
ötürü” olmadığını bölgenin yaşanılabilir temiz çevre olması, bölgede birden fazla 
hem devlet hem de özel üniversitenin olması ile birlikte yine bölgede yer alan özel 
ortaöğretim kurumlarının bir hayli fazla olması bölgeye olan talebi artırmıştır de-
nilebilir, böylelikle ilçede nüfus artışı da yaşanmıştır.

2012-2020 yılları baz alındığında da Beykoz genelinde konut kiralama ve satış 
oranları hep artış göstermiştir. Göçün çekici güçlerinin yanı sıra itici güçlerinin 
de olduğunu görmekteyiz. Makineleşme ile kırdan şehre yapılan daimi göçler za-
manla gittikleri bölgelerde barınma problemini oluşturmuş bu sorun da o bölgede 
çarpık kentleşme sorununu ortaya çıkartmıştır. Bu sorun zamanla aşılamadığı gibi 
daha büyük bir sorun haline gelmiştir. Bölgenin en büyük problemlerinden biri 
olan imar sorunu yıllardır çözüme kavuşamamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın talimatı ile “imar barışı” soruna çözüm oluşturacağı düşüncesi ile halkın bu 
barışa başvurmasını ön görmüştür. Ancak yakın dönemde Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurularak iptali talep edilmiş böylelikle; imar sorununa merhem olacağı düşü-
nülen “imar barışı” da sona ermiştir. Kentsel dönüşüm projelerinin Beykoz sem-
tinde hayata geçebilmesi için öncelikle imar sorunu çözüme kavuşmalıdır. Beykoz 
semtinin son on üç yıllık nüfus arış hızına bakıldığı zaman genel olarak sürekli 
artış yaşanmıştır.  Sadece 2012 ve  hissedilir derecede ise  2018 yılında nüfus oranı 
düşmüştür.

2018 yılında 4.387 kişi çeşitli sebeplerden ötürü bölgeden ayrılmıştır. Dönemsel 
olarak incelendiği zaman bölgeye yapılan göçlerin zamanla farklı sebeplerden ötü-
rü tersine döndüğü görülmektedir. Beykoz nüfusu incelendiği zaman genel olarak 
kadın ve erkek oranları birbirine paralel olmakla birlikte bölgenin genç nüfus oranı 
sürekli artış göstermiştir. Elbette ki buna doğum artış oranı da eklendiği zaman 
nüfusun artış hızı bir ivme kazanmıştır. 2012 yılına ait nüfus kayıt bilgileri ince-
lendiği zaman kadın nüfus oranında ciddi bir değişim yaşanmamıştır. 2011 yılın-
da 122.936 kadın nüfusu varken, 2012 yılında bu sayı 122.565’e düşmüştür. Aynı 
şekilde erkek nüfus sayısında da 561 kişi eksilmiştir. Ancak 2018 yılına bakıldığı 
zaman bu rakamlar biraz da yükseliyor ve toplamda 4387 kişi Beykoz nüfusundan 
eksilmiştir.
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Tablo  7: 2007-2019 Beykoz Kadın-Erkek Nüfus Miktarı

YIL Beykoz Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2019 248.260 123.129 125.131
2018 246.700 122.109 124.591
2017 251.087 124.611 126.476
2016 250.410 124.209 126.201
2015 249.727 124.563 125.164
2014 248.071 123.977 124.094
2013 248.056 124.610 123.446
2012 246.352 123.787 122.565
2011 247.284 124.348 122.936
2010 246.136 123.438 122.698
2009 244.137 122.888 121.249
2008 243.454 123.288 120.166
2007 241.833 121.556 120.277

Tablo 7’de, 2007’den 2019 yılına nüfus artış oranında bazı önemlerde azalma olsa 
da genel itibariyle bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu tablodan hangi mahal-
lelerde yoğunluk yaşandığını elbette göremiyoruz ancak, Resim 1’de 2019 yılına ait 
nüfus yoğunluk haritasında bilhassa orta yaş ve yaş oranının yaşlı nüfus oranından 
fazla olduğu ve Beykoz ilçesinin daha çok nerelerinde bu oranların fazla olduğu 
görülmektedir. Örneğin semtin kıyı şeridinde daha fazla yaşlı nüfus oranı olduğu 
görülmektedir. Orta yaş grubu % 52,43 gri bölgeleri, %13,74 ile kırmızı bölge yaşlı 
nüfus oranını  ve genç nüfus oranı da geri kalan  % 33,83 kısmı oluşturmaktadır. 

Resim 1: 2019 Yılı Beykoz Toplam Nüfus ve Nüfus Yoğunluğu

Şekil 1: 2019 Yılı Beykoz Toplam Nüfus ve Nüfus Yoğunluğu

Tablo 8: 2019 Yılı Beykoz İlçesi; En Kalabalık Nüfusa Sahip Mahalleleri

YIL Mahalle Adı  Nüfus Miktarı

2019 Kavacık Mahallesi 22.263

2019 Çubuklu Mahallesi 20.691

2019 Yeni Mahalle Mahallesi 19.399

2019 İncirköy Mahallesi 17.317

2019 Tokatköy Mahallesi 15.367

2019 Gümüşsuyu Mahallesi 13.916

2019 Çiğdem Mahallesi 11.218

2019 Soğuksu Mahallesi 11.105

2019 Göztepe Mahallesi 9.766

Tablo 9: 2019 Yılı Beykoz İlçesi; En Az Nüfusa Sahip Mahalleleri

YIL Mahalle Adı Nüfus Miktarı
2019 Zerzevatçı Mahallesi 989
2019 Poyrazköy Mahallesi 905
2019 Alibahadır Mahallesi 756
2019 Anadolufeneri Mahallesi 721
2019 Kaynarca Mahallesi 680
2019 Kılıçlı  Mahallesi 532
2019 Öğümce  Mahallesi 454
2019 Bozhane  Mahallesi 453
2019 Polonezköy Mahallesi 384
2019 Göllü  Mahallesi 238
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2019 yılına ait İstanbul Beykoz semtinde yer alan mahallelerin nüfus oranları in-
celendiğinde en kalabalık mahallesinin Kavacık Mahallesi olduğunu görmekteyiz. 
Beykoz’un finans kalbini oluşturan bu mahalle lokasyon olarak da bir çok iş mer-
kezine ve bir çok ilçeye yakın olması açısından tercih edilmektedir. Fatih Sultan 
Mehmet köprüsün bir ayağında Kavacık bir diğer ayağında ise  Hisarüstü yer al-
maktadır. Bölgesel olarak incelendiği taktirde Anadolu yakasının ve Avrupa yaka-
sının iş merkezlerinin daha çok bu alanlarda toplandığını görmekteyiz. Bu durum 
bölgeye çekici bir göç talebi oluşturmaktadır. Beykoz ilçesinin en seyrek nüfusu ise 
şüphesiz daha kırsal yerler olan daha önce “köy” statüsünde olan yerlerdir. Polo-
nezköy Mahallesi ve Göllü Mahallesi nüfusun en seyrek olduğu yerlerdir. Bu yerle-
şim alanlarında nüfusun büyük çoğunluğu tarım ile geçimini sağlamaktadır.

Şekil 2: Beykoz Göllü Mahallesi Nüfus Miktarı ve Nüfus Yoğunluğu

Şekil 2 incelendiği zaman da görüldüğü üzere Göllü Mahallesi’nde 238 kişi nüfusa 
kayıtlıdır. Bölge daha çok ormanlık alan olup mesire alanı olarak da kullanılmakta-
dır. Nüfus yoğunluğu da 15,867 kişi/ m2 ‘dir.

Şekil 3: Beykoz Kavacık Mahallesi Nüfus Miktarı ve Nüfus Yoğunluğu

Tablo 8’e bakıldığı zaman Beykoz semtinin en kalabalık mahallesi olan Kavacık 
Mahallesi’nin nüfusunu görebilmekteyiz. Nüfusa kayıtlı kişi sayısın 22.263 kişi ol-
duğu ve yine nüfus yoğunluğu olarak da 11.131,5 kişi/m2 olduğu görülmektedir. 
Bunun en büyük sebebinin ise daha önce de belirtiğimiz üzere bu muhitte iş kolla-
rının çok çeşitli olması ve iş merkezi olmasından kaynaklanmaktadır.

Beykoz ilçesinde zamanla yeni yapı alanlarının açılacağı aşikardır. Zira yakın dö-
nemde inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu ilçenin bazı mahallelerine değer 
kazandırmıştır. Proje olarak yıllardan beri var olan Beykoz Üniversitesi’nin Mah-
mut Şevket Paşa kampüsü de hayata geçirildiği taktirde iktisadi anlamda o bölge-
ye değer katacaktır. Tatil yeri ve mesire alanı olarak tercih edilen Riva bölgesi de 
Beykoz’un yaz turizmine katkı sağladığı bir başka gerçektir. Bu anlamda mevsimsel 
göçün bu bölgeye olduğu görülmektedir.

Sonuç

1930 yılından günümüze Beykoz’da nüfus ve sanayileşme birlikte değerlendirildi-
ği zaman kuşkusuz bölgenin sanayileşmeden ötürü yoğun bir göç altında olduğu 
görülmektedir. Bu yoğunluğun tabanı henüz Beykoz’un ilk yerleşim dönemlerinde 
başlamıştır. Fiziksel şartlar göz önünde alındığı zaman Beykoz’un sadece sanayi 
bölgesi olmadığı aynı zamanda güvenlikli bir bölge olduğu için savunma merkezi 
olarak kullanıldığı bilinmektedir. Geniş mesire alanları sayesinde Osmanlı Döne-
mi’nde padişahların ve üst düzey bürokratların at binmek ve ok kullanmak için 
vakit geçirdikleri bir yerdir. Bölgenin hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemin-
de sanayi merkezi olarak belirlenmesi ve bu doğrultuda birçok fabrikanın merkezi 
olması bölgeye olan talebi artırmıştır. Zamanla bu talep aile göçlerine sebep ol-
muştur. Artan nüfus ile birlikte Beykoz’da gecekondulaşma sorunu ortaya çıkmış-
tır. Gecekondu sorunu ise bölgenin çarpık kentleşmesine sebep olmuş hâlâ daha 
günümüzde “kentsel dönüşüm projelerinin” hayata geçemediği bir yerleşim alanı 
olarak literatürde yer almaktadır. Zira kentsel dönüşümün gerçekleşebilmesi için 
öncelikle bölgenin imar problemi çözülmelidir. Beykoz bölgesindeki gelir eşitsizli-
ği, bölgenin sosyal dokusuna da yansımıştır. Bu çalışmada da örnek verilen Acarlar 
ve Beykoz Konakları bölgesi ile İncirköy ve Soğuksu mahalleleri halk arasındaki 
sosyal farklılığın en tipik göstergesidir denilebilir.



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı1072

İstanbul Umumi Meclisi’nde 
Beykoz Azalarının Faaliyetleri 
(1930-1938)

Songül GÜNEŞ1

      

 

Özet

Cumhuriyet’in ilk yıllarında mahalli idareler alanındaki mevzuat ve teşkilatlan-
ma, Osmanlı Devleti’nden miras kalan şekliyle 1930 yılına değin geçerliliğini ko-
rumuştur. Cumhuriyet tarihinin ilk belediyecilik kanunu olan 1580 sayılı Belediye 
Kanunu, 3 Nisan 1930 günü TBMM tarafından kabul edilmiş ve aynı yılın ekim 
ayında yapılan yerel seçimlerin ardından uygulamaya konmuştur. Kanunun yürür-
lüğe girmesiyle, İstanbul ve başkent Ankara’da vilayet ve belediye idarelerinde bir-
leşik idareye geçilmek suretiyle yeni bir mahalli idari yönetim modeli denenmiş ve 
bu uygulama 1957 yılına kadar işlerliğini sürdürmüştür. Böylece İstanbul Beledi-
ye Başkanı’nın riyasetindeki Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ile İstanbul Valisi’nin 
idaresindeki Vilayet Umum Meclisi’nin lağvedilerek iki meclisin İstanbul Umumi 
Meclisi adı altında birleştirilmesi yeniliğini de beraberinde getirmiştir. 68 üyeden 
müteşekkil İstanbul Umumi Meclisi’nde şehrin 14 kazasından biri olan Beykoz, 
21.308 kişilik nüfusuyla üç aza ile temsil edilmiştir. 1930 yılında yapılan Cumhu-
riyet tarihinin ilk çok partili yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan meclis, 
1930-1934 yılları arasında ilk dönemini icra etmiştir. 
1  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi
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İstanbul Umumi Meclisi’nin bir başka özelliği ise kadın meclis azalarının yer aldığı 
ilk meclis olmasıdır. Beykoz’un 1930 ve 1934 yılı seçimleri incelendiğinde yalnızca 
1930 yılında Seniye Havva Cenani Hanım aday listesinde yer almış fakat yeter-
li oyu alamadığından dolayı seçilememiştir. Bu sebeple, Beykoz’un bu iki dönemi 
kapsayan sekiz yıl boyunca kadın azası olmamıştır. Meclis azaları, İstanbul’da si-
vil toplum kuruluşlarının önderleri, çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri, eski 
milletvekilleri veya ilga edilen Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ile Vilayet Umum 
Meclisi’nde görev yapmış azalar arasından seçilmişlerdir. Beykoz’un ilk dönem 
görev yapan üç temsilcisi olan Mehmet Ali, Sadi ve Selahattin beyler, Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye’nin son döneminde görev yaptıktan sonra İstanbul Umumi 
Meclisi’ne aday gösterilmiş ve Beykoz’da en çok oyu alan üç aza olarak yeni meclis-
te de görev yapmaya başlamışlardır. Meclisin ikinci dönemi ise 1934 yılında yapı-
lan yerel seçimlerin ardından başlamıştır. Bu dönemde, Beykoz’u İstanbul Umumi 
Meclisi’nde temsilen Mehmet Ali (Gökçen) Bey, Ferit Erinal ve Reşat Yılmaz seçile-
rek 1934-1938 yılları arasında görev yapmışlardır.

İstanbul Umumi Meclisi’nde Beykoz azaları, şehrin kronik problemlerinin çözümü 
ve Beykoz’un ihtiyaçları noktasında birçok konuda faaliyetlerde bulunmuşlardır. 
Umumi Meclis’in çeşitli komisyonlarında görev alan azaları, Beykoz kazasının 
gereksinimlerine dair sundukları teklif ve önerilerin yanı sıra İstanbul’un gene-
lini ilgilendiren hususlarda da ön ayak olmuşlardır. Bu çalışma, Beykoz’da Erken 
Cumhuriyet Dönemi şehircilik faaliyetlerine ışık tutma amacını taşımaktadır. Bu 
amaçla, İstanbul’un iki dünya savaşı arasında ve dünya ekonomik buhranının te-
sirini gösterdiği bir evrede, Beykoz temsilcilerinin rolü ve 1930’lu yılların başında 
Beykoz’da yapılan şehircilik faaliyetleri mercek altına alınmıştır. Döneme ait resmi 
arşiv belgeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Müdürlüğü Arşivi’nde bulu-
nan meclis kararları ve süreli yayınlar çalışmada birincil kaynaklar olarak dikkate 
alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Belediye Kanunu, Beykoz, İstanbul Umumi Meclisi, şehircilik.

Giriş

Türkiye’de modern şehircilik ve belediyecilik faaliyetlerine yönelik ilk girişimler 
Tanzimat devrinde vücuda getirilmiştir. Daha evvelinde kadı amirliğinde idare 
edilen mahalli icraatlar, beledi teşkilatlanmanın ardından şehremini, şehremaneti 
teşkilatı ve şehir meclisleri tarafından yerine getirilmiştir. Gerek Kırım Harbi’n-
de batı ülkeleri ile yoğun etkileşimin doğurduğu ihtiyaçlar, gerekse modern çağda 
ahalinin şehrin yol, su kanalizasyon gibi gereksinimlerinin karşılanması konusun-
da belediyecilik faaliyetleri bu dönemde ivme kazanmıştır. Ayrıca Osmanlı liman 
kentlerinin Avrupa devletleriyle yoğun bir iktisadi ilişki içerisinde bulunması da bu 
sebeplerden biriydi. Devlet-i Aliyye’nin başşehri olarak İstanbul’un müstesna ko-
numu, mahalli idaresinin modernleşmesi sürecine de yansımış ve özel düzenleme-
lere tâbi tutulmuştur. Beledi hizmetler noktasındaki ilk modern teşkilatlanma olan 
İstanbul Şehremaneti, 16 Ağustos 1855 tarihinde kurulmuş, ilk Şehremini de Salih 
Paşa olmuştur. Şehremaneti ile birlikte bir Şehir Meclisi kurulması öngörülmüştür. 
Şehir Meclisi, padişahın belirlediği on iki üye, meclise riyaset eden Şehremini ve 

onun iki yardımcısıyla birlikte on beş kişiden oluşuyordu. Bunların dışında mahal-
li hizmetlerin iyileştirilmesi noktasında idari teşkilatlanmada yeni uygulamalara 
gidilmiş ve şehrin kazalarında beledi teşkilatlanmalar ihdas edilmiştir. İlk belediye 
dairesi, 1857 yılında Beyoğlu-Galata bölgesinde “Altıncı Daire-i Belediye” kuruldu. 
Pilot bölge olarak belirlenen bu ilk belediye dairesi, ilerleyen dönemde kurulması 
öngörülen diğer belediye daireleri için de başarılı bir örnek teşkil etmişti. 6 Ekim 
1868 tarihinde Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi uygulamaya konuldu. Bu 
nizamnameye göre, İstanbul’da 14 belediye dairesi ile Cemiyet-i Umumiye-i Bele-
diye (CUB) kurulması kararlaştırıldı. CUB, Şehremininin riyasetinde belediye dai-
re meclis başkanları ve belediye dairelerinden 3’er temsilcinin katılımıyla 57 üyelik 
bir yapı olarak tasarlandı. Ancak 14 belediye dairesinin tamamı teşkil edilemediği 
için CUB açılamadı. Bu dönemde kurulması planlanan 14 kazadan biri olan Bey-
koz ve Kadıköy’de oturan halkın 1875 yılındaki talebi üzerine bu kazalarda beledi-
ye daireleri ve daire meclisleri oluşturulmaya başlanmıştır. 9 Eylül 1875 tarihinde 
göreve başlayan belediye azaları ise Eşref, Tevfik, Ahmed, Antimos, Hacı Hüseyin, 
Ahmed Kâmil, Agop ve Kirkor efendilerdi. 

1913 yılında yürürlüğe giren Dersaadet Kanun-u Muvakkat ile II. Meşrutiyet dev-
rinde beledi hizmetlere dair yeni düzenlemeler yapılmış ve ilgili mevzuat Cumhu-
riyetin ilk yıllarına kadar geçerliliğini korumuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Osman-
lı Devleti’nin uygulamaya koyduğu yerel yönetimlere dair mevzuatı devralarak 
Cumhuriyet Devrinde de uygulamaya devam etmiştir. Yeni kurulan devletin şehir-
ciliğe dair geliştirdiği yapısal düzenlemeler, o tarihe kadar var olan mevzuata ek-
lenen revizeler çerçevesinde sürdürülmüş, 1930 yılına gelindiğinde ise Türkiye’nin 
ilk belediyecilik kanunu olan 1580 sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yeni 
Belediye Kanunu’nun öngördüğü şekliyle, İstanbul’da vilayet ve belediye teşkilatları 
da birleştirilmiş ve İstanbul Valisi’nin aynı zamanda şehrin belediye başkanı olması 
öngörülmüştür. Aslında hâlihazırda İstanbul Şehremini Muhittin Bey, İstanbul Va-
liliği görevini de vekâleten yürütmekteydi. Fakat Belediye Kanunu ile söz konusu 
uygulama yapısal olarak süreklilik arz etmiş ve 1957 yılına kadar Muhittin Bey’den 
sonra da vali ve belediye başkanlığı aynı kişinin uhdesinde olmuştur. 

Cumhuriyet’in İlk Belediye Kanunu

1580 sayılı Belediye Kanunu, 3 Nisan 1930 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde yapılan uzun görüşmeler ve tartışmaların ardından kabul edilmiştir. Kanu-
nun uygulanması ise 1930 yılı sonbaharında yerel seçimlerinin ardından hayata 
geçirilmiştir. 9 fasıl ve 165 maddeden oluşan yeni kanunla birlikte İstanbul Şehre-
maneti, İstanbul Belediyesi’ne dönüştürülmüştür. Ayrıca mahalli idareler, mali ve 
idari bakımdan merkeze güçlü bir biçimde bağlı idi. Şüphesiz bu durum Osmanlı 
devrinde olduğu gibi Fransız mahalli idare sisteminin örnek alınmasından ileri 
gelmekteydi. Birleşik idare ile bürokrasinin azaltılması ve mali tasarruf sağlanması 
hedeflenmiştir. Kanunun getirdiği yeniliklerden biri de İstanbul’da idari taksimatın 
düzenlenmesidir. Buna göre İstanbul, 10 belediye dairesi ile 4 mülhakat kazadan 
müteşekkildir. 10 belediyesinden biri olan Beykoz Belediye Şubesi; Beykoz mer-
kez, Mahmut Şevket Paşa ve Anadolu Hisarı nahiyelerinden oluşmaktadır. Ancak 
Mahmutşevketpaşa nahiyesi, Beykoz merkez nahiyesine dâhil edilmiştir. Beykoz 
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merkez nahiyesinin Anadolu Kavağı, Beykoz ve Paşabahçe adlı üç mahallesi, Ana-
dolu Hisarı nahiyesi ise Çubuklu, Kanlıca, Hisar, Yenimahalle, Kandilli ve Vaniköy 
mahallelerinden mürekkeptir. 

Beykoz Kaymakamı ve Belediye Reisi İhsan Kortan

Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle idari taksimattaki düzenlemeler neticesinde 
birçok atama yapılmıştır. İstanbul’da belediye ve vilayet idareleri valinin yöneti-
mindeyken kazalarda da kaymakamlar aynı zamanda belediye reisliğini görevleri-
ni bir arada sürdürmüşlerdir. Yeni dönemde birçok kaza kaymakamlığına atamalar 
yapılmıştır. Beykoz Kaymakamı Reşat Bey, görevini sürdürmeye devam eden kay-
makamlar arasında idi.  Anadolu Hisarı Nahiye Müdürlüğüne de İzmir Vilayeti 
maiyet memuru Hüseyin Emin Bey atanmıştır. Ancak Reşat Bey, 8 Mayıs 1933 tari-
hinde münhal bulunan Adalar Kaymakamlığı’na atanmış, yerine de Şile Kaymaka-
mı İhsan Bey getirilmiştir. İhsan Bey, 1934 yılında yasalaşan Soyadı Kanunu gere-
ğince “Kortan” soy ismini almıştır. İhsan Bey, Beykoz Kaymakamı ve Belediye Reisi 
olarak göreve geldikten kısa bir süre sonra merkezi idare tarafından vekâlet emrine 
alınmıştır. Bunun sebebi ise Beykoz’da yürütülen idari faaliyetler bağlamında mey-
dana gelen bir gelişmedir. 1933 yılı sonlarına doğru Beykoz Serbostani Mustafa 
Ağa Camii imaretine meşruta hane, Beykoz eşrafından Hacı Mustafa Bey adında 
bir zatın on beş sene evvel verdiği 2000 lira ve vilayetin tahsis ettiği 1500 lirayla Ce-
zayirli Ahmet Paşa vakıf mektebi ile birlikte yeni baştan inşa edilerek dokuz haneli 
bir bina meydana getirilmiştir. Bina yeni bir okul olarak hizmet vermeye başlamış-
tır. Ancak bina Evkaf idaresi arsası üzerine yaptırıldığı için idari birimler arasında 
anlaşmazlığa sebep olmuş ve mesele adli makamlara taşınmıştır. Mahkeme kararı 
henüz kesinleşmeden Evkaf idaresi Beykoz memurları tarafından kullanıma alı-
nan bina, Kaymakam ve Belediye Reisi İhsan Kortan tarafından tahliye ettirilmiştir. 
Olayın büyümesi üzerine merkezi hükümet duruma müdahale etmiş ve konuyla 
ilgili tahkikat yapılmıştır. Soruşturma evresinde görevden alınan Kaymakam İh-
san Bey; “binanın daha evvel ilkokul olarak İl Özel İdaresi’ne ait olduğunu, oku-
lun yeni bir binaya nakli sebebiyle binanın bir süredir boş kaldığını ve daha evvel 
Vilayet Umum Meclisi tarafından Beykoz’da Zeynep Kâmil Hastanesi’ne bağlı bir 
dispanser yaptırılması için tahsis edildiğini” ifade etmiştir. Ayrıca vaziyetin Evkaf 
Müdürlüğü’ne tebliğ edilmesinden bir süre sonra tahliye işleminin gerçekleştirildi-
ği belirtilmiştir. Soruşturma sürerken 19 Aralık 1933 günü İhsan Kortan Dâhiliye 
Vekâleti emrine alınmıştır. İhsan Bey, 26 Aralık 1933 tarihinde başvekile yazdığı 
bir mektupla durumu izah etmiş, soruşturmanın ardından 3 Şubat 1934 tarihinde 
suçsuz bulunarak göreve iade edilmiştir. İhsan Bey, Beykoz Kaymakam ve Belediye 
Reisi olarak 5 Temmuz 1939 tarihine kadar görevini sürdürmüş, ardından Diyar-
bakır Vali Muavinliğine atanmıştır. 

Meclis Azası Seçme ve Seçilme Şartları

Mahalli meclisler, halkın talep ve gereksinimlerinin dile getirilmesi ve şehirlerin so-
runlarının çözülmesi için önemli platformlar olmuştur. Şüphesiz belediye meclis-
lerine seçilecek olan temsilciler, belirli meziyetlere sahip olmak durumundaydılar. 
Aynı şekilde onları seçecek olanların da belli özelliklere sahip olması gerekiyordu. 

Elbette bu şartlar zaman içerisinde farklılıklar göstermiştir. Nitekim Osmanlı dev-
rinde belediye meclislerine görev alabilmek için Dersaadet Belediye Kanunu’nun 
40. maddesinde şu şartlar belirlenmişti: Daire sınırları dâhilinde ikamet etmek, 30 
yaşını doldurmuş olmak, daire sınırları dâhilinde yıllık 250 kuruş vergi veriyor 
olmak, Osmanlı vatandaşı olmak, Türkçe konuşmak, akli melekeye sahip olmak, 
kimsenin hizmetinde bulunmuyor olmak, Ceza Kanunu hükümleri uyarınca me-
deni haklardan kısıtlanmamış olmak, iflas etmiş ise itibarını geri kazanmış olmak, 
cinayet suçundan bir senelik veya ona denk gelen bir ceza ile hüküm giymemek, 
serserilik suçundan mahkûm olmamak, geçici suretle de olsa yabancı devlet imti-
yazına sahip olmamak, başka bir devletin vatandaşlığı iddiasını taşımamak, Şeh-
remaneti ve belediye dairesi içerisinde inşaat veya başka işlerde müteahhitlik veya 
kefillik yapmamak ve belediye dairesi sınırları içinde hâkimlik yapmamak.

Seçmen olmak için ise erkek olmak, 25 yaşını doldurmuş olmak, belediye sınırları 
dâhilinde ikamet ediyor olmak, belediye sınırları dâhilinde senelik 100 kuruş vergi 
vermek, Osmanlı vatandaşı olmak ve cinayetten hüküm giymemiş olmak gereki-
yordu. Osmanlı Devleti sona erene kadar uygulanan bu hükümlere dair Cumhuri-
yetin ilanından sonra herhangi bir düzenleme yapılmadığı için söz konusu şartlar 
yürürlükteydi. Ancak 14 Nisan 1930 günü Resmî Gazete’de yayımlanan 1580 sayılı 
Belediye Kanunu’nun üçüncü faslında bulunan “Belediye Meclisi” başlığındaki 23. 
maddesinde seçme, 24.  ve 25. maddelerinde de meclis üyesi seçilme şartları belir-
lenmişti. 

23. madde: I. Türk olmak. II. İntihap olunan beldede altı aydan beri ikamet ediyor 
olmak, III. 18 yaşını bitirmiş olmak, IV. Ağır hapis cezasına mahkûm olmamak, V. 
Kamu hizmetlerinden mahrum olmamak, VI. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giy-
memiş olmak. VII. Silahaltında bulunan asker, jandarma, zabit ve polislerle askeri 
memurlar belediye seçimlerine katılamazlar.

24. Madde: I. Türk olmak. II. İntihap olunan beldede altı aydan beri ikamet edi-
yor olmak. III. Kamu hizmetlerinden kısıtlı olmamak. IV. 25 yaşını bitirmiş olmak. 
V. Türkçe okur-yazar olmak. 23. maddenin IV., V. ve VI. (kanunda VI. yerine seh-
ven VII. madde denilmiş. Doğrusu VI. madde olmalı.). VII. Belediyeye ait bir işin 
mukâvili, müteahhidi veya bunların kefil ve şeriki veyahut bu cihetlerden borçlu 
bulunmamak. VIII. Silahaltında bulunan asker, jandarma, zabit ve polislerle askeri 
memurlar belediyeye aza olamazlar. (Manevralarda talim için ihtiyat zabitanının 
silahaltına alınması müstesnadır.)

25. madde: Bilumum devlet memurları ve belediye memur ve müstahdemleri dai-
re-i memuriyetleri dâhilinde belediye meclisine aza seçilemezler.

Böylece, vatandaşların seçme ve seçilme hakkına sahip olması için daha öncesinde 
belirli bir miktarda vergi yükümlülüğü şartı aranırken, yeni kanunla bu durum 
ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca, kadınların da oy verebildiği yeni düzenleme aynı za-
manda seçilebilmelerinin de önünü açmıştı. Bunların dışında seçmen yaşı 25’ten 
18’e çekilmiş, seçilmek için de gerekli olan 30 yaş 25’e indirilmiştir. 
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İstanbul Umumi Meclisi’nin Kurulması

Tanzimat döneminde kurulması kararlaştırılan Cemiyet-i Umumiye-i Belediye, 26 
Aralık 1908 günü ilk toplantısını yapmıştı. II. Meşrutiyet devrinde uygulamaya ko-
nulan yapı İstanbul Şehremini’nin riyasetinde faaliyete geçmiştir. Fakat diğer vila-
yetlerde daha evvelinde hayata geçirilen Vilayet Umum Meclisi, İstanbul’da henüz 
teşkil edilmemişti. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, İstanbul’un idari mevzuattaki 
ayrıcalıklı konumunu diğer şehirlerle eşitlemek gayesiyle İstanbul’da da bir Vila-
yet Umum Meclisi ihdas edilmiştir. Vilayet Umum Meclisi, ilerleyen dönemlerde 
il özel idaresi adı altında hizmet veren birimlerinin işlevini görmekteydi. Cumhu-
riyetin ilanından sonra da faaliyetlerini sürdüren her iki yapı da 1580 sayılı Bele-
diye Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ilga edilmişlerdir. Böylece her iki meclisin 
birleşiminden İstanbul Umumi Meclisi adında bir şehir meclisi teşkil edilmiştir. 
Meclis, kazalardan seçilerek gelecek 60 azası dışında 8 kişiden oluşan encümenleri 
ile birlikte 68 temsilciden oluşmuştur. Anadolu Yakası’nda Adalar 1, Üsküdar 4, Ka-
dıköy 5 aza ile temsil edilmekteyken şehrin 14 kazasından biri olan Beykoz, 3 kişi 
ile temsil edilmekteydi. (Mülhakat kazalardan Kartal ve Yalova da 1’er aza ile temsil 
edilmekteydi.) Kanuna göre, şehrin valisi ve belediye reisi aynı zamanda İstanbul 
Umumi Meclisi’ni de idare etmekteydi. 1930-1938 yılları arasında İstanbul Umumi 
Meclisi, İstanbul Valisi ve Belediye Reisi olan Muhittin Üstündağ’ın yönetiminde 
faaliyet göstermiştir.

İstanbul Umumi Meclisi Reisi Muhittin Üstündağ 

1884 yılında Osmanlı toprağı olan Sakız Adası’nda doğan Muhittin Memduh Üs-
tündağ, mutasarrıf Hayri Bey’in oğludur. İstanbul Darülfünun Hukuk Mektebini 
bitirdikten sonra Anadolu’da çeşitli vilayetlerde önce evrak memurluğu, ardından 
savcı yardımcılığı görevlerinden bulundu. Ardından İstanbul’da Arnavutköy Polis 
Merkezi Müdürlüğüne atanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Emniyet Genel 
Müdürü olan Muhittin Bey, 1924-25 yılları arasında söz konusu görevini ifa etmiş-
tir. 1926 yılında İstanbul Şehreminliği görevine getirilerek, 1928 yılında bu göre-
vinin dışında İstanbul Vali Vekili olarak atanmış ve 1930 yılında birleşik idareye 
geçildikten sonra İstanbul Valisi ve Belediye Reisi olmuştur. İstanbul’un idaresin-
de şehrin imar planının tatbiki, Atatürk Köprüsü, Eminönü Meydanı gibi birçok 
icraatı yürüten kişi olmuştur. İhtisas alanı idare hukuku ve iktisat olan Muhittin 
Bey, Rumca ve Fransızca dillerine vakıftı. Atatürk’ün 15 yıllık cumhurbaşkanlığı 
döneminde 13 yıla yakın bir süre İstanbul’u yöneten Muhittin Bey, 1938 yılının 
Aralık ayında merkeze alındıktan sonra Şubat 1939’da kamu görevinden emekliye 
sevk edilmiştir. Evli ve üç çocuk babası olan Muhittin Bey, 1945 yılında yapılan 
ara seçimle VII. Dönem İstanbul Bağımsız Milletvekili seçilmiştir. 1953 yılında İs-
tanbul’da vefat etmiştir. Kendi döneminde inşa edilen Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 
medfûndur.

1930 Yılı Yerel Seçimleri 

1930 yılı, Türk siyasal yaşamında ilk çok partili yerel seçimlerin yapıldığı yıldır. 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın direktifi ile kurulan Serbest Cum-

huriyet Fırkası ile Cumhuriyetin ilanından beri iktidarda olan Cumhuriyet Halk 
Fırkası arasında yapılan seçim, tansiyonu yüksek bir ortamda icra edilmiştir. Bu 
dönemde, İstanbul’da seçmen sayısı 300 bin iken katılım çok düşük bir seyir iz-
lemiştir. Seçimler Beykoz’da 5 Ekim Pazar günü tüm İstanbul geneli ile birlikte 
başlamış, ilk etapta Muratlı, Enceli, Koçollu, Ömerli, Sırapınar, Hüseyinli (Kılıçlı) 
ve Polonezköy’de, 6 Ekim Pazartesi günü, Cumhuriyet (Bozhane, Küllü ve Öküm-
ce), Paşamandıra, Alibahadır ve Mahmutşevketpaşa’da, 7 Ekim Salı günü, Dereeski, 
Akbaba, Poyrazköy (Fener, Riva), Anadolu Kavağı ve Mihrişah’ta, 8 Ekim Çarşam-
ba günü, Umuryeri, Serviburnu, Yalıköy ve Beykoz merkezinde, 9 Ekim Paşabahçe 
İncirköy, Çubuklu, Kanlıca, Göksu, Yenimahalle ve Anadolu Hisarı’nda yapılmıştır. 
Beykoz’da Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından sabık Cemiyet-i Umumiye-i Bele-
diye azalarından Mehmet Ali Bey ve Sadi Bey ile Galatasaray Lisesinin eski mü-
dürü Salih Arif Bey asıl adaylar olarak listede yer almış, yedek olarak da Seniye 
Havva Cenani Hanım, Kimyager Hulki Bey ve Cemiyet-i Umumiye-i Belediye aza-
larından Selahattin Bey aday gösterilmişlerdir. Seniye Havva Cenani, Osmanlı Pa-
dişahı Sultan V. Mehmet Reşat’ın Teşrifat-ı Umumi Müdürü İsmail Cenani Bey’in 
eşi ve Osmanlı Devleti’nin son döneminde hayırseverliği nam salmış bir kişilikti. 
1911-1913 yılları arasında Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Kadınlar Kısmı Kuru-
cularından olan Seniye Havva Hanım, Türk Kızılayı’nın Hanımlar Genel Merkez 
Heyeti Üyesi olarak da görev yapmıştı. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın aday liste-
si ise Şirket-i Hayriye Başkâtibi Asaf, Mütercimzade İsmail Hakkı, Zahire Tüccarı 
Hulusi, Mühendis Nuri, Avukat Osman ve Çiftçi Ahmet Beyler olmuştur. İstanbul 
seçmenlerinin büyük ölçüde katılım sağlamadığı yerel seçimlerde şehrin 14 ka-
zasında da İstanbul Umumi Meclisi’nde temsil edecek azalar seçilmiştir. İstanbul 
genelinde 19 Ekim 1930 günü seçimler tamamlanmış, ancak Kadıköy ve Beykoz’da 
oyların tasnifi sonraki güne sarkmıştır. Seçim sonuçlarına göre Beykoz’da en çok 
oyu alan Mehmet Ali Bey 2955 oy, Sadi ve Selahattin Beyler 2233’er oy almışlardır. 
Selahattin Bey, yedek aza olmasına karşın asil adaylardan Salih Arif Bey’den daha 
fazla oy aldığı için meclise seçilmiştir. İstanbul Umumi Meclisi’nin ilk döneminde 
Beyoğlu’ndan Mehmet Ali Bey isimli bir aza ile Fatih’ten Sadi Bey isimli bir aza da 
bulunuyordu. Söz konusu dönem 1934 yılında Soyadı Kanunu yürürlüğe girmeden 
sona erdiği için meclis faaliyetlerinde zaman zaman karışıklığa sebep olmuştur. 

1930-1934 Yılları Arasındaki Faaliyetler

1 Kasım 1930 tarihinde ilk toplantısını yapan meclis, İstanbul’da birçok kronik 
sorunu ile karşıya idi. Bu dönemde İstanbul’un bütçe yetersizliği, yokluk ve savaş 
yıllarının ardından yerel idarenin, halkın temel gereksinimlerini karşılamasını 
güçleştirmekteydi. İstanbul Belediyesi’nin 1934 yılındaki bütçesi 6 milyon liranın 
biraz altındayken aynı yıl Berlin Belediyesi’nin 532 milyon, Hamburg Belediyesi 
ise 355 milyon liralık bir bütçeye sahip olması, meselenin boyutunu kavramak 
açısından örnek teşkil etmektedir. Bu dönemde şehir idaresinin Beykoz’daki belli 
başlı yatırımları arasında Küçüksu ve Göksu köprüleri betonarme olarak yeniden 
inşa edilmesi gelmektedir. Ayrıca Kanlıca-Beykoz, Üsküdar-Beykoz, Beykoz-De-
reeski, Bozhane-Kılıçlı, Mahmutşevketpaşa-Alibahadır, Beykoz-Mahmutşevketpa-
şa ve Bozhane-Alibahadır yollarının yapımı da tamamlanmıştır. Bunun dışında, 
vilayet tarafından 1931 yılında kurulan Meyvecilik Enstitüsü ve Fidanlığı, Şile ve 
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Beykoz’daki ormanlarda yetiştirilmek üzere yabani kestane, elma, fındık fidanlar 
götürülerek, halkın faydasına sunulmuştur.

Meclisin birinci dönemindeki ilk toplantıda komisyonlar belirlenmiş ve azalar, ih-
tisas alanları göz önüne alınarak komisyonlara ayrılmıştır. Beykoz temsilcilerinden 
Mehmet Ali Bey Nafia Komisyonu’nda, Selahattin Bey Tetkik-i Hesap Komisyo-
nu’nda ve Sadi Bey Maarif Komisyonu’nda yer almaktaydı. Ayrıca, daha evvelinde 
meclis azaları 5 lira huzur hakkı almaktayken bu rakam yeterli bulunmamış ve yeni 
meclisin teşkilinden sonra, meclis azaları için huzur hakkı olarak 10 lira iblağ edil-
miştir. Daimî encümen azaları için ise aylık 150 lira verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Meclis faaliyetlerine başladıktan sonra Beykoz ile ilgili alınan ilk karar, Sadi Bey’in 
teklifiyle, 4 Aralık 1930 tarihinde verilmiştir. Karara göre, Beykoz kazası dâhilinde 
Mahmutşevketpaşa nahiyesine merbut Mahmutşevketpaşa köyü ile Buzhane, Gül-
lü, Öğünce ve Paşamandıra karyeleri, Beykoz kaza merkezine raptedilmiştir. Aynı 
ay Beykoz için alınan bir diğer karar ise 14 Aralık 1930 günü Cumhuriyet Köyü’ne 
bir pazar kurulmasıdır. 23 Şubat 1931 tarihinde de Mahmutşevketpaşa nahiyesi 
Ömerli karyesine salı günleri bir pazar kurulmasına karar verilmiştir. Mehmet Ali 
Bey de Anadolu Hisarı’nda pazar kurulmasına dair teklif vermiştir. 1 Mart 1932 
tarihli oturumda Sadi Bey tarafından, Beykoz Cumhuriyet köyü yolunun yapılması 
için bütçeden tahsisat yapılması önerilmiştir. Söz konusu teklif, meclis tarafından 
kabul edilmiştir. 1932 yılının Nisan ayında yine Sadi Bey’in teklifiyle görüşülen, 
Beykoz Çayırı’nın müzayedeye konulmadan Emlak Bankası’ndan alınması ve is-
timlak edilmesi hususunda İstanbul Umumi Meclisi karar alarak İstanbul Beledi-
yesi’ne yetki vermiştir. Ayrıca Sadi Bey, Beykoz’da bina ve arazi vergilerinin öde-
meleri konusunda taksitlendirme yönünde de teklifte bulunmuştur. Bu dönemde 
inşa edilen Göksu Köprüsü için şehir bütçesinden 90 bin lira harcanmış ve inşaatı 
kısmen bitirilerek 15 bin lira daha ek ödenek sarf edilmiştir. 1934 yılının şubat 
ayında, Çubuklu’daki gaz deposu için Türk Petrol Şirketi tarafından geçici olarak 
tesis edilecek tanklar hakkında belediye ile şirket arasında yapılan mukavele kabul 
edilmiştir. İstanbul Umumi Meclisi’nin ilk dönemindeki çalışmalar incelendiğinde, 
ilk dönem azalarından Sadi Bey’in Beykoz ile ilgili faaliyetlerde Mehmet Ali Bey ve 
Selahattin Bey’e nazaran daha aktif olduğu görülmektedir. Meclis, 1934 yılı ilkba-
harında birinci dönemini sona erdirerek dağılmıştır. 

1934 Yılı Yerel Seçimleri

1934 yılının Ekim ayında İstanbul Umumi Meclisi’nin ikinci dönemi için seçimler 
yapılmıştır. 1930 yılında yerel seçimlerin hemen akabinde kapatılan Serbest Cum-
huriyet Fırkasından sonra başka bir siyasi parti teşekkül edilmemişti. Cumhuriyet 
Halk Fırkası iktidarını sürmekteydi. Dolayısıyla bu dönemde meclisin yeni azala-
rının tamamı yine C.H.F. listesinden seçilmişlerdir. – Meclis’te bağımsız adaylık da 
söz konusu değildi.- İstanbul’daki seçimler 1-12 Ekim tarihleri arasında yapılmış 
ve Beykoz tekrar üç temsilci göndermiştir. 68 kişilik İstanbul Umumi Meclisi’nde 
Beykoz’un adayları; hâlihazırda Umumi Meclis azası olan Mehmet Ali Bey, Ecza-
cı Ferit Bey, Liman İnhisarı Umumi Kâtibi Reşat Bey, Beykoz Fabrikası Büro Şefi 
Kenan Bey, Tüccar Tahir Bey ve Tüccar Salih Bey olmak üzere üç asil üç yedek aza 
gösterilmiştir. Seçimler sırasıyla İstanbul’un münferit köy, nahiye ve kaza merkez-

lerinde yapılmıştır. Beş gün süren sayımların ardından 18 Ekim günü açıklanan 
sonuçlarda İstanbul genelinde 210 bin kişinin oy kullandığı belirtilmiştir. Sonuçla-
ra göre, Beykoz’da Mehmet Ali Bey 5995 oy, Eczacı Ferit Bey 5358 oy, Reşat Bey ise 
5217 oy alarak asil listede yer almışlardır. Tüccar Tahir Bey 2661 oy, Tüccar Salih 
Bey 2377 oy, Kenan Bey de 2016 oy alarak yedek listede yer almışlardır. Yeni mec-
liste en çok meslek grubu avukatlar, onlardan sonra da tüccarlar gelmekteydi. Ferit 
Bey, meclise seçilen iki eczacıdan biri olmuştur. Mehmet Ali Bey, 68 Meclis üyesi 
arasından yeni meclise tekrar seçilen 18 kişiden biri olmuştur. 1930-1934 yılları 
arasında meclisin ilk döneminde görev yapan Sadi Bey ve Selahattin Bey ise yeni 
dönemde listede yer almamışlardır.

1934-1938 Yılları Arasındaki Faaliyetler

İstanbul Umumi Meclisi’nin ikinci döneminde azalar 1934-1938 yılları arasında 
görev yapmışlardır. 1934 yılında yürürlüğe giren Soyadı Kanunu gereğince Meh-
met Ali Bey “Gökçen”, Ferit Bey “Erinal”, Reşat Bey de “Yılmaz” soy isimlerini almış-
lardır. Beykoz azalarından Mehmet Ali Gökçen, Mülkiye Komisyonu’na, Ferit Eri-
nal Sıhhiye Komisyonu’na ve Reşat Yılmaz da İktisat Komisyonu’na seçilmişlerdir. 
Beykoz ile ilgili ikinci dönemde alınan ilk karar, 21 Şubat 1935 tarihli meclis otu-
rumunda Umuryeri’nde bulunan madeni yağlar fabrikası ile belediye arasındaki 
anlaşmazlık ile ilgili olmuştur. İstanbul Belediyesi, yanıcı maddelerden ardiye be-
deli alınmasını istediği için şirketle davalık olmuş, ancak meclis tarafından şirketin 
belediye lehine davadan feragat etmesi durumunda ardiye bedelinde ileriye dönük 
olarak bir düzenlemeye gidilmesi kararı alınmıştır. Meclisin 13 Mart 1935 tarih-
li oturumunda ise Alibahadır ve Mahmutşevketpaşa köylerinin nahiye merkezi 
olan Ömerli’den alınarak kaza merkezi olan Beykoz’a bağlanmaları, bu köylerdeki 
halkın işlerini kolaylaştırmak bakımından uygun görülmüştür. Meclisin 15 Nisan 
1935 tarihli oturumunda Anadolu Hisarı Körfez Caddesi üzerinde yolun bir kıs-
mının aynı noktada birleşmesinden dolayı işlev görmeyen diğer bir kısmının yolun 
yanındaki arsa sahiplerine satılması onaylanmıştır. Ayrıca 1935 yılı içerisinde Bey-
koz kazasından aza Ferit Erinal, İstanbul Limanı Bakteriyoloji Arttırma, Arıtma 
ve Eksiltme Komisyonu Üyeliğine İstanbul Umumi Meclisi tarafından seçilmiştir. 

27 Şubat 1936 tarihinde Çubuklu gaz depolarının inşaat ve masrafları için büt-
çeden 10 bin lira tahsisat yapılmıştır. 12 Kasım 1936 tarihli toplantıda, Çubuklu 
gaz depolarında muhafaza edilecek yanıcı maddelerin boş tenekeleri için alınacak 
ücret belirlenmiştir. Bunun dışında 23 Kasım 1936’da Paşabahçe’de perşembe gün-
leri bir pazar kurulması kararı verilmiştir. Ayrıca Mülkiye Encümeni’nin İnhisar 
idaresinin tekelinde olan Paşabahçe İspirto fabrikasında inşa edilmek istenilen 
tanklardan alınacak belediye rüsumu hakkında İstanbul Belediyesi ile İnhisarlar 
idaresi arasında yapılan mukavele tasdik edilmiştir. Bu mukaveleye göre belediye 
%25 oranında bir ücret alacaktır. Petrol Şirketi Shell’in Paşabahçe’de yanıcı madde 
deposu inşasına izin hususu ise mecliste görüşülerek reddedilmesi kararı alınmış-
tır. 24 Kasım 1936 tarihinde Shell Şirketi’nin yapacağı yeni petrol tankları hakkın-
da Kavanin Encümeninin mazbatası tasdik edilmiştir. Bir gün sonraki oturumda, 
Shell Şirketi’nin kuracağı yeni tesis hakkındaki mukavele onaylanmış ve aynı gün 
İstanbul’un imar planını hazırlayan Henry Prost’un teklifi üzerine Boğaziçi’nde 



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 10831082

petrol sanayiine ait depoların tesis edilmemesi hakkındaki Kavanin Encümen 
mazbatası okunarak kabul edilmiştir. Nitekim Henry Prost, hazırlamakta olduğu 
İstanbul İmar Planı’na istinaden İstanbul Boğazı’nın her iki yakasında hâlihazırda 
kurulu olanlar ve yaptırılması kararlaştırılmış olanların dışında petrol sanayii mü-
esseselerinin inşasına uygun görmemekteydi. 

1937 yılına gelindiğinde, Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üstündağ’ın teklifiyle, Çu-
buklu’da bulunan sabık Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa’nın yaptırdığı Kuleli Köşk 
istimlak edilmiştir. Köşk’ün sınırları dâhilinde sahilde bulunan elektrik fabrikası, 
hayvan ahırları ve bu binaların etrafından sınırlandırılmış olan korunun belediye 
tarafından satın alınması için İstanbul Umumi Meclisi onay vermiştir. Bu sebeple, 
20 bin lirası 1936 yılı bütçesinden olmak üzere, 40 bin lira da iki taksitle ödenecek 
şekilde 60 bin lira ödenek ayrılmasına karar verilmiştir. Meclisin 18 Şubat 1937 
günü yapılan oturumunda ise Beykoz kazası Arazi Tahrir Komisyonu Kâtip Azası 
Hüseyin Köktürk’ün sağlık durumu sebebiyle görevinden çekilmesi üzerine, emek-
li Maliye Memurlarından Kenan Yıldırım seçilmiştir. Ayrıca Umumi Meclis, 1930 
yılından önce şehremaneti teşkilatı lağvedilmeden evvel şehir sınırları dâhilinde 
bulunan Beykoz’daki Sırmakeş ve Karakulak suları membalarının tekrar belediye 
sınırları içerisine alınmasını kararlaştırmıştır. 1937 yılındaki bir başka gelişme ise 
İstanbul Belediyesi ile Beykoz Kundura Fabrikası arasında İshak Ağa Çeşmesi’nden 
akan suyun fabrikanın kullanımına tahsisi konusunda ihtilaf yaşanmasıdır. Beledi-
ye, anlaşmazlık sebebiyle fabrikanın su kaynağını kesme kararı almıştır. Mehmet 
Ali Gökçen, konu ile ilgili müzakereler esnasında söz alarak; Beykozluların suyun 
daima akmasını arzu ettiklerini ve teklifin kabulü halinde hiç olmazsa sekiz-on 
musluk açılmasını istemiştir. Ayrıca; halkın su ihtiyacına fabrikanın hiçbir surette 
müdahale hakkı olmayacağı ifadesinin de teklife eklenmesi gerektiğini söylemiş-
tir. Müzakere esnasında Mehmet Ali Bey’in teklifi meclis tarafından kabul edil-
miştir. 22 Kasım 1937 tarihli meclis oturumunda ise Beykoz kazası dâhilindeki 
Milli Emlak’ın satış ve kiralama işlerine bakmak üzere teşekkül edecek komisyona 
Beykoz azası Ferit Erinal’ın seçilmesi uygun görülmüştür. Bunun dışında, Meh-
met Ali Bey’in İstanbul Umumi Meclisi’ne sunduğu Hayvan Yolları Talimatnamesi 
ilgili teklif 23 Kasım 1937 tarihli oturumda görüşülmüştür. Buna göre, İstanbul 
şehir sınırlarından içeri alınacak veyahut dışarı çıkarılacak hayvanlar, ancak gece 
yarısından sonra ile sabah güneş doğuncaya kadar şehir sokaklarından geçebile-
cektir. Teklif, münakaşaların ardından kabul edilmiştir.  Bu talimatnameye göre 
şehre yalnız karayolundan gelen hayvanlar Edirnekapı’da, deniz yolundan gelenler 
vapur veya rıhtımda bekletilecektir. Saat 00.00’ten sonra da belediyenin tayin ettiği 
yollardan geçerek mezbahaya veya borsa götürülecek veyahut şehir dışına çıkar-
tılacaklardır. Mehmet Ali Bey’in öncülük ettiği bir başka teklif ise tüm İstanbul’u 
ilgilendiren Mezbaha Vergisi Tarifesidir. 1 Mart 1938 tarihinde yürürlüğe giren 
tarifeye göre; yetiştirildikleri bölgelerinden mezbahaya gönderilen hayvanlar için 
kilo başına beşer kuruş vergi alınması, mezbahada kesilen ecnebi malı domuz-
lardan kiloda sekiz kuruş, yerli malı domuzlar için ise altı kuruş vergi alınması 
kararlaştırılmıştır. 1938 yılına gelindiğinde, meclis ikinci dönemini tamamlamış, 
yeniden seçimlere gidilmiştir. Meclisin ikinci döneminde aktif bir biçimde görev 
yapan Mehmet Ali Gökçen ile Ferit Erinal İstanbul Umumi Meclisi’nin 1938 yılın-

da yapılan seçimlerinde tekrar aday gösterilmişlerdir. Seçimin ardından Beykoz’u, 
Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin son döneminden beri temsil eden Mehmet Ali 
Gökçen, Ferit Erinal ile birlikte tekrar seçilmiştir. Beykoz’un üçüncü temsilcisi ise 
Cevdet Tümer olmuştur. 

Sonuç

Beykoz, İstanbul Boğazı’na ve Karadeniz’e kıyılarıyla kritik noktadaki bir yerleşim 
yeri olarak İstanbul şehir tarihinde müstesna bir yer işgal etmektedir. Geniş bir top-
rak alanı üzerindeki dağınık nüfusu o dönemde de hizmetlerin erişimi noktasında 
ciddi olumsuz etkiye sahipti. Aynı zamanda şehir merkezine olan uzaklığı da Bey-
koz’un şehircilik bağlamında gelişimini engelleyen sebeplerin başında gelmektedir. 
İstanbul, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla birlikte fiili olarak yıllarca işgal altında 
kalmıştı. Savaş yıllarında, şehrin kronik problemlerinin giderilmesi bir yana temel 
yatırımlar dahi yerine getirilmemişti. 1929 yılında meydana gelen dünya ekonomik 
buhranı ülke iktisadi faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz etkilemiş, bu durum 
kamu yatırımlarına da yansımıştı. Dönem ait meclis kararları incelendiğinde, Bey-
koz’un sanayi tesislerinin kuruluşuyla ilgili oldukça sık meclis gündemine geldiği 
anlaşılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, ulaşım yatırımları önem arz 
etmiştir. Ayrıca Mısır Hıdivi Abbas Halim Paşa’nın yaptırdığı Kuleli Köşk’ün kamu-
laştırılması da Beykoz’la ilgili önemli yatırımlar arasında yer almaktadır. Ancak bu 
dönemde Beykoz’un, tabiat güzelliği ve konumuyla hak ettiği sosyal ve kültürel ya-
tırımları alamadığı görülmektedir. İstanbul Umumi Meclisi, her sene kasım ayında 
açılıyor aralık ayından sonra bir ay ara vererek şubat-mart-nisan ve mayıs ayların-
da çalışmalarını sürdürüyordu. Meclis’te, Beykoz’un ulaşım ve eğitim gibi gereksi-
nimleri hakkında birçok teklifi gündeme taşıyan Sadi Bey, ikinci dönemde mecliste 
yer almamıştır. Çalışma kapsamındaki 1930-1938 yılları arasında mecliste görev 
almaya devam eden Mehmet Ali Gökçen’in Beykoz ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra 
İstanbul genelini ilgilendiren konularda daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. 
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Kentsel Dönüşüm 
Uygulamalarında Yerinde 
Dönüşüm Odaklı Yaklaşımın 
Beykoz Projesi Üzerinden 
Örneklenmesi

Tuğba SARSILMAZ1 
Erkan AVLAR2

Özet

Kentsel dönüşüm projeleri çevresel, ekonomik ve fiziksel açıdan sorunların yöne-
tilemez duruma geldiği alanlarda, çevrenin iyileştirilmesi ve mekânsal sorunların 
çözülmesinde gerekli görülmektedir. Genelde kentsel dönüşüm uygulamalarında 
büyük bir değer artışı olmakta ve kentsel dönüşüm projeleri, kentsel dönüşüm ala-
nında yaşayanların yeni alanlara taşınmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum top-
lumsal dışlanmayı beraberinde getirmekte ve yerinden edilme sonucunda sosyal 
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2  Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, erkanavlar@hotmail.com



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 10911090

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların önlenmesi için dönüşüm sürecinde 
nitelikli yapı üretiminin yanı sıra dönüşüm alanında yaşayan sakinlerin memnu-
niyetini sağlayacak dönüşümler yapılmalıdır. Bu nedenle kentsel dönüşüm proje-
lerinde, mevcut kent sakinlerinin uygulama sonrası aynı alanda yaşamaya devam 
edecekleri çevrelerin oluşturulması için yerinde dönüşüm ilkesi benimsenmelidir.

İstanbul Boğazı’nda konumlanan Beykoz ilçesinin en eski yerleşim alanlarından 
biri olan, mülkiyet hakkı olmaksızın gelişmiş Tokatköy Mahallesi’nde gerçekleşti-
rilmesi düşünülen kentsel dönüşüm projesi, çalışmada örnek proje olarak belirlen-
miştir. Bu projede, yerinde dönüşüm hedeflenmektedir. Böylece uygulama sonrası, 
dönüşüm alanında yaşayan sakinlerin yaşamlarına aynı alanda devam etmelerine, 
mülkiyet ve imar sorunu olmayan bağımsız bölümlere kavuşabilmelerine olanak 
sağlanabilecektir. Bu hedefe katkı sağlamak amacıyla çalışma kapsamında, dönü-
şüm alanında yaşayan kullanıcıların özellikleri, beklentileri ve tercihlerinin belir-
lenmesi için anket uygulanmıştır. Bu ankette, alanda yaşayan sakinlerin beşeri, sos-
yal, ekonomik durumları ve yaşam koşullarının yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili 
düşünceleri ve talepleri sorgulanmaktadır. Anketten elde edilen verilerle yerinde 
dönüşüm projesine girdi oluşturabilecek öneriler geliştirilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm, Beykoz kentsel dönü-
şüm projesi.

Nüfusun ve iç göçün artmasıyla birlikte büyük kentlerde denetimsiz ve plansız ya-
pılaşmanın yaygınlaşması sonucu, niteliksiz yapı stoku birikerek sağlıksız yapma 
çevreler oluşmaktadır. Hiçbir kentsel tasarım kuralına uyulmadan, konfor, işlevsel-
lik, güvenlik ve sağlamlık düşünülmeden ve estetik kaygı duyulmadan oluşturulan 
bu çevreler, zaman içinde kentsel büyük bir soruna dönüşmektedir. Bu sorunun 
kentin bütününe yayılması ise tekil çözüm koşullarının yetersiz kalmasına neden 
olmakta ve sorunun kentsel ölçekte ele alınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda 
dünyada ve Türkiye’de  “Kentsel Dönüşüm” konusu gündeme gelmiş ve dönüşüm 
uygulamaları giderek önem kazanmıştır.

2. Dünya Savaşı sonrasında, kültür varlıkları açısından çok fazla zarara uğramış 
olan kentlerdeki köhneleşme ve çöküntü alanları için çözüm üretilmesi gerekli ol-
muştur. Bu konu 1950’li yıllarda, Amerika ve Avrupa ülkelerinde gündeme gelmiş 
ve bu tür alanlar için üretilen çözümlerde önemli mesafeler alınmıştır. 1970’li yıl-
lar, fiziksel anlamda ileri gitmeyen farklı arayışların sürdürüldüğü yıllar olmakla 
birlikte, 1980’li yıllardan itibaren kentsel dönüşüm ilkesel olarak benimsenmiş ve 
bu yönde uygulamalar başlamıştır (Tatar, 2015). 1980’lerde ise sanayi alanlarının 
kent dışına çıkartılması ve gecekondu alanlarının kentsel dönüşüm kapsamında 
yenilenmesi planlanmıştır (Uzun, 2006).

Dünyadaki kentsel dönüşüm uygulamaları 1950’li yıllarda başlamış olsa da Türki-
ye’de ancak 1960’lı yıllarda planlama kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte makro 
ölçekli planlama tavrı görülmektedir (Şahin, 2006). 1970’lerde özellikle İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi büyük kentlerdeki hızlı kentleşme baskısıyla ortaya çıkan konut 
talebinin, yeterli sayıda karşılanamaması sonucu gecekondu alanları oluşmuştur. 

Özellikle 1970’li yılların sonları ve 1980’li yılların başında hızlı kentleşme, mevcut 
yerleşim bölgeleri dışında da barınma amaçlı yeni yerleşim alanlarının oluşmasını 
tetiklemiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak uydu kentlerin kurulmasıyla 
1970’lerde, Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları başlamıştır (Sönmez, 2006). 
Dönüşüm uygulamaları, gecekondu alanları yoğunlukta olmakla birlikte kent için-
deki sanayi alanlarında da görülmektedir. Sanayi alanlarındaki yapılar, bazen ko-
nut bazen de ticari ve kültürel fonksiyonlu yapılara dönüştürülmüştür (Alpaslan 
ve Tüter, 2016). 1999 Marmara Depremi sonrasında ise yasa ve yönetmeliklerle 
kentsel dönüşüm sürecinin yaygınlaşması teşvik edilmiştir.

Kentsel dönüşüm, mevcut kent yapısının korunması ve yenilenmesi adına yapılan 
bütün uygulamaları içeren genel bir kavramdır (Şişman ve Kibaroğlu, 2009). Çev-
renin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin, nitelikli yapı üretimi açısından bir fırsat 
olduğu düşünülmektedir. Bir bölgede kentsel dönüşüm yapılması için o bölgede 
birçok yönden sorunların ortaya çıkması ve kentlilerin gereksinimlerinin karşı-
lanamaz durumda olması gereklidir. Kentsel dönüşümü zorunlu kılan nedenler; 
fiziksel, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, demografik değişimler ve globalleşme 
politikaları olarak gösterilmektedir (Polat ve Dostoğlu, 2007). Dönüşüm süreci ha-
zırlık, planlama ve uygulama olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır (Ataöv ve 
Osmay, 2007). Bölgede yenilenme isteğinin doğmasıyla birlikte kentsel dönüşüm 
süreci başlamakta, kentin dinamikleri ile kentsel alanın bozulma nedenleri tespit 
edilmekte, araştırılmakta ve sorunlara kalıcı çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.

Kentsel dönüşümü örgütlenerek yapılan bir planlama ile görev, sorumluluk payla-
şımları içerisinde yönetmek ve kontrol etmek gereklidir. Çünkü dönüşümü tek bir 
yöntemle ve dönüşüm uygulanacak bölgeden bağımsız alınacak kararlarla gerçek-
leştirmek mümkün değildir. Dolayısıyla kentsel bölgelerin sahip olduğu özellikler 
ve gereksinimler, uygulanacak yöntemi belirlemede yol gösterici olacaktır. Dönü-
şümde başarılı sonuçlar alınabilmesi için bölgenin özgün kimliği, mekân ve yapı 
potansiyeli, ekonomik durumu, sosyal değerleri, fiziksel çevresi, kullanıcı profili 
gibi mevcut dinamikleri dönüşüm süreci içerisinde değerlendirilmelidir.

1. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yerinde Dönüşüm Yaklaşımı

Bireylerin kentlerdeki yerleşme tercihlerini etkileyen ve belirleyen farklı nedenler 
bulunmaktadır. Bu nedenlerin, dönüşüm uygulamalarında göz önünde bulundu-
rulması gereklidir. Kentsel dönüşümde bireylerin toplu olarak başka yerlere göçe 
zorlanması, başta yerleşme özgürlüğü olmak üzere bazı temel hak ve özgürlüklerin 
engellenmesi sonuçlarını doğurabilir. Bireylerin yaşadıkları yerlerden uzaklaştı-
rılması, bir yönüyle kentsel dönüşümü sağlamakla birlikte diğer yönden kentsel 
planlama kararlarına uygun olmayacaktır. Ancak yerinde dönüşüm ilkesinin kabul 
edilmesiyle kentin herhangi bir nedenle çöküntü alanı haline gelen, ancak merkezi 
konumda bulunan ve/veya dönüşüm uygulaması ile değer kazanacak alanların, bu 
alanlarda yaşayanların elinden alınması engellenmiş olacaktır (Yasin, 2015).

Kentsel dönüşüm uygulamalarının temelinde, kamu yararına sosyal sorunlara çö-
züm getiren hedefler olmalıdır. Çünkü bu uygulamaların evrensel anlamdaki temel 
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önceliği; toplumu kalkındırmak, toplumsal yaşam kalitesini ve refahını arttırmak, 
toplumu sağlıklı ve güvenli yerleşimlerde yaşatmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için 
kentsel dönüşüm projeleri içindeki ağırlık noktası toplumsal yenilenme odağına 
çekilmelidir. Toplumsal yenilenmenin içeriğini; dışlanmaya çözüm önerileri geti-
ren, halkın sürece katılımını sağlayarak demokratik bir ortam oluşturan, yerel halkı 
yerinde koruyup toplumun diğer bölümüyle bütünleştirmeyi amaçlayan çözümler 
oluşturmalıdır (Odacıoğlu, 2013).

Genelde kentsel dönüşüm uygulamalarında büyük bir değer artışı olmakta ve 
kentsel dönüşüm projeleri, dönüşüm alanlarında yaşayanların yeni alanlara taşın-
masıyla sonuçlanmaktadır. Dönüşüm alanlarına ise yeni ekonomik değeri finanse 
edebilecek üst gelir grupları yerleşmektedir (Odacıoğlu, 2013). Bu nedenle kentsel 
dönüşüm, toplumsal dışlanmayı beraberinde getirmekte ve dönüşüm uygulama-
larında, yerinden edilme sonucunda sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin; 
Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yapılan bir araştırmada, 
dönüşüm sonrası kalıcı sorunların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Araştırmada; dö-
nüşüm alanından ayrılanların konutlarının yıkılmasından ve yerleştirildikleri yeni 
binalarda yaşamaktan mutlu olmadıkları, eski yaşam alanlarına özlem duydukları 
ve geri dönmek istedikleri belirlenmiştir. Bu sorunların ortaya çıkmasında, yerin-
den edilme olgusunun etkili olduğu görülmektedir. Bunun nedeni; gecekonduları 
yıkılan insanların konutlarına ve mahallelerine verdikleri emek, aynı konut ve ma-
hallede yaşadıkları uzun yıllar, kurdukları yerleşik ilişkiler ve bunun yarattığı duy-
gusal bağlar olarak tespit edilmiştir (Erman, 2009). Bu çalışmanın sonuçlarından 
anlaşılacağı üzere,  kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önemsenmeyen veya 
birinci derecede göz önünde bulundurulmayan sosyal boyutun, projelerle birlikte 
değerlendirilmesi gereklidir. Bunun için projelere başlanmadan önce bölgede ya-
şayan halkın profilini belirleyecek fizibilite çalışmaları yapılmalı, bu profile uygun 
projeler üretilmeli, kentsel dönüşüm süreci bölgede yaşayan halkla birlikte plan-
lanmalı ve planlar bu kişilerin emekleri, teknik bilgileri ve maddi, manevi katkıla-
rıyla gerçekleştirilmelidir (Akalın, 2016). 

Kentsel dönüşüm süreci, kente nasıl yansıyacağının çeşitli yöntem ve stratejilerle 
belirlenmesi ve tanımlanması gibi temel kararlar bağlamında ele alınması gereken 
planlı, programlı, çok aktörlü ve farklı boyutlarda gerçekleşen geniş kapsamlı bir 
süreçtir (Roberts ve Sykes, 2000). Dönüşüm sürecinde nitelikli yapı üretiminin yanı 
sıra yerinde dönüşümü gerçekleştirebilmek için kullanıcıların memnuniyetini sağ-
layacak dönüşümler yapılmalıdır. Bunun için yerel halkla birlikte, kentsel dönüşüm 
alanında önde gelen kişilerin sürece katılması sağlanmalıdır (Turok, 2006). Kulla-
nıcı memnuniyetinin sağlanması; kentsel dönüşüm sürecinin dönüşüm hedefleri 
çerçevesinde değerlendirilen fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik etkenler başta 
olmak üzere, birçok parametreye uygun şekilde gerçekleştirilmesiyle mümkündür. 
Bu parametrelere yönelik belirlenen hedefler ve yapılan uygulamalar kullanıcıla-
rı memnun ettiğinde, dönüşümün başarılı olduğu söylenebilir (Pestil, 2015). Yerel 
halkın istek ve beklentilerinin dikkate alınarak sürece katılımının sağlanması, dö-
nüşüm projelerine meşruiyet kazandırmakta ve halk tarafından benimsenmesini 
kolaylaştırmaktadır. Fiziksel dönüşümün yanı sıra sosyal ve kültürel dönüşümün 
sağlanması noktasında ise sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve tecrübelerinden ya-
rarlanılmalıdır (Kaş, 2014). 

Dönüşüm alanı olarak belirlenen bütün kentsel mekânlarda yaşayanları gözetme-
yen, paydaş kılmayan ve bu alanlarda yaşayan kentlileri yerinden eden projeleri 
uygulamak, katılımcı çağdaş demokrasi ve insan hakları anlayışına uygun görül-
memektedir. Yapılması gereken, kentleri kentlilerle birlikte daha yaşanır kılmaya 
yönelik ve katılımı öngören projeler geliştirmektir. Dönüşüm alanlarında yaşayan 
kentlilerin yerleşim, mülkiyet, barınma ve yaşam hakları korunmalı, yerleşme öz-
gürlüklerine saygı gösterilmeli, kentsel dönüşüm alanları içi boş fiziksel mekânlar 
ve gelir getirecek bir kaynak olarak görülmemelidir (Ergun, C. ve Gül, H.).

2. Yerinde Dönüşüm Odaklı Yaklaşımın Beykoz Projesi Üzerinden Örneklen-
mesi

Bu çalışmada, İstanbul Boğazı’nda konumlanan Beykoz ilçesinin en eski yerleşim 
alanlarından biri olan, mülkiyet hakkı olmaksızın gelişmiş Tokatköy Mahallesi’nde 
gerçekleştirilmesi düşünülen kentsel dönüşüm projesi örnek proje olarak belirlen-
miştir. Bu projede, dönüşüm alanındaki mülkiyet ve imar sorunlarının, alanda ya-
şayan kullanıcıların hakları gözetilerek ve mevcut yerleşik kültürü, aidiyet duygusu 
oluşturacak modern ve sağlıklı yapılarla birleştirerek çözülmesi önemsenmektedir. 
Bu projeye katkı sağlamak için çalışma kapsamında, öncelikle Beykoz Tokatköy 
Mahallesi kentsel dönüşüm projesi incelenmekte, daha sonra dönüşüm alanında 
yaşayan sakinlerin özellikleri, beklentileri ve tercihleri belirlenmekte ve elde edilen 
verilerle yerinde dönüşüm projesine girdi oluşturabilecek öneriler geliştirilmekte-
dir.

2.1 Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi

İstanbul’un Beykoz ilçesi, Türkiye’deki kentleşme sürecine paralel sorunlar yaşa-
yan ilçelerden biridir. Öncelikli kentsel sorun, denetimsiz olarak büyüyen alanla-
rın kenti kuşatması ve bunun sonucunda mevcut dokunun tahrip olması, tarihsel, 
kültürel ve doğal değerlerin yok olmasıdır. Sanayi atılımları kapsamında bölgede 
faaliyete geçen kundura, cam ve Tekel fabrikaları ile başlayan gelişim sürecinde, 
özellikle 1970’li yıllardaki göç dalgası ile İstanbul ortalamasının üzerinde bir nüfus 
artışı yaşanmıştır. Göç hareketinin yoğunlukla devam ettiği 1980’li yılların sonuna 
kadar Türkiye’nin birçok bölgesinden insan Beykoz’a gelmiştir. Beykoz’da hizmet 
üreten kuruluşlarda istihdam edilen işçiler barınma gereksinimlerini karşılamak ve 
ulaşım giderlerini azaltmak için, bu kuruluşların yakın çevresine yerleşmiştir. Göç 
nüfusunun %70’i Karadeniz Bölgesi’ndendir. Bu süreçte, orman niteliğinde olan 
birçok alan yerleşime açılmış ve bu alanlara izinsiz ve plansız bir şekilde yerleşim 
başlamıştır. Barınma gereksinimi, yasal olmayan yapılaşmayla çözülmeye çalışıl-
mıştır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 2. çevre yolunun Kavacık’a bağlanması ile 
yapılaşma baskısı en üst seviyeye çıkmış, yerel yönetim bu baskıyı karşılayamamış, 
kaçak yapılaşmanın önüne geçememiştir. Yoğun göç, planlama ile karşılanamayın-
ca ilçede sosyal donatı alanları azalmıştır. Ayrıca bölgesel iş olanakları harekete 
geçirilememiş, bölgede eğitim seviyesi düşmüş, işsizlik artmıştır. Günümüzde bu 
alanlarda yaşayanlar, çoğunluğu Beykoz’daki kuruluşlardan emekli olmuş, 50-60 
yıldır bu bölgede olan insanlardır. Bu sosyolojik sorun, bölgenin kalkınmasını ve 
dinamizmini yavaşlatmaktadır. Kentleşme sürecindeki çarpık ve mülkiyet sorunla-
rı olan yapılaşma alanları yüksek afet riski de taşımaktadır (Resim 1).
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Resim 1. Beykoz Kent Dokusu

Beykoz, İstanbul Boğaziçi Bölgesinin Asya yakasında ve kuzeyinde yer alan, İs-
tanbul Boğazı’na ve İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e açılan bölgesinde Karadeniz’e 
kıyısı olan stratejik öneme sahip ilçesidir. Bugün İstanbul metropoliten alanının 
içinde yer alan Beykoz, geçmişte İstanbul’un uzak yerleşimlerinden biridir. Beykoz 
ve çevresinin kentsel gelişimi, İstanbul’un Boğaziçi boyunca, kuzey-güney yönünde 
yayılması sonucunda başlamıştır. Sanayi kuruluşlarıyla yeni bir çevrenin oluştuğu 
dönem 1950’li yıllardır. İlçenin 1975-1980 yılları arasındaki %4.26’lık nüfus artışı, 
tüm yılların en yüksek oranı olup İstanbul il ortalamasının (%3.81) üstündedir. 
Bunun nedeni, ilçede yer alan büyük işletmelerin bölgede büyük istihdam yarat-
masıdır (www.tuik.gov.tr).

İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan Beykoz, alan olarak kentin 5. ve Anadolu yaka-
sının 2. büyük ilçesidir. İlçedeki konut sayısı 42844, işyeri sayısı 2303, konut+işyeri 
sayısı 3456 ve toplam bina sayısı 48603’tür (Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü arşivi). Toplam bina sayısının %7 si ruhsatlı, ruhsatlı binaların da yarısı 
iskânlı durumdadır. İlçe genelinde planlanabilir alan ise yüzölçümün yaklaşık %20
’sidir (Beykoz Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü arşivi). 2012 yılında yürürlüğe 
giren 6360 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilçe sınırları içindeki 20 köy 
(229.74 km²) mahalle statüsüne kavuşmuştur. Bu mahallelerin toplam yüzölçümü 
ise ilçe yüzölçümünün yaklaşık %74.02’sidir. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 veri-
lerine göre nüfusu 251.087 olan Beykoz, 25 merkez mahalle ve 20 tanesi de 6360 
sayılı yasa ile ilçeye bağlanan mahalle olmak üzere 45 mahalleden oluşmaktadır. 
İlçede 48603 adet bina ve 3047 cadde/sokak bulunmaktadır (Beykoz Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü arşivi). İlçenin Boğaziçi’ndeki öngörünüm alanı ve 
sahil şeridi 1173 ha, toplam yüzölçümü ise 313 km²’dir (Beykoz Belediyesi Plan ve 
Proje Müdürlüğü arşivi).

İlçenin tamamı 1995 yılında Orman Bakanlığı tarafından doğal sit alanı olarak ilan 
edilmiştir. Bu kararla sadece alansal koruma hedeflenmiş, kararın sosyal ve ekono-
mik olası sonuçları değerlendirilmemiştir. Sit alanı ilanından sonra, 2000’li yıllarda 
başlayan planlama süreçleri ilçenin kentsel sorunlarına çözüm oluşturmamıştır. 
Beykoz, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile korunan ve 
aynı zamanda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na tabi olan dört ilçeden biridir. İlgili 
kanun gereği öngörünüm bölgesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki ve kontro-
lünde olan ilçenin, geri görünüm ve etkilenme bölgesinde imar yetkisi Beykoz Be-
lediyesi’ndedir (Resim 2). 

Resim 2. Beykoz Plan Mozaiği, 2018

Mülkiyeti Beykoz Belediyesi’ne ait ve yüzölçümü 82.792,00 m² olan Tokatköy Ma-
hallesi kentsel dönüşüm alanı ise etkilenme alanında kalmaktadır ve doğal sit alanı 
olarak tescillenmiştir. Bu tarihten sonra bölgedeki plan ve proje süreçleri koruma 
esaslı yürütülmektedir. Ancak kentsel dönüşüme yönelik kanun ve yönetmeliklerin 
çıkması ve planların dönüşüme olanak sağlayacak şekilde yeniden hazırlanmasının 
6292 ve 6306 sayılı kanunlarla desteklenmesi sonucu ilçedeki dönüşüm projeleri-
nin önü açılmıştır. 2009 yılında onanan 1/100 000 ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni 
İmar Planı kararları doğrultusunda, taşınmazın da içinde yer aldığı bölge için ha-
zırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları süreçlerinde yerel idare tarafın-
dan kentsel dönüşüm alanları belirlenmiştir. Proje alanı tek bir parseldir. 62.896,96 
m²’si kullanımda olan alanda, 2018 yılı verilerine göre, 237 bina, 574 bağımsız bö-
lüm ve 384 muhatap bulunmaktadır (Resim 3). 

Resim 3. Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı

Parsel sahibi Beykoz Belediye Başkanlığı’dır. Proje alanının %40’ının konut, 
%60’ının ise ticaret+konut olarak planlanması öngörülmektedir. Konut alanında 
yapılaşma TAKS: 0.15, Yençok: 15.50 m; ticaret + konut alanında ise TAKS: 0.25 
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Yençok: 5 kattır (Tablo 1). Zemin katlarda sıra dükkânlar üretilerek kullanıcıların 
günlük gereksinimlerinin karşılanacağı koşulların oluşturulmasıyla hem alanda 
yaşayanlar hem de kent halkı açısından fayda sağlanması düşünülmektedir. 

Tablo 1. Kentsel Dönüşüm Proje Alanı Bilgileri, 2018

Toplam Proje Alanı 82.792 m²
Alan Fonksiyonu    %40 Konut -  %60 Ticaret + Konut

Konut Hesabı

82.792 x 0.40 33,116.80

33.116,80 x 0,15 4,967.52

4.967,52 x 8,2 40,733.66
Konut Yapılabilecek Alan 40,733.66

Ticaret+Konut 
Hesabı

82.792 x 0.60 49,675.20
49.675,20 x 0,25 12,418.80
12.418,80 x 8,2 101,834.16
(101.834,16 / 8,2) x 7,2    Konut Alanı 89,415.36
(101.834,16 / 8,2) x 1       Ticaret Alanı 12,418.80
Ticaret+Konut Yapılabilecek Alan 101,834.16

                                                 Toplam İnşaat Alanı (m2) 142,567.82

Tokatköy Mahallesi kentsel dönüşüm alanı, kentin gelişim sürecinde yoğun yapı-
laşma baskısı altında kalan sağlıksız bir yapı alanıdır. Proje alanında yapılan saha 
analizlerinde, arsa payına düşen imar hakkının üzerinde bir yapılaşma olduğu be-
lirlenmiştir. Taban alanının yoğun olduğu, kentsel donatının ve çevre düzenleme-
sinin olmadığı bir durum söz konusudur (Resim 4). 

Resim 4. Tokatköy Mahallesi Dokusu

Tokatköy Mahallesi’nde binaların çoğunun sokak ve caddeye cephesi bulunma-
maktadır. Birçok binanın yolla ilişkisi yoktur. Gelişigüzel inşa edilen binaların bu-
lunduğu alan, deprem ve ulaşım açısından yüksek riskli bir alandır (Resim 5). 

Resim 5. Dönüşüm Alanında Binaların Yolla İlişkisi

Binalar birbirlerine çok yakın inşa edilmiştir. Aralarında yaklaşma mesafesi bulun-
mamaktadır. Konutların pencereleri birbirine yakın konumlanmakta ve mahremi-
yet koşulları sağlanamamaktadır. Konutlar doğal aydınlatmadan çok az yararlan-
makta, binalar birbirinin güneş ışığını engellemektedir. Ayrıca niteliksiz üretilen 
binalar, altyapı sorunlarını ve görüntü kirliliğini de beraberinde getirmektedir 
(Resim 6). Mevcut donatı alanlarının birim alan büyüklükleri ile kişi başına dü-
şen alansal büyüklükler, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen donatı 
değerlerine göre düşüktür ve nüfusun gereksinimine hizmet edecek nitelikte ve ye-
terlilikte değildir. Dolayısıyla planlama aşamasında her alt bölgeye hizmet verecek 
sosyal donatı alanlarının oluşturulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Resim 6. Dönüşüm Alanında Birbirine Yakın Konumlanan Binalar



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 10991098

Tokatköy Mahallesi kentsel dönüşüm alanında, mahalle dokusuna örnek oluştu-
racak şekilde bir bölge belirlenmiş ve bu bölgede tespit çalışması yapılmıştır (Re-
sim 7). Yerleşim dokusu içindeki bu bölgenin büyüklüğü 6621.3 m²’dir (Beykoz 
Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü arşivi). 26 adet binanın 8’i ticaret+konut, 1’i 
işyeri, diğerleri konut olarak kullanılmaktadır. 72 adet bağımsız birimden 15’i tica-
ret, 57’si konuttur. Tokatköy Mahallesi’nde ortalama hane halkı büyüklüğü 2.84’tür. 
Kentsel dönüş alanın bu bölgesinde toplam 162 kişi yaşamaktadır. 

Resim 7. Tespit Çalışması Yapılan Bölge

İmar kurallarına ve yapım tekniklerine uyulmadan inşa edildiği anlaşılan binala-
rın çoğunluğu deprem güvenliği açısından riskli durumdadır (Resim 8). Binaların 
%33’ü tek katlı, %25’i 2 katlı, %29’u 3 katlı, %7’si 4 katlı, %3’ü 5 katlıdır.  Binaların 
taban alanı toplamı 2910.4 m², inşaat alanı 7163 m²’dir. Ortalama TAKS değeri 
0.44, KAKS değeri 1.08’dir. Dönüşüm alanındaki bölgenin arsa değerleri ve günde-
mi dinamiktir. Bölgede yıllardır devam eden mülkiyet ve imar sorunları çözüldük-
çe, bu alanın ilgi çekici bir merkez haline gelebileceği düşünülmektedir. Bu alanda 
kullanıcılar ve çevre açısından riskler olması nedeniyle dönüşüm projesi bir zorun-
luluk olarak görülmektedir.

Resim 8. Tespit Çalışması Yapılan Bölgedeki Bina Örnekleri

Beykoz Tokatköy Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, kentsel refah ve yaşam kalite-
sini arttırıcı, mekânsal ve sosyal kalkınma modeli ortaya koyan, parsel kullanıcıla-
rının doğup büyüdükleri ve aidiyet duydukları alanda yaşamlarını sürdürmelerini 
amaçlayan, binaları ve çevresini iyileştirmek için geliştirilen bir proje olarak ta-
nımlanmaktadır. Bu projenin süreci; envanter çalışmaları, saha gözlem çalışmaları, 
derinlemesine mülakatlar, vatandaş bilgilendirme toplantıları, kurum içi/dışı fikir 
alış verişleri, kurum görüş ve önerileri, mahalle temsilcileriyle yapılan toplantılar, 
yerel basın ve gazetecilerle görüşmeler, Beykoz Belediye Başkanlığı’nın ilgili mü-
dürlükleriyle yapılan toplantılar, dönüşüm alanındaki kullanıcılara yönelik dü-
zenlenen halk meclisleri şeklinde planlanmıştır. Projenin paydaşları; parsel sahibi 
olarak Beykoz Belediye Başkanlığı, yüklenici olarak kamusal gücü olan kurumlar 
ve kentsel dönüşüm alanında yaşayan sakinlerdir. Dönüşüm alanındaki mevcut sa-
kinlerin projede aktif rol alması proje başarısını arttırabilir ve proje gerçekleşme 
süresini kısaltabilir.

Beykoz Tokatköy Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde kullanıcı odaklı yaklaşım 
hedeflenmektedir. Böylece uygulama sonrası, alan üzerinde yaşamlarını sürdüren 
sakinlerin alanda tekrar yaşayabilmelerine, mülkiyet ve imar hukuku sorunu olma-
yan bağımsız bölümlere kavuşabilmelerine olanak sağlanabilecektir. Kentsel dönü-
şüm projesi kapsamında üretilecek bu dokunun, mevcut organik bağı koruyacak 
ve mahalle olgusunu devam ettirecek bir yerleşim alanı olacağı düşünülmektedir.

2.2 Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Yaşayan Sakinlere 
İlişkin Verilerin Belirlenmesi

Dünyada uygulanan kentsel dönüşüm projelerinde, dönüşüm alanlarında yaşa-
yanların katılımlarının sağlanması için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar, 
dönüşüm alanında yaşayanların proje sürecinde beklentileri ve isteklerini belirt-
meleri ve projenin tasarım ve uygulama aşamasında yer almaları gerektiğini gös-
termiştir (Şişman ve Kibaroğlu, 2009). Dönüşüm projelerinin hazırlanmasından 
önce, alanda yaşayan sakinlerle ilgili araştırma yapılması, projeye girdi oluşturacak 
verilerin belirlenmesi ve bu verilerin proje sürecinde değerlendirilmesi önemli gö-
rülmektedir. Bu bağlamda Tokatköy Mahallesi kentsel dönüşüm alanındaki kul-
lanıcılara ilişkin verilerin belirlenmesi için çalışma kapsamında, alanda yaşayan 
sakinlerle yüz yüze görüşülerek anket çalışması yapılmıştır. Çalışma öncesi 2017 
yılı aralık ayında, taslak sorular hazırlanmıştır. Genel bilgiler ile kullanıcı profi-
lini belirleyen, açık uçlu soruların da yer aldığı bir çerçeve belirlenmiştir. Ankete 
2018 yılı ocak ayında kullanıcıların mevcut durumlarına yönelik sorular eklenmiş 
ve birkaç kez revize edilmiştir. Daha sonra, anket soruları arasına katılımcıların 
kentsel dönüşüm sonrası alanda yaşamaya devam edip etmeyecekleri, dönüşüm-
den beklentileri, uygulanması düşünülen proje içerisinde yer almasını istedikleri 
konulara yönelik soruların da eklenmesinin gerekli olduğu görülmüştür. Ayrıca ka-
tılımcılardan yapı üretimine yönelik belirlenen soruları da yanıtlamaları istenmiş-
tir. Bu ankette, dönüşüm alanında yaşayanların beşeri, sosyal, ekonomik durumları 
ve yaşam koşullarının yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili düşünceleri ve talepleri 
sorgulanmaktadır. 
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2018 yılının Ocak ve Mart ayı arasında son halini alan ve üç bölümden oluşan 
ankette 1. bölümde kullanıcılara ait genel bilgilerin yer aldığı 12 soru, 2. bölümde 
kullanıcıların oturduğu konutlarla ilgili bilgilerin irdelendiği 10 soru ve 3. bölümde 
yapılması planlanan konutlarla ilgili kullanıcı beklenti ve isteklerinin belirlendiği 
12 soru olmak üzere toplam 34 soru bulunmaktadır. Anket, kentsel dönüşüm ala-
nında farklı bağımsız bölümlerde yaşayan ve 20 yaş üzerindeki toplam 100 kişiyle 
yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Böylece dönüşüm alanındaki farklı bağımsız bölüm-
lerin yaklaşık altıda birinde yaşayanların ankete katılımı sağlanmıştır. Bu çalışma, 
kullanıcılara yönelik ön tespit ve kentsel dönüşüm projesine ilişkin eğilim belirle-
me çalışmasıdır. Dönüşüm projesi sürecinde, alanda yer alan 574 bağımsız bölüm-
de yaşayan sakinlerle görüşülebilir ve daha geniş bir katılımla kullanıcı profili daha 
ayrıntılı bir biçimde belirlenebilir.

Dönüşüm alanı sakinleriyle yapılan anket, alanda yaşayanların profili ve mahalle-
lerine ilişkin beklentileri konusunda önemli ipuçları vermektedir. Anket sonuçları 
ayrıntılı olarak incelendiğinde 1. bölümdeki bildirimlere göre (Tablo 2), ankete 47 
erkek, 53 kadın katılmıştır. Katılımcıların cinsiyet durumlarının birbirlerine yakın 
sayıda olması, doğru sonuçlar elde edilmesi açısından önemli görülmektedir. An-
kete katılanların yaklaşık üçte biri 31-40, dörtte biri 41-50 yaş arasındadır. Eğitim 
durumuna bakıldığında; katılımcıların yarısı üniversite ve lise mezunudur. Diğer 
yarısının eğitim seviyesi düşüktür. Alan sakinlerinden 15 kişinin diplomasının ol-
maması dikkat çekicidir.

Ankete katılanların yarısından fazlası evli, beşte biri ise bekârdır. Evli olanlardan 
yaklaşık dörtte birinin çocuğunun olmadığı belirlenmiştir. Üç çocuğu olanların sa-
yısı diğerlerine göre daha fazladır. Çocukların eğitim durumu sorgulandığında; 12 
kişi okul öncesi eğitimde, 45 kişi ilköğretim, 53 kişi lise ve 31 kişi ise yükseköğre-
timde okumaktadır. 54 kişinin eğitimini sürdüren birden çok çocuğu olduğu için 
birden çok bildirimde bulunmuştur. Sosyal durumun belirlendiği soruya verilen 
yanıtlarda, katılımcıların %84’ü ailesiyle birlikte yaşadığını bildirmiştir. Cinsiyete 
göre; kadın katılımcıların %49’u ailesiyle yaşarken, bu oran erkeklerde %35’e düş-
mektedir. Yalnız yaşadığını belirten katılımcıların tamamı erkektir ve sadece bir 
kişi bekârdır. Hane halkı sayısının belirlenmesine yönelik sorulan soruya verilen 
yanıtlarda, katılımcıların yarısından fazlası konutlarında 5 ve daha çok kişi, dörtte 
üçü ise konutlarında 4 ve daha çok kişi bulunduğunu bildirmiştir. Anket sonuçla-
rına göre, kentsel dönüşüm alanında yaşayanların çoğunluğunda hane halkı sayı-
sının dördün üzerinde olduğu görülmektedir. Hane halkı sayısı 6 veya daha fazla 
olan aileler, % 36’lık oranla ilk sırada yer almaktadır. En düşük oran, 3 kişilik aile 
yapısına aittir. Hanehalkı sayısı, konutun alanı ve konutlardaki oda sayısının belir-
lenmesi açısından önemlidir. Kentsel dönüşüm alanında inşa edilecek konutların 
büyüklük oranlarının belirlenmesinde, dönüşüm alanından elde edilecek hane hal-
kı verileri kullanılabilir.

Ankete katılanların yarısından fazlası ev sahibi, beşte biri ise kiracıdır. 11 kişi otur-
dukları konutun mülkiyet durumu konusunda kiracı, ev sahibi ve geçici olarak 
oturma seçeneklerinin dışında da bildirimde bulunmuştur. Bunlardan bir bölümü 
kiracı veya izinli otururken daha sonra konuta gayri resmi sahip olanlar, bir bölü-

mü ise bedelsiz olarak kendine yer bulup alanı işgal eden kişilerdir. Ankete katılan-
lardan sadece 7 kişi işverendir. Orta ölçekli işyerlerinde çalışanların sayısı fazladır. 
Katılımcılar arasında işsizlik oranı ise %10’dur. İşsizliğin en fazla hane halkı sayısı 6 
olan aileler arasında olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılanlar arasında aylık geliri 
3000 TL ve üzerinde olanların oranı, diğer katılımcıların yarısından fazladır. 31-40 
yaş arası ev hanımı ve lise mezunu bir kişi ise aylık gelirinin 1000-1500 TL arasın-
da olduğunu bildirmiştir. 3000 TL üzerindeki gelir seviyesinde neredeyse erkek ve 
kadın sayısının eşit olduğu görülmektedir. Katılımcıların yarısından çoğu, aylık ge-
lirlerinin yeterli olmadığını ve gereksinimlerini karşılamadığını bildirmiştir. 3000 
TL ve üzeri gelire sahip olan 63 kişiden, aylık gelirinin yeterli olduğunu ve gelir 
durumundan memnun olduğunu belirten kişi sayısı 48’dir.

Alanda yaşayan sakinler, genel olarak benzer yaşam koşullarına sahiptir. Sosyal ya-
şam standartları ve gelir grupları açısından orta ve alt gelir sınıfındadır. Bu nedenle 
bina yapım ve kullanım maliyetinin karşılanabilirliliği önem kazanmaktadır. Kent-
sel dönüşüm projesi sonrasında, sakinlerin yeniden proje alanında yaşamaya de-
vam edebilmesi açısından konutlarda işletme maliyetini azaltıcı kararlar alınmalı-
dır. Yeni kazandırılacak kamusal donatı alanlarıyla hem kentsel dönüşüm alanında 
işsiz olanlara iş olanağı sağlanabilir hem de tüm alan sakinleri ekonomik yönden 
desteklenebilir. Örneğin; ticari alanların bazıları ortak mülkiyette bırakılarak pro-
je alanı genel giderleri karşılanabilir. Kamu hizmetine açık olacak sinema, tiyatro, 
kapalı spor alanlarından elde edilecek gelirle proje alanının bakım ve onarımı ya-
pılabilir. Böylece ekonomik süreklilik ve mekânsal kalite korunabilir. Aksi takdirde 
kentsel dönüşüm projesi sonrası sosyal değişim kaçınılmaz olabilir.  
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Tablo 2. Anketin 1. Bölümündeki Sorulara Verilen Yanıtlarla İlgili Analiz

Sorular Yanıtlar (%)

Cinsiyetiniz 
nedir?

Kadın Erkek

53 47

Yaşınız kaçtır?
20-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üzeri

10 35 24 14 17

Eğitim 
durumunuz 
nedir?

Yükseköğrenim Lise İlköğretim Diplomasız

15 36 34 15

Medeni haliniz 
nedir?

Evli Bekâr Boşanmış Eşini kaybetmiş

53 20 16 11

Kaç çocuğunuz 
var?

Yok 1 2 3 4 5 ve üzeri

24 2 19 32 12 11

Çocuklarınızın 
eğitim durumu 
nedir?

Okul öncesi İlköğretim Lise Yükseköğrenim

8 32 38 22

Sosyal 
durumunuz 
nedir?

Ailesiyle birlikte Yalnız yaşıyor Arkadaşıyla 
birlikte

84 7 9

Toplam 
hanehalkı sayısı 
kaçtır?

1 2 3 4 5 6 ve üzeri

7 12 6 18 21 36

Oturduğunuz 
konutun 
mülkiyet 
durumu nedir?

Ev sahibi Kiracı Geçici 
oturuyor Diğer

55 22 12 11

İş durumunuz 
nedir?

İşveren Çalışan Ev hanımı Emekli Öğrenci İşsiz

7 41 20 17 5 10

Toplam aylık 
geliriniz ne 
kadardır? (₺)

1000-1500 1500-2000 2000-3000 3000 ve üzeri

1 22 14 63

Aylık geliriniz 
yeterli mi?

Evet Hayır

57 43

Anketin 2. bölümündeki bildirimlere göre (Tablo 3), katılımcıların büyük çoğunlu-
ğu çok katlı, beşte biri ise bahçesiz müstakil konutta oturmaktadır. Ankete katılan-
lardan %92’sinin konutlarında açık veya kapalı otopark bulunmamaktadır. Buna 
karşın, 54 kişi aracı olduğunu veya alma olanağı / düşüncesi olduğunu bildirmiş-
tir. Katılımcıların oturduklarını belirttiği, 71-100 m² ve 101-150 m² arasında alanı 
olan konutların birbirine yakın oranlarda ve diğer konut alanlarına göre daha fazla 
sayıda olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %71’i 3-4 odalı konutlarda oturmak-

tadır. 5 ve daha fazla odalı konutta oturanların sayısı 19’dur. Genel olarak konut-
lardaki oda sayısının 2’nin üzerinde olması, hane halkı sayısının fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır. Kentsel dönüşüm alanında inşa edilecek konutların büyüklü-
ğünün belirlenmesinde hane halkı sayısının yanı sıra mevcut konutların alanı ve 
oda sayısının da önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak anket sonuçlarına göre, 
katılımcıların hane halkı sayısı ile oturdukları konutun alanı arasında ilişki olma-
sına karşın, konuttaki odası sayısı arasında ilişki kurulamamaktadır. Hane halkı 
sayısı 1-2 olanların ankete katılanların beşte biri olmasına karşın, tek odalı konutta 
oturan katılımcıya rastlanmamıştır. Ayrıca bu kişilerden %11’inin 2’nin üzerinde 
odası bulunan konutlarda oturduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların %92’si ise 3 ve 
üzerinde odası bulunan konutlarda oturmaktadır. Bu nedenle kentsel dönüşüm 
alanında inşa edilecek konutlarda hane halkı sayısı ile mevcut konut alanları dik-
kate alınmalıdır.

Ankete katılanların %78’si (%45 kadın ve %33 erkek) oturdukları konutun güvenli 
olmadığını düşünmektedir. En fazla deprem konusunda güvensizlik hissedilmek-
tedir. İkinci sırada ise yangın bulunmaktadır. Konutunu birden fazla konuda gü-
vensiz bulanların sayısı ise 95’tir. Kentsel dönüşüm alanındaki yapılaşma yoğun, 
düzensiz ve sağlıksızdır. Depreme dayanıksız, plansız ve hiçbir önlem alınmadan 
büyüyen ve günümüzde kullanıcıların donatı gereksinimine yanıt vermeyen bu 
yerleşim alanındaki binaların, depremde ağır hasar alma olasılığı çok yüksektir. 
Binaların birbirine çok yakın inşa edilmiş olması nedeniyle yangınların çevre bi-
nalara yayılması da olasıdır. Yolların çok dar olması veya binalara ulaşan araç yolu 
bulunmaması, itfaiyenin çıkan yangınları söndürmesini güçleştirecek ve geciktire-
cektir.

2000’li yılların başından itibaren 30 sene içerisinde gerçekleşmesi beklenen ve 2018 
yılı itibariyle de neredeyse üçte ikilik bir zaman diliminin sonuna gelindiği günü-
müzde, olası Marmara depreminin yıkıcı etkilerini, can ve mal kayıplarını en aza 
indirmek ve buna hazırlıklı olmak gerekmektedir. Kullanıcının eylemlerini güven 
içinde yapmasının sağlanması anlamına gelen güvenlik kavramı kapsamında; dep-
rem ve doğal afetlere dayanım, yangın güvenliği, yapı içindeki can ve mal güvenliği 
gibi korunma durumlarının sağlanması, kullanıcı memnuniyetini önemli oranda 
etkilemektedir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm uygulanan alanların, hem uygulama 
sürecinde hem de kullanım sürecinde gerekli önlemler alınarak güvenliğinin sağ-
lanması yapının nitelikli olmasını sağlayacaktır (Pestil, 2015). Bu nedenle büyük 
Marmara Depremi’nin yakın bir tarihte gerçekleşecek olma olasılığı bağlamında 
sağlıksız ve depreme dayanıksız yapı stoklarının bir an önce dönüştürülmesi ve 
kentin dinamik değerlerinin baskısıyla sıkışıp kalan alanların projelendirilerek ön-
celikli olarak ele alınması kaçınılmazdır.

Tokatköy Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin Türkiye’nin en etkin deprem ku-
şaklarından biri üzerinde yer alan İstanbul’da, bir yandan büyük şehrin getirdiği 
olanaklara sahip bir yandan da Anadolu ilçesi yaşam standartlarında olan Beykoz 
ilçesinde, özgün bir kentsel dönüşüm projesi örneği olması nedeniyle dikkat çeke-
bilir. Bu nedenle proje kapsamında, çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel olanaklar 
açısından kaliteli yaşam koşullarıyla alanı kamu ve kullanıcıların yararına iyileş-
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tirip disipline ederek tüm paydaşların gereksinimlerine yanıt veren, nitelikli ve 
yüksek standartlara sahip yaşam alanları ile dayanıklı, estetik, işlevsel yapılar inşa 
ederek kentsel dönüşüm yapılmalıdır.

Ankete katılanların Beykoz’da oturma nedenlerinin birinci sırasında, Beykoz do-
ğumlu olmaları (%40) bulunmaktadır. Bu kişilerin yarısından fazlası ise aileleri-
nin de burada doğduklarını bildirmiştir. Göç nedeniyle Beykoz’da oturduklarını 
bildiren katılımcıların oranı %24, evlilik nedeniyle oturanlar ise %20’dir. Kentsel 
dönüşüm proje alanında komşuluk ilişkisinin kent ölçeğine göre daha güçlü oldu-
ğu saha çalışmalarında tespit edilmiştir. Komşuluk ilişkileri ile ilgili soruya verilen 
yanıtlarda, kadınların %28’i ve erkeklerin %19’u komşularıyla sık görüştüklerini 
belirtmişlerdir. Komşularıyla bazen görüştüğünü bildiren kadın ve erkek katılımcı 
sayısı birbirine eşit olup, bu oran %18’dir. 7 kadın katılımcı ve 10 erkek katılımcı 
komşularıyla görüşmediklerini bildirmiştir.

Katılımcıların yaklaşık dörtte üçlük bölümü Beykoz’da kentsel dönüşümün gerek-
liliğine inanmaktadır. Kararsız olduğunu bildirenlerin oranı ise %22’dir. Bu kişiler 
anket sırasında kentsel dönüşüm hakkında ayrıntılı bilgilendirilme talep etmişler-
dir. Kentsel dönüşüm sonrası Beykoz’da yaşama konusunda büyük çoğunluğun ka-
rarsız olduğu görülmektedir. Bölgedeki arsa değerlerinin yüksekliği, ilk defa ilçede 
dönüşüm yapılacak olması, akraba ve kent sakinlerinin baskısı gibi nedenlerle ka-
rarsız olduklarını belirten katılımcı sayısı yüksektir. Diğer bir neden olarak, yapıl-
mış kentsel dönüşüm projeleri gösterilmektedir. Katılımcıların Beykoz’da yaşamak 
istedikleri, ancak koşulların ne olacağını öngöremedikleri için kararsız oldukları 
tespit edilmiştir. Diğer katılımcılar ise kentsel dönüşüm sonrası Beykoz’da yaşa-
mak istediklerini bildirmiştir. Beykoz’da yaşamayacağını belirten katılımcıya rast-
lanmamıştır.

Çoğu bina sakini dar sokaklardan hizmet alabilmek için diğer binaların bahçesini 
kullanmak zorunda kalmaktadır. Cenazeler veya hastalar binadan binaya taşınarak 
araçlara bindirilmekte ve bu zorunluluk komşular arasında organik bir bağ oluş-
turmaktadır. Kentsel dönüşümle ilgili düşüncelerin belirlenmesine yönelik soruya 
katılımcıların tamamı birden çok bildirimde bulunmuştur. Anketteki bu soruda 
yer alan toplam 11 adet seçenekten, kentsel dönüşümün olumlu olduğu yönündeki 
şıklarda katılımcılar işaretleme yapmamıştır. Bir taraftan kentsel dönüşüm projesi-
nin yapılması gerekli görülürken, diğer taraftan proje sonrası kentsel dönüşümden 
sonra mahalle ortamının yok olacağı, mahalle sakinlerinin Beykoz’dan gideceği, 
sosyal ve doğal çevrenin bozulacağı ve kentsel dönüşümün rant odaklı olacağı yö-
nünde genel görüş oluşmuştur. Bu sonuca göre, alandaki insanların zihinlerinde 
yanlış bilgilenmeden kaynaklı birçok sorun olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu 
projenin, Beykoz’da yapılacak ilk kentsel dönüşüm uygulaması olması da tered-
dütlere neden olmaktadır. Diğer kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan 
sorunlar başta olmak üzere, diğer yanlış ve yetersiz uygulamalar Beykoz halkının 
kentsel dönüşümün gerekliliğine olan güveninde azalmaya neden olmaktadır. Ay-
rıca, kentsel dönüşüm alanındaki kullanıcıların kentsel dönüşüme bakışı, gelecek-
lerini nerede ve nasıl kurguladıkları ve dönüşüm sürecinde, yerel kimlik bağlamın-
da tercih yapıp yapmadıkları önemlidir. Bu nedenle kentsel dönüşüm projesinin 

hukuki paydaşları olan Beykoz Belediyesi ve yüklenicinin yanı sıra alanda yaşayan 
sakinler proje paydaşı olarak tanımlanmalıdır. Dönüşüm alanında yaşayanların 
kentsel dönüşüm projesi uygulandıktan sonra, aynı alanda tekrar yaşayabilmeleri 
sağlanmalıdır. Bunun için kullanıcı odaklı tasarım ve üretim süreci yürütülmeli 
ve kentsel dönüşüm projesi, yerinde dönüşüm kapsamında değerlendirilmelidir. 
Kentsel dönüşüm projesinin çevre ve yeniden yapı üretimi açısından bir fırsat ol-
duğu düşünülmektedir.

Tablo 3. Anketin 2. Bölümündeki Sorulara Verilen Yanıtlarla İlgili Analiz 

Sorular Yanıtlar (%)

Oturduğunuz binanın 
türü nedir?

Çok katlı konut
Bahçesiz 
müstakil 

konut

Bahçeli müstakil 
konut

Diğer

%70 %20 %8 %2
Oturduğunuz binada 
açık/kapalı otopark var 
mı?

Evet Hayır 

8 92

Aracınız var mı? Veya 
alma olanağınız / 
düşünceniz var mı?

Evet Hayır

54 46

Oturduğunuz konutun 
alanı kaç m²’dir?

151 ve üzeri 101-150 71-100 0-70
%21 %31 %32 %16

Oturduğunuz konutta 
toplam oda sayısı 
kaçtır?

5 ve üzeri 4 3 2

%19 %34 %39 %8

Oturduğunuz konutta 
kendinizi güvende 
hissediyor musunuz?

Evet Hayır

22 78

Konutunuzu hangi 
konularda güvensiz 
buluyorsunuz?

Deprem Yangın Hırsızlık Sel Diğer 

35 30 15 10 10

Beykoz’da oturma 
nedeniniz nedir?

Burada 
doğdum Göç Evlilik Ekonomi İş Diğer 

40 24 20 7 5 4

Komşuluk ilişkilerinizin 
düzeyi nedir?

Komşularımla 
görüşmem

Komşularımla bazen 
görüşürüm

Komşularımla 
sık görüşürüm

17 36 47
Beykoz’da kentsel 
dönüşümün 
gerekliliğine inanıyor 
musunuz?

Evet Hayır Kararsızım

77 1 22

Kentsel dönüşüm 
sonrası Beykoz’da 
yaşayacak mısınız?

Evet Hayır Kararsızım

18 0 82

Kentsel dönüşümle ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Mahalle ortamının yok olacağı, mahalle sakinlerinin 
Beykoz’dan gideceği, kentsel dönüşümün rant odaklı olacağı,  

sosyal çevrenin bozulacağı,  doğal çevrenin bozulacağı 
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Anketin 3. bölümündeki bildirimlere göre (Tablo 4), ankete katılanların neredeyse 
yarısı binaların bir katında iki konut olmasını istemektedir. Her katta dört konut 
olmasını isteyenlerin sayısı ise 34’tür. Her katta tek, üç ve dörtten fazla konut yer 
almasını isteyen katılımcılar birbirine yakın sayıda olup toplamda %20’lik dilimi 
oluşturmaktadır. Kentsel dönüşüm proje alanında mevcutta oturdukları konut 
alanına göre, kentsel dönüşüm sonrası yaşamak istedikleri binanın bir katında ol-
masını istedikleri konut sayısı değerleri karşılaştırılmıştır. Oturdukları konut 150 
m²’den daha az alana sahip katılımcılar, ağırlıklı olarak her katta iki ve dört daire 
olması üzerinde görüş bildirmiştir.

Binanın bir katında iki konut olmasını isteyen 23 kişi genelde dört odalı konut 
tercih etmektedir. Ayrıca binanın bir katında dört konut olmasını isteyen 16 kişinin 
dört odalı, binanın bir katında iki konut olmasını isteyen 15 kişinin üç odalı, bina-
nın bir katında dört konut olmasını isteyen 10 kişinin dörtten fazla sayıda odalı ko-
nut tercih ettiği anlaşılmaktadır. Katılımcılar arasında tek odalı konut tercih eden 
bulunmamaktadır. Bir katta dörtten fazla konut isteyen katılımcılar ise dört odalı 
konut tercih etmemektedir.

Katılımcıların yarısından fazlası, binadaki konutların farklı büyüklükte olmasını 
istemektedir. Kararsız olduğunu belirten 34 kişi bulunmaktadır. Bu sonuç, katı-
lımcıların tek tip konutların bulunduğu binalar yerine, farklı yaşam standartlarına 
hitap eden farklı büyüklükte konut bulunan bina tercih ettiklerini göstermektedir. 
Binada kapalı otopark olması ile ilgili soruya verilen yanıtta, 91 kişi kapalı oto-
park istediğini bildirmiştir. Binada daireye ait depo alanı ayrılmasını isteyenlerin 
oranı %72’dir. Bu konuda 23 kişi kararsız kalmıştır. Kararsız kalmalarının nedeni 
sorulduğunda, katılımcıların çoğu depo yapılması halinde konut büyüklüklerinin 
azalacağından çekinmeleri ve diğer ortak kullanım alanlarını depo olarak kullana-
bileceklerini düşünmeleridir. Katılımcıların yarısından fazlası ısıtma sistemi olarak 
kat kaloriferini tercih etmektedir.

Dönüşüm alanında inşa edilecek konutların bir katında iki veya dört konut yer 
alabilir. Anket sonuçlarından inşa edilen binalarda farklı büyüklükte konut olma-
sında herhangi bir sorun olmayacağı anlaşılmaktadır. Katılımcılardan %46’sının 
aracı olmamasına karşın, sokak ve caddelerde otopark sorunu yaşanmaması için 
dönüşüm alanında her konuta bir otopark alanı ayrılmasını istemektedir. Otopark 
yönetmeliğindeki yeni düzenleme de bunu gerekli kılmaktadır. Ayrıca, konutlara 
depolama alanı ayrılmalıdır. Isıtma sisteminde alanda yaşayan sakinlerin tercihleri 
doğrultusunda kat kaloriferi kullanılabilir.

Katılımcıların salon için alan tercihleri, hane halkı sayısına göre değerlendirilmek-
tedir. Hane halkı sayısı 6’nın üzerinde olan 19 kişi, 30 m²’nin üzerinde salon tercih 
ettiklerini belirtmiştir. Hane halkı sayısı 4 olan katılımcılardan 13 kişi 16-20 m² 
arası, hane halkı sayısı 3, 4 ve 5 olan katılımcıların bir bölümü 12-15 m² arası sa-
lon tercih etmektedir. Ebeveyn yatak odası alan tercihinde katılımcıların medeni 
durumlarına göre alan tercihleri karşılaştırılmıştır. En yüksek oranda bildirimde 
bulunan evli 24 katılımcının, 11-12 m² ebeveyn yatak odası tercih ettikleri görül-
mektedir. Ebeveyn yatak odasında banyo olmasını isteyenlerin oranı %70’tir. Ebe-

veyn yatak odasında banyo istemeyen 30 kişi, ortak kullanımda olan banyonun 
hane halkı ve ebeveynler için yeterli olacağını bildirmiştir.

Mutfağın açık planlanması ile ilgili soruya verilen yanıtlar, oda sayısı için verilen 
yanıtlara göre değerlendirilmiştir. Konutlarında oda sayısının dört olmasını isteyen 
kişiler en yüksek oranda bildirimde bulunmuş ve %35’i mutfağın salon içinde plan-
lanmasını uygun bulmamıştır. Dörtten fazla oda tercih eden 22 katılımcı da uygun 
olmadığını belirtmişlerdir. Açık balkon olmasını isteyen kişi sayısı ise 59’dur. Açık 
balkon tercih edenlere nedeni sorulduğunda çoğunun sigara kullanmakta olduğu 
ve balkonu sigara içme alanı olarak kullanmak için istedikleri görülmektedir. Ev 
hanımlarının açık balkonu tercih etme sebebi ise çamaşır kurutmadır. Balkonun 
açık veya kapalı olmasının önemli olmadığını bildiren katılımcı sayısı ise 25’tir.  
Katılımcıların dörtte biri binada akıllı bina teknolojisi olmasını tercih etmekte-
dir. Konu hakkında fikri olmayanların oranı ise çok yüksektir. 27 kişi akıllı bina 
teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen, binalarında bu otomasyon 
sisteminin kullanılmasında kararsız olduklarını bildirmişlerdir.

Kentsel dönüşüm alanı sakinlerinin yaşam koşulları ve tercihleri göz önünde bu-
lundurularak konutlar ve konut içi mekânlar yeterli büyüklükte planlanmalıdır. 
Konutlardaki oda sayıları, hane halkı sayısı ve konut büyüklüğüne göre belirlen-
melidir. Salon alanı, 20 m² ve üzerinde olmalıdır. Ebeveyn yatak odası 12 – 15 m² 
arasında tasarlanmalıdır. Ebeveyn yatak odalarında tercihler doğrultusunda banyo 
olmalıdır. Mutfak ayrı bir mekân olarak düşünülmelidir. Konutlarda açık balkon 
bulunmalıdır. Kentsel dönüşüm alanının Boğaziçi ve orman panoraması açısından 
zengin bir konumda olması bu kararı desteklemektedir. Katılımcıların dörtte biri-
nin tercih ettiği akıllı bina teknolojisi, işletme ve yatırım maliyetini arttıracağından 
tercih edilmemelidir.
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Tablo 4. Anketin 3. Bölümündeki Sorulara Verilen Yanıtlarla İlgili Analiz

Sorular Yanıtlar (%)

Binanızın bir katında kaç konut 
olmasını istersiniz?

1 2 3 4 Daha fazla
7 46 4 34 9

Konutunuzun kaç odalı olmasını 
istersiniz?

2 3 4 Daha fazla
4 24 42 30

Binadaki konutların farklı 
büyüklükte olmasını ister misiniz?

Evet Hayır Kararsız
55 11 34

Binanızda kapalı otopark olmasını 
ister misiniz?

Evet Hayır Kararsız
91 2 7

Konutunuza ait depo alanı 
ayrılmasını ister misiniz?

Evet Hayır Kararsız
72 5 23

Konutunuzda hangi ısıtma 
sistemini tercih edersiniz?

Soba Kat kaloriferi Merkezi sistem
31 62 7

Salonun kaç m2 olmasını istersiniz?
12-15 16-20 21-25 26-30 30 ve üzeri

10 39 11 11 29
Ebeveyn yatak odasının kaç m2 
olmasını istersiniz?

8-10 11-12 13-15 16-18 18 ve üzeri
12 39 22 12 15

Ebeveyn yatak odasında banyo 
olmasını ister misiniz?

Evet Hayır
70 30

Mutfağın açık planlanması uygun 
mudur?

Uygun Uygun değil Kararsız 
18 71 11

Binanızda açık balkon olmasını 
ister misiniz?

Evet Hayır Önemli değil Kararsız
59 1 25 15

Binada akıllı bina teknolojisi 
olmasını tercih eder misiniz?

Evet Hayır Fikri yok Kararsız 
26 5 42 27

Sonuç

Kentsel dönüşüm projeleri çevresel, ekonomik ve fiziksel açıdan sorunların yö-
netilemez duruma geldiği kentsel alanlarda çevrenin iyileştirilmesi ve mekânsal 
sorunların çözülmesinde gerekli görülmektedir. Kentlerdeki çarpık ve mülkiyet 
sorunlu yapılaşma alanları yüksek güvenlik riski taşımaktadır. Bu alanlar kent-
sel dönüşüm alanı olarak tanımlanıp, bu alanlarda kullanıcı odaklı ve rasyonel 
yaklaşımlı projelerle nitelikli yapı üretimi ve çevre düzenleme çalışmaları hızlıca 
hayata geçirilmelidir. Dönüşüm alanı sakinlerine yeni yaşam alanları oluşturulur-
ken kentin doğal ve tarihi zenginlikleri de korunmalıdır. Ancak korumada kalın 
sınırlar çizerek alanların kullanılmaması yerine; korunan alanlarda koruma-kul-
lanma dengesi gözetilerek, bölge insanının yaşam standart ve konforunu arttırmak 
için yaşam alanları oluşturmak esas olmalıdır. Yani sit alanlarındaki yapılaşmalara 
konu olan bölgelerde sürdürülebilir ve kontrollü kullanılan alanlar, tekil ve toplu 
çevre düzenlemeleriyle koruma-kullanma dengesi bozulmadan düzenlenebilme-
lidir. Bu nedenle kentsel dönüşüm alanlarında, alanda yaşayan sakinleri projenin 
odak noktasında gören, aynı zamanda çevreyi de önemseyen yaklaşımla projeler 
üretilmelidir.

Kentsel dönüşüm projelerinde, dönüşüm alanında yaşayan kent sakinlerinin uygu-
lama sonrası aynı yerde yaşamaya devam edecekleri çevrelerin oluşturulması için 
yerinde dönüşüm ilkesi benimsenmelidir. Böylece kentsel dönüşüm öncesi, alanda 
yaşayan sakinlerin katılımı, desteği ve özgün fikirleriyle dönüşüm projelerine yön 
verilerek, sürece olumlu ve verimli bir şekilde katkı sağlanabilir. Bu süreçte, dönü-
şüm projesinin en önemli paydaşı olan dönüşüm alanı sakinlerini işin merkezine 
koyarak yerinde dönüşüm odaklı kentsel dönüşüm kararları geliştirilmesinin kalıcı 
bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir.

Kentsel dönüşüm projesinin başarısını ölçmede, dönüşüm alanında imar koşulla-
rına göre ne kadar çok konut üretileceği değil, alanın ne kadar yaşanabilir olduğu, 
sürdürülebilirliği, en önemlisi de kullanıcıların gereksinim ve taleplerine ne kadar 
yanıt verileceği önemsenmelidir. Bu nedenle dönüşüm projesi öncesinde, dönü-
şüm alanında yaşayan sakinlere ilişkin veriler belirlenmelidir. Kentsel dönüşümde, 
özellikle kullanıcılar olmak üzere tüm paydaşların gereksinimlerine yanıt veren, 
nitelikli ve yüksek standartlara sahip yaşam alanları ile dayanıklı, estetik, işlevsel 
yapılar elde edilmesi mümkündür. Kentlerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek 
amacıyla ortaya çıkan dönüşümün öncelikli hedefi; sorunlara yönelik kalıcı çö-
zümler üretebilmek ve kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan sağlıklı kentler 
oluşturmaktır. Bu sürecin doğru bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için eşgüdümlü ve 
planlanmış dönüşüm politikaları gerçekleştirilmeli; mevcut değerlerin korunduğu, 
gelecek nesillere aktarılabilecek alanlar tasarlanmalıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için dönüşümün kapsam ve amaçları doğru belirlenmelidir. Özellikle kentsel dö-
nüşümde yerinden etme sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar göz önünde bulun-
durulup, dönüşüm kullanıcı odaklı tercihler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 
Kentsel alanların nitelikli yaşam koşullarıyla kamu yararına iyileştirilip dönüşüm 
yapılması önemli görülmektedir.

İstanbul’un Beykoz ilçesinin yanı sıra Türkiye’deki bütün kentsel dönüşüm projele-
rinde, yerinde dönüşüm modeli örnek alınmalıdır. Dönüşüm için bütçe yaratama-
yacak dar gelirli sakinlerin, alandan uzaklaşmasının engellenmesi için kâr amaçlı 
olmayan çözümler üretilmelidir. Kentsel dönüşümün hedefi sadece dönüşüm ala-
nında yaşayanların yine aynı alanda yaşamalarına yönelik değil, aynı zamanda ya-
şam biçimleri ve ekonomik olanaklarına da yönelik olmalıdır. Dönüşümde kulla-
nılacak yerinde dönüşüm modelinde yatırım, üretim ve işletme maliyetleri halkın 
projeye katılımına fırsat tanımaktadır. Bu yaklaşımla dönüşüm alanı sakinlerinin 
projeye katılımlarında, sosyo-ekonomik durumlarına uygun ödemeler yönetilebi-
lecektir. Böylece gelir durumuna göre uzun vadede ödeme fırsatı sağlanıp kullanıcı 
odaklı, sosyal içerikli bir kentsel dönüşüm modeli oluşturulmuş olacaktır. Finans 
kuruluşları sosyal içerikli bu özellikteki projelerde özel finansman modelleriyle ya-
pıcı tutumlar sergilemeli, hem kullanıcıları portföylerine katmakta ve kuruluşlara 
fırsat sunmakta hem de daha sonraki projelerde tercih edilebilmek adına bu tür 
kullanıcı odaklı yaklaşımlarda yer almalıdır.

Bu makale, dönüşüm alanlarının özgün sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu tehdit 
etmeden mahallenin özgünlüğünü korumak ve mevcut sakinlerin yaşam koşulla-
rını yerinden etmeden iyileştirmek adına tespit edilen eksikliklerin bütünleştirici 
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bir yaklaşımla çözümü açısından önemsenmektedir. Bu makalede, kentsel dönü-
şüm uygulamalarında yerinde dönüşüm odaklı yaklaşım tartışılmış ve çalışma 
kapsamında gerçekleştirilen anket sonucunda, kentsel dönüşüm projesine katkı 
sağlayacak birçok veri elde edilmiştir. Öncelikle dönüşüm alanı sakinlerinin kent-
sel dönüşüm projesine sıcak bakmalarına karşın, gelecekte kentsel dönüşüm ala-
nında yaşamalarına yönelik ciddi kaygıları olduğu tespit edilmiştir. Bu kaygıların, 
özellikle projeyle ilgili bilgilerinin olmamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
Anket çalışması sırasında, sakinlerin isteği üzerine dönüşümle ilgili bilgi eksikliği 
giderilmeye çalışılmış ve sakinlerin ikna olmasına katkı sağlanmıştır. Ayrıca, anket 
çalışmasından elde edilen veriler ışığında, hem vaziyet planı hem de yapı üretimi 
adına çözümler geliştirilebilmektedir.
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Beykoz Yalıköy ve Merkez 
Mahalleleri: Sürdürülebilir Bir 
Kentsel Koruma için Mevcut 
Koşulların ve Önerilerin 
Değerlendirilmesi1

Mine ESMER2 
Ruba KASMO3 
Mine TOPÇUBAŞI4

Özet

Yerleşime ilişkin ilk bilgilerin Traklara kadar uzandığı Beykoz, Osmanlı dönemin-
de deniz kenarında kurulu, doğal güzellikleri ile anılan bir mesire ve avlanma ye-
riydi. 1923’te kurulan Cumhuriyet ile birlikte devletin yönetim biçimi değişmiş; 
1  Bu bildiri, FSMVÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’nda, 
2019-2020 Akademik Yılı, Bahar Yarıyılında Koruma Projesi II Dersi kapsamında Beykoz’da yürütülen sit koruma 
projesinin verilerinden üretilmiştir. Beykoz çalışma grubu öğrencileri: Ahsen Kösdağ, Belkıs Bahar Alparslan, Cihan 
Yıldırım, Dilara Nil Özocak, Faruk Çelen, Muhammed Çolak, Oğuzhan Poyraz, Şirin Arslan, Şule Kaykun Özaltın.
2  Doç. Dr., FSMVÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, mesmer@fsm.edu.tr
3  Dr. Öğr. Üyesi, FSMVÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, rkasmo@fsm.edu.tr
4  Dr. Öğr. Üyesi, GTÜ, Mimarlık Fakültesi, minetopcubasi@gtu.edu.tr
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bununla birlikte toplumsal ve ekonomik yaşamda değişimler ve imar uygulamala-
rında mekânsal farklılaşmalar meydana gelmiştir. Şehirleşme ve sanayi hareketleri 
1930’larda Beykoz’a da yansımış, 19. yüzyılda kurulan fabrikalar devletleştirilerek 
Beykoz sanayi bölgesi haline gelmeye başlamıştır. 

Bu sanayileşme hareketleri sonucunda, önceden bir mesire yeri olan yerleşimin 
etrafındaki demografik yapı değişerek; 1950’lerden sonra artan iç göç ile bölgedeki 
tesislerde işçi olarak çalışacak olan kırsal nüfus bu bölgeye çekilmiştir. 1966 - 1975 
yılları arasında Beykoz’daki gecekondu alanları süreklilik kazanmıştır. 1980’lerden 
sonra ise artan yoğun yapılaşma görülmektedir. 1988 yılında trafiğe açılan Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü de Beykoz’da gecekondu yerleşiminin artmasına neden 
olmuştur. 1980 sonrasında yapılaşmadaki ve kat sayısındaki artış ile büyüme dur-
durulamaz biçimde devam etmiştir. Günümüzde kültürel ve mimari zenginliğini 
kaybetme tehlikesi altında bir bölge olan Beykoz’da inşa edilen niteliksiz yapılar ve 
geleneksel sivil mimari örneklerine yapılmış olan müdahaleler geleneksel dokuyu 
değişime uğratmıştır. 

Yukarıda sözü geçen tüm değerler ve sorunlar göz önünde bulundurularak Beykoz 
Yalıköy ve Merkez Mahalleleri, 2019-2020 Bahar döneminde, FSMVÜ Mimari Ko-
ruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’nda Kentsel-Sit Koruma Stüdyosu 
kapsamında çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Stüdyoda kentsel koruma alanı-
nın sınırları belirlenerek alanın korunması ve kullanımına yönelik dolu-boş, işlev, 
strüktürel durum, yeşil alan miktarı, tescilli yapı sayısı vb. doku analizleri yapıla-
rak, seçilen sokaklar üzerinde çizilen siluetler ve alana ait çıkarılan tipolojik veriler 
üzerinden sürdürülebilir kentsel koruma önerileri hazırlanmıştır. Bu bildiri ile bu 
stüdyo çalışmasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve sunulması hedeflen-
mektedir.

Anahtar kelimeler: Beykoz, İstanbul, Boğaz köyleri, Kentsel koruma, Kültür rotası.

Beykoz, uzun tarihi geçmişi boyunca kültürel ve mimari zenginliği, doğal güzel-
likleri ile öne çıkan bir Boğaz yerleşimi iken günümüzde çeşitli kentsel planlama 
sorunları olan bir bölgeye dönüşmüş ve mimari mirasının korunması konusunda 
tehditler ile sorunlar ortaya çıkmıştır. Gerek bölgede inşa edilen niteliksiz yapılar, 
gerekse geleneksel sivil mimari örneklere yapılan müdahaleler sonucu geleneksel 
doku değişime uğramıştır. Beykoz yerleşimindeki geleneksel kent dokusu sosyo-
lojik ve fiziksel etkenler ve imar hareketleri sonucu 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren dönüşmeye başlamış ve yerleşim, kuzey ve kuzeydoğuya doğru genişleme-
sini olumsuz anlamda sürdürmüştür. Zaman içerisinde nüfus artışı yeni yapı ada-
ları oluşturmuş; yamaçlardaki koruluklar konut alanlarına evrilmeye başlamıştır. 
Yerleşime geleneksel yapılara uygun olmayan biçimler ve kapasitede ticari işlev-
lerin yüklenmesi ve geleneksel yapıların yıkılarak daha yüksek katlı apartmanlara 
dönüşmesi de kent dokusunun karakterini olumsuz yönde etkilemiştir. Bunların 
yanı sıra günümüz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıcı gereksinimleri doğ-
rultusunda gerçekleştirilen müdahale ve onarımlar da kentsel alanın fiziki görünü-
münde önemli değişimler meydana getirmiştir. Tüm bunlar göz önünde bulundu-
rularak, Beykoz Yalı ve Merkez Mahalleleri, 2019-2020 Bahar döneminde, FSMVÜ 

Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’nda Kentsel-Sit Koruma 
Stüdyosu kapsamında çalışma alanı olarak belirlenmiş ve bu bildiride, 2020 Ha-
ziran’da tamamlanmış olan bu saha çalışmasının verileri ve sonuçları sunularak 
değerlendirilmeye çalışılmıştır.

1. Semtin konumu ve kısa tarihçesi 

Beykoz, İstanbul’da, Boğaziçi’nin kuzey kesiminde, Anadolu yakasında, Paşabahçe 
ile Anadolu Kavağı arasında yer alan bir ilçedir. İlçe batıdan İstanbul Boğazı, ku-
zeyden Karadeniz, doğudan Şile ve güneyden de Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri ile 
çevrelidir. Aynı adla anılan koyun çevresinde kurulu Boğaz köyünün genişlemesi 
ile bugünkü halini almıştır. 

Beykoz ilçesinin yerleşimi ile ilgili kesin tarihlere yer verilmese de kaynaklar ta-
rihte ilk olarak Trakların hâkimiyeti altında olduğu bilinen bölgenin, kralları Am-
ykos’un adını taşıdığını söylemektedir (İnciciyan, 2018, s.193). Traklardan sonra 
Bitinyalıların, M.Ö. 65 yılında ise Roma’nın egemenliğine geçen Beykoz, sonraki 
dönemlerde Pers, Arap ve Bizans egemenliğinde kalmış; 1402 yılında Osmanlı 
Devleti’nin eline geçmiştir (Eyice, 1996, s.95). Osmanlı döneminde dış tehditlerden 
uzak bir yer haline gelen Boğaziçi hızla gelişmeye başlamış, Boğaziçi’nde yalılar, 
sahil saraylar ve has bahçeler yapılmış, yeni mahalleler ve köyler kurulmuştur. Stra-
tejik ve tabii güzellikleri ile dikkat çeken Beykoz, arkasındaki korular ve tepelerle 
padişahların avlanma yeri olmuştur. Osmanlı dönemi yerleşime ilişkin ilk bilgiler, 
II. Mehmet dönemine (1451 - 1481) dayanır. Tokat Kalesi’nin düştüğü haberini 
Beykoz’da Akbaba Köyü civarında avlanırken alan Fatih’in, bu zaferin anısına Bey-
koz Çayırı’nı çevreleyen yamaçlarda Tokat Bahçesi adlı bir mesire yeri kurulmasını 
emrettiği rivayet edilmiştir (Uyar, 2019, s.9). 17. yüzyılda Evliya Çelebi, Beykoz yer-
leşmesinin deniz kenarında kurulu doğal güzellikleri ile anılan mesire ve avlanma 
yeri olduğunu, halkının balıkçılık, odunculuk ve bahçecilik yaparak geçindiğini 
aktarmıştır (Karaman ve Dağlı, 2008, s.424). Hemen yakınındaki Yalıköyü zamanla 
Beykoz ile birleşmiş; Beykoz’un bir parçası olmuştur (Koçu,1961, s. 2641).

Cumhuriyet Dönemi ile birlikte 19. yüzyılda kurulan fabrikalar devletleştirilerek 
Beykoz sanayi bölgesi haline gelmeye başlamış; 1950’li yıllara kadar irili ufaklı bir-
çok sanayi tesisi kurulmuştur. Beykoz’un demografik yapısında değişimlere neden 
olan sanayileşme ile birlikte bölgedeki tesislerin varlığı da işçi olarak çalışacak olan 
kırsal nüfusu bu bölgeye çekmiş, 1950’lerden sonra iç göç artmıştır. Artan nüfusla 
beraber gelişen gecekondulaşma öncelikle Beykoz’un hazine arazilerinde başlamış; 
Beykoz’un yamaç ve tepelerine doğru önlenemeyerek devam etmiştir. 1989 yılında 
trafiğe açılan II. Boğaz Köprüsü de Beykoz’da gecekondu yerleşiminin artmasına 
neden olmuştur (Çalışkan, 2010, s.10).

2. Alanın Mimari Özellikleri 

İçerisinde orman ve koru alanlarının geniş yer kapladığı yerleşim, denize paralel 
uzanan sahil yolu, onu dik kesen yollarla topografyaya uygun bir nizamda birleş-
mektedir. Yerleşimin organik dokusu ve üzerine oturduğu arazinin engebeli olması, 
çıkmaz ve merdivenli sokaklar meydana getirmiştir. Arazideki kot farkı Şahinkaya 
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Caddesi, Seyrek Selviler Sokak, Ayrılık Sokak ve Zindeler Yurdu Sokak ve Aklıeren 
Çıkmazı’nda denize açılan vista ve manzara noktaları oluşturmaktadır.

Denize paralel uzanan Fevzi Paşa Caddesi ve yerleşim içerisinden geçen Mehmet 
Yavuz Caddesi yerleşimin ana arterleridir. Fevzi Paşa Caddesi’nde ticari işlevlere 
sahip yapılar bulunurken, Mehmet Yavuz Caddesi’nde alt katları ticaret, üst katları 
konut olarak kullanılan yapılar yer almaktadır. Beykoz Meydanı ve çevresindeki 
sokaklar da semtin çarşısı konumundadır.

Osmanlı döneminden itibaren sınırları genişleyen yerleşimin, yalılar ve ahşap ko-
nutların yapılması ile mimari karakteri oluşmaya başlamıştır. Kelle İbrahim Cad-
desi üzerindeki yalılar, geniş bahçeler içinde ayrık nizamda, Fevzi Paşa Caddesi 
üzerindeki yalılar ise bitişik nizamda inşa edilmişlerdir. Eski yerleşim içerisinde 
genellikle bitişik nizamda yerleşmiş olan konutların yanı sıra ayrık nizamda bahçe 
içerisinde inşa edilmiş yapılar da bulunmaktadır. Ayrık nizam yapılarda genellikle 
yol kotundan bahçeye girilmektedir.

Geleneksel konutlar genellikle iki, üç ya da dört katlı ahşap ve kâgir binalardan 
oluşmaktadır. Eğim olmayan bölgelerde genellikle bina girişleri sokağa açılmakta-
dır. Kot farkı olan bölgelerde ise binaya yol kotundan girilerek yol kotunun altında 
bulunan bodrum katların açıldığı avlu ya da bahçeler bulunmaktadır. Bazı yapılar-
da ise yol kotundan basamakla yapı girişine ulaşılmaktadır.

Şekil 1: Yalıköy Mahallesi Geleneksel Konut Örnekleri

3. Çalışma Alanı Sınırları ve Mevcut Durum Analizleri 

Çalışma alanı iki mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler Yalıköy ve Merkez Ma-
halleleridir. Yalıköy Mahallesi toplam çalışma alanının %42’lik dilimini oluşturur-
ken, Merkez Mahallesi %58’lik kısmını kaplar. Çalışma alanındaki anıtsal yapılar 4 
adet cami, 2 adet kilise,1 adet hamam ve 1 adet çeşmeden meydana gelir. İsimle-
riyle bahsetmek gerekirse, Beykoz Merkez Cami (Serbostani Mustafa Ağa Cami),  
Meryem Hatun Cami (Şahinkaya Cami), Yalıköy Serbostani Mustafa Ağa Cami ve 
Hacı Alibey Cami mevzubahis camiler, Ayia Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve 
Surp Nigoğos Ermeni Kilisesi kiliseler, Beykoz Hamamı (Behruz Ağa Hamamı) 
ve İshak Ağa Çeşmesi ise hamam ve çeşmedir (Karakaya, 1995, s. 193; Koçu, 1961, 
s.2651; Öz, 1965). Çalışma alanındaki sivil mimarlık örnekleri ise yalılar ve gele-
neksel konutlardan oluşur. Çalışma alanındaki önemli yalılar; Ahmet Mithat Efen-

di Yalısı, Miralay Muhittin Bey Yalısı, Hüsnü Paşa Yalısı, Hacı Mustafa Bey Yalısı, 
Hamlacı Halil Ağa Yalısı’dır. Yerleşimdeki geleneksel yapı tipleri genellikle bitişik 
nizam düzende ahşap karkas sistemle inşa edilmiş zemin +1, bodrum + zemin + 1, 
zemin + 2, bodrum + zemin + 2 katlı yapılardır. Ahşap karkas sistemle inşa edilmiş 
yapıların yanı sıra yığma kâgir yapılara da rastlanmaktadır. Ayrıca bahçe içerisi-
ne konumlanmış tekil konutlar da mevcuttur. Koruma kurulu arşivi dosyalarında 
bulunan rölövelerden özgün plan şemalarına ulaşılabilen yapılar incelendiğinde, 
mekân düzeninde genellikle zemin katta yapı girişleri, kömürlük ya da depo, hol/
sofa, mutfak, yaşam alanları, ıslak hacimler; ahşap bir merdivenle ulaşılan üst kat-
larda ise hol/sofa, oturma ve yatak odaları bulunmaktadır. Alandaki kot farkı nede-
niyle yapıların birçoğunda bir ya da birkaç kattan oluşmuş bodrum kat bulunmak-
tadır. Bodrum katlar avlu ya da bahçelere açılmaktadır.

Çalışma kapsamında alanda bulunan yapılar mülkiyet durumlarına göre; şahıs, va-
kıf, kamu ve diğer olmak üzere dört ana başlıkta incelenmiştir. Alanda incelenen 
yapılardan %97’lik dilim şahıs, %2’lik dilim vakıf, %1’lik dilim kamu mülkiyetin-
dedir. Çalışma alanı, yoğun olarak şahıs mülkiyetindeki yapılardan oluşmaktadır. 
Çalışma alanında boş alan yoğunluğu oldukça fazla görülmektedir. Bu boşluk yo-
ğunluğu; alanın kullanım durumuna göre yapı ve yapı bahçesi olarak kullanımın-
dan kaynaklanmaktadır. Çalışma alanında %67’lik dilimi boş, %33’lük dilimi dolu 
alandır. Çalışma alanında yapılan kat analizi verileri incelendiğinde, arazi eğimin-
den kaynaklayan çok sayıda bodrum kat olduğu görülmektedir. Çalışma alanın-
da %54’lük dilim zemin kat, %15’lik dilim zemin+1 kat, %9’luk dilim zemin+2 
kat, %6’lık dilim bodrum+zemin+1 kat, %5’lik dilim zemin+3 kat, %4’lük dilim 
bodrum+zemin+2 kat, %3’lük dilim bodrum+zemin kat, %2’lik dilim bodrum+-
zemin+3 kattır. Grafiğin geri kalan %2’lik dilimi; 2 bodrum+zemin kat, 2 bod-
rum+zemin+1 kat, 2 bodrum+zemin+2 kat, bodrum+zemin+4 kat, zemin+4 kat, 
zemin+5 kat ve üzeri yapılardan oluşmaktadır.

Çalışma alanındaki tescilli yapıları konu alan strüktür durum analizinde, yapılar 
iyi, orta, kötü, harabe-yıkılmış ve inşa halinde olarak beş sınıfa ayrılmıştır. Strüktür 
durumu iyi olarak değerlendirilen yapılar, taşıyıcı sisteminde herhangi bir sorun 
ve tehdit unsuru gözlenmemiş olan yapılardır. Bu yapıların, alandaki tescilli yapıla-
ra oranı %67’dir. Strüktür durumu orta olarak değerlendirilen yapılar, küçük çaplı 
malzeme deformasyonları ve çatlakları bulunan; ancak bu durumun herhangi bir 
risk arz etmediği yapılardır. Bunlar hasarlı malzemelerin değiştirilmesi veya onarı-
mı, çatlaklara müdahale gibi kısmi onarımlar ile güçlendirilebilecek yapılardır Bu 
yapıların alandaki tescilli yapılar içerisindeki oranı %10’dur. Strüktür durumu kötü 
olarak belirlenen yapılar mevcut hasarlarının giderilmesi için kapsamlı onarım-
lara ihtiyaç duyan yapılardır. Bu yapıların alandaki tüm yapılar içerisindeki oranı 
%7’dir. Harabe ve yıkılmış durumdaki yapıların alandaki tescilli yapılar içerisin-
deki oranı %15’dir. Bu yapıların büyük çoğunluğu yıkılmış ya da taşıyıcı sitemi 
ve çatısı çökmüştür. Mevcut durumda inşa halinde olan yapıların tescilli yapılar 
içerisindeki oranı %1’dir.
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Şekil 2: Çalışma alanı sınırları ve mevcut durum analizleri (Haziran, 2020).

Çalışma alanındaki yapılar işlevlerine göre incelendiğinde, çok çeşitli işlevlere 
ev sahipliği yapan yapılar bulunduğu görülür. Çalışma alanında %45,50’lik dili-
mi müştemilatlar oluşturmaktadır. Bu oran çalışma alanındaki yapıların büyük 
çoğunluğunun müştemilatı olduğunu göstermektedir. %37,12’lik dilimi konutlar 
oluşturmaktadır. %5,96’lık dilimi konut+ticaret yapıları oluşturmaktadır. %5,96’lık 
dilimi ticaret yapıları oluşturmaktadır. Ticaret yapılarının büyük çoğunluğu Fev-
zi Paşa Caddesi üzerinde bulunmaktadır. %0,45’lik dilimi eğitim yapıları oluş-
turmaktadır. %0,51’lik dilimi dini yapılar oluşturmaktadır. Bu dini yapılar farklı 
dönemlerde inşa edilmiş cami ve kiliselerdir. %0,34’lük dilimi çeşmeler oluştur-
maktadır. %0,28’lik dilimi sağlık yapıları oluşturmaktadır. %0,56’lık dilimi idari 
yapılar oluşturmaktadır. %0,11’lik dilimi teknik yapılar oluşturmaktadır. %0,34’lük 
dilimi ulaşım yapıları oluşturmaktadır. Bu ulaşım yapılarından en önemlisi Beykoz 

İskelesi’dir. %0,06’lık dilim mezarlık yapısıdır. %0,11’lik dilimi otoparklar oluştur-
maktadır. %0,06’lık dilimi hamam oluşturmaktadır. Mevzubahis hamam, Beykoz 
Hamamı (Behruz Ağa Hamamı)’dır. %0,39’luk dilimi dernek yapıları oluşturmak-
tadır. %0,17’lik dilimi kültür yapıları oluşturmaktadır. Bu oran alanda kültür yapı-
sı eksikliği olduğunu göstermektedir. Alanda harabe ya da kullanılmayan, işlevsiz 
yapı oranı %2,08’lik dilimi oluşturmaktadır.

Çalışma alanında bulunan yapıların strüktürel sistemlerinin incelenmesi sonu-
cu ortaya çıkan verilerde; %80’lik dilim betonarme, %11’lik dilim ahşap karkas, 
%3’lük dilim taş yığma, %2’lik dilim betonarme+ahşap karkas, %1’lik dilim ahşap 
karkas+tuğla yığma, %1’lik dilim ahşap karkas+taş yığma, %1’lik dilim tuğla yığ-
ma, %1’lik dilimin ise prefabrik yapılar olduğu saptanmıştır.

Çalışma alanındaki yapılar yapım dönemlerine göre sınıflandırıldığında, en erken 
dönem 16.yy olarak belirlenmiştir. Çalışma alanındaki diğer yapılar, 17.yy., 18.yy., 
19.yy., 19.yy. sonu 20.yy. başı, 20.yy, 21.yy.a aittir. Yapıların %67,44’lük dilimi 20.yy, 
%29,82’lik dilimi 19.yy sonu 20.yy başı, %1,83’lük dilimi 21.yy., %0,30’luk dilimi 
16.yy., %0,30’luk dilimi 18.yy., %0,30’luk dilimi 19.yy.da inşa edilmiş olup çalışma 
alanındaki yapıların %32’lik dilimi tescilli, %60’lık dilimi ise tescilsizdir.

Tescilsiz bazı yapılar özgün karakterini koruması nedeniyle tescile önerilmiştir. 
Tescile önerilen bu yapılar %1’lik dilimi oluşturmaktadır. Tescilli bazı yapılar ise 
tamamen yıkılmış ve aslına uygun olmayan, tamamen faklı yapılar inşa edilmiş 
yapılardır.

Çalışma alanında tescilli ve tescile önerilen yapıların korunmuşluk durumları in-
celenmiştir. %41’lik dilim iyi derecede korunmuştur. %38’lik dilim orta derecede 
korunmuştur. %10’luk dilim kötü durumdadır ve korunamamıştır. %6’lık dilim 
rekonstrüksiyon yapılmıştır. %5’lik dilim harabe ve yıkılmıştır, kayıp yapılardır. 
Analiz yapılırken, yapının strüktürel sağlamlığı değil; özgün karakteri ve işlevinin 
ne kadar korunduğu dikkate alınmıştır.

Şekil 3: Bazı tescilli yapılardan örnekler: a: tamamen yok olmuş – 458 Ada/17 Parsel,   b: uygun 
olmayan rekonstrüksiyon (yeni üslup, teknik ve malzeme ile ) - 454 Ada/8 Parsel,   c:  uygun olmayan 

rekonstrüksiyon (benzer görünüm ancak yeni malzeme ve yapım tekniği ile) -  450 Ada/90 Parsel
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Çalışma alanındaki yeşil alanlar halka açık alanlar, özel açık alanlar ve hazire alan-
ları (mezarlıklar) olarak değerlendirilmiştir. Yeşil alanların büyük çoğunluğunu 
özel açık alanlar oluşturmaktadır. Özel açık alanlar, tespit edilebilen konut, okul 
gibi özel ve halka kapalı alanlara ait yeşil alanlardır. Küçük ölçekte halka açık park-
lar bölgenin içerisinde dağılım göstermektedir. Yeşil alan içerisinde %96,94’lük 
dilim özel açık alanlara aittir. %2,15’lik dilim halka açık alanlara aittir. Bu orana 
bakarak çalışma alanı içerisinde halka açık yeşil alan eksikliği olduğu düşünülebilir 
ancak; çalışma alanı sınırına çok yakın konumda Beykoz Korusu ve Beykoz Çayırı 
bulunmaktadır. Ayrıca yapıların büyük oranda bahçesi olduğu için özel açık alan 
oranı, halka açık alan oranından oldukça fazladır. Çalışma alanında %0,91’lik dilim 
hazire alanıdır. Bu hazire alanı Çakmak Dede Mezarlığı’dır.

Çalışma alanında ulaşımı sağlayan ana arter Fevzi Paşa Caddesi’dir. Fevzi Paşa 
Caddesi trafiği bölünmüş iki yol ile sağlayan bir caddedir. Bölgeye ulaşım büyük 
oranda Fevzi Paşa Caddesi, Kelle İbrahim Caddesi, Şahinkaya Caddesi ve Mehmet 
Yavuz Caddesi ile sağlanmaktadır. Deniz ulaşımı ise Beykoz İskelesi üzerinden ya-
pılmaktadır. Çalışma alanında ulaşım yoğunluk ve yol niteliğine göre derecelen-
dirilmiştir. Ana arter 1. derece yol, ana artere bağlanan ve kullanımı yoğun yollar 
2. derece yol, çalışma alanında hem araç hem de yaya tarafından kullanılabilen; 
1. derece ve 2. derece yollara bağlanan cadde ve sokaklar ise 3. derece yol olarak 
sınıflandırılmıştır. Çalışma alanında; arazi eğiminden kaynaklanan, sokakları bağ-
layan merdivenler ve organik konut oluşumlarından kaynaklanan çıkmaz sokaklar 
bulunmaktadır.

Çalışma alanındaki yapılar kullanım durumlarına göre kullanılan, kullanılmayan 
ve kısmen kullanılan olarak üç sınıfta incelenmiştir. %90’lık dilim aktif olarak kul-
lanılan yapılardan oluşmaktadır. %9’luk dilimi kullanılmayan yapılar oluşturmak-
tadır. Bu yapıları, harabe ya da strüktür olarak kullanılabilecek kadar iyi olmayan 
yapılar oluşturmaktadır. %1’lik dilimi ise kısmen kullanılan yapılar oluşturmak-
tadır. Bu yapılardan bazıları zemin katta ticari olarak kullanılmaya devam eden, 
üst katları kullanılmayan yapılar; bazıları ise zemin katta kullanılmayan, üst katta 
konut olarak kullanılan yapılardır.

4. Silüetleri Çalışılan Sokaklarda Plan, Cephe Özellikleri, Yapım Teknikleri 
ve Malzemeler

Bölgede İshakağa Caddesi, Meydan Sokağı, Mekin Çetinöz Sokağı, Yalıköy Mektebi 
Sokağı, Baharatçı sokağı, Fıstıklı Yalı Sokağı ve çevresinde yapı yoğunluğunu sivil 
mimari örnekler oluşturmaktadır. Bu nedenle tescilli ve nitelikli yapıların bulun-
duğu, bölgenin yapı tipolojisinden örnekler barındıran bu sokaklardan Meydan 
Sokak ve İshakağa Caddesi’nde, cephe ve silüet çalışmaları yapılmıştır. Yerinde göz-
lem ve tespitler ile tarihi dokunun bütüncül korumasına yönelik öneriler getiril-
mek istenmiştir.

4.1. Meydan Sokak (456 Ada)

Çalışma alanındaki 456 adanın Meydan Sokak’a bakan yapıları; Hacı Alibey Cami 
ayrık nizamlıdır, beş adet bitişik nizamlı yapı bulunmaktadır. Hacı Alibey Cami, 

kârgir iki kat üzerinde ahşap karkas bir kat olmak üzere 3 kattan oluşur. Batı cep-
hesinde sokağa açılan iki adet dükkân bulunmaktadır. Cami tek minareli olup, av-
luludur. Avludan kuzey ve güney cephelerinde iki girişi vardır. Parsel 9’da bulunan 
ahşap yapı ile parsel 15’te bulunan ahşap yapı ikiz yapılardır. Yapılar, kârgir bir bod-
rum kat üzerinde ahşap karkas zemin+1 kattan oluşmaktadır. Yapıların girişleri 
güney cephesindendir. Parsel 11’de bulunan yapı ahşap karkas, bodrum+zemin+2 
kattan oluşmaktadır ve yapının girişi güney cephesindendir. Parsel 10’da bulunan 
yapı ahşap karkas, bodrum+zemin+1 normal+1 çatı katından oluşmaktadır ve ya-
pının girişi doğu cephesindendir. Parsel 12’de bulunan yapı betonarme, zemin+1 
kattan oluşmaktadır ve yapının girişi güney cephesindendir. Parsel 14’te bulunan 
yapı betonarme, bodrum+zemin+3 kattan oluşmaktadır ve girişi güney cephesin-
dendir. Parseldeki yapılarda, ikili, üçlü, dörtlü ve sekizli cephe düzeni görülmekte-
dir. Özgünlüğünü koruyan yapılarda pencereler genellikle dikdörtgen açıklıklı ve 
giyotindir. Özgünlüğünü koruyan yapılarda cumbalar bulunmaktadır. Bazı yapılar-
da pencere açıklıkları genişletilmiştir. Cephe yüzeylerinde birçok bölgede kirlen-
me olduğu görülmektedir. Yapılarda muhdes elemanlar yapının özgün kimliğini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Klima ünitesi, kablo, anten vs. gibi muhdes eleman-
lar cephelerde görülmektedir. Tescilli yapılarda sıvalar, imitasyon tuğlalar, kapı ve 
pencerelerde değişimler, çatılarda alaturka kiremitlerin yerine marsilya kiremit ile 
çatı yenilemeleri görülmektedir.

4.2. Meydan Sokak (459 Ada)

Çalışma alanındaki 459 adanın Meydan Sokak’a bakan yapıları; Köşe parsel 1’de 
bulunan yapı bodrum+zemin+1 katlı, ayrık nizamlı, bahçeli ve betonarmedir. Par-
sel 4 ve Parsel 5’te bulunan yapılar bitişik nizamlıdır. Parsel 4’te bulunan yapı bod-
rum+zemin+1 katlı, betonarme yapım tekniği ile rekonstrüksiyon yapılmıştır ve 
yapının girişi kuzey cephesindendir. Parsel 5’te bulunan yapı zemin+1 katlı, ahşap 
karkastır ve girişi kuzey cephesindendir.
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Şekil 4:Çalışma alanındaki nitelikli sokaklardan Meydan Sokak’ın 454 ada cephesinde siluet çalışması 
ve önerisi (Haziran, 2020).

Parsel 6’da bulunan yapı zemin+1 katlı, betonarmedir ve zemin kat girişi kuzeyden, 
birinci kat girişi batıdadır. Parsel 7’de iki adet yapı bulunmaktadır. Parsel 6’daki 
yapı ile bitişik nizamlı zemin kattan oluşan yapı betonarmedir ve girişi kuzeyden-
dir. Köşe parsel 7’deki yapı ise bodrum+zemin+1 katlı, ayrık nizamlı, betonarmedir. 
Parseldeki yapılarda ikili, üçlü, dörtlü cephe düzeni görülmektedir. Özgünlüğünü 
koruyan yapılarda pencereler genellikle dikdörtgen açıklıklı ve giyotindir; beto-
narme yapılarda dikdörtgen açıklıklı ve kanatlıdır. Parsel 5’te cumba bulunmakta-
dır. Cephe yüzeylerinde birçok bölgede kirlenme olduğu görülmektedir. Yapılarda 
muhdes elemanlar yapının özgün kimliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Klima 
ünitesi, dolaplar, kablo, anten vs. gibi muhdes elemanlar cephelerde görülmektedir. 
Tescilli yapılarda sıvalar, kapı ve pencerelerde değişimler, çatılarda alaturka kire-
mitlerin yerine marsilya kiremit ile çatı yenilemeleri görülmektedir. Rekonstrük-
siyon yapılan yapı cephe düzeni olarak aslına uygun olarak yenilense de, malzeme, 
yapım tekniği, seçilen renkler olarak özgün değildir.

4.3. Meydan Sokak (461 Ada)

Çalışma alanındaki 461 adanın Meydan Sokak’a bakan yapıları; Parsel 2’de bulu-
nan yapı zemin+4 katlı, ayrık nizamlı, betonarmedir ve girişi kuzey cephesinden-
dir. Parsel 3’te bulunan yapı bodrum+zemin+1 katlı, ayrık nizamlı, ahşap karkastır. 
Yapı yakın zamanda onarım geçirmiştir ve cephe düzeni ve malzeme olarak özgün 
olsa da seçilen renkler özgün değildir. Parsel 4’te bulunan yapı bodrum+zemin+1 
çatı katlı, ayrık nizamlı, ahşap karkastır ve girişi kuzey cephesindendir. Parsel 5’te 
bulunan yapı bodrum+zemin katlı, Parsel 6’da bulunan yapıyla bitişik nizamlı, ah-
şap karkastır ve girişi kuzey cephesindendir. Parsel 6’da bulunan yapı bodrum+ze-
min+1 katlı, bitişik nizamlı, ahşap karkastır ve girişi kuzey cephesindendir. Parsel 
7’de bulunan yapı zemin+1 katlı, Parsel 6 ile bitişik nizamlı, betonarmedir ve girişi 
kuzey cephesindendir. Parsel 8’de bulunan yapı bodrum+zemin+1 katlı, Parsel 9’da 
bulunan yapı ile bitişik nizamlı, ahşap karkastır ve girişi kuzey cephesindendir. 
Köşe Parsel 9’da bulunan yapı bodrum+zemin katlı, Parsel 8’de bulunan yapı ile 
bitişik nizamlı, ahşap karkastır ve girişi doğu cephesindendir. Parseldeki yapılarda, 
ikili, üçlü, dörtlü, beşli cephe düzeni görülmektedir. Özgünlüğünü koruyan yapı-
larda pencereler genellikle dikdörtgen açıklıklı ve giyotindir; betonarme yapılar-
da dikdörtgen açıklıklı ve kanatlıdır. Zemin katlarda parmaklıklar bulunmakta-
dır. Cephe yüzeylerinde birçok bölgede kirlenme olduğu görülmektedir. Yapılarda 
muhdes elemanlar yapının özgün kimliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Boru-
lar, kablolar vs. gibi muhdes elemanlar cephelerde görülmektedir. Tescilli yapılarda 
sıvalar, kapı ve pencerelerde değişimler, çatılarda alaturka kiremitlerin yerine mar-
silya kiremit ile çatı yenilemeleri görülmektedir. 

4.4. Meydan Sokak (458 Ada)

Çalışma alanındaki 458 adanın Meydan Sokak’a bakan yapıları; Parsel 19’da bulu-
nan yapı bodrum+zemin+1 normal+1 çatı katlı, ayrık nizamlı, betonarme yapım 
tekniği ile yeniden inşa edilmiştir. Yapı normal katta cumbalıdır. Parsel 18’de yapı 
bodrum+zemin+1 katlı, ayrık nizamlı, betonarmedir. Parsel 17’de bulunan yapı 
bodrum+zemin+1 normal kat+1 çatı katlı, ayrık nizamlıdır ve ahşap karkastır. Ya-
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pının pencere doğramaları ve ahşap kaplamaları kısmen yok olmuştur. Yapı harabe 
durumundadır. Parsel 16’da bulunan yapı bodrum+zemin+3 katlı, ayrık nizamlı, 
betonarmedir ve girişi güney cephesindendir. Parsel 14’de bulunan yapı zemin+3 
katlı, ayrık nizamlı, betonarmedir ve girişi güney cephesindendir. Parsel 13’te bulu-
nan yapı zemin+1 katlı, ayrık nizamlı, betonarmedir ve girişi güney cephesinden-
dir. Parseldeki yapılarda, ikili, üçlü, yedili cephe düzeni görülmektedir. Bu parselde 
yoğunlukla az katlı ve çok katlı betonarme yapılar görülmektedir. Cephe yüzeyle-
rinde birçok bölgede kirlenme olduğu görülmektedir. Yapılarda klima ünitesi, do-
laplar, kablo, anten vs. gibi muhdes elemanlar cephelerde görülmektedir.

4.5. İshakağa Caddesi (466 Ada) 

Çalışma alanındaki 466 adanın İshakağa Caddesi’ne bakan yapıları; Parsel 7’de bu-
lunan yapı bodrum+zemin+3 katlı, bitişik nizamlı, betonarmedir ve girişi kuzey 
cephesindendir. Doğu cephesinden girişi olan üç adet dükkânı bulunmaktadır. 
Parsel 8’de bulunan yapı zemin+1 katlı, bitişik nizamlı, ahşap karkastır, girişi doğu 
cephesindendir ve yapı cumbalıdır. Parsel 9’da bulunan yapı zemin+1 katlı, bitişik 
nizamlı, ahşap karkastır,  girişi doğu cephesindendir ve yapı cumbalıdır.

Parsel 10’da bulunan yapı zemin+1 katlı, bitişik nizamlı, ahşap karkastır, girişi doğu 
cephesindendir ve yapı cumbalıdır. Parsel 11’de bulunan yapı zemin+1 katlı, bi-
tişik nizamlı, betonarmedir ve girişi doğu cephesindendir. Parsel 12’de bulunan 
yapı zemin+1 katlı, bitişik nizamlı, betonarmedir, girişi doğu cephesindendir ve 
yapı cumbalıdır. Parsel 13’de bulunan yapı bodrum+zemin+1 katlı, bitişik nizamlı, 
ahşap karkastır, girişi doğu cephesindendir ve yapı cumbalıdır. Parsel 14’te bulu-
nan yapı zemin+2 katlı, bitişik nizamlı, betonarme yapım tekniğiyle yeniden inşa 
edilmiştir. Yapı inşa edilirken özgün cephe düzeni, malzeme, teknik kullanılma-
mıştır. Yapının girişi doğu cephesindendir ve yapı cumbalıdır. Zemin katta bir adet 
dükkân bulunmaktadır. Parsel 15’te bulunan yapı zemin+2 katlı, bitişik nizamlı, 
betonarmedir ve girişi doğu cephesindendir. Parsel 16’da bulunan yapı zemin+2 
katlı, bitişik nizamlı, betonarme yapım tekniğiyle yeniden inşa edilmiştir. Yapı inşa 
edilirken özgün cephe düzeni, malzeme, teknik kullanılmamıştır. Yapının girişi 
doğu cephesindendir ve yapı cumbalıdır. Parsel 17’de iki adet yapı bulunmaktadır. 
Zemin kattan oluşan yapı bitişik nizamlı, betonarmedir. Zemin+2 katlı yapı, bitişik 
nizamlı, ahşap karkastır, girişi doğu cephesindendir ve yapı cumbalıdır. Parsel 18’de 
bulunan yapı zemin+1 katlı, bitişik nizamlı, ahşap karkastır ve girişi doğu cephe-
sindendir. Parsel 19’da bulunan yapı zemin+3 katlı, bitişik nizamlı, betonarmedir 
ve girişi doğu cephesindendir. Yapının zemin katında dükkân bulunmaktadır.  
Köşe Parsel 20’de bulunan yapı zemin+2 katlı, bitişik nizamlı, ahşap karkastır ve 
girişi doğu cephesindendir. Yapının zemin katında iki adet dükkân bulunmaktadır 
ve yapı cumbalıdır. Parseldeki yapılarda, ikili, üçlü, dörtlü ve beşli cephe düzeni 
görülmektedir. Özgünlüğünü koruyan yapılarda pencereler genellikle dikdörtgen 
açıklıklı ve giyotindir. Özgünlüğünü koruyan yapılarda cumbalar bulunmaktadır. 
Bazı yapılarda pencere açıklıkları genişletilmiştir. Cephe yüzeylerinde birçok böl-
gede kirlenme olduğu görülmektedir. Yapılarda muhdes elemanlar yapının özgün 
kimliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Klima ünitesi, kablo, anten, tabela vs. gibi 
muhdes elemanlar cephelerde görülmektedir. Tescilli yapılarda sıvalar, imitasyon 

tuğlalar ve taşlar, kapı ve pencerelerde değişimler, çatılarda alaturka kiremitlerin 
yerine marsilya kiremit ve membran ile çatı yenilemeleri görülmektedir. Özgün ya-
pılardan bazılarında kat silmeleri, saçak silmeleri, bezemeli söveler bulunmaktadır.

4.6. İshakağa Caddesi (467 Ada) 

Çalışma alanındaki 467 adanın İshakağa Caddesi’ne bakan yapılarının hepsi beto-
narmedir. Bu yapıların bazıları nitelikli modern mimarlık örnekleri iken bazıları 
niteliksiz yapılardır. Parsel 28 ve Parsel 29’da bulunan yapı özgüne uymadan yapıl-
mış bir yeniden yapımdır. Parsel 1’de bulunan yapı bodrum+zemin+3 katlı, doğu 
cephesinde bitişik nizamlıdır ve girişi batı cephesindendir. Parsel 30’da bulunan 
yapı zemin+2 katlı, güney cephesinden bitişik nizamlı ve girişi batı cephesindendir. 
Zemin katta iki adet dükkân bulunmaktadır. Parsel 28 ve Parsel 29’da bulunan yapı 
zemin+3 katlı, bitişik nizamlıdır ve girişi batı cephesindendir. Zemin katta iki adet 
dükkân bulunmaktadır. Parsel 31’de bulunan yapı zemin+4 katlı, bitişik nizamlı ve 
girişi batı cephesindendir. Zemin katta iki adet dükkân bulunmaktadır. Parsel 25’de 
bulunan yapı zemin+3 katlı, bitişik nizamlıdır ve girişi batı cephesindendir. Zemin 
katta bir adet dükkân bulunmaktadır. Parsel 24’de bulunan yapı zemin+2 katlı, bi-
tişik nizamlıdır ve girişi batı cephesindendir. Parsel 23’de bulunan yapı zemin+3 
katlı, bitişik nizamlıdır ve girişi batı cephesindendir. Parsel 22’de bulunan yapı ze-
min+3 katlı, bitişik nizamlıdır ve girişi batı cephesindendir. Zemin katta bir adet 
dükkân bulunmaktadır. Köşe Parsel 21’de bulunan yapı zemin+3 katlı, bitişik ni-
zamlıdır ve girişi batı cephesindendir. Zemin katta bir adet dükkân bulunmaktadır. 
Parseldeki yapılarda, ikili, üçlü, dörtlü, altılı ve sekizli cephe düzeni görülmektedir. 
Cephe yüzeylerinde birçok bölgede kirlenme olduğu görülmektedir. Klima ünitesi, 
kablo, anten, tabela, boru vs. gibi muhdes elemanlar cephelerde görülmektedir.

5. Çalışma Alanı için Koruma Önerileri 

Mevcut imar planları dikkate alınarak yapılan çalışmalar sonucunda bölgede, ye-
şil alan eksikliği başta olmak üzere, öneri eğitim alanları, rekreasyon alanları ve 
kültür alanları 1/2000 ölçekli çalışma paftalarına işlenmiştir. Bu öneriler öncelikle 
bölgenin tarihi bütünlüğünü korumak amacı ile yola çıkılıp, bölgenin canlandırıl-
ması, bölge ihtiyaçlarına ve yaşam alanlarına katkı sağlaması amacı ile getirilmiştir. 
Bölgedeki kültür mirasını oluşturan anıtsal yapılar Serbostani Mustafa Ağa Ca-
mii, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi, Nigoğayos Ermeni Kilisesi, Hacı Alibey 
Camii’dir. Ayrıca bölgede hâlâ ahşap sivil mimari örnekleri de kullanılmaktadır. 
Orhan Veli Kanık’ın doğduğu evin bu semtte yer alması, edebiyat temelli kültürel 
etkinlikler düzenlemek açısından önemli bir şans yaratmaktadır. Alandaki tarihi 
yapılara yüklenen işlevler incelendiğinde, ticaret yapılarının konut alanı içerisinde 
kaldığı görülmektedir. Söz konusu tarihi yapılarda muhdes ekler bulunduğu göz-
lemlenmiş ve bunların temizlenmesi önerilmiştir. 

Semtte, zaman zaman sergiler, müzayedeler ve kültürel etkinlikler yapılabilmeyi 
mümkün kılan ve sadece ticaret ve konut ihtiyacı için değil kültür amaçlı gelenle-
rin de gereksinimlerinin karşılanacağı, yaşayan mekânlar oluşması amaçlanmıştır. 
Cephe ve silüet çalışmalarında önerilen cephe tasarımları ile sürdürülebilirliğin 
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sağlanması amaçlanmıştır. Eski hükümet konağı yol yapım sırasında yıkılmıştır. 
Mevcut trafik akışını engellediğinden yeniden yapım önerilmemiştir.

İshakağa Caddesi’nde ve Sevdalı Sokak’ta sağlık yapıları önerilmiştir. İlk Adım ve 
Coşkun Sokağı birleşiminde, Ahmet Mithat Caddesi’nde, Vardar Sokağı’nda, Ye-
men Çıkmazı’nda ve Mehmet Yavuz Caddesinde yeşil alan önerilmiştir. Ayrıca Var-
dar Sokağı’nda bulunan metruk taş binanın kültürel bir işlev kazandırılıp açık hava 
sergisi olarak kullanılması önerilmiştir. Orhan Veli Kanık’ın evinin yanında anma 
törenlerine hizmet etmesi için bir toplanma alanı düşünülmüştür. Konutlar içinde 
kalmış işlevsiz yapılara konut, ticari yapılar arasında olan işlevsiz yapılara ticari 
işlev önerilmiştir. Yapılan öneri işlevler doğrultusunda, kültürel ve tarihi amaçlı bü-
tüncül bir koruma sağlanabileceği umulmaktadır.

Yalıköy ve Merkez mahallelerinde birçok tescilli yapı bulunmaktadır. Bu yapıla-
rın bir kısmı onarıma ihtiyaç duymaktadır. Bölgede yapılan analizler ve tespitler 
sonucunda 115 adet yapının müdahaleye ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Bu yapı-
lardan 29 tanesi için cephe iyileştirme, 5 tanesi için kısmi müdahale, 16 tanesi için 
restorasyon ve 65 tanesi için rekonstrüksiyon yapılması önerilmiştir. Müdahale 
edilecek yapılar; özgün karaktere sahip ve alanın tipolojisini oluşturan yapılardır. 
Öneri çalışmasının amacı alandaki nitelikli yapıların belgelenmesi, onarımlarının 
ve bakımlarının yapılarak sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır. Böylece bölgeye 
ait mimari üslubun korunması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

a

b

Şekil 5: Mevcut özgün mimari öğelerden örnekler: a. cumba, furuş ve balkonlar, b. Söve, pen cere ve 
kapılar

Sonuç ve Değerlendirme 

Beykoz’un Yalıköy ve Merkez mahallelerinin sahip olduğu kültürel miras potansi-
yelinin vurgulanması adına bir kültür rotası önerisi geliştirilmiştir. Beykoz Yalıköy 
ve Merkez mahalleleri, tarihi yapısı ve Boğaz hattında yer alması nedeniyle İstan-
bul’da kendine özgü topografyası, mahalle yapısı, sahil yürüyüş yolları, tarihi ahşap 
evleri ile tarihe ilgisi olanların, yürüyerek gezmeyi sevenlerin, Boğaz kenarında va-
kit geçirmek isteyenlerin gitmesine oldukça elverişlidir. Ayrıca Orhan Veli Kanık’ın 
doğduğu evi ve Mehmet Akif Ersoy Müzesini barındırması sebebiyle Yalıköy ve 

Merkez mahalleleri edebiyatseverlerin de ilgi odağındadır. Merkez Mahallesi’nde 
bulunan Ermeni ve Rum Kiliseleri hem tarih meraklılarının hem bu cemaatlere 
mensup kişilerin ziyaret noktasıdır. Ayrıca bu iki mahalle tarihi hamamı ve çeşme-
leri ile tarih meraklılarının ziyaret noktasıdır. Merkez Mahallesi’nin hemen sınırın-
da olan Beykoz Korusu, yeşil alanı ile bu bölgenin sakin dinlenme noktalarından-
dır. Yalıköy Mahallesi’nin hemen sınırında bulunan Mecidiye Kasrı hem tarihin 
hem yeşilin keyfinin çıkarılabileceği bir yerdir. Yalıköy ve Merkez mahalleleri sahil 
kısmındaki yalıları ile bu bölgeyi ilgi çekici hale getirmektedir. Bu yalılar mimari-
leri ile meraklıları için hem denizden hem de karadan ilgi odakları oluştururlar. 

Önerilen kültür rotası, 24 duraktan oluşan rota, Merkez Mahallesi’nden başlamak-
ta, Yalıköy Mahallesi’nde son bulmaktadır. Çeşitli tarihi yapılar, sivil mimari örnek-
leri hâlihazırda kullanılan etkinlik alanları, önerilen etkinlik alanları bu durakları 
oluşturan ögelerdir. Gezi bir numaralı yapı olan, Nigoğayos Ermeni Kilisesi ile baş-
lamaktadır. İkinci Durak Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi’dir (Şarlak, 2010, 
s.63). İki kilise arası yürüyerek beş dakika mesafededir. Üçüncü durak Şahinkaya 
Meryem Hatun Camii’dir. Dördüncü durak noktası, bir durak noktası olmaktan 
ziyade İshakağa Çeşmesi’ne ulaşırken kullanılacak güzergâhın etrafındaki ahşap 
sivil mimarlık örnekleridir. Geleneksel ahşap ev mimarisinin günümüze ulaşan ör-
neklerini bu güzergâhta görmek mümkündür. Bu güzergâh kullanılarak ulaşılan 
beşinci durak İshakağa Çeşmesi’dir. Bu güzergâh için öngörülen süre 10 dakikadır. 
İshakağa Çeşmesi, Beykoz Merkez Mahallesi meydanında bulunur.  

Şekil 6: İncelenen alandaki olası kültürel rota önerisini gösteren harita. Tarihi anıt-
sal binaları, geleneksel konutlarla birlikte seçkin sokaklardan geçirerek ve açık hava 
aktivitelerini entegre ederek gezdirmeyi planlamaktadır (Haziran, 2020).

Çeşme hâlâ çevreye hizmet etmekte olan tarihi bir çeşmedir. Altı numaralı durak 
Hacı Mustafa Bey Yalısı, yedi numaralı durak Hamlacı Halil Ağa Yalısı, sekiz numa-
ralı durak Serbostani Mustafa Ağa Camii ve dokuz numaralı durak Mehmet Akif 
Ersoy Şiir Müzesi Merkez Mahallesi Meydanı’nda bulunan yapılardır. Bu dört yapı 
arası beşer dakikalık mesafelerdedir. Hacı Mustafa Bey Yalısı Ve Hamlacı Halil Ağa 
Yalısı Merkez Mahallesi’nin ve bilhassa Beykoz’un ahşap yalı mimarisi örnekleri-
nin nadide örneklerindendir. Yine ahşap bir yapı olan Serbostani Mustafa Ağa Ca-
mii, Boğaz camilerinin nadide örneklerindendir. On numaralı durak Behruz Ağa 
Hamamı’dır. Dokuz numaralı durak ile arasında yürüyerek beş dakikalık bir mesa-
fe bulunmaktadır. Daha sonra yürüyerek Boğaz hattından Yalıköy Mahallesi yolcu-
luğu başlamaktadır. Bu hatta bulunan duraklar on bir numaralı Beykoz İskelesi, on 
iki numaralı Hüsnü Paşa Yalısı, on üç numaralı Miralay Muhittin Bey Yalısı, on dört 
numaralı Beykoz Eski Hükümet Konağı, on beş numaralı Çakmakdere Haziresi, on 
altı numaralı Ahmet Mithat Efendi Yalısı’dır. Bu güzergâh, Boğaz hattında yer alır. 
Boğaz hattındaki yalılar, iskele ve hazirenin bulunduğu bu güzergâh yürüyerek on 
beş dakikalık bir mesafedir. 

Bu duraklardan sonra Yalıköy Mahallesi sınırları içine girilmiştir. Yalıköy Mahal-
lesi’nde ilk durak Serbostani Mustafa Camii’dir. On sekiz numaralı durak Orhan 
Veli Kanık’ın doğduğu evdir. Orhan Veli’nin doğduğu evde hâlihazırda anma et-
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kinlikleri yapılmaktadır. Anma etkinliklerinin yapılması için bu evin bahçesinin 
kullanılması öngörülmüştür. Bu evin bulunduğu sokakta ve yirmi iki numara-
lı durağa ulaşmak için kullanılacak olan sokakta sağlıklaştırma önerilmiştir. Bu 
sağlıklaştırma önerisi ile geleneksel ahşap mimarinin ve çağdaş yapıların birlikte 
görülmesi amaçlanmış ve bu güzergâh kullanılarak yirmi ikinci durak olan Ha-
cıalibey Camii’ne ulaşılması planlanmıştır. Bu güzergâh yürüyerek yirmi dakika 
sürmektedir. Varış noktasındaki metruk taş binanın restore edilmesi ve çevresinin 
yeşillendirilerek açık hava sergisi olarak kullanılması önerilmiştir. Bu sergi ile rota 
sonlanmaktadır. Gezinin ortalama iki saat sürmesi öngörülmektedir. Yürüyerek 
gezilmesi öngörülen rotanın bisiklet ile gezilme imkânı da bulunmaktadır. Bu rota 
ile gezenlere semtin tarihinin, kültürel ve doğal miras değerlerinin tanıtılması; bu 
şekilde ortaya çıkacak farkındalık ile semtin sürdürülebilir korunmasının sağla-
narak, mevcut korunmuşluk durumunun devam ettirilmesi ve daha fazla olumsuz 
müdahale görmemesi hedeflenmektedir.
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Beykoz’da Padişahlık 
Makamına Ait Bir Mülk:  
Tokat Bahçesi/Çiftliği 
(Sultan Abdülaziz Dönemi 
Sonuna Kadar)

Arzu TERZİ1

Giriş

Fetihten itibaren İstanbul’un cenneti andıran tabiî güzellikleri, kuşkusuz şehrin 
muhtelif yerlerine asırlar boyunca padişahların istekleri ve zevkleri doğrultusun-
da oluşturulmuş hasbahçelerle renklendirilmiştir. Birbirinden güzel rengârenk 
çiçekler, meyveli-meyvesiz ağaçlarla süslenen hasbahçelerdeki havuzlar, fıskiyeler, 
çeşmeler ve selsebiller ise bu güzelliğin serinlikleriyle sesi olmuştur. Bahçe içine 
serpiştirilen oturma yerlerinin çevrelerinde gülistan ve lâlezar tarhlar yer alırken 
sarmaşıklı salkımlı setler, çardaklar ve merdivenler Osmanlı zevkini yansıtan bir 
şekilde konumlandırılmıştır. Kimi zaman hasbahçelerin etrafındaki korularda dü-
zenledikleri av gezileri sonrası konaklamak, kimi zamansa dinlenmek üzere padi-
1  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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şahlar, bu bahçelerin içinde yine birbirinden güzel kasır ve köşkler inşa ettirmiş-
lerdir. 

Hasbahçeler yüzyıllarca emlâk-ı hümâyûn kapsamında idare edilmiştir. Osmanlı 
Devleti’nde padişahlık makamına ait gelir getiren mülklere Emlâk-ı Hakanî veya 
Emlâk-ı Hümâyûn adı verilirdi. Bu mülklerin hukuki özelliği, herhangi bir padi-
şahın özel mülkü olmamaları ve bir padişahtan diğerine intikal etmeleridir.  Os-
manlı padişahlarının izniyle hanedan mensupları bu mülkleri tasarruf edebilseler 
de sadece kullanım hakkına sahiptiler. Her hasbahçenin bostancı ocağına bağlı bir 
bahçe üstadı ve onun idaresinde görevli bostancıları bulunurdu. Bu görevliler has 
bahçelerin üretim, bakım ve inzibatından sorumluydu. Bu geniş hasbahçelerin et-
rafında yer alan bağ, bahçe ve bostanlarda bostancılar tarafından mevsimine göre 
üretim yapılırdı. Kimi üretim sahaları ise kiralanarak işletilirdi. Has bahçelerin ta-
mamına Hadâik-i Hassa adı verilir ve her sene bu bahçelerden yapılan üretimden 
sağlanan gelirler padişahın özel hazinesi olan Ceyb-i Hümâyûn’a gelir olarak gi-
rerdi2. 

Bu tebliğde Fatih devrinden itibaren varlığı bilinen Tokat Hasbahçesi’nin pa-
dişahlar tarafından kullanımı önce ele alınacak, ardından XIX. yüzyılda çiftlik-i 
hümâyûn haline getirilişi, idarî konumu, üretimi, gelir ve giderleri Sultan Abdüla-
ziz dönemi esas alınarak incelenecektir.  

Tokat Bahçesi 

Boğaziçi’nin ilk padişah bahçesi olarak nitelenen Beykoz’daki Tokat Bahçesi, Fatih 
Sultan Mehmed’den başlayarak, Kanuni Sultan Süleyman, IV. Murad, IV. Mehmed 
gibi padişahlar zamanlarında biniş ve avlanma mekânı olarak tercih edilmiştir. Ev-
liya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre bahçeye Tokat’ın işgalden kurtarılması haberi 
geldiğinde arazide avlanan Fatih Sultan Mehmed’in bu ismi koyduğu ormanlık va-
diye, kasır, büyük bir havuz ve şadırvan inşa edilmiştir. Etrafına avlanan hayvanla-
rın korunması amacıyla Tokat Kalesi suruna benzeyen bir çit çekilmiştir. Bahçenin 
muhafazası ve bakımı için bir bahçe üstadı ve yüz adet bostancı görevlendirilmiş-
tir3. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın dinlenmek ve avlanmak amacıyla sadrazamıyla birlikte 
bu bahçeye zaman zaman geldiği, lalelerle süslenmiş çimenlerinin yemyeşil olduğu 
dönemin kaynaklarında zikredilir4. Kanuni kasrı yeniden inşa ettirmiş5 ve bahçeye 
ayrıca çağlayanlı dört katlı bir havuz yaptırtmıştı6. Oğlu Sultan II. Selim zamanında 
bahçenin tamire muhtaç yerleri ve hendekleri tamirden geçirilmişti7.

 

2  Arzu Terzi, Hazine-i Hassa Nezareti, Türk Tarih Kurumu Yayını, İstanbul 2000, s. 3. 
3  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Hazırlayanlar: Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, 1. Kitap, İstanbul 
2006, s. 229.
4  Nurhan Atasoy, 15. Yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı Bahçeleri ve Hasbahçeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
İstanbul 2005, s. 153. 
5  İzzî Süleyman Efendi, İzzi Tarihi, Hazırlayan Ziya Yılmazer, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 
İstanbul 2019,  s. 222.
6  Gönül Aslanoğlu Evyapan, Eski Türk Bahçeleri ve Özellikle İstanbul Bahçeleri, Ankara 1972, s. 38.
7  BOA, A.DVNSMHM.d, nr. 7, Hüküm nr. 577. Cemaziyelahır 975/ Aralık 1567

Sultan IV. Murad çoğu zaman avlandığı Tokat Bahçesi çayırlarında, cirit oyunları da 
düzenletirdi8. Ardından tahta çıkan ve av merakıyla bilinen Sultan IV. Mehmed’in 
de bu bahçeyi kullandığı bilinir. Fransız Şarkiyatçı Antoine Galland eserinde Tokat 
bahçesi ve kasrının 1673’deki halinden bahseder: Ona göre bahçe kıymetli ve yaşlı 
ağaçlarla çevrili çok hoş bir görünüme sahiptir.  İskeleden 45 dakikalık mesafe-
de yer alan bahçenin köşkünün gayet güzel ve haşmetli olduğundan söz eder. Bir 
ufak odası ve ona bitişik diğer tarafları açık “Türklerin köşk adını verdiği” şeklinde 
yorumladığı büyük bir salonu mevcuttur. Salonun ortasında havuzu mermerden 
olan bir çeşmenin on altı musluğundan su aktığını dile getirir. Tarif edilen kasır bu 
şeklini Kanuni Sultan Süleyman zamanında almış olmalıdır. Bir başka gün kasrın 
küçük odasını da gezen Galland, burada diğer kasırlarda da olduğu gibi, kullanıl-
madıkları için bozulan ve çürüyen birçok şilte ve yastıkların mevcudiyetini belirtir. 
Vaktiyle burada Sultan Murad’ın bir ok ve yayının muhafaza edildiğini, zamanla 
rutubetli olan bu köşkte bozulduğundan dolayı İstanbul’a götürüldüğünü köşkün 
kâhyası olan bostancının söylediğini de kaydeder.  

Galland, köşkün duvarına yazılmış mısralardan bahseder ve bir kaç mısraya ese-
rinde yer verir ki, bunlar hakikaten birbirinden etkileyici sözleri ihtiva eder. Şöyle 
ki;

Ağaçlar altun olsa inciler yaprak / İnsanın gözün doyırmaz illâ toprak 

                                           _________

Fikr et ey dil ki doğduğun vaktin halk handân idi ve sen giryân

Âna say et ki öldüğün vaktin Halk giryân ola ve sen handân9

                                        _________

Cihân içinde ey gafil nedir maksûd-ı ins ü cin

Ne kimse senden incinsin ne sen de kimseden incin

                                      _________

Ne kadar ulusu olsan cihânın \ Akıbet iki taş olur nişânın

                                      _________

Eya gaflet makamında esir-i nefs olan insân 

Seni dünya sarâyına niçün gönderdi ol Sübhân10

Galland, bahçe içinde aralarında 120 adım olan iki dikili taştan bahseder. Bunların, 
IV. Murad’ın fırlattığı taşın düşme mesafesini gösterdiğini kaydeder11.
8  Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 1. Kitap, s. 229. 
9  Antoine Galland, İstanbul’a Ait Günlük Anılar, II. Cilt (1673), Çeviren Nahid Sırrı Örik, Ankara 1987, s. 90-93.
10  Galland, s. 96-97.
11  Galland, s. 92, 96. Galland’ı kullanarak nakleden Sedad Hakkı Eldem, bu taşların Sultan IV. Mehmed zamanında 
dikildiğini Galland’ın ilk ifadesinden hareketle sehven nakleder. (Sedad Hakkı Eldem, Türk Bahçeleri, Kültür Bakan-
lığı Yay., İstanbul 1976, s. 187.) Oysa Galland aynı eserin birkaç sayfa sonrasında bir kez daha kasra gittiğinde bunun 
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Sultan III. Ahmed cülûsundan sonra İstanbul’daki hasbahçelerde bulunan kasırla-
rın eşyalarının sayımını istemiştir. Bostancıbaşı ağa, bostancılar yazıcısı ve başmu-
hasebeden görevlendirilen bir kâtip tarafından yapılan bu sayımın 29 Eylül 1705 
tarihli defterinde Tokat Bahçesinde mevcut kasrın eşyası da sıralanır. Bu eşyalar, 
Antoine Galland’ın 1673’de kasrın kapalı odasında havasızlıktan çürümeye yüz 
tuttuğunu belirttiği eşyaların tasvirine uygunluk gösterir. Nitekim incelen defterde 
Tokat Kasrı’nda yer alan eşyaların büyük çoğunluğu köhne olarak tarif edilerek 
eskimiş veya yıpranmışlığı dile getirilir. Buna göre köhne elvan yastıklar, pamuk 
minderler, yıpranmış makad, çarşaflar, yorganlar, muhtemelen padişahların el ve 
yüzlerini yıkamak veya abdest almak için kullandıkları fağfuri leğen ibrik, kalgay 
ibrik, atlas köhne perde, iskemle gibi malzeme padişah veya hanedan üyelerinin 
köşkte konakladıklarında kullandıkları eşyalar olmalıdır. Kasırda yer alan mutfak 
eşyaları ise demir maşa, bakır şamdan, tencere, sahan, gümüş kâseler, lenger, bakır 
leğen ve ibrik, maşrapa, büyük sini, kebap şişi, saç ayağı, biri küçük diğeri büyük 
iki güğümden oluşur 12. Eşyaların durumu bu bahçe ve köşkün o dönemlerde âdeta 
çok da kullanılmadığını gösterir bir haldedir. 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında Tokat’ı “Sultan bahçesi” olarak zikreden İzzî Efendi, 
Sultan I. Mahmud döneminde buradaki kasrın yeniden tamirden geçirildiğini bize 
nakleder. Eserinde “Beykoz kasabasıyla Kavak Hisarı arasında leb-i deryaya yakın” 
olarak konumlandırdığı Tokat Bahçesini methederek 1746 Temmuz’unda burada 
harap olmuş olan sebillerin, havuzların ve kasrın yeniden tamir ettirildiğini, ona-
rım esnasında yeni bir su kaynağı bulunduğunu ve bunun havuz ve sebillere geti-
rildiğini kaydeder13. Kusursuz bir şekilde yeniden ihya edilen Tokat Bahçesi için 
Nevres Efendi bir de kitabe kaleme alır. Uzunca olan bu kitabenin özellikle alttaki 
dizeleri yapılan bu tamirlerle Tokat Kasrı’nın Kanuni Sultan Süleyman dönemin-
deki ihtişamına kavuşturulduğu dile getirilir.   

Reşk-i şâm eyledi Tokat’ı bu kasr-ı nev’iyle

Hân Süleymân’ın edüp yâd adını ruhunu şâd

Tokat Bahçesinin ve kasrının yeniden ihyası üzerine ebcet hesabına göre düşürülen 
tarihler ise şöyledir:

Bârekallah ʻaceb kâh-ı müzeyyen bünyâd Sene 1159

Dil-güşâ pâk-serây Kasr-ı Hümâyûn-âbâd Sene 115914

Bu tamirden sonra kasır bir müddet hümâyûn-âbâd olarak da tasvir edilmiştir.

Asrın ikinci yarısından sonra Sultan I. Abdülhamid seyrek olmakla beraber biniş-i 
hümâyûnları sırasında Beykoz’dan Tokat Bahçesine ve oradan Yuşa Tepesi’ne ge-
ziler yapmıştır15. Giriş kısmında belirtildiği üzere padişahlık makamına ait bah-
IV, Mehmed’e değil de incelediğinde IV. Murad zamanında dikildiklerini aktarır (Galland, s. 96).
12  BOA, MAD, nr. 4763, s. 30, 42. 10 Cemaziyelahır 1117.
13  İzzi Tarihi, s. 221-222.
14  İzzi Tarihi, s. 222-224.
15  Fikret Sarıcaoğlu, Kendi Kaleminden Bir Padişah Portresi Sultan I. Abdülhamid (1774-1789), TATAV Yayınları, 
İstanbul 2001, s. 42-43

çelerin güvenliği ve bakımı bostancı ocağına bağlı bostancı ustası, bölükbaşı ve 
bostancılar tarafından sağlanırdı. Bostancılar hem güvenlikten sorumluydu hem 
de ağaç fidelerinin temini, bostanlarda sebze ekimi, hasılatın toplanması, meyve 
üretimi, tohumluk dağıtımı gibi görevleri üstlenmişlerdi16. Sultan I. Abdülhamid 
döneminde Tokat Bahçesindeki bu görevliler için bir ocak inşa edilmiştir. İlgili bel-
geden anlaşıldığına göre o zamana kadar Tokat Bahçesinde görevli bostancı ustası 
ve bostancıların beraber kalabilecekleri koğuş halinde bir ocakları mevcut değildi. 
Adı geçen görevlilerin her biri gündüzleri iskele, Yalı karyesi veya ekip-biçtikleri 
veya güvenlik ve inzibatını sağladıkları yerlerde ayrı ayrı konaklardı. Sultan I. Ab-
dülhamid döneminde bu görevlilerin yaşam şartları gündeme gelerek onlar için 
ocak yapılması kararı alınmış ve ocak yeri olarak da Hünkâr İskelesi çayırının üst 
tarafında dört yol ağzı diye anılan yerdeki Sarım Paşa Bahçesi duvarı bitişiğindeki 
boş arsa seçilmiştir. İnşa edilen ocağın üst katında usta ve bölükbaşı odaları, alt 
katında ise ahır, hapishane, bostancılar koğuşu, mutfak ve ibadetlerini yapabilme-
leri için bir sofa yer almaktadır. 1785 yılında mimarbaşı marifetiyle yaptırılan bu 
ocağın maliyeti 3.300 kuruştur17. Nitekim burası 1822-23 yılına ait bir bostancıbaşı 
defterinde de “müceddiden bina olunan Tokat Ocağı Kulluğu” şeklinde yer almak-
tadır18. 

Sultan I. Abdülhamid’den sonra Sultan III. Selim de Yuşa Tepesi’ne çıkar ve seyrek 
de olsa Tokat Bahçesinde kısa süre konaklardı19. Buradaki kasır ve bahçelere Sul-
tan II. Mahmud çok da rağbet etmeyecektir. Zira Hammer, Sultan II. Mahmud dö-
neminde Tokat Kasrı ve çevresinin eski ihtişamını tamamen yitirdiğini ve harabe 
haline geldiğini belirtir20. 

Hasbahçeden Çiftliğe: Tokat Çiftlik-i Hümayûnu

1826 yılında Kapıkulu Ocaklarının ilgasından sonra Bostancı Ocağının da kaldı-
rılmasıyla Hasbahçelerin idaresi Istabl-ı Amire’ye bağlanmıştır. Bu süreçte Tokat 
Bahçesi sınırları dâhilindeki tarla, bahçe ve bostandan oluşan araziler de çiftlik ha-
linde kiraya verilerek Istabl-ı Amire tarafından işletilmiştir.

Osmanlı Devleti için Tanzimat, kadim gelenek ve kuralların değişime uğradığı bir 
dönemdir. Nitekim 14 Nisan 1840 tarihinde alınan kararla padişahlık makamına 
ait birkaç istisna haricinde bütün gelir kaynakları ve idareleri Mâliye Hazinesi’ne 
bırakılmıştır. Bu gelir kaynaklarının içinde çiftlikler de bulunmaktadır21. Karşılı-
ğında padişahlık makamına “tahsisât-ı seniyye adı altında maaş bağlanmıştır. To-

16  Asırlar boyunca bostancıların farklı vazifeleri hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. Murat Yıldız, Osmanlı Devlet 
Teşkilatında Bostancı Ocağı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı 
Doktora Tezi, İstanbul 2008. 
17  BOA, C-AS, nr. 908/39194. 25 Şaban 1199/3 Temmuz 1785.
18  Hülya Arslan, Son Bostancıbaşı Defterine Göre Boğaziçi ve Haliç Sahilleri, Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi, 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019, s. 204.
19  III. Selim’in Sırkâtibi Ahmed Efendi Tarafından Tutulan Rûznâme, Yayına Hazırlayan V. Sema Arıkan, TTK. Yay., 
Ankara 1993, s. 133; Mehmet Ali Beyhan, Saray Günlüğü (1802-1809), İstanbul 2007, s. 148.
20  Sedad Hakkı Eldem, Türk Bahçeleri, s. 187.
21  Devredilen gelir kaynakları, havass-ı celile, emlâk-ı hümâyûndan çiftlikler, emlak vs. gelirler, Mısır vergisi 
ve maden-i hümayun gelirlerinden meydana gelmekteydi. Çiftliklerin içinde sadece Ayazağa, Kandilli, Yapağıcı, 
Bahşayış ve İzzeddin çiftlikleri bu kapsamın dışında tutulmuştu. Bununla beraber bu çiftlikler için padişaha çiftlik 
sahibi olan halk gibi yükümlülüklerini yerine getirmesi şart koyulmuştu. Bu hususta tafsilat için bkz. Arzu Terzi, 
Hazine-i Hassa Nezareti, s. 81-84. 
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kat emlâk-ı hümâyûnunun idaresi de bu uygulamayla birlikte devletin asıl hazinesi 
olan Mâliye Hazinesi’ne geçmiştir. 

Bu yeni dönemde emlâk-ı hümâyûn idaresi ve gelirleri Maliye Hazinesi’ne intikal 
etmiş olmakla birlikte tabiî olarak padişah, emlâk-ı hümâyûnun tasarruf hakkına 
sahipti. Emlak satın alarak emlâk-ı hümâyûna ilave veya emlâk-ı hümâyûndan is-
tediği bir kısmı hanedanından bir kişiye devredebiliyordu, bazı emlak ise Maliye 
Hazinesi’nce satılabiliyordu22. Nitekim Tanzimat’tan sonraki bu uygulama ile Tokat 
arazisinin bir kısmı Sultan Abdülmecid’in emrini müteakip mülknâme ile annesi 
Bezmiâlem Valide Sultan’a verilmiştir23. Bahçeler, tarlalar, çalılık, çayır ve meradan 
oluşan bu araziyi valide sultan vakıf gelirlerine dâhil etmiştir24. Bu geniş arazinin 
güvenliğinden sorumlu Bekçi Muhammed Ağa’ya Bezmiâlem Valide Sultan kayd-ı 
hayat şartıyla 333 kuruş 13 pare vakıf gelirlerinden her ay verilmek üzere maaş 
bağlamıştır25. Tokat arazisinin bazı bölümleri ise hem Bezmiâlem Valide Sultan’ın 
hem de sonradan Pertevniyal Valide Sultan’ın Kethüdâlık görevlerinde bulunan 
Hüseyin Bey’in26 mülkiyetine geçmiştir. 

Sultan Abdülaziz dönemine gelindiğinde padişahın özellikle Beykoz’a ve buradaki 
dinlenme bahçelerine ayrı bir ilgisi olduğu görülür. Yaşadığı dönemde sık sık Bey-
koz’daki bahçeleri temaşaya gittiği gibi kasır ve köşklerini de yeniden ihya etmiştir. 
Diğer taraftan aynı dönemde Maliye Hazinesi’ne devredilen emlâk-ı hümâyûn kar-
şılığında saraya ödenen tahsisat-ı seniyyenin düzenli tahsil edilememesi Hazine-i 
Hassa’yı zorlaması üzerine, Sultan Abdülaziz zaman zaman bu emlâk gelirlerini 
tekrar kendi adına senet düzenleterek Tanzimat sonrası padişah gelirlerinin ve sa-
ray masraflarının idaresini üstlenen Hazine-i Hassa’ya geri almaya başlamıştır27. 

Tokat Çiftlik-i Hümayunu28

22  Terzi, Hazine-i Hassa Nezareti, s. 83.
23  15 Şaban 1258/21 Eylül 1842 tarihli Bezmiâlem Valide Sultan’ın Yedinci Zeyl Vakfiyesi, s. 161-162’nin orijinal ve 
günümüzdeki Türkçesine çevrili metinleri için bkz. Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri, İstanbul 2020, s. 
118.
24  Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri, s. 120, vakfiye metninde s. 165.
25  Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri, s. 166, Validenin sekizinci zeyl vakfiyesi s. 255. Bekçi Muhammed Ağa 
hayatta olduğu müddetçe bu maaşı alacak, vefatından sonra ise kesilecekti. 
26   Hüseyin Bey Bezmiâlem Valide Sultan’ın uzun süre kethüdalığı vazifesini yürüten Tahir Paşa’nın oğludur. 
Dört defa İhtisap Nazırlığı vazifesine atanan Hüseyin Bey babasının ölümünden sonra Bezmiâlem Valide Sultan’ın 
kethüdalığı görevine getirilmiştir. Hüseyin Bey hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan, 
Timaş Yayınları, İstanbul 2018, s. 147-153.
27  Bu konuda tafsilat için bkz. Arzu Terzi, Hazine-i Hassa Nezareti, s. 84-90. 
28  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, nr. 92340/33.

Sultan Abdülaziz’in idare ve gelirlerini tekrar Hazine-i Hassa’sına aldığı yerlerden 
biri de Tokat Çiftliği ve ona bağlı çevresindeki arazilerdi. Bu araziler, bostanlar, 
bahçeler, tarlalar, bağlar ve çayırlardan meydana gelmekteydi. İçlerinde menzil, 
yalı, yalı arsası ve dükkânlar da bulunmaktaydı. Hünkâr İskelesi Çayırı da bu çiftli-
ğin arazisi dâhilindeydi29.  

Tokat Çiftliği’ne dair senetler, düzenleniş tarihine göre aşağıdaki tabloda gösteril-
miştir:

Tablo I: Tokat Çiftliği İçin Düzenlenen Senetler ve Tarihleri

SENET DÜZENLENİŞ TARİHİ SENET ADEDİ

14 Aralık 1864 9
12 Ocak 1868 1

28 Ağustos 1868 1

28 Eylül 1872 1
Toplam 12

Dokuz parçadan oluşan Tokat emlâkı, Pertevniyal Valide Sultan’ın Kethüdası Hüse-
yin Bey tarafından sınırlarının tespiti yapılıp hazır hale getirilerek padişaha takdim 
edilmiştir30. Ardından Sultan Abdülaziz’in onayı alınmış ve 14 Aralık 1864’de se-
netler padişah adına düzenlenmiştir31. 1868 ve 1872 yıllarında hazırlanan üç senet-
le arazinin kalan kısımları da padişahlık makamının yönetimine dâhil edilmiştir. 
Biri hariç 11 senedin içeriği hakkında bilgi Ek I’de sunulmuştur32. 12 Ocak tarihli 
senedin ise sülüs hisse bostandan ibaret olduğuna dair kısa bir malumat mevcut-
tur33. 

Senetlerin mahiyetleri incelendiğinde Kethüda Hüseyin Bey’in kendi mülkiye-
tindeki Tokat emlâkının bir kısmını padişaha sattığı ve bir kısmını ise rızasıyla 
devrettiği görülmektedir. Esas dikkat çeken nokta ise Tokat arazisinin önemli bir 
kısmının Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Mahmud ve Bezmiâlem Valide Sultan va-
kıflarının müsakkafatından yani gelir getiren vakıfları kapsamından olmasıdır34. 
Aslında Tokat Çiftliği arazileri statü olarak başlangıçtan itibaren emlâk-ı hümâyûn 
arazisidir. Bu arazi irsâdi vakıf olarak padişah onayı ile adı geçen padişahlara ve 
Bezmiâlem Valide Sultan’a mülk olarak verilip onlar tarafından gelir vakfına çev-
rilmiştir. Osmanlı hukukunda irsadî vakıflar tahsisat kabilinden vakıf diye adlan-
dırılır ve miri araziden ifraz edilerek Sultanlar veya izn-i Sultanî ile başkalarının 
vakfettiği arazi diye tarif edilir. Bu çeşit arazinin vakıf oluşu sadece mirî araziden 
belli bir parçanın öşür, bedel-i öşür ve diğer vergi gelirlerinin (yani menafiinin) 
Sultan tarafından veya izn-i sultani ile başkaları tarafından bir cihete tahsisinden 
ibarettir. Kısacası vakfedilen, arazinin rakabesi değil, o araziden elde edilen menfa-

29  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY., nr. 9078/b. 
30  BOA, MB-İ., nr. 20/77.
31  MB-İ., nr. 20/79.
32  BOA, ML.EEM., nr. 783/44.
33  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY., nr. 9078/b. 
34  ML.EEM., nr. 783/44.
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atlerdir35. Mirî araziler gibi Osmanlı Devleti’nde padişahlık makamına ait mülkler 
yani emlâk-ı hümâyûn için de durumun aynı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim em-
lâk-ı hümayun statüsündeki Tokat arazilerinin bir kısmı yukarıda zikri geçen padi-
şahlar ve valide sultan tarafından kurmuş oldukları hayır vakıflarına gelir getirmek 
üzere mülknâme ile kendi vakıfları içine irsadi vakıf statüsüyle dâhil edilmiştir. 
Dolayısıyla bu arazilerin vakfiyelerinde belirtildiği ölçülerde öşür ve kiraları, il-
gili vakıfların gelirleri arasındadır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda daima 
gördüğümüz, bu şekilde yeniden Maliye Hazinesinden Hazine-i Hassa yönetimine 
geçen yerlerde benzer irsadi vakıf arazileri var ise o takdirde buraların öşür veya 
senelik kiraları Hazine-i Hassa’dan selatin vakıflarının yönetimini üstlenen Evkaf-ı 
Hümayun Hazinesi’ne ödenmiştir36. Tokat çiftliği için de durum aynıdır. Yıllık ge-
lirlerinden giderleri çıkarıldıktan sonra arazinin ilgili vakıflara ait kısımlarının 
vakfiyelerindeki belirtildikleri oranlardaki gelirleri, Hazine-i Hassa’dan Evkaf-ı 
Hümâyûn hazinesine ödenerek vakfiyelerinin şartları bozulmamıştır.

Çiftlik-i Hümâyûn’un İdaresi ve Üretim Alanları

Sultan Abdülaziz, sınırlarını genişlettiği Tokat Çiftliği’ni yeniden teşkilatlandır-
mıştır. Burada yıkılmış kasrın yerine biri kendisi diğeri validesi için iki kasır inşa 
ettirmiştir. Çiftliğin binaları da yeniden ihya edilmiştir. Nitekim bütün bu binalar-
da kullanılacak 150 adet çıralı kereste İstanbul ve İzmit’teki tersanelerden tedarik 
edilmiştir37. 

Çiftliğin yönetimi Istabl-ı Amire’ye bağlı bir müdür tarafından yürütülmüştür. Ka-
sırların korunması vazifesini bir bekçibaşı ve bekçi üstlenmiştir38. Arazi ve özellikle 
çiftlik hayvanlarının korunması için de bekçiler görevlendirilmiştir39. Çiftlikte ya-
naşma adı verilen çiftlik işçileri ve çobanlar, tarımsal faaliyetleri yürüterek hayvan-
ların bakımını üstlenmişlerdir.  

Tokat Çiftliği’nin bir süre idaresini yapan Müdür Hurşid Bey’in görevden ayrılması 
ve yeni müdürün atanması sebebiyle çiftliğin devir teslimi sırasında tutulan sa-
yım defteri, 27 Ocak 1869-26 Ocak 1870 tarihleri arasında çiftlikteki hayvanlardan 
üretilen mahsule ve çiftliğin demirbaşlarına kadar detayları ihtiva etmektedir. Bu 
bilgilerden hareketle çiftlikteki demirbaşlar, üretim alanları ve hayvanların miktarı 
aşağıda değerlendirilmiştir40.

a) Çiftlikte Bahçe ve Bostan Ziraai

Çiftlikte en önemli ziraî üretim bahçecilikten sağlanır. Bahçe ve bostanlarda sebze 
üretimi yapılırdı. Mahsulün tamamı satışa sunulurdu. Meyveler arasında özellikle 
çilek üretimi ön plandaydı. Üretim sırasında kullanılan kazma, tırpan, çapa, makas, 

35  Bu tür vakıflara gayr-ı sahih vakıflar da denmiştir. Ahmet Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında 
Vakıf Müessesesi, Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara 1988, s. 424. Bu konuda tafsilat için bk. Aynı eser, “Dördüncü 
Bölüm: Tahsisat Kabilinden (=Gayr-ı Sahih =İrsadî) Vakıflar”, s. 423-457.
36  Arzu Terzi, Hazine-i Hassa Nezareti, s. 84.
37  BOA, HH-EMK, nr. 5/65
38  BOA, HH-D. nr. 27760.
39  BOA, HH-İ, nr. 41/41.
40  (Mali 1284 senesi kanûn-ı sânisinin 15. gününden 1285 senesi kânun-ı sânisinin 14. gününe kadar).  HH-D, nr. 
22602.

küfe vs. den oluşan bahçe alet ve edevatının çiftlikteki miktarı aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

Tablo II: Çiftlikteki Bahçe Alet ve Edevatı

SIRA TÜRÜ ADEDİ

1 Kazma 2

2 Çilek Çapası 2

3 Çalakop41 2

4 Köhne Tırpan 13

5 Bel 8

6 Bostan Çapası 5

7 Bahçe Çapası 4

8 Makas 4

9 Büyük Bahçıvan Küfesi 6

10 Orta Küfe 4

b) Hayvancılık 

İşletmede bir diğer üretim alanı hayvancılıktır. Çiftlikte bulunan hayvanların bir 
kısmı koşu öküzü, koşu mandası, deve, binek bargiri gibi koşu hayvanlarıydı. Top-
lam sayıları 16 olan bu hayvanlardan 9 deve sonraları Kağıthane Kasrı’na gönde-
rilmiştir. 

Sağmal inek, buzağı, dana, tosun ve düveden oluşan toplam 10 tane kara sığır hay-
vanı mevcuttur. Sağmal ağnam hayvanları olarak sınıflandırılan sağmal koyun, 
sağmal keçi, koç, oğlak, kuzu ve tekenin sayısı 275’dir. Hayvanlar için verilen sayılar 
sürekli değişebiliyordu. Zira canlı hayvan satışı da çiftliğin gelir kaynakları arasın-
daydı. Kimi zamansa başka padişah çiftliklerinden hayvan gelebiliyordu. Mesela 
incelenen dönemde Hekimbaşı çiftliğinden 32 küçükbaş hayvan Tokat Çiftliği’ne 
getirilmişti. 

Çiftlikteki kaz, ördek ve tavuktan oluşan kümes hayvanlarının sayısı ise 40’tı. Bun-
ların az miktarı kimi zaman satılsa da daha ziyade çiftlik çalışanlarının beslenmesi 
için yetiştiriliyordu.  

41  Çalı-çırpı kesilen bıçak.
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c) Tarla Ziraati

Çiftlik arazileri içinde bulunan tarlalarda buğday, arpa, yulaf, mısır ve fasulye üre-
timi yapılırdı. Tarla ziraatı daha çok çiftlik ihtiyaçlarını karşılamak içindi. Üretilen 
buğday değirmende işlenerek çiftlikte çalışan işçilerin beslenmesinde kullanılırdı. 
Arpa, yulaf ve mısır ise çiftlik hayvanları için üretilirdi. Tarla ziraatinde sadece fa-
sulye tohumluk olarak satılırdı. Aşağıdaki tabloda çiftlikte yapılan tarımsal üretim 
esnasında kullanılan çift aletlerinin adları ve sayıları yer almaktadır. 

Tablo III: Çiftlikteki Çift Alet ve Edevatı

SIRA TÜRÜ ADEDİ SIRA TÜRÜ ADEDİ

1 Saban Demiri 12 14 Araba 4

2 Ağaç Saban 5 15 Urgan 4

3 Saban Boyunduruğu 4 16 Kutu 3

4 Ağaç Tarak 1 17 Kile 2

5 Çengel 1 18 Büyük Burgu 4

6 Pulluk Demiri 3 19 Orta Burgu 3

7 Çerşine ? 1 20 Küçük Burgu 6

8 Pulluk Zinciri 1 21 Keser 1

9 Ağaç Diran42 13 22 Balta 4

10 Tırmık payesi 10 23 Testere 2

11 Tırmık 1 24 Törpü 4

12 Ağaç El sürgüsü 4 25 El Demiri 2

13 Demir Diran 4 26 Gelberi43 2

 Tokat çiftliğinin üretilen mahsullerin saklandığı bir ambarı vardı. Üretim miktarı 
hakkında bir fikir vermek amacıyla 13 Kasım 1870 tarihinde çiftliğin ambar mev-
cudu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

42  Harman savurmağa mahsus kalın yaba.
43  Harman döküntülerini toplamaya yarayan alet, tırmık. 

Tablo IV: Çiftliğin Ambar Mevcudu

CİNSİ
MİKDARI

KİLE KANTAR

Buğday 167

Arpa 35

Yulaf 102

Mısır 8

Fasulye 315

Saman 500

Ayrıca çiftlikte üretilen buğdayı işlemek üzere faal halde bir un değirmeni de bu-
lunmaktaydı. 

Tokat Çiftliği’nin Gelir ve Giderleri

Bu tebliğ çalışmasında Tokat Çiftliği’nin 27 Ocak 1870 - 12 Kasım 1870 tarihleri 
arasında 9 ay 15 günlük muhasebesinin yapıldığı bir defter örnek alınarak çiftliğin 
gelir ve giderleri hakkında bilgi sahibi olunmağa çalışılmıştır44. Buna göre çiftlik 
gelirlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo V: Çiftlik Gelirlerinin Dağılımı

SATILAN ÜRÜN DEĞERİ (KURUŞ)

Süt 5.704,5

Yapağı 1.448

Sebze 19.200

Tohumluk Fasulye 1.296

Ceviz 160

Çalı 3.920

Koyun, kuzu ve keçi 2.978

Kira geliri 7.925

Toplam 42.631,5

Tablo incelendiğinde, çiftliğin gelir kalemleri içinde ilk sırayı sebze yetiştiriciliği-
nin aldığı görülür. Sebze üretiminden elde edilen miktar, çiftliğin toplam gelirinin 
%45’ini meydana getirir.  İkinci sırayı kira gelirleri alır. Çiftlik arazisi içinde bir 

44  (Mali 1285 senesi Kânûn-ı sânisinin 15. gününden 1286 senesi teşrin-i evveli sonuna kadar). HH-D, nr. 14440.
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gazino, bir kalaycı, iki de paçacı dükkânı vardır. Bunlar kiralanmak suretiyle işleti-
lir ve toplam kira bedeli çiftlik gelirlerinin %19’unu oluşturur. 

Çiftlikteki küçükbaş hayvanlardan ve sağmal ineklerden elde edilen süt gelirleri, 
toplam hasılatın   %13’lük kısmını meydana getirir. Çayırlardaki çalıların satışın-
dan elde edilen gelirin payı ise %9’dur. Canlı hayvan ve yapağı satışlarından sağla-
nan gelirler de önemlidir. Üretilen fasulyenin büyük bir kısmı ise tohumluk olarak 
satışa sunulur. Her ne kadar Beykoz ceviziyle meşhur olsa da Tokat Çiftliği’nde 
belirtilen tarihlerde cevizden sağlanan hasılat yukarıdaki tabloda da görüldüğü 
üzere düşüktür. 

İncelenen zaman dilimi içerisinde çiftliğin masraflarının toplam tutarı 22.268 ku-
ruştur.  Çiftlik giderlerinin türleri ve miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Buna göre çiftlik masraflarının neredeyse %78’ine yakın kısmı, çalışanlarına öde-
nen maaş ve yevmiyelerden meydana gelmektedir. Memur maaşları ve işçi ödeme-
leri çiftliğin gelirlerinden karşılanırdı. Geri kalan giderler ise o tarihlerde ortaya 
çıkan çeşitli masraf kalemlerini meydana getiren müteferrik masraflardır.  Bunlar 
içerisinde yukarıda bahsi geçen değirmenin tamiri ve kasırların bulunduğu yerden 
bahçelere ve bostanlara giden suyollarının sürekli açık bulunmasını sağlamak üze-
re çalışan suyolcularına ödenen meblağlar bu kısmın önde gelen harcamalarıdır45.

Tablo VI: Çiftliğin Masraf Kalemleri 

MASRAF TÜRÜ MİKTARI (KRŞ.)

Satın Alınan Erzak 1120,5

Hayvanların Nal masrafı ile Harman takımı vs. 568

Döğen Taşı, araba, deri vs. müteferrik masraf 907

Su yolu ve değirmen tamiri 1874,5

Orakçı ve tanesaçan masrafı 1.956

Memur maaşı 4.750

Yanaşma ücreti 11.092

Toplam 22.268

Çiftlik çalışanlarına ücret ödemesi yapıldığı gibi onların yeme-içmeleri de buradan 
karşılanırdı. Bu amaçla üretilen zahire dışında kimi zaman erzak da satın alınabili-
yordu. Çalışan personelin yemeklerinin pişirildiği ayrı bir çiftlik mutfağı vardı. Bu 
mutfağın içindeki demirbaş eşyalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

45  HH-D, nr. 14440.

Tablo V: Tokat Çiftliği Mutfağındaki Eşyalar46

Sıra Türü Adedi Sıra Türü Adedi

1 Kapaklı Helvahane 1 10 Kebab Şişi 1

2 Karavana 1 11 Demir Mangal 1

3 Kepçe 1 12 Ağaç Çamaşır Teknesi 1

4 Kazan 1 13 Kantar 2

5 Asker Karavanası 1 14 Izgara 1

6 Bakır Tabak 1 15 Büyük Lenger 1

7 Küçük Karavana 1 16 Elek 1

8 Orta Tencere 2 17 Büyük Bakır Süt Güğümü 4

9 Bakır Tepsi 1 18 Hamur Tahtası 1

Tablo incelendiğinde de görülebileceği üzere tencere, karavana, tabak, tepsi, süt 
güğümleri gibi birçok eşya bakırdan imal edilmişti. Muhtemelen bu eşyalar çiftlik 
içinde bulunan ve kiraya verilmek suretiyle işletilen kalaycı dükkânında kalayla-
nıyordu. 

Çiftliğin belirli aralıklarla gelir ve giderlerinin yukarıda örneği verildiği üzere dö-
kümü yapılırdı. Bu tarz hazırlanan defterler padişaha sunulur ve gelirlerden mas-
raflar kısmı çıkarıldıktan sonra kalan meblağın Hazine-i Hassa’ya gelir olarak gir-
mesi için padişahın onayı alınırdı. Mesela yukarıda incelenen dönemde tablolarla 
gösterilen gelir ve giderlerin mahsubu yapıldığında 20.363. kuruş 10 pârelik kalan 
miktar, Sultan Abdülaziz’in onayıyla Hazine-i Hassa’ya gelir olarak kaydedilmiş-
tir47. 

Sonuç

Beykoz’da kurulan Tokat Bahçesi, Fatih devrinden itibaren padişahların avlanmak 
ve dinlenmek üzere konakladıkları hasbahçelerden biri olmuştur. Tokat Bahçe-
si’nin ziraat yapılan alanlarından sağlanan gelirler hasbahçeler mahsulü olarak pa-
dişahların gelirlerinin toplandığı Ceyb-i Hümayun hazinesine aktarılmıştır. Tan-
zimat sonrasında Tokat arazisi yeniden teşkilatlandırılıp Hazine-i Hassa’ya bağlı 
bir çiftlik işletmesi haline getirilmiştir. Tokat Çiftliği’nin Yavuz Sultan Selim, Sultan 
II. Mahmud ve Bezmiâlem Valide Sultan’ın vakıfları müsakkafatına dâhil edilen 
kısımları mevcuttur. Bunlar irsadi vakıf statüsünde olup çiftlik işletmesinden elde 
edilen gelirlerden her birinin vakfiyelerinde belirtilen nispetlerindeki kira veya 

46  HH-D, nr. 22602.
47  HH-İ., nr.52/11.
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öşür miktarı Hazine-i Hassa’dan Evkaf Hazinesi’ne ödenerek vakıfların şartlarına 
riayet edilmiştir. 

Sultan Abdülaziz döneminde padişaha ait bir çiftlik işletmesinde bulunan bütün 
alet ve edevatın çeşitleri bu çalışmada Tokat çiftliği örneğinden gidilerek sıralan-
mıştır. Çiftlikteki bahçe ve bostanlarda satışa sunulmak üzere yaygın bir şekilde 
sebze üretimi yapıldığı görülmüştür. Çiftlikteki gayrimenkullerin kira bedelleri, 
önemli bir gelir kalemi özelliğine sahiptir. Özellikle paça çorbası ile ünlü olan Bey-
koz’un Tokat Çiftliği’ndeki gayr-ı menkuller arasında iki de paçacı dükkânı vardır. 

Hayvancılığa çiftlikte önem verilmiştir. Özellikle süt üretiminden sağlanan gelir 
hayvancılık alanında birinci sırada yer alan rakamları oluşturur. Canlı hayvan ve 
yapağı satışından da çiftlik işletmesi gelir temin etmiştir. Çiftlik üretiminin bir di-
ğer sektörü tarımdır. Tarlalara ekilen zahire daha çok tohumluk satışı veya çiftlik 
hayvanlarının beslenmesi ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması amaçlı 
kullanılır. 

Çiftliğin masraflarını bütün çalışanlarının ücretleri ve müteferrik masraflar şeklin-
de iki kalemde toplamak mümkündür. Böyle bir gruplama yapıldığında harcama-
ların %78’ini aşan kısmının çiftlik çalışanlarına yapılan ödemeler olduğu görülür.

Netice itibariyle asırlarca önce hasbahçe, ardından ciftlik-ı hümâyûn olarak padi-
şahlık makamına hizmet eden Tokat arazisi, Sultan II. Abdülhamid dönemine ge-
lindiğinde padişahın özel mülkiyetine geçecek ve çevresindeki diğer çiftliklerin de 
katılımıyla Tokat emlâk-ı hümâyûn şubesi şeklinde teşkilatlandırılacaktır. Konu-
nun bundan sonraki kısmı bir hayli detaylıdır. Gerek Sultan Abdülaziz döneminde 
inşa ettirilen iki kasır ve kullanımı, gerekse Sultan II. Abdülhamid dönemindeki 
Tokat Çiftlik-i hümâyununun statüsü ve teşkilatı, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e 
çiftliğin konumu yapacağımız ayrı bir çalışmanın konusudur.  
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EK I:

Kaynak: BOA, ML.EEM., nr. 783/44.

NR  SULTAN ABDÜLAZİZ ADINA TOKAD ÇİFTLİĞİ ARAZİLERİ İÇİN 
DÜZENLENEN SENEDLERİN MAHİYETİ 

1

Cennet-mekân Sultân Selim Hân-ı kadîm tâbe serâhu hazretlerinin evkafı 
mukataʻâtından Beykoz civârında Tokad kurbunda vâkiʻ senevî 510 akçe 
bedel-i öşürlü taraf-ı sülüsü tarîk-i ʻâm ve taraf-ı aharı Beylik çayır ile mahdûd 
müştemil çiftlik taʻbîr olunan bağçe ve tarla kethüdâ-yı mehd-i ʻûlyâ-yı saltanat 
Hüseyin Bey’den bi’l-mübâyaʻa ʻuhde-i şâhâneye tashîh kılınmıştır. 15 Receb 
1281.

2

Müşârün-ileyh hazretlerinin câmi-i şerîf ve ʻimâret-i ʻâmire ve evkaf-ı sâ’ireleri 
mukataʻâtından çiftlik-i mezkûr arâzisinden maʻlûmu’l-hudûd mahal-i mîr-i 
müşârün-ileyh hazretleri ʻuhdelerinden ʻuhde-i seniyye-i hazret-i tâcidâriye 
tashîh buyûrulduğunu mübeyyin 15 Recep 1281 târîhiyle tahşiye olunan senedi 
iş bu mahalle bi’l kayd hıfz kılınmıştır. 

3

Müşârün-ileyh hazretlerinin câmi-i şerîf ve türbe-i latîf ve ʻimâret-i ʻâmireleri 
mukataʻâtından çiftlik-i mezkûr arâzisinden maʻlûmu’l-hudûd mahal-i mîr-i 
müşârün-ileyh hazretleri ʻuhdelerinden ʻuhde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâneye 
tashîh buyûrulduğunu mübeyyin 15 Recep 1281 târîhiyle tahşiye olunan senedi 
iş bu mahalle bi’l kayd hıfz kılınmıştır. 

4

Bezmiâlem Valide Sultan hazretlerinin vakf-ı celîleleri müsakkafâtından 
Hünkâr İskelesi civârında Tokad nâm mahalde iki cebel beyninde senevi 300 
kuruş icâreli 37.000 bu kadar zirâ’ bir kıt’a çayır müşârün-ileyh hazretleri 
ʻuhdelerinden ʻuhde-i seniyye-i hazret-i şehriyâriye tashîh buyurulduğu 
mübeyyin 15 Recep 1281 tarihiyle tahşiye olunan senedi iş bu mahalle bi’l-kayd 
hıfz kılınmıştır. 

5

Müşârün-ileyh efendimiz hazretlerinin vakf-ı şerîfleri müsakkafâtından mahal-i 
mezkûrda Servi Burunu nâm mahalde bir tarafdan İsmail Bey bahçesi ve bir 
tarafı tarîk-i ʻâm ile mahdûd tahmînen senevî 180 akçe icârelü terbîʻan 400 
zirâʻ hâli mahal mîr-i müşârün-ileyh hazretleri ʻuhdelerinden ʻuhde-i seniyye-i 
cenâb-ı tâcidâriye tashîh buyûrulduğunu mübeyyin 15 Recep 1281 târîhiyle 
tahşiye olunan senedi iş bu mahalle bi’l-kayd hıfz kılınmıştır. 

6

Müşârün-ileyh hazretlerinin evkaf-ı şerîfi mukataʻâtından Beykoz kurbunda 
Beylik çayırda  vâkiʻ bir tarafdan Bostancıbaşı bağçesi ve bir tarafdan İbrahim 
Ağa bostanı ve bir tarafını tarîk-i ʻâm ile mahdûd senevî 120 akçe icârelu bir 
kıtʻ bağçe mîr-i müşârün-ileyh hazretleri ʻuhdelerinden ʻuhde-i seniyye-i cenâb-ı 
şehriyâriye tashîh buyurulduğunu mübeyyin 15 Recep 1281 tarihinde tahşiye 
olunan senedi iş bu mahalle bi’l-kayd hıfz kılınmıştır.  

7

Müşârün-ileyh hazretlerinin câmiʻ-i şerîf ve ʻimâret-i ʻâmire ve evkaf-ı sâ’ireleri 
mukataʻâtından çiftlik-i mezkûr arâzisinden maʻlûmu’l-hudûd mahal mîr-i 
müşârün-ileyh hazretleri ʻuhdelerinden ʻuhde-i seniyye-i cihân-bâniye tashîh 
buyûrulduğunu mübeyyin 15 Recep 1281 tarihiyle tahşiye kılınan senedi işbu 
mahalle bi’l-kayd hıfz kılınmıştır. 

8

Cennet-mekân Bezmiâlem Valide Sultân hazerâtı vakıfları müsakkafâtından 
çiftlik-i mezkûr arâzisinden gayr-ı ez ifrâz maʻlûmu’l-hudûd kusûr mahal ile 34 
lüle 4 masura mâ’-i lezîzlerin müşârün-ileyh hazretleri ʻuhdelerinden ʻuhde-i 
seniyye-i cenâb-ı pâdişâhîye tashîh buyûrulduğunu mübeyyin 15 Recep 1281 
târîhiyle tahşiye olunan senedi iş bu mahalle bi’l-kayd hıfz kılınmıştır. 

9

Cennet-mekân Sultan Mahmud Hân Efendimiz hazretlerinin vakf-ı şerîfi 
müsakkafatından Beykoz civârında kâ’in Yoros nâhiyesinde bir tarafı bağçe ve 
taraf-ı diğeri emlâk-ı hümâyûn arâzisi ve bir tarafı cirit yeri ve bir tarafı mâ’-i 
leziz ve bir tarafı tarik-i ʻâm ile mahdûd senevi 180 akçe icârelu tahminen 150 
zirâʻ ʻarsa üzerine bir bâb menzil ile 2.000 zirâʻ bağ ve müştemilât-ı sâ’ire mîr-i 
müşârün-ileyh hazretleri ʻuhdelerinden ʻuhde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâneye 
tashih olunduğunu mübeyyin 15 Recep 1281 târîhiyle tahşiye olunan senedi iş 
bu mahalle bi’l-kayd hıfz kılınmıştır.  

10

Evkaf-ı hümâyûn hazinesinden mazbut Bezmiâlem Valide Sultan hazretleri 
evkaf-ı celîlelerinden Beykoz’da Hünkâr İskelesi’nde bir tarafdan leb-i deryâ 
ve bir tarafdan baʻzen vakf-ı müşârün-ileyhâdan çayır ve baʻzen leb-i derya 
ile mahdûd müsellesü’ş-şekl 96.600 zirâʻ arâzi ile senevî 300 kuruş icâre-i 
mü’eccelelu bir bâb kasr-ı âli ile Dere Seki ve Ak Baba karyeleri havâlilerinde 
Aydere ve Kerçelik (Kemerçelik) nâm mahalde yeni bağçe üstünde kâ’in zîr-i 
zeminde lağımlar ile çayır 240 akçe icâre-i mü’eccelelu dört masura mâ’-i lezîz 
Mısır Vâlisi esbak müteveffa Said Paşa ‘uhdesinden nâm-ı sâmiʻ-i mülûkâneye 
olarak tashih ve tertîb kılınan sene 9 Cemâziyelevvel 1285 ve târîhiyle 
müceddeden tanzim olunan sened bi’l-kayd hıfz olunmuştur. 

11

Müteveffâ Sarım İbrahim Paşa vakfından Beykoz Kasr-ı hümâyununa ʻilâve 
ve ilhâk olunan 4.350 zirâʻ bir bab yalı arsası ile dalyan mahalli Mısır Valisi 
esbak müteveffâ Mehmed Ali Paşa ʻuhdesinden ʻuhde-i hazret-i şâhâneye tahsîs 
kılınmıştır. 25 Recep 1289/16 Eylül 1288 .



XXI. Yüzyılda Beykoz’un Bağ, 
Bahçe ve Bostanları

Selman CAN1

Seda Özen BİLGİLİ2

İstanbul’un alınmasından çok önceleri Türkler Boğaziçi kıyılarında gözükmeye 
başlamışlar ve 14. yüzyıl sonlarına doğru Boğaziçi’nin Anadolu sahilleri Osmanlı-
ların eline geçmiştir. Yıldırım Bayezid (1389-1402) Devrinde Anadolu Hisarı yapıl-
mış, Beykoz’daki Yaros Kalesi alınarak bir garnizon kurulmuştur. Tokat’ın alınması 
anısına Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) tarafından Beykoz’da Tokat bahçesi ku-
rulmuş, içerisine de bir köşk yaptırılmıştır (Yazıcıoğlu, 1984, s. 27). 

XVII. yüzyıldaki bağ, bahçelerine ilişkin Evliya Çelebi ve Eremya Çelebi’de önemli 
bilgiler yer almaktadır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde Beykoz’un büyük bir li-
man kıyısında 800 haneli, bağ ve bahçeleriyle mamur bir kasaba olduğunu belirt-
mektedir. Kasabanın bütün halkı bağcı, odun çeken ve balık avcılarıdır. Beykoz’a 
bağlı Yoros Kalesi’nin dört tarafının kestane ormanı olduğunu ve lezzetli yoğurtları 
olduğunu dile getirir. Anadolu Kavağı’nda da kestane ve ahlât armudunun meş-
hurluğu, verdiği bilgiler arasında dikkat çekmektedir. Çelebi’nin verdiği bilgilerden 
Beykoz’un XVII. yüzyılda da bir mesire alanı olduğu anlaşılmaktadır. Beyaz kiraz 
ve kestane mevsimlerinde ailelerin Akbaba köyüne gidip iki üç ay kestane faslı et-
tiklerini söylemektedir (Evliya Çelebi, 2008, s. 422-423).
1  Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
2  Yüksek Mimar Restoratör
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Eremya Çelebi, sahillerin seyran yeri olduğunu belirterek çınar, defne, servi, ergu-
van, çam ağaçlarının Boğaziçi’nin Anadolu yakasının karakteristik ağaçları olduğu-
nu söylemektedir. Beykoz’da leziz ve nefis kiraz yetiştiren ve Kavak ustası denilen 
güzel bir bahçe olduğundan bahseder (Eremya Çelebi, 1988, s. 45-46).

XVIII. yüzyıl Beykoz’una ilişkin İnciciyan’da bazı bilgiler yer almaktadır. Yazar; 
Anadoluhisarı’ndan sonra gelen Büyük Göksu civarında şehirde nam vermiş uzun 
ve nefis patlıcan yetişen mümbit bahçeler bulunduğundan bahseder, Sultan IV. 
Murad’ın çok sevdiği Küçük Göksu’ya “Gümüş Selvi” adını verdiğinden bahseder. 
İnciciyan’a göre Hünkâr İskelesi’nden Tokat Bahçesi’ne kadar olan yerler yeryüzün-
de cenneti andırmaktaydı (İnciciyan 1784, s. 218-221’den akt. Kömürcüyan, 1976, 
s. 129).

Beykoz, XIX. yüzyıla kadar Yoros Kazası olarak adlandırılmıştır. XVI. yüzyıldan 
itibaren Kocaeli Sancağına bağlı olan Beykoz 1877’de Şehremaneti’ne, 1912’de Üs-
küdar’a bağlanmış, 1946’da müstakil kaza olmuştur (Sezen, 2017, s. 127).

Boğaziçi’nin büyük yeşil alanları; gezi, eğlence, dinlenme ve av alanları olmasının 
yanı sıra, şehrin sebze ve meyve gereksinimini sağlayan tarım alanları olarak da 
önem kazanmıştır. Beykoz ve çevresinde; Tokat Çiftliği, Fener Çiftliği, Paşa Man-
dıra Çiftliği, Hekimbaşı Çiftliği gibi Çiftlikat-ı Hümayun’a  ait tarım alanları dışın-
da yerel halka ait bağ, bostan ve tarlalarda çeşitli ürünler yetiştirilmekteydi (BO-
A.Y.PRK.HH.  28 / 58).

Beykoz’un bağ ve bahçelerinde üretim yapan aileler geçimlerini yetiştirdikleri mey-
velerden sağlamaktaydılar. Devlet tek geliri meyve ve sebzeden olan bağ ve bahçe 
sahiplerinden hububat dışında öşür almayarak bu üretimin sürdürülebilmesi için 
destekte bulunur. Ancak XIX. yüzyılda bazı vergi memurları sebze ve meyveden 
de vergi almaya kalkışır. Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülaziz döneminde sebze 
ve meyveden öşür toplanması girişimi bağ ve bahçe sahiplerinin tepkisine neden 
olur. Öteden beri üretimlerinin vergiden muaf olduğunu ilgili birimlere yazdıkları 
dilekçelerinde belirten Beykoz halkı, her iki olayda da söz konusu verginin iptalini 
sağlamışlardır (BOA. TS.MA.e. 328 / 58; BOA. MVL. 880 / 90).

3 Temmuz 1845 tarihinde Mühendishane-i Berrî-i Hümayun öğrencileri tarafın-
dan hazırlanılan İstanbul haritası günümüzün Fatih (İstanbul) ilçesinden başka 
Zeytinburnu’ndan Rumeli Feneri ile Üsküdar Fenerbahçe’den Anadolu Fenerle-
ri’ne, Eyüp, Hasköy, Kasımpaşa, Galata, Beyoğlu, Tophane ve Beşiktaş semtlerindeki 
meşhur olan yokuşlar, mevkiler, cadde ve tarikler, evler, ev, bağ, bahçe, bostan ve is-
kelelerin gösterildiği önemli bir çalışmadır. Harita güney ve kuzey olmak üzere iki 
ayrı paftada toplanmıştır. Güney paftası Tarihi Yarımada, Zeytinburnu, Beyoğlu ve 
Üsküdar’ı göstermekte olup 42 parçanın birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kuzey 
paftası Boğaziçi’nin her iki yakasını, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz’u göstermekte olup, 
48 parçanın birleştirilmesinden oluşturulmuştur (Yılmaz, 2015, 563-566).

Beykoz ilçesinin sınırları 1845 tarihli harita ile çakıştırıldığında, günümüz mahalle 
sınırlarına göre Göksu’da bağ ve bostan, Yenimahalle’de tarla ve bağ, Göztepe’de 
bostan, Rüzgarlıbahçe’de tarla ve bostan, Çubuklu’da bahçe ve bostan, İncirköy’de 

tarla-çiftlik, Akbaba’da tarla-çiftlik, Örnekköy’de tarla-çiftlik, Tokatköy’de tar-
la-çiftlik, Ortaçeşme’de bağ, bahçe ve bostan, Merkez’de bağ ve bahçeler bulunduğu 
görülmektedir. Haritanın önemli bir özelliği de akarsu ve vadileri göstermesidir. 
Tarla, bağ ve bostanları besleyen dereler ve akarsu ağı haritada açıkça görülebil-
mektedir. Beykoz’un 1845 tarihindeki yeşil alanları, 2018 tarihli uydu fotoğrafı ile 
kıyaslandığında Göksu, Yenimahalle, Merkez mahallelerinde görüleceği üzere bağ, 
bahçe ve bostanların bulunduğu alanların yapılaştığı, ancak genel olarak ilçenin iç 
kesimlerinin yeşil dokusunu koruduğu söylenebilir.

1845 Yılında Mühendishane-i Berrî-i Hümayun Öğrencileri Tarafından Hazırlanı-
lan Harita (İÜ Nadir Eserler Arşivi Nr: 92761)

Beykoz’daki bağ ve bahçelerin XIX. yüzyılda büyüklüğü ve kimlere ait olduğu ko-
nusunda Osmanlı Arşivi’nde tespit ettiğimiz 29 Aralık 1845 tarihli temettuat def-
teri önemli bilgiler içermektedir (BOA. ML.VRD.TMT.d. 3066). Bu defter, Mühen-
dishane haritasıyla aynı tarihi taşımaktadır. Defterde Beykoz’da sakin Müslim ve 
gayrimüslimlerin mal varlıkları sıralanırken bağ ve bahçelerine de yer verilmiştir. 
Hanelere sıra numarası verilerek sahibinin ismi ile verilen bu bilgilerde alan ölçü-
sü olarak “dönüm” kullanılmıştır. Bu dönemde 1 dönüm 1600 zira murabba idi ve 
yaklaşık 916.8 m²’ye eşitti (Taşkın, 2005, s.134). Bağ ve bahçelerin büyük çoğun-
luğu Müslümanlara ait iken gayrimüslimlerden Ermenilerin sınırlı sayıda mülkü 
olduğu görülmektedir. Çoğunlukla balıkçılıkla meşgul olan Rumlara ait ise hiçbir 
bağ ve bahçe yer almamaktadır. Bazı kayıtlarda bahçede üretilen meyvenin cinsi 
de belirtilmiştir. Söz konusu defterde bağ ve bahçelerin büyüklüğü ve sahiplerinin 
isimleri şu şekildedir:  
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Ehl-i İslam’ın arazisi.

1 nolu hanede: Osman b. Ahmet’in 6 dönüm kiraz bahçesi. 

6 nolu hanede: Miralay İsmail Bey’in 14 dönüm bağı. 

9 nolu hanede: Ahmet b. Abdullah’ın sahilhanesi ve arkasında 10 dönüm tarlası.

15 nolu hanede: Müderrsi Mehmet Şakir Efendi’nin hanesi arkasında 8 dönüm 
bahçesi.

17 nolu hanede: İstanbul’da bakkal Hamit Ağa’nın validesinin Bekçioğlu Tarlası 15 
dönüm sebze bahçesi.

19 nolu hanede: Çiftçi Mehmet Efendi b. Mehmet’in 189 dönüm Seyrandere Çift-
liği.

21 nolu hanede: Peksimetcibaşı Mehmet Ağa’nın Zevcesi Ayşe Hanım’ın mezarlık 
bitişiğinde 12 dönüm bağı, Karacaburnu’nda 10 dönüm bağı.

23 nolu hanede: Numanoğlu Attar Yakup’un Kireçlik’te 3 dönüm bahçesi, Akba-
ba’da 2.5 dönüm bahçesi.

26 nolu hanede: Çiftçi Ali’nin Kireçlik’te 15 dönüm tarlası.

35 nolu hanede: Mülazım Mustafa b. Ahmet’in 1 dönüm çayırı.

37 nolu hanede: Mehmet Salih oğlu Mustafa’nın 25 dönüm tarlası, 30 dönüm bağı.

38 nolu hanede: Nalbant Seyyid Mehmet b. Tahir’in Baruthane’de 3 dönüm tarlası, 
1 dönüm çayırı, 1 dönüm incirliği.

40 nolu hanede: Nalbant Mustafa’nın 11 dönüm Dereyolu Çiftliği.

54 nolu hanede: Balıkçı Halil Ağa b. İsmail Zevcesi Fatma Hatun’un Ermeni Mahal-
lesi’nde 10 dönüm kirazlık bahçesi, 25 dönüm tarlası.

55 nolu hanede: Mustafa b. Mehmet Ağa’nın 18 dönüm bağı, 

58 nolu hanede: Halvetiye Şeyhi Mehmet Rıza Efendi’nin 5 dönüm bağı.

86 nolu hanede: Kayıkçı Mehmet b. Mustafa’nın 5 dönüm meyve bahçesi.

97 nolu hanede: Hamamcı Halim Ağa b. İsmail’in 6 dönüm bağı.

112 nolu hanede: Seyyid Ahmet b. Halil’in 2.5 dönüm meyve ve menekşe bahçesi, 
8 dönüm kiraz bahçesi

Ermeni’nin arazisi.

10 nolu hanede: Attar Bedros’un 6 dönüm bağı.

14 nolu hanede: Nikoğos veled-i İsador’un 4 dönüm bağı.

18 nolu hanede: Meyhaneci Mikail veled-i Solomon’un 2 dönüm bağı.

20 nolu hanede: Meyhaneci Merdiros veled-i Mesrob’un 8 dönüm bağı.

37 nolu hanede: Demirci Agop’un 1 dönüm bahçesi.

46 nolu hanede: Yağcı Rençper’in 12.5 dönüm bağı.

52 nolu hanede: Semerci Hürmüz’ün 7 dönüm bağı, 8 dönüm tarlası.

Kırım Harbi sırasında vefat eden İngiliz askerleri Beykoz’daki kabristan ile Hay-
darpaşa’daki İngiliz mezarlığına defnedilmişlerdir. Bu mezarların birleştirilmesi 
arzusuyla İngiltere Sefareti’nce yapılan başvuru kabul edilir ve 6 Aralık 1891’de alı-
nan kararla Beykoz’daki askerlerin kemikleri Haydarpaşa’daki mezarlığa nakledilir 
(BOA. DH.MKT.  1898 / 36).

Boğaziçi’nde buharlı gemilerin çalıştırılması önemli bir sosyo-ekonomik olay ol-
muştur. İstanbul’da XIX. yüzyıl başlarına değin Boğaziçi ve Haliç’te deniz ulaşımı 
hafif kayıklarla, yük taşımacılığı ise pazar kayıkları ve mavnalarla sağlanmıştır. Ba-
lıkçılık ve kayıkçılıkla uğraşanlar dışında Boğaz’a işleyen kayıkların yetersizliği ve 
her gün işine gitmek zorunda olan orta halli ahali için Boğaziçi bir oturma mahalli 
olamamıştır. Hatta Beykoz ve Kadıköy uzak yerler olarak kabul edilip sürgüne gön-
derilen devlet adamları olmuştur. Boğaziçi’ne olan talep ve rağbetin artması Tanzi-
mat sonrası olmuştur. İngiliz ve Rus bandıralı gemilerin başlattığı taşımacılık kısa 
bir süre sonra yasaklanmış 1844 yılında Tersane-i Amire’de üretilen Mesir-i Bahri 
ve Eser-i Hayır adlı vapurlarla bu iş yapılmaya çalışılmıştır. Ancak seferlerin artan 
talebe yetmediği görüldüğünden gemi taşımacılığına ilişkin müstakil bir şirketin 
kurulmasına karar verilir. 30 Eylül 1850 tarihinde Sultan Abdülmecid’in iradesiyle 
kurulan Şirket-i Hayriye vapur işletmesi, başlangıçta yedi gemiyle İstanbul’a hiz-
met etmeye başlar. Zamanla gemi sayıları artan Şirket-i Hayriye, Boğaziçi’nin yüz-
yıllaradır sakin bir hayat süren küçük köylerinin şenlenip, nüfuslarının artmasına 
vesile olur (Şensoy, 2018, s.243).

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Beykoz’un büyük bir bölümü Abraham Paşa’nın mül-
kiyetine girmiştir. Asıl ismi Abraham Eremyan olan Abraham Paşa, Ermeni Sarraf 
Kevork Eremyan’ın oğludur. Karakâhya sıfatıyla tanınan bu aile Mısır Hıdivleri ile 
çalışmış, İstanbul ve Kahire arasında birçok konuda aracılık yapmışlardır. Sultan 
Abdülaziz döneminde sarayla yakın ilişkiler kuran Abraham Eremyan’a 1874 yılın-
da paşalık unvanı verilmiştir (Arpacı, 2019, s. 69). Abraham Paşa, Beykoz’da Riva 
Deresi’ne kadar olan sahada birçok çiftliği satın alarak uhdesine geçirmiştir. 1887 
yılında finansal sıkıntı yaşayan Abraham Paşa’nın Beykoz’daki arazilerini Rusla-
ra satacağına dair duyumlar alan Osmanlı idaresi, stratejik öneme sahip olan bu 
alanın yabancıların eline geçmesinden endişe duyar (Arpacı, 2019, s. 74). Sultan 
II. Abdülhamid, bir irade ile Abraham Paşa Çiftliği’nin haritasını hazırlattırarak 
kıymet takdiri yapılmasını ister. Bunun üzerine 1890 yılı Şubat ayında tamamlanan 
ölçüm ve haritalara göre Abraham Paşa Çiftliği’nin 84 milyon 201 bin 50 m² olduğu 
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anlaşılır. Arazinin bir kısmı orman, çalılık, mera ve tarla iken bir kısmı da bahçe ve 
muntazam korulardan oluşmaktadır (BOA. Y.PRK.AZJ.  16 / 52). Uzmanlarınca 53 
bin lira bedel takdir edilen çiftliğin 14 Ocak 1891 tarihinde Hazine-i Hassa emlaki 
arasına katılmasına karar verilir (BOA. Y.A.HUS. 243 / 4).

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki Yıldız Koleksiyonu’nda Sul-
tan II. Abdülhamid’in, Abraham Paşa’dan alınan araziler için hazırlatmış olduğu 
haritalar yer almaktadır. Ana pafta ve yirmi ekten oluşan bu haritalarda arazinin 
yapısı, bitki örtüsü ve varsa mimari elemanlarına yer verilmiştir. Haritalar; Mü-
hendis Mülazım-ı Evvel Ali Rıza, Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı Evvel 
Seyyid Yusuf b. Süleyman, Emlâk-ı Hümayun Mühendisbaşı Kaymakam İbrahim 
Ethem ve Emlâk-ı Hümâyun Sermühendisi Kaymakam Mehmed b. Ahmed Arif 
tarafından hazırlanmıştır. Haritalar; ölçekli, özel kâğıt üzerine renkli ve lejantlı ola-
rak çizilmiştir. 

İlk harita, Abraham Paşa’nın Beykoz’da sahip olduğu arazi ve çiftlikleri bütün ola-
rak göstermektedir. Boğaz kıyısından başlayarak Riva’ya kadar her arazi ve çiftlik 
1’den 20’ye kadar numaralandırılarak gösterilmiştir. Alanlar şu şekildedir: 1-Kılıç 
Dalyanı, 2-Çimento Fabrikası, 3-Sultaniye Çiftliği. 4- Emlak-ı Hümayundan Mun-
tazam Bahçe (Beykoz Korusu), 5- Arpacı Çiftliği, 6- Sülükhane ve Kavaklı Bahçe, 
7- Maa Bahçe Akbaba Değirmeni, 8- Ortalık Çiftliği, 9- Poyraz Çiftliği, 10- Musta-
fa Paşa Korusu, 11- Meciddere Arazisi, 12- Kabakoz Çiftliği, 13- Demir Kavas Çift-
liği, 14- Sıvatdere Çiftliği. 15- Bayraklı Korusu (Haydar Paşa Çiftliği), 16- Küçük 
Kumköyü Çiftliği. 17- Büyük Kumköyü Çiftliği, 18- Emlak-ı Hümayun (Taşo ile 
müşterek), 19- Emlak-ı Hümayun (Yorgancı Meşeliği), 20- Paşa Manda Çiftliği.

Beykoz’da Abraham Paşa’nın Sahip Olduğu Arazi ve Çiftlikler Haritası (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 1 numara ile gösterilen alanın detaylı haritası Beykoz’da Karacaburun 
Caddesi’ndeki Toptaşı Mahallinden Paşabahçe’sindeki Kılıç Dalyanına kadar olan 
kısma aittir. Burada; Rıhtım Bahçesi, Yani’nin Bahçesi, Eşref bey Bostanı, Tahsin 
Bey Bahçesi, Sultaniye Çayırı, Hacı Koço’nun Bostanı ve Sahip Molla Bahçesi yer 
almaktadır.

Beykoz’da Kılıç Dalyanı ve Çevresi Haritası (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 2 numara ile gösterilen yerde Beykoz Çimento Fabrikası bulunmakta-
dır. Detay paftasında, 466 m² alanı kaplayan Çimento Fabrikası planı ve denizden 
görünüşü çizilmiştir.

Beykoz Vapur İskelesi’nin Üst Tarafında Yer Alan Çimento Fabrikası (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)
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Ana paftada 3 numara ile gösterilen alanın detaylı haritası Sultaniye ismiyle anılan 
çalılığa aittir. 920 bin 684 m² alanı kaplayan Sultaniye Çalılığı haritasından, çevrede 
şu bahçelerin olduğunu öğreniyoruz: Tahsin Bey Bahçesi, Frenk’in Bahçesi, Arna-
vut Salih Ağa’nın Bahçesi. 

Beykoz’da Sultaniye Çalılığı (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 4 numara ile gösterilen alanın detaylı haritasında; Beykoz rıhtımından 
başlayarak doğu-batı ekseninde uzayan bir alanda Arpacı Çiftliği ile Sultaniye Çift-
liği arasında kalan Emlak-ı Hümayundan Muntazam Koru Bahçesi (Beykoz Koru-
su) gösterilmiştir. Haritada, koru üzerindeki yapıların plan ve cephe görünüşleri 
detaylı olarak verilmiştir. Şale tarzında altı yapı ile Büyük Köşk, Küçük Köşk ve 
Arap Köşkü olarak adlandırılan üç köşkün çizimleri yer almaktadır. Bunlar hari-
cinde meyve saklama binası, kuşluk ve kapıcı odası gibi müştemilat yanında bahçe-
deki laklar (yapay göller) ve havuzlar da haritaya işlenmiştir.

Beykoz’da Muntazam Koru Bahçesi (Beykoz Korusu) (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 5 numara ile gösterilen alanın detaylı haritasında Arpacı Çiftliği gös-
terilmektedir. Çiftlik arazisi tarla, orman ve çalılıktan oluşmaktadır. Ayrıca meşe ve 
ıhlamur ağaçlarının yeri harita üzerinde işaretlenmiştir. 

Arpacı Çiftliği Haritası (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 6 numara ile gösterilen alanın detaylı haritasında Sülükhane Bahçesi 
ve Kavaklı Bahçe yer alır. Bahçelerin kuzeyinde büyük bir çalılık bulunmaktadır. 
Çınar, ceviz ve dişbudak gibi ağaçların yerleri işaretlenmiştir. Sülükhane Bahçesi’n-
de harap bahçıvan odaları ve atıl bostan kuyusunun yeri gösterilmiştir

Sülükhane ve Kavaklı Bahçe Haritası (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 11611160

Ana paftada 7 numara ile gösterilen alanın detaylı haritasında Akbaba Köyü’ndeki 
değirmen ile ona bağlı olan bahçe, tarla ve çalılık gösterilmektedir. Haritada de-
ğirmenin planı ve cephe görünüşü ayrıca çizilmiştir. Değirmenin suyu kuzeydeki 
Dereseki Çayı’ndan sağlanmaktadır. Söğüt ve ceviz ağaçlarının yeri harita üzerinde 
işaretlenmiştir.

Akbaba Köyü’ndeki Değirmen ve Bahçesine Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 8 numara ile gösterilen alanın detaylı haritasında Ortalık Çiftliği 
gösterilmektedir. Doğusunda Hamam Korusu yer alan Ortalık Çiftliği’nin büyük 
kısmını kestane ile karışık meşe baltalığı oluşturmaktadır. Arazinin içinden geçen 
Ortalık Deresi çiftliğe ismini vermiş olmalıdır

Beykoz’da Ortalık Çiftliği’ne Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 9 numara ile gösterilen alanın detaylı haritasında Poyraz Çiftliği yer 
almaktadır. Poyrazköy’de yer alan Emlak-ı Mahsus’a ait Poyraz Çiftliği 480 hisseye 
ayrılmış olup bu hisselerden 90’ı köy ahalisinden Cebehanecioğlu Seyyid, Hasan, 
Çakır Ahmet ve Hamit Ağalara aittir. Haritadan anlaşıldığı üzere çiftliğin büyük 
kısmı çalılık alandan oluşmaktadır. Doğusunda kısmi olarak meşe baltalığı yer al-
maktadır.

Beykoz’da Yer Alan Poyraz Çiftliği’ne Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 10 numara ile gösterilen alanın detaylı haritasında Mustafa Paşa Ko-
rusu yer almaktadır. Kuzeydoğu – güneybatı istikametinde uzanan Mustafa Paşa 
Korusu’nun büyük kısmını kestane ve ıhlamur ormanı oluşturmaktadır. Bunlar 
arasında yer yer meşe ormanı da bulunmaktadır.

Beykoz’da Yer Alan Mustafa Paşa Korusu’na Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)
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Ana paftada 11 numara ile gösterilen harita Emlak-ı Mahsusa’ya aittir. Anadolu 
Feneri Köyü’nde kuzey – güney doğrultusunda uzanan Emlak-ı Mahsusa arazisi-
nin büyük kısmı kestane ve meşe baltalıkları ile çalılıktan oluşmaktadır. Köy içinde 
Emlak-ı Şahane’ye ait binalardan köşkün ve ahırın planları ile cephe görünüşleri 
harita kenarına işlenmiştir. Köşk arazisinin yarı hissesi Anadolu Fenerli Seyyid, 
Hamdi ve Salih Ağaların uhdesindedir.

Beykoz’da Fener Köyü’nde Emlak-ı Mahsusa Haritası (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 12 numara ile gösterilen harita Kabakoz Çiftliği’ne aittir. Anadolu Fe-
neri’nin doğusunda yer alan ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir alana sahip 
olan Kabakoz Çiftliği için hazırlanan haritada kocayemiş ve funda ile karışık me-
şelikler dikkat çekmektedir.

Beykoz’da Anadolu Feneri’nde Kabakoz Çiftliği Haritası (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 13 numara ile gösterilen harita Demirkavas Çiftliği’ne aittir. Anadolu 
Feneri’nde, Karadeniz kıyısında kuzey – güney doğrultusunda bir alanda yer alan 
Demirkavas Çiftliği arazisinin büyük kısmı; tarla, meşelik ve çalılıktan oluşmak-
tadır.

Beykoz’da Anadolu Feneri’nde Demirkavas Çiftliği Haritası (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 14 numara ile gösterilen harita Sıvatdere Çiftliği’ne aittir. Karadeniz 
kıyısında kuzey – güney doğrultusunda uzanan Sıvatdere Çiftliği arazisinin büyük 
kısmını meşe ormanları oluşturmaktadır.

Beykoz’da Sıvatdere Çiftliği Haritası (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 15 numara ile gösterilen harita Yapraklı Korusu’na aittir. Beykoz’un 
iç kesiminde Sıvatdere Çiftliği ile Mustafa Paşa Korusu arasında kalan bir alanda 
yer alan Yapraklı veya diğer adıyla Haydarpaşa Korusu; kestane, gürgen ve meşe 
ağaçlarından oluşan bir ormana sahiptir.
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Beykoz’da Yapraklı Korusu’na Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 16 numara ile gösterilen harita, Küçükkum köyü Çiftliği’ne aittir. Ana-
dolu Feneri’nde, Sıvatdere Çiftliği ile Büyük Kumköy çitliği arasında yer alan Kü-
çükkum köyü veya diğer ismiyle İmad Efendi Çiftliği arazisi tarla ve meşelikten 
oluşmaktadır.

Beykoz’da Küçükkum Köyü Çiftliği’ne Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 17 numara ile gösterilen harita, Büyükkum Köyü Çiftliği’ne aittir. Ka-
radeniz kıyısında İmad Efendi Çiftliği’nin doğusunda yer alan Büyük Kumköyü 
veya diğer adıyla Çorbacıoğlu Çiftliği; tarla, meşe ve çalılıktan oluşan bir araziye 
sahiptir.

Beykoz’da Büyükkum Köyü Çiftliği’ne Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 18 numara ile gösterilen harita, Zeyisoğlu Dimitri Çiftliği arazisine 
aittir. Zeyisoğlu Dimitri Çiftliği olarak anılan arazi Beykoz’un iç kesimlerinde 
Sivatdere Çiftliği’nin güneyinde yer almaktadır. Çiftlik arazisinin büyük kısmını 
meşe, kestane ve ıhlamur ormanları kaplamaktadır.

Beykoz’da Zeyisoğlu Dimitri Çiftliği’ne Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 19 numara ile gösterilen harita, Emlak-ı Hümayun tarlaları ve Yor-
gancı Meşeliği’ne aittir. Sivatdere Çiftliği’nin doğusunda bulunan Ali Bahadır 
Köyü civarındaki Yorgancı Meşeliği olarak adlandırılan orman alanıdır. 
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Beykoz’da Yorgancı Meşeliği’ne Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Ana paftada 20 numara ile gösterilen harita, Paşamandıra Çiftliği’ne aittir. Riva’da, 
Yazla Çiftliği’nin güneyinde yer alan, Paşamandıra ve Yorgancı Çiftliği ile Ali Baha-
dır Köyü civarındaki Emlak-ı Şahane’nin bulunduğu arazi üzerinde; meşe, kocaye-
miş, funda, gürgen ve ıhlamur ormanları bulunmaktadır. Paşamandıra Çiftliği içe-
risinde kalan bir binanın harita üzerinde planı ve cephe çizimi ayrıca gösterilmiştir.

Beykoz Riva’da Paşamandıra Çiftliği’ne Ait Harita (İ.Ü. Nadir Eserler Nr: 92340)

Beykoz Çayırı, İstanbul’un her yerinden gelen insanlar için bir eğlence alanıydı. 
Burada gerçekleştirilen en ilginç olaylardan biri kriket oyunu için saha işlevi gör-
mesidir. 1892 ve 1893 yıllarına ait arşiv belgelerinden anlaşıldığı üzere her yıl yaz 

aylarında İngiliz Sefareti memurları Beykoz Çayırı’nda kriket oynamaktadırlar 
(BOA.Y.MTV. 63-74 ve BOA.Y.MTV. 79 / 122).

Beykoz ve çevresindeki bağ ve bahçelerin XIX. yüzyıl sonuna doğru yavaş yavaş 
yeni yerleşim yerleri için iskâna açıldığı görülmektedir. Dönemin kayıtlarında ya-
şanılan değişime ilişkin alınan kararların suretlerini görmek mümkündür. Örne-
ğin: 7 Mart 1876’da Beykoz Yalıköy’de Halil Hamit Paşa Vakfı’na ait sahilhâne ar-
sası ile bağ mahallinin parça parça satılmasına ruhsat verilmesine ilişkin sahipleri 
tarafından Evkaf Nezareti’ne başvuruda bulunulur. Karakolhane, mektep ve mescit 
ile açılacak sokaklara yer terk edilmek şartıyla arsa ve bağın satışına izin verilir 
(BOA.İ.ŞD. 30 / 1458). 11 Şubat 1904’te Beykoz Şahinkaya Caddesi’ndeki bahçe, 
tarla ve çalılık yerlerini mahalleye dönüştürmek için parça parça satmak isteyen 
mütekait Ahmet Efendi’ye yapılacak ifrazda bir mahzur görülmeyerek Şehremane-
ti’nce onay verilir (BOA.DH.MKT. 820 / 45). Beykoz Yalıköyü Çayır Caddesi’nde 
vakıflara ait harap 6804 zira bostan yerinin gediğinin feshedilip üzerine ev ve dük-
kân inşası için ifraz edilip satılmasına Evkaf Nezareti’nin onayı ile müsaade edilir 
(BOA.ŞD. 169 / 23).

Beykoz ve çevresindeki bağların ifraz edilip arsaya çevrilmesine ilişkin İBB Atatürk 
Kitaplığı’nda çok sayıda harita bulunmaktadır. Örneğin 4 Mart 1913 tarihli bir ha-
ritada, Anadoluhisarı’nda Otağtepe Caddesi’nde Miralay Abdûlhûda Bey’e ait bağ, 
ifraz edilerek satılmıştır. 

Anadoluhisarı’nda Miralay Abdûlhûda Bey’e Ait Bağın İfraz Planı (Atatürk Kitaplığı, Hrt_004518)

XX. yüzyıl başında, Beykoz bağ, bahçe ve bostanlarının kaybı hızlanmıştır. Em-
lak Bankası’na devredilen Beykoz çayırının 1931 yılında satışı planlanmış, halk ve 
İstanbul Belediyesi bu satışa itiraz etmiş ve satıştan vazgeçilmiştir. İstanbul bos-
tanlarının kayboluşu konusunda bir çalışma yapılmamış olup, bu süreç dönemin 
gazetelerinde yayınlanan haberlerden takip edilmeye çalışılmıştır. 
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11 Mayıs 1931 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi (Url-1)

Bostanların kaybı, dönemin sağlık ve mesken edinme sorunları ile ilgilidir. Bostan-
lara lağım sularının karıştığı yönündeki şikâyetler, Belediyeleri bu konuda önlem 
almaya itmiştir. Ancak bostanların ıslah edilmesi yerine bostanların kapatılması 
yoluna gidilmiştir. 

25 Şubat 1939 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi (Url-2)        29 Temmuz 1939 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Haberi (Url-3)

1940 yılındaki bir haberde, Bahçıvanlar Cemiyeti yıllık toplantısında tartışılan yeni 
Belediye zabıtası talimatnamesinden bahsedilmektedir. Talimatnameye göre şehir 
dâhilindeki bostanların kaldırılması planlanmaktadır. İstanbul’da bu tarihte 2.800 
adet bostan bulunduğu da aynı haberde belirtilmektedir. 

27 Şubat 1940 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Haberi (Url-4)

1942 yılında yayınlanan bir haberde, güneydeki illerden ucuz sebze gönderilmesi-
nin İstanbul bostancılığını sarstığı, bostanların metruk hale geldiği, bostanlardan 
çeşitli şekillerde yararlanılmasının düşünüldüğü belirtilmektedir. 

9 Şubat 1942 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Haberi (Url-5)

1949 yılında yayınlanmış bir haberde de Paşabahçe ile Beykoz arasında 15.000 dö-
nüm arazinin, mesken inşası için halka verileceği belirtilmektedir. Bu haber, Bey-
koz ilçesinin bu kesiminde tarım arazilerinin yapılaşmasını açıklamaktadır. 
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16 Şubat 1949 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi (Url-6)

Burhan Arpad’ın aktardığına göre; Göksu deresinin bostanlarının “sütlü mısırı” 
ünlüdür. Arpad, 1984 yılındaki köşe yazısında yetmiş yıldır yaşadığı Boğaziçi’nin 
ve İstanbul’un, Birinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak 1950’lerde hızlanarak yok 
edildiğini söylemektedir (Url-7). Burhan Arpad, Hesaplaşma kitabının Güzelhisar 
ile ilgili bölümünde Küçüksu çayırını, yeşil yamaçları, çakal eriklerini, bahçelerdeki 
vişne ve kiraz ağaçlarını anlatır. I. Dünya Savaşı’nın son yılında Küçüksu Koru-
su’nun ağaçlarının kesilip odun diye yakıldığından bahseder. Küçüksu çayırında 
temsiller veren tiyatro topluluklarını, ‘Anadoluhisarı İdman Yurdu’ yararına çayır-
da düzenlenen spor şenliklerini anımsatır. Göksu Deresi’nin yanında yükselen su 
değirmeninin. I. Dünya Savaşı’nda şehre un yetiştirdiğini sonra sökülüp atıldığını 
aktarır. Arpad’ın da yazısında belirttiği üzere; Sultan Yıldırım Bayezid, İstanbul ku-
şatması için otağını günümüzdeki Kavacık semtinin bulunduğu alanda kurmuştur. 
Kavacık yamaç ve tepelerine tırmanan yolun adı Otağtepe olmasına karşın tarihi 
öneme sahip bu alan yapılaşmıştır. 

Çelik Gülersoy, 2013 yılında ‘Ağıt’ başlıklı iki köşe yazısı yazmış ve bu yazılar İs-
tanbul sevdalısı yazarın aynı zamanda veda yazıları olmuştur. Gülersoy; ‘Ağıt II’ 
başlıklı son yazısında, İstanbul’un bostanlarını ve doğal nimetlerini saymaktadır. 

Küçüksu’da baharları kazanlar kurulup, tarlaların süt mısırlarının kaynatıldığından 
bahsetmektedir. Göksu Deresi’nin çevresindeki pon-pon güllerinden, 1971 yılında 
Reşat Ekrem Koçu ve Ziyad Ebuzziya ile derenin sonundaki kahveye gittiklerinde, 
oradaki patlıcan bostanına daldığından bahsetmektedir (Url-8). 

Sonuç olarak; XIX. yüzyıl ortalarında Sultan Abdülmecid’in iradesiyle kurulan 
Şirket-i Hayriye, Boğaziçi’nin yüzyıllaradır sakin bir hayat süren küçük köylerinin 
şenlenip, nüfuslarının artmasına vesile olur. Yine XIX. yüzyılın sonlarına doğru 
Beykoz’un büyük bir bölümü Abraham Paşa’nın mülkiyetine girmiştir. 1887 yılın-
da finansal sıkıntı yaşayan Abraham Paşa’nın Beykoz’daki arazilerini Ruslara sata-
cağına dair duyumlar alan Osmanlı idaresi, stratejik öneme sahip olan bu alanın 
yabancıların eline geçmesinden endişe duyar ve 14 Ocak 1891 tarihinde 84 milyon 
201 bin 50 m² arazinin Hazine-i Hassa emlaki arasına katılmasına karar verilir. 
Arazinin bir kısmı orman, çalılık, mera ve tarla iken bir kısmı da bahçe ve mun-
tazam korulardan oluşmaktadır. Bu arazilerin hazine mülkiyetinde bulunması gü-
nümüzde Beykoz’un sahil kesimlerindeki yapılaşmaya rağmen, halen sahip olduğu 
yeşil alanları açıklamaktadır.

Beykoz ve çevresindeki bağ ve bahçelerin XIX. yüzyıl sonuna doğru yavaş yavaş 
yeni yerleşim yerleri için iskâna açıldığı görülmektedir. Dönemin kayıtlarında ya-
şanılan değişime ilişkin alınan kararlar ve bu ifrazlar sırasında çizilen haritalar ar-
şivlerde yer almaktadır. 

1930’lu yıllarda, tifo ile savaş edildiği dönemde lağım sularının çeşitli bostanlara 
akması, halkın bostanlardan elde edilen ürünlerden hastalanmaktan korkması ve 
ülkenin güneyinden ucuza sebze gelmesi, bostanların metruk kalıp kapatılmasına 
yol açmıştır. Bir müddet sonra Beykoz’daki arazileri de içeren alanlar, mesken ola-
rak halka verilmiş ve tarım alanları yapılaşmıştır. 

Günümüzde Beykoz’un köylerinde tarım devam etmekte olup, XIX. yüzyılda başla-
yan ve XX. yüzyıl ikinci yarısında hızlanan yapılaşma ile merkezinde ve kıyı kenar 
hattında bağ, bahçelerini kaybetmiştir. 
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İstanbul’un Kırsal Bir Köşesi 
Olarak Beykoz’un  
Kültürel -  Kentsel Miras 
Açısından Değerlendirilmesi
                 

Olcay AYDEMİR1

Özet

Beykoz bugün hâlâ İstanbul un en pitoresk köşesi olarak doğası, tarihi, kırsal gö-
rünümü ile bir değeri olan semtimizdir. Semtin kültürel miras, doğa, kent tarihi 
özellikleri açısından önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu bağlamda kültürel 
kentsel mirasın korunmasında yapılacak çalışmalarda oluşturulacak strateji ve 
modeller, günümüzün de en önemli sorunlarından biridir. Çünkü kent sadece fi-
ziki aktörleri ile değil çevresel, ekonomik ve sosyal parametreleri ile var olan ya-
şam alanıdır. Kentin anıtları, parkları, bahçeleri, sokakları, kaldırımları, yani ana 
kamusal alanları o kentin hayati organlarıdır. Ve aynı zamanda biz hizmet edenle-
rin hareket alanıdır. Koruma sürecinde proje çalışmaları yapılırken, özellikle doğru 
kararlarının alınabilmesinde bu rezerv alanlarının iyi ve kapsamlı analizi korunma 
sürecine, gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Dünyada mimarlık çalışmaları artık 
1  Dr., Y. Mimar Restorasyon Uzmanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdür. V.
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yapının, yapı çevresinin, daha doğrusu kentin insan ruhu üzerindeki etkisine kon-
santre olmaktadır. Bu nedenledir ki bizi mutlu eden kentler, mutluluk kriteri sıkça 
kentsel çalışmaların konusu olmaktadır. Beykoz’un doğal, tarihi güzelliklerinin ya-
nında insanların ve anılarının kentin kamusal alanları ile nasıl buluştuğu önemli 
bir konudur. Beykoz, Anadoluhisarı, Göksu, Küçüksu, Çubuklu, Kanlıca gibi mesire 
yerleri çeşmeleri, av köşkleri, bahçeleri, meyveleri, havası ile şiirlerde dile getirilir-
ken, Türk resim sanatının manzara resimlerine konu olmasının yanı sıra tezkireler-
de de “ferah-fezâ, dil-güşâ” sıfatlarına sahip  olan, içe ferahlık veren bir yer olarak 
anılmaktadır.  Burada Beykoz’un tarihinden süregelen bu içe ferahlık veren yönü 
kent-insan-kültür varlıkları ilişkisiyle ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, kültürel ve kentsel miras, kamusal alanlar, anıtlar. 

Resim 1. Beykoz’a bakış 2020 (O. Aydemir Arşivi)

Bazı kentler, caddeler, sokaklar, meydanlar diğerlerinden daha çekicidir. Çünkü bu-
rada kenti oluşturan birleşenler, geçmiş ve gelecek arasındaki köprü daha sürdürü-
lebilir, insancıl ve korunmuştur. Bu nedenle günümüzde, özellikle küresel salgının 
hâlâ önemini sürdürdüğü bu günlerde doğal güzelliklerini koruyan ve hâlâ yeşil 
alan oranı yapı oranına göre daha fazla olan kentin bu alanlarının daha özenle ve 
hassas korunması gereklidir. 

İnsanlar bugün açık alanları, sokakları, caddeleri, evleri daha estetik ve huzur veren 
alanları daha çok seviyor, önemsiyor, bazı alanlardan da kaçınıyor. Böylece kamu-
sal alanların, hizmetlerin önemi artıyor. O halde kentin belli parçalarının kamusal 
alana dönüşümü doğaldır. Özellikle araçlara ayrılmış yollar, otoparklar, boş fonk-
siyonsuz alanlar gibi alanların dönüşümü kaçınılmaz olmuştur. “Kültür varlıkları 
olan çeşmeler, meydanlar, camiler, kaleler, sivil yapı örnekleri, eski taş sokakların 
bu alana etkisi neden önemli, neden daha çekicidir?” soruları günümüz sorularıdır. 

Bugün yeşilin ve denizin en güzel komşuluğuna sahip Beykoz ilçesinin denizle iliş-
kisi oldukça uzundur. Beykoz’da yalılar, sivil yapılar, deniz ve yeşil ile birlikte çok 
büyük bir kazançtır. Kültür varlığı ve doğal kaynaklar, semt için sürdürülebilir ve 
tükenmez bir kaynaktır. Beykoz, Anadoluhisarı, Göksu, Küçüksu, Çubuklu, Kanlıca 
gibi mesire yerleri, çeşmeleri, av köşkleri, bahçeleri, meyveleri, havası ile şiirlerde 
dile getirilirken, Türk resim sanatının manzara resimlerine konu olmasının yanı 
sıra tezkirelerde de “ferah-fezâ, dil-güşâ” sıfatlarına sahip olan, içe ferahlık veren 
bir yer olarak anılmaktadır.  Burada Beykoz tarihi, şarkılara konu olan güzellikleri 
ile içe ferahlık veren yönü ile kent-insan-kültür varlıkları açısından çok önemli 
bir potansiyel olarak sosyal faaliyetlerle, söyleşiler, konserler, özel tasarlanmış çalı-
şılmış belgesellerle desteklenmelidir. Halkın bu faaliyetlere katılımı sağlanmalıdır. 
Ayrıca deniz yolu, ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltacak bir ulaşım aracı olarak 
mutlaka teşvik edilmelidir. Bu trafik ve araç yoğunluğu azaltmak, diğer doğa ve 
kültürel değerleri ortaya çıkaracak en önemli hedeflerden biri olmalıdır. 

Tüm bu doğal güzellikleri, doğru planlanmış ulaşımı, kültürel üretimi kente enteg-
re etmek, kaybeden yanları kazanca çevirecek projeler üreterek herkesin faydalan-
dığı alanlar yaratmak bir başarıdır. 

Bugün deniz seviyesinden yaklaşık 270 m olan yeşil tepeleri ile semt, denizle bulu-
şan Riva, Göksu ve Küçüksu dereleri ile İstanbul tablolarının, şarkılarının konusu 
olmuştur. Geçmişten beri halkın gezinti yaptığı rekreasyon alanlarını oluşturmuş-
tur. Bu alanlar, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne olan kıyısı ile birçok balık, bitki 
türleri, flora ve faunası açısından eşsizliği, bu alanda yapılacak aktiviteleri, gelecek 
nesillere kaynak olacak coğrafi bilgileri, doğal bilgileri de birlikte sunacak alanla-
rıdır. Belki de İstanbul’un endemik bitkilerinin olacağı bir botanik bir bahçe ile 
büyük kentin gelecek nesillere taşınacak yegâne bahçesi olacaktır. Bahçeler, köşkler, 
sokaklar, meydanla semtin her karesi değerlendirilmeli korunmalıdır. 

Beykoz topoğrafyasından faydalanmak gereklidir. Eğimli dik sokaklardan fayda-
lanılması gereklidir. Güzel manzara, kırsal görünümün iyileştirildiği, geliştirildiği 
ama asla betonlaştırılmadığı yerler tasarlanmalıdır. 

Resim 2.  Beykoz Tepeleri, İncirköy 2020 (O. Aydemir Arşivi) 
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Resim 3. Beykoz, İncirliköy Tepeleri ve Boğaz 2020  (O. Aydemir Arşivi)

“Sokak… Şehrin hayat nehri, bir araya geldiğimiz yer, merkeze giden yoldur. Burası 
öncelikli yerdir. “ William W. White.

Günümüz kentsel aktiviteleri; meydanları gezilebilir hale getiren, araç yollarını 
yayalaştıran, demir yolunu iyi kullanabilen, şehre iyi entegre edilmiş aktif miras 
alanları yaratan çalışmalar olmalıdır. 

Resim 4. Viyana’da bir sokağın sade ve basit şekliyle dönüşümü. (Twitter, Brent Toderian @
BrentToderian)

Sokalar kentin can damarlarıdır. Öyleyse insanların iyi vakit geçirebileceği nokta-
lar yaratmaya çalışacak projeler üretmek oldukça önemlidir. Yukarıda, Viyana’daki 
bir sokağın basit dönüşümünden kısa bir örnek görülmektedir. Yayalaştırılmış yol, 
ağaçlandırılmış köşeler, sadece basitçe bakımı yapılmış yapı cepheleri olarak gö-
rülmektedir. 

Beykoz, çokça görülen sivil yapı örnekleri ile bu iyileştirmeyi fazlasıyla hak et-
mektedir ve bu potansiyeli taşımaktadır. İyi analiz edilmiş verilerle çözüm kolay 
ve ekonomik olacaktır.  Aynı zamanda bir “Kültür Köyü” projesine de ev sahipliği 
yapacak potansiyele sahiptir. Kültürel bir yatırım ile turistlerin de ilgisini çekecek 
“Kültür Köyü”  projesi ile birer abide olan çeşmeler, mor salkımlarla kaplı konak-
lar, köşkler, evlerle ilham verici birer açık kent müzesi olacaktır. Kent mobilyaları, 
denize komşu küçük meydanlar, oyun alanları, yeşil çiçekli köşeler çekim ve huzur 
noktaları olacaktır. Bunun yanında gastronomisi bakımından da potansiyelinin al-
tını çözmek ve kente entegre etmek faydalı olacaktır. Örneğin Kanlıca yoğurdu ve 
hikâyeleri, Polonezköy gibi eco köyleri, kırsal üretimi, tarım turizmini, açık yazlık 
sinemalar gibi sosyal aktiviteleri, kent içi bostanları teşvik edici aktivitelerdir. Bey-
koz Cam gibi, Beykoz Kundura gibi ülkenin ekonomik hayatına ciddi katkı sağla-
mış üretimler de unutulmamalıdır. Örneğin; Kanlıca yoğurdunu Kanlıca’da imal 
etmeye devam eden iki aileden biri olan Ahmet Nazlı’nın hikâyesinin anlatılması, 
İstanbul’un hayatına hikâyesi ile katılmasının sağlanması semtin hafızası açısından 
önemlidir. 

Resim 5. Sicilya’da bir kazı alanı, tarım turizmi ve kültür köyü 2019 (O. Aydemir Arşivi).  

Resim 6: Beykoz Kanlıca yoğurdunun hikâyesi  
Necdet Bey ve Ahmet Nazlı sohbeti,  2018 (Cengiz Özdemir Arşivi). 
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Tarım turizmi, kültür köyü terimleri Beykoz gibi kırsallığını da koruyan ve içeren 
yerler için önemli kavramlardır. Bu potansiyel semt için birer ekonomik, doğal, 
kültürel, turizm kaynağıdır. En basit hali ile yeşillerle kaplı (morsalkımlar, sarma-
şıklar, erguvanlarla) dolu yerler tasarlamak çok zor değildir. 

Resim 7. Strassburg’da bir ada ve mor salkımlı ev. 2017  (O. Aydemir Arşivi).  

Resim 8. Beykoz Meydan çeşmesi (İshak Ağa Çeşmesi) ve çevresi, 2020  
(O. Aydemir Arşivi).  
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Beykoz’da Bir Serdâb Köşkü: 
Mecidiye Kasr-ı Hümâyûnu

Sinem SERİN1

Beykoz’un Yalıköy semtinde, Hünkâr İskelesi olarak anılan mahallin güneyinde, 
setlerle yükselen bir alanın en tepe noktasında yer alan ve Hünkâr İskelesi Kasrı, 
Beykoz Kasrı isimleriyle de anılan Mecidiye Kasr-ı Hümâyûnu, Mısır Valisi Kava-
lalı Mehmed Ali Paşa tarafından devlete karşı isyan etmesini ve bu isyan neticesin-
de gerçekleşen uluslararası sorunları unutturup, kendisini padişah Sultan Abdül-
mecid’e affettirmek niyetiyle hediye olarak inşâ ettirilmiştir. Yaşanan süreç, Mısır’da 
müstakil bir devlet kurmayı düşleyen Mehmed Ali Paşa’nın 1832 yılında isyan bay-
rağını resmen açması ve oğlu İbrahim Paşa idaresindeki kuvvetleri kısa zamanda 
Anadolu içlerinde ilerlemesiyle başlar. Bu süreçte Osmanlı Devleti, Mehmed Ali 
Paşa’yı tehdit unsuru olmaktan çıkarmak üzere Ruslardan yardım almak mecbu-
riyetinde kalır. Bunun üzerine Ruslar hem donanmasıyla hem de 15.000 kişilik as-
keri birlikleriyle destek olmuşlar ve askerlerini Beykoz’da karaya çıkarıp Hünkâr 
İskelesi’nde karargâh kurmuşlardır. Rusların desteği beklenen etkisini göstermiş, 
Mehmed Ali Paşa’yla sorunun ilk safhasını sona erdirecek bir anlaşmaya varılmıştı. 
Hünkâr İskelesi’nde konuşlanan Rus askerleri ve gemilerinin geri dönmeleri ise 
ancak Ruslarla 8 Temmuz 1833’te yapılan Hünkâr İskelesi Antlaşması ile gerçekleş-
miştir2. İki devlet arasında oluşan ittifakın hatırası olmak üzere de Rus askerlerinin 

1  Araş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
2  Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c. V, Ankara 19997, s. 134-138; Kemal Beydilli, “Hünkâr İskelesi Antlaşması”, DİA, 
c. XVIII, s. 488-490.
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ordugâh kurdukları Selvi Burnu mahalline bir anıt dikilmiş ve akabinde askerler 
burayı terk etmişlerdir. Moskof Taşı olarak da bilinen bu anıtın üzerinde Rusça ve 
Osmanlıca kitabeler yer almaktadır3.

Bir müddet sonra Mehmed Ali Paşa, Mısır ve Suriye’yi de kapsayacak bağımsız bir 
hâkimiyet kurmak üzere yeniden hareketlenmeye başlar, artık Mısır sorunu ikin-
ci safhasındadır. 1839 yılında Nizip’te Osmanlı birliklerine karşı galibiyet kazanan 
Mısır Hıdivi, bağımsızlık arzusuna yaklaştığı düşüncesindedir. Ancak Avrupalı 
devletlerin desteğiyle Osmanlı Devleti, onun bu hedefe ulaşmasını, sadece Mısır’da 
babadan oğula geçen imtiyazlı bir valilik hakkı tanıyarak bir süre için ötelemiştir. 
Diğer yandan Mehmed Ali Paşa’nın sekiz yıl süren ve devleti büyük bir sıkıntıya 
sokan bu isyan hareketi, yaşanan süreç içerisinde Osmanlı Devleti’nin batıya ba-
ğımlılığını artırmaktan başka bir sonuç doğurmamıştır4.   

Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa, bundan sonra devletle ilişkilerini iyi tutmak ve sa-
dakatini göstermek üzere çeşitli yollara başvurdu. Bu niyetinin ilk göstergesi İstan-
bul’a yaptığı ziyarettir. 19 Temmuz 1846’da resmî ziyaret için İstanbul’a gelen Vali, 
Feriye Sarayı’na yerleştikten sonra Sultan Abdülmecid’in huzuruna kabul edildi. 
Mehmed Ali Paşa’nın kendini padişaha affettirmek ve devlete bağlılığını göstermek 
üzere bir kasır inşa ettirme fikri de İstanbul seyahati esnasında şekillenmişti. Kas-
rın yeri için de özellikle Moskof Anıtı’nın yer aldığı Selvi Burnu tepesinin hemen 
güneyindeki tepeyi seçmiş ve böylece anıtı gölgede bırakacak bir bina inşa etmekle 
yaşattığı zor durumları unutturmayı ummuştur. Mehmed Ali Paşa, İstanbul’daki 
ziyaretini tamamladıktan sonra 17 Ağustos 1846 Pazartesi günü başkentten ayrıldı. 
Mehmed Ali Paşa’ya İstanbul’a gelişinde refakat eden Hamdi Bey, yine kendisine 
İskenderiye’ye kadar eşlik etti5.

Mehmed Ali Paşa’nın İstanbul’dan ayrılmasından sonra Hamdi Bey, valinin kasır 
inşa etme isteğini yerine getirmek üzere gerekli izinleri almak için devlete başvur-
muştur. Hamdi Bey’in bu talebi üzerine, öncelikle inşa edilecek arazinin ve satın 
alınacak yerlerin tespiti için Ebniye-i Hassa Müdüriyeti tarafından görevlendirilen 
bir mühendis eliyle haritası çizilmiş ve akabinde Ebniye-i Hassa Müdürü Abdül-
halim Bey, kasır için belirlenen yere gidip haritayı kontrol ederek satın alınacak 
bölgeleri teyit etmişlerdir. Daha sonra hazırlanan harita, satın alma işlemlerinin bir 
an önce gerçekleştirilmesi ve inşaatın mümkün olduğunca kısa sürede başlatıla-
bilmesi için 3 Kasım 1846 tarihinde Mısır Valisinin onayına sunulmuştur6. Kasrın 
inşası işi de Hacı Stefanis Gaytanakis Kalfa’ya7 verilmiştir. Stefanis Kalfa, Kahire’ye 
3  Fatih Ünal, “Ruslar Tarafından 1833’de Beykoz/Selvi Burnu’na Dikilen Kaya Anıtı “Moskof Taşı” (Камень 
Московитов)”, Türkiyat Mecmuası, c. XXIII (Güz 2013), s. 200.
4  Karal, a.g.e., s. 196-203.
5  Yahya Bağçeci, “İsyandan İtaate; Kavalalı Mehmet Ali Paşa Babıâli İlişkileri (1841-1849)”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, VII/32 (2014), s. 225-227.
6  A.MKT, 53/97.
7  Hacı Stefanis Kalfa ve kardeşi Hacı Dimitri Kalfa özellikle Sultan Abdülmecid döneminde, hanedan yapılarının 
inşa ve onarım faaliyetlerinde başarılı işlere imza atarak adlarını duyururlar. Stefanis Kalfa 1848 yılında Ebniye-i 
Hassa Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ebniye Meclisi’nin danışman üyelerinden biridir. 1848 yılında Ebniye 
Meclisi ve Meclis-i Münakaşa tarafından Evkaf-ı Hümâyûn’a cami inşaatı projelerini idare etmek üzere atanan 
üç mimar/kalfadan biri yine Rum milletinden olduğu belirtilen Hacı Stefanis Kalfa’dır. Ayrıca Stefanis Kalfa’nın 
Ebniye-i Hassa Müdürlüğü’nde Ebniye Kalfası olarak istikrarlı bir şekilde görev yaptığını gösteren birçok belge 
de mevcuttur. Güney Aygül, İstanbul’da Beykoz Kasrı ve Maslak Kasırları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2018, s. 49-50.

giderek Mehmed Ali Paşa’yı hem kasrın yeri hem de yapılacak inşaat hakkında bil-
gilendirmiştir. Bunun üzerine kalfanın anlatımlarını yerinde tespit etmek ve satın 
alım işlemlerini gerçekleştirmek için Vali, 7 Mayıs 1847’de Kâmil Paşa8’yı İstanbul’a 
göndermiştir9. Kâmil Paşa 16 Mayıs’ta İstanbul’a gelmiş ve Mehmed Ali Paşa’nın 
İstanbul’daki Kapı Kethüdası Mazlum Efendi ile birlikte bundan sonra gerekli yer-
lerin satın alınması işiyle uğraşmışlardır10. Kasır için tespit edilen arsanın sahil kıs-
mında yer alan bir miktar yer, 1848 yılında sadrazamlık da yapacak olan İbrahim 
Sârım Paşa vakfına dâhildir ve buranın kullanımı için vakfa senelik 42 kuruş kira 
verilmek üzere anlaşılarak kasrın arazisine dâhil edilmiştir11. Bunun yanı sıra yine 
Sârım İbrahim Paşa vakfından 27 Aralık 1829’dan beri Dimitri veled-i Yorgi ve 
Ahri veled-i Dimitri adlı iki bahçıvanın işlettiği bir bostan da alınmıştır12. Ayrıca 
Avrupa tüccarından Mikail Tıngıroğlu’nun sahilhanesi de satın alınmak istenmiş-
tir13. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın kasrın inşa edileceği 200 dönümlük araziyi 
İhtisab Nazırı Hüseyin Bey14’den satın aldığı bilgisine bu konudaki pek çok yayında 
aynı şekilde yer verilmektedir15. Ancak yukarıda da görüldüğü üzere kasrın inşası 
için gerekli olan arazi, muhtelif kimselerden satın alınmış veya kiralanmıştır. Bu 
kişiler arasında İhtisab Nazırı Hüseyin Bey var olabilirse de arşivde buna dair bir 
kayıt maalesef henüz tespit edilememiştir. Gerekli muamele ve izinler tamamlan-
dıktan sonra artık iş kasrın temelinin atılmasına gelmiştir. 

Kasrın temelinin ne zaman atıldığı tam olarak tespit edilemese de en erken 1847 
yılının ortalarında olması muhtemeldir. Elimizde temel atma töreni hakkında tam 
tarih olmasa da törende bulunan Mazlum Mustafa Fehmi Paşa’nın o dönem 6 veya 
7 yaşlarında olan oğlu Mehmed Memduh Paşa yapılan temel atma törenini şu şe-
kilde ifade etmektedir:

“…Mehmed Ali Paşa masarifi Mısır’dan tesviye edilerek Beykoz’da bir kasr-ı 
hümâyûn inşası emelinde bulundu ve müsaade buyruldu. Beş çifte saray kayıkları 

8  1863 yılında çok kısa bir süre sadrazamlık makamında bulunan Yusuf Kâmil Paşa, Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’nde 
memuriyete başladıktan (1829) bir süre sonra gördüğü bir rüya üzerine Mısır’a gitti (1833). Mısır Valisi Kavalalı 
Mehmed Ali Paşa kendisini Hazîne-i Mısır kitâbetine tayin etti. Yedi sekiz ay sonra Dîvân-ı Vilâyet ikinci mua-
vinliğine getirildi. Mehmed Ali Paşa, Kâmil Paşa’ya kızı Zeyneb Hanım’la evlendirecek kadar büyük bir güven 
duymakta ve her zaman yakınında tutmaktadır. Üst düzey pek çok devlet memuriyeti yerine getiren Kâmil Paşa, 
1876 yılında vefat etmiştir. Süleyman Beyoğlu, “Kâmil Paşa, Yûsuf”, DİA, c. XXIV, s. 283-284.
9  İ.MTZ.(05), 12/337, leff 2.
10  İ.MTZ.(05), 12/337, leff 3.
11  TSMA.E, 1054/41.
12  Ancak bahçıvanlar kendilerine bostanın değeri olarak belirledikleri 82.000 kuruşun ödenmediği iddiasıyla 
15 Aralık 1847’de devletten sorunun çözümü için yardım istemek üzere arzuhal sunmuşlardır. Bu tarih itibariyle 
kendilerine peyderpey 25.000 kuruşluk bir ödeme yapılmıştır. Daha sonra da paranın kalanını alamadıklarından 
yeniden şikâyette bulunmuşlar ve bunun üzerine bahsi geçen arsanın değerinin tespiti için bilirkişi gönderilmiştir. 
Bilirkişinin tespit ettiği değer ise 60.000 kuruştur. Zaten kendilerinin burayı 40.000 kuruş muaccele ile aldıkları da 
önceki kayıtlarından belirlenmiştir. Ancak kalan 35.000 kuruş ödenerek bir sene süren bu münazaalı durum sona 
erecek ve hesap kapanacaktır. İ.MVL, 123/3160.
13  Ancak tüccar bir arzuhal ile sahilhanesinin Galata’da Timoni Bezirgan’da rehinli olduğunu söyleyerek rehini 
kaldırmak için bezirgana borcu olan 265.000 kuruşun ödenmesini talep etmiştir Dolayısıyla bu binayı kasrın arazisi-
ne dâhil etmek için 265.000 kuruşluk bir ödeme yapılması gerekmektedir. A.DVN, 22/80.
14  Valide Sultan Kethüdası Tahir Paşa’nın oğlu olan Hüseyin Hasib Bey, 1834/35’te Kapıcıbaşılıkla İhtisab Nazırı 
olmuştur. 1839’da bu görevinden alınmış, Ağustos 1842’de önce Ticaret Nazırı vekili, sonra Posta Nazırı olarak 
tayin edilmiştir. Meclis-i Âli ve Meclis-i Vâlâ üyeliklerinde de bulunan Hüseyin Bey, dört kere İhtisab Nazırlığı 
görevine atanmıştır. 1850 yılında ise, babası Tahir Paşa’nın yerine Bezmiâlem Valide Sultan’ın Kethüdalığına geti-
rilmiştir. Bu süreçte İhtisab Nazırlığını da sürdürmüştür. Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan, İstanbul 2018, s. 150.
15  Aygül, a.g.t., s. 38-39; Fahrettin Gün, Beykoz Mecidiye Kasrı, İstanbul 2017, s. 70; Çelik Gülersoy, Boğaziçi 
Koruları, İstanbul 1970, s. no. yok. 
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ile oraya gidildi. Kurbanlar kesildi. Padişah’a hayır duaları okundu. Vaz’ı esas icra 
kılındı. Rengârenk, sağlam ve süslü taşlarıyla hâlâ seyredilen bu kusursuz köşkün te-
mel atma törenine babam o gün beni de beraber almıştı. Beykoz Kasrı’nın bir müddet 
devam eden inşaatı bilahare durdu ve bitmesi temel atma merasiminden dokuz sene 
kadar sonra mümkün olabildi”16.

Kasrın inşasına böylelikle başlanmışken bu süreç içerisinde Mısır Valiliği, Mehmed 
Ali Paşa’dan önce oğlu İbrahim Paşa’ya, bundan üç ay gibi çok kısa bir süre sonra 
I. Abbas Paşa’ya, 1854 yılı itibariyle de Mehmed Ali Paşa’nın en küçük oğlu Said 
Paşa’ya geçer. Dolayısıyla kasrın inşasıyla da artık Said Paşa ilgilenecektir. 1854 
yılı başlarında Ernest Edouard de Caranza tarafından çekilen bir fotoğrafta kasrın 
kaba inşaatının büyük oranda bitmiş olduğu görülmektedir. 

Resim 1: Beykoz Kasrı’nın 1854 Yılının Başlarındaki Hali

Mayıs 1855’e gelindiğinde artık kasrın inşası ve tefrişi büyük oranda bitmiştir. An-
cak işin nihayete erdirilmesi için gerekli olan imza, Said Paşa’nın arzusuyla Ziver 
Paşa’nın kasır için düşürdüğü tarihin yer aldığı kitabe metninin kapının üstüne 
hakkedilmesiyle atılacaktır. Bu konu hakkında öncelikle kasrı yaptıran Mısır Valisi 
Said Paşa bilgilendirilmiş ve onun müsaadesi alındıktan sonra gerekli muamele-
ler başlatılmıştır. Nihayetinde padişahın da onayıyla düşürülen tarihin aktarılması 
için son aşamaya gelinmiştir. 9 Mayıs 1855 tarihinde çıkan iradeyle işleme başlan-
mıştır17. Ziver Paşa’nın Beykoz Kasrı için kaleme aldığı kitabe metni aşağıdadır:

16  Mehmed Memduh, Tanzimattan Meşrutiyete 1 Mir’ât-i Şuûnât, sad. Hayati Develi, İstanbul 1990, s. 24-25.
17  A.AMD, 64/87; A.MKT.MHM, 69/87; İ.DH, 319/20641.

Evc-i ‘alâ-yı saltanat üzre şeh-i ‘âlem-penâh

‘Abdü’l-Mecîd Hân’ı Hudâ kılmış güneş gibi bedîd

Beytü’ş-şeref olsa sezâ ol âfitâb-ı şevkete

İtdikçe nûr-ı makdemi bu kasrı gâhî müstefîd

Manzûme-i iclâline mecmu‘adır bu kasr-ı nev

Ma‘nâ-yı teşrifi ile olsa nola beytü’l-kasîd

Te’yîd kılmış şevketin fevz ü zafer iclâl ile

Mes‘ûd kılmış makdemin mecd ile Hallâk-ı Mecîd

İklîm-i Mısr’ın âsafı merhum ‘Alî Pâşâ gelüp

Vaz‘-ı esâs-ı kasr içün itmişdi tenbîh-i ekîd

Necl-i sa‘îdi vâlî-i Mısr ol Sa‘îd Pâşâ zihî

İtmâmına himmet idüp bünyânın itdi bî-nedîd 

Ol pâdişâhın şevketi âfâka virdi şöhreti

Kıldı o âsaf hıdmeti yapıldı bu kasr-ı cedîd

Bünyânı gayetle nefîs oldıgını her bir gören

Tahsîn idüp ol şâh içün eyler senâ-yı bî-‘adîd

Tâk-ı bülendi hem-ser-i eyvân-ı keyvân oldıgın

İhbara nûrıyla ider her gün güneş sevk-i berîd

Bu kasr-ı vâlâya şeref virdikçe hayr-ı makdemi

Olsun İlâhî ol şehin ikbâl ile ‘ömri mezîd

Yümn-i kudûmıyla vürûd itsün pey-â-pey müjdeler

Neşr-i nüvîd-i feth ile kahr ola a‘dâ-yı ‘anîd

Cevher biri birisi tâm Zîver iki târîhle 

Tebrîk kılsun makdem-i şâhânesin mânend-i ‘îd

“Bu kâh-ı bâlâ dâ’imâ ‘Abdü’l-Mecîd Hân’a ebed”

“Yâ Rab bi-iclâl ü ferah olsun sa‘îd-ender-sa‘îd”18

18  Mehmet Arslan, Zîver Paşa Dîvân ve Münşe’ât, Sivas 2009, s. 660-661.
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Resim 2: Kitabenin Günümüzdeki Hali

Beykoz Kasrı’nın inşası sırasında güvenliği sağlamak ve binayı muhafaza etmek 
üzere bir bekçi görevlendirilmiştir. Ancak bekçi Bekir Bey’in, 1855 yılı Haziran 
ayı içinde vefat ettiği 29 Haziran 1855 tarihindeki Sadaret’ten Maliye Nezareti’ne 
gönderilen bekçinin hanımına maaş bağlanması ile ilgili yazıdan anlaşılmaktadır19. 
Kasrın bekçiliği ile ilgili bir sonraki kayıt, Abdullah Ağa’nın 25 Eylül 1859’da bekçi 
başı olarak atanmasıdır20. 1866 yılında ise artık kasra bir tek bekçi yetmemeye baş-
lamıştır. Zira Sultan Abdülaziz’in kasrı daha sık ziyaret etmeye başlamasıyla bera-
ber güvenliğinin sağlanması daha da önemli bir hale gelmiştir. Ayrıca bahçesindeki 
hayvanların muhafazası da gerekmektedir. Bu sebeplerle 18 Mayıs 1866 tarihinden 
itibaren göreve başlamak üzere 150’şer kuruş maaşla iki bekçi daha tayin edilmiş-
tir21. Kasır için görevlendirilen bekçilerin günlük tayinatları devlet tarafından kar-
şılanırken ayrıca yıllık olarak 22 çeki odun ve 1.000 kıyye kömür de tahsis edilmek-
teydi22. 1907 yılına gelindiğinde kasırda hâlâ bekçi başı olarak 340 kuruş maaşla 
Abdullah Efendi çalışmaktadır. Ayrıca 160’ar kuruş maaşla Ömer Ağa ve Emin Ağa 
da bekçilik yapmaktadır23. Bekçi başı Abdullah Efendi’nin 14 Şubat 1912’de emek-
liye ayrıldığı tespit edilmektedir24. 

Beykoz Kasrı’nın Kullanımı

Özellikle yaz aylarında serinlemek için kullanılan, bahçelerinde havuz veya selsebil 
gibi unsurları barındıran ve mermerden inşa edilen İstanbul’daki serdâb köşkle-
rinin en güzel örneklerinden olan Beykoz Mecidiye Kasrı, hediyenin esas sahibi 
yani padişahlık makamı tarafından özellikle Sultan Abdülaziz döneminde biniş 
kasrı olarak kullanılmış, ayrıca resmi ziyaret ve ziyafetler yanında cülus yıldönümü 
kutlamalarında istifade edilen mekân, kimi zaman hanedan üyelerinin ikametgâhı 
olarak da tercih edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ise Darüleytam olarak 
sosyal bir hizmeti yerine getirmiştir. Yaptığımız çalışma ile arşiv vesikaları esas alı-
narak kasrın Osmanlı dönemindeki fonksiyonel kimliği ortaya çıkarılacaktır.
19  A.MKT.NZD, 152/77; A.MKT.NZD, 161/97.
20  Aygül, a.g.t., s. 54.
21  HH.İ, 42/30; MB.İ, 21/73.
22  HH.d, 16086, s. 2-3; 21594, s. 2; 22589, s. 2; 2209, s. 2.
23  Y.PRK.HH, 38/54.
24  Aygül, a.g.t., s. 54.

1. Padişah Tarafından Biniş Kasrı Olarak Kullanımı

Mısır Valisi Said Paşa tarafından Sultan Abdülmecid’e takdim edilen Beykoz Kasrı, 
bu dönemde beklenilen rağbeti görmemiştir. Bunda, devletin uzun yıllar uğraşmak 
zorunda kaldığı bir meselenin müsebbibine duyduğu tepki ve binanın sembolik 
anlamı etkili olsa da kasrın inşasının tamamlandığı süreçte Kırım Savaşı’nın de-
vam etmesinden dolayı devletin içinde bulunduğu savaş ortamının ve yoğun siyasi 
gündemin de büyük rolü vardır. Bu süreçte kasrın sadece savaşa katılmak üzere 
Aydın’dan gelip Hünkâr İskelesi’nde konuşlanan zeybek gruplarının liderleri tara-
fından geçici bir ikametgâh olarak kullanıldığı görülmektedir25.

Beykoz Kasrı’nın gözde bir mekân olarak tercih edilmesi, 1861 yılında Sultan Ab-
dülmecid’in ölümüyle tahta çıkan Sultan Abdülaziz dönemindedir. Sultan Abdü-
laziz, burayı biniş kasrı olarak görmüş, Tokat Çiftliği’ne avlanmaya gittiği vakit 
dönüşte burada dinlenmiş, kimi zaman Beykoz Çayırı’nda güreş müsabakaları ter-
tip ettirerek kasırdan onları seyretmiştir. Kasrın padişah tarafından deniz yoluyla 
ulaşımın kolaylığı ve avlanma mekânlarına yakınlığı göz önünde bulundurularak 
tercih edildiği düşünülebilir. 

Padişahın özellikle 1865 yılından itibaren bu kasra daha fazla ehemmiyet verdiği, 
daha sık biniş için kullandığı düşünülmektedir. Bu düşüncenin temelinde 25 Kasım 
1865’te tutulan bir defterde Beykoz Kasrı’nda padişah için bir yatak hazırlanmasın-
dan bahsolunması yatmaktadır26. Padişah için hazırlanan yatağa toplam 8.114,5 
kuruş masraf yapılmıştır27. Ayrıca 31 Mayıs 1866 tarihli sadrazam buyruldusuyla 
kasra telgraf hattı çekilmesi de emredilmiştir28. Yukarıda da bahsedildiği gibi 1866 
Mayıs ayı itibariyle kasrın güvenliğine de daha fazla ehemmiyet verilmiştir. Bu da 
padişahın kasrı kullanımının arttığına bir delil olabilir.

Padişahın kullandığı kasrın bahçesine de artık daha fazla özen gösterildiği ve dü-
zenli bakımının sağlanması için görevliler tayin edildiği görülmektedir. Özellikle 
bahçenin tasarımını yapmak ve çiçek ve ağaçlar için lazım gelen her türlü ihtiyacı 
karşılamak işi yani güncel ifadesiyle kasrın peyzaj mimarlığı Mösyö Deprova’ya 
yıllık olarak ihale edilmiştir. Bu görevliye her ay 2.500 kuruş tahsis edilmiştir29. 
Mösyö Deprova dışında düzenli olarak bahçenin günlük bakımını yapmak üzere 
25 Eylül 1866 tarihinde biri bahçıvan başı bir diğeri ikinci bahçıvan olmak üzere 
toplamda on bahçıvan görevlendirilmiştir. Bahçıvan başına aylık 600 kuruş, ikinci 
bahçıvana ise 500 kuruş maaş verilmektedir. Geri kalan sekiz bahçıvanın her biri-
nin aylığı 280 kuruştur30. 

25  Reşat Ekrem Koçu, “Beykoz Kasrı”, İstanbul Ansiklopedisi, c. V, İstanbul 1961, s. 2659.
26  TSMA.E, 613/31.
27  TSMA.d, 2264, s. 2b.
28  HR.MKT, 546/46.
29  HH.İ, 43/2. 1283 yılının Cemaziyelevvel (Eylül 1866)’inde yapılan bu görevlendirmenin süresi 1284 
yılında dolmuştur. Dolayısıyla yapılan mukavelenin yenilenmesi gerekmektedir. Görevini hakkıyla yerine getiren 
Mösyö Deprova’dan memnuniyet duyulduğundan mukavelesi yenilenmiş ve görev süresi bir sene daha uzatılmıştır. 
HH.İ, 44/36.
30  HH.İ, 44/36.
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Resim 3: Beykoz Kasrı’nın XIX. yy. Sonlarındaki Durumu31

2. Cülus Yıldönümü Kutlamaları

Osmanlı Devleti’nde yeni hükümdarın tahta çıkışını ifade eden cülus, hükümran-
lığın onaylanması anlamındaki biat merasimi olmasından dolayı en önemli resmî 
törendir. XIX. yy.ın ikinci çeyreğinin ortalarından itibaren devlet için böylesine 
önem taşıyan bir günün yıldönümleri de kutlanmaya başlamıştır. Sultan II. Mah-
mud’un iktidarının son yıllarında görülmeye başlanan bu kutlamalar, halkın da 
katılımıyla şehirde bir şenlik havasında geçer, ayrıca resmî tebrik töreni de düzen-
lenirdi. Bu kutlamalar kapsamında Sultan Abdülaziz döneminde cülus yıldönümü 
için sadrazamın sahilsarayında yabancı devlet elçileri ve üst düzey devlet görev-
lilerine gündüz bir ziyafet, gece ise yemekli balo tertiplemesi adet haline geldi32. 
Sadrazamın kendi ikametgâhında düzenlediği bu kutlamanın kimi zaman Beykoz 
Kasrı’nda yapıldığı da tespit edilmektedir. 1873 yılındaki cülus yıldönümü kutla-
maları için gündüz ve gece Beykoz Kasrı’nda sadrazamın düzenlediği ziyafetler ve-
rilmiş ve bu ziyafetlerin maliyeti 79.474 kuruş sikke-i nühasiye ve 1.194,5 Osmanlı 
Lirası tutmuştur33. 1875 yılında da yine aynı şekilde kasırda bir kutlama yapılmış ve 
üst düzey askeri görevliler ve devlet görevlilerine sadrazam tarafından bir ziyafet 
verilmiştir34. Verilen bu ziyafet için 56.624 kuruş masraf yapılmıştır35.   

31  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, no. 90631/25.
32  Hakan T. Karateke, Padişahım Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında Merasimler, İstanbul 2004, s. 
40-45.
33  A.MKT.MHM, 460/100.
34  Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, c. XV, yay.haz. M. Münir Aktepe, Ankara 1993, s. 48.
35  İ.DH, 705/49381.

Cülus yıldönümü kutlamaları için Beykoz Kasrı’nın kullanımına Sultan II. Abdül-
hamid döneminde de rastlanmaktadır. Sultan II. Abdülhamid, 1881 yılında cülu-
sunun beşinci yıldönümü kutlamalarının Beykoz Kasrı’nda yapılmasını emrederek 
kasrın hazır hale getirilmesi için gerekli tamir ve tefrişin yapılmasını, ayrıca bu 
kutlama için Tophane-i Âmire’de fişekler imal edilmesini istemiştir. Padişahın bu 
arzusu, öncelikle tamir ve tefriş için gerekli ödemelerin yapılacağı Hazine-i Hassa 
Nazırına ve aynı zamanda fişeklerin imal edileceği Tophane-i Âmire Nazırına bil-
dirilmiştir. Hazine-i Hassa Nazırından kasırda gerekli düzenlemelerin yıldönümü 
kutlamalarına yetişeceği güvencesi alınmış, Tophane-i Âmire Nazırı da fişeklerin 
kutlamadan birkaç gün önce imalatının tamamlanıp Beykoz Kasrı’na naklinin sağ-
lanacağını taahhüt etmişti36. Aslında bundan on ay önce 15-23 Ekim 1880 tarihleri 
arasında kasrın ihtiyacı olan birtakım tadilat çalışmaları yapılmıştır. Yapılan tami-
ratta sıvacı, duvarcı ve rençper çalışmış ve 1.158 kuruş işçilik ücreti ödenmiştir37. 
Buradan da görüldüğü üzere Sultan II. Abdülhamid döneminde de kasrın saltanat 
yapılarından olması sebebiyle tamamen ortadan kalkmasına müsaade edilmemiş, 
gerekli olan tamirat ve tadilatlar yapılmıştır.

3. Hanedan Üyelerinin İkameti

Beykoz Kasrı kimi zaman hanedan üyelerinin ikameti için kullanılabilecek bir 
mekân olarak da ön plana çıkmıştır. Kasır ilk olarak, Sultan Abdülaziz’in kızı Saliha 
Sultan’ın geçici ikameti için tahsis edilmiştir38. Saliha Sultan’ın ikamet ettiği Fın-
dıklı’daki sahilsarayı tadilata gireceğinden Temmuz 1911’de kısa süreliğine Beykoz 
Kasrı’nda oturması istenmiştir. Hatta bu hususta kasrın ihtiyacı olan düzenleme-
lerin yapılması da emredilmiştir. Bu emir üzerine kasırda yeni bir matbah ve oda 
inşa edilmiş, diğer gerekli tamirat ve tadilatlar da yapılmıştır. Saliha Sultan’ın ika-
meti için kasrın hazırlanması sırasında toplamda 11.966 kuruş 75 santim masraf 
yapılmış ve bu meblağ Hazine-i Hassa Nezareti tarafından ödenmiştir39. 

Saliha Sultan’ın kasırdaki yaşamının kısa sürdüğü, bir sene sonra sâkıt padişah II. 
Abdülhamid’in Selanik’teki zorunlu ikametine son verilip İstanbul’a getirilmesi ka-
rarı alınınca yerleştirileceği yer olarak buranın düşünülmesiyle ortaya çıkmaktadır. 
Ancak bu fikirden, kasrın çok fazla tadilata ihtiyacı olması ve gerekli olan tadilatın 
kısa sürede tamamlanamayacağı öngörülerek vazgeçilmiştir40. Bunun üzerine Sul-
tan II. Abdülhamid, İstanbul’dan gönderilen Alman sefaretine ait Lorely adlı savaş 
gemisiyle 1 Kasım 1912’de getirilerek Beylerbeyi Sarayı’na yerleştirilmiştir41.
36  Y.PRK.TKM, 4/33.
37  TSMA.E, 39/1.
38  Saliha Sultan, 10 Ağustos 1862’de Sultan Abdülaziz’in ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir (Saliha Sultan’ın 
doğumu öncesi ve sonrası yapılan hazırlıklar ve masraflar hakkında tafsilatlı bilgi için bk. Lâle Uçan, “Dolmabahçe 
Sarayı’nda Çocuk Olmak: Sultan Abdülaziz’in Şehzâdelerinin ve Sultanefendilerinin Çocukluk Yaşantılarından 
Kesitler”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sayı 14 (Güz 2019), s. 229-258). Babasının 
hal’inden sonra diğer Harem mensuplarıyla beraber Feriye Sarayı’na nakledilmiştir. 1889 yılında Sultan II. Abdül-
hamid tarafından Kurt İsmail Paşa’nın oğlu Ahmed Zülkefil Paşa ile evlendirildi (M. Çağatay Uluçay, Padişahların 
Kadınları ve Kızları, İstanbul 20126, s. 234-235). Evlendikten sonra yaşaması için Fındıklı’da Sultan Abdülmecid’in 
kızları Cemile Sultan ve Münire Sultan için yaptırdığı Çifte Saraylar’ın Tophane yönündeki Münire Sultan’ın 
ikametine ayrılan sahilsaray tahsis edildi (Oğuz Ceylan, “Çifte Saraylar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 
II, İstanbul 1994, s. 512-513). 
39  HH.İ, 207/19; MB, 153/89.
40  Aydın Çakmak, Sürgünde Bir Hakan, İstanbul 2014, s. 160; Tuncay Cengiz Göncü, Beylerbeyi Sarayı’nın İnşa 
Süreci, Teşkilatı ve Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul 2006, s. 81-82.
41  Cevdet Küçük, “Abdülhamid II”, DİA, c. I, s. 223.
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Resim 4: Beykoz Kasrı42

Yukarıda da görüldüğü üzere kasır, bu süreçte çok fazla kullanılmamış ve âtıl vazi-
yette kalmıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru kasrın bir hanedan 
üyesi tarafından ikamet için kullanılması gündeme gelmiştir. Sultan Abdülaziz’in 
torunu ve Şehzade Mehmed Şevket Efendi’nin oğlu olan Şehzade Mehmed Ce-
maleddin Efendi için 6 Haziran 1917 tarihinde Beykoz Kasrı padişah tarafından 
tahsis edilmiştir43. Şehzade bu kasrı geçici ikametgâh olarak kullanmıştır. Zaten 
savaş ortamı da devam etmektedir. Esasen başka bazı şehzadelerle birlikte Harbiye 
Mektebi’nde iyi bir askeri eğitim alan Şehzade44, Birinci Dünya Savaşı’nda pek çok 
cephede bulunmuş ve Seddülbahir’de bilfiil çarpışmıştır. Burada hastalanarak geri 
hizmete verilmiştir. Daha sonra iki sene Sivas’ta 3. Ordu Talimgâhlar Kumandan-
lığı yapmıştır. Bu görevini tamamlayıp 1917 yılında İstanbul’a döndüğü anlaşılan 
Cemaleddin Efendi’nin bir süre burada kaldığı, bir sene sonra görev için Batum’a 
gittiği görülmektedir. 

4. Resmi Ziyaretler ve Ziyafetlerde Kullanımı

Beykoz Kasrı, uluslararası resmi misafirlerin ağırlandığı bir mekân olarak da karşı-
mıza çıkmaktadır. Kasrın ilk ziyaretçisi, Fransa’nın İstanbul Sefiri Marquis de Mo-
nier’dir. Sefir, Hariciye Nazırı olarak görevlendirilince Eylül 1866 sonlarında Paris’e 
dönmeden önce Beykoz Kasrı’nda padişahın huzuruna çıkarak veda merasimi 
gerçekleştirmiş45, padişah da sefiri murassa Nişan-ı Âli-yi Osmânî ve yanındaki 
tercümanını da İkinci Mecidiye Nişanı’yla taltif etmiştir46.  

42  Atatürk Kitaplığı, Kartpostal Albümü, nr. 4357.
43  HH.d, 23550, s. 3c.
44  Mehmet Korkmaz, “Denizin Saraylıları: Bahriye’de Osmanlı Şehzadeleri”, Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih 
Araştırmaları Dergisi, I (2019), s. 45.
45  Marquis de Monier’in Paris’te Hariciye Nazırı olarak göreve başlama tarihi 25 Cemaziyelevvel 1283 (5 Ekim 
1866)’tür (HR.MKT, 562/67). Bu tarihten yolda geçen süre çıkarıldığında sefirin İstanbul’dan Eylül sonlarında 
ayrıldığı düşünülmektedir. Ancak arşivde bu konuda tam tarih veren bir vesikaya henüz tesadüf edilememiştir. 
46  Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, c. XI, yay.haz. M. Münir Aktepe, Ankara 1989, s. 11.

Kasrın ikametine tahsis edildiği ilk misafiri ise Fransız Prensi Jérôme Napoléon Bo-
naparte’tır47. Prensin ilk İstanbul ziyareti 2 Mayıs 1854’tedir. Kırım Harbi sırasında 
Ruslara karşı Osmanlı kuvvetlerine destek olmak üzere Fransız askerleriyle birlikte 
İstanbul’a gelmiş ve buradan da Varna’ya hareket etmiştir. Birlikleriyle ön saflarda 
savaşan prens, bir müddet sonra rahatsızlanmış ve Kasım 1854’te İstanbul’a geri 
dönmek mecburiyetinde kalmıştı48. İkinci ziyareti ise 27 Haziran 1868’dedir. Gelir 
gelmez hemen Sultan Abdülaziz’in huzuruna çıkan Prens, daha sonra kendisine 
tahsis edilen Beykoz Kasrı’na gitmiş, burada yabancı ülke sefirlerini kabul etmiştir. 
Prensin gelişi sırasında kendisine Süreyya isimli bir vapur ve maiyetine de kayıklar 
tahsis edilmiştir49. Prensin Beykoz Kasrı’na gidişinde ve daha sonra ayrılışında kul-
lanılan bu deniz taşıtları için toplamda 8.528,5 kuruş masraf yapılmıştır50. 

Bundan bir sene sonra Beykoz Kasrı, Fransa İmparatoriçesi onuruna verilen bir 
ziyafete ev sahipliği yapmıştır. Sultan Abdülaziz, Fransa İmparatoru III. Napolyon 
tarafından Milletlerarası Paris Sergisi’nin açılışına davet edilmesi ve akabinde İn-
giliz Kraliçesi Victoria’nın Londra’ya daveti üzerine her iki daveti de kabul ederek 
21 Haziran 1867 tarihinde Avrupa seyahatine çıktı. Böylece Osmanlı tarihinde ya-
bancı ülkelere seyahate çıkan yegâne padişah ve Hristiyan dünyasına dost olarak 
giden ilk halife Abdülaziz oldu. Paris’te sergi açılışına katılıp51 çeşitli ziyaretlerde 
bulunduktan sonra İngiltere’ye geçen, bu arada Belçika, Prusya ve Avusturya’ya da 
uğrayan padişah 7 Ağustos 1867 günü İstanbul’a döndü52. Sultan, bu seyahati sıra-
sında Fransa İmparatoru ve eşini İstanbul’a davet etmişti. Bu davetin gerçekleşmesi 
için gerekli fırsat bu tarihten iki sene sonra bulunmuştu. İnşası 25 Nisan 1859’da 
başlayan ve 16 Kasım 1869’da tamamlanacak Süveyş Kanalı’nın açılışı için Mısır’a 
gitmek niyetinde olan Fransa İmparatoru ve İmparatoriçesi, hem Sultan Abdüla-
ziz’in Paris ziyaretine iade-i ziyaret yapmak hem de aradaki politik ilişkileri daha 
da sıcak tutmak üzere Mısır’a giderken İstanbul’a uğramayı planladılar. Ancak III. 
Napoleon’un rahatsızlığının ilerlemiş olması seyahate katılmasına engel olmaktay-
dı. Bu vesileyle İmparatoriçe Eugénie’nin bu seyahate tek başına katılması kararlaş-
tırıldı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti’nde kendisini en iyi şekilde karşılamak ve 
ağırlamak için son derece yoğun ve titiz hazırlıklar yapılmıştı. Hatta imparatoriçe 
onuruna Beykoz Kasrı’nda verilecek yemekten sonra Eugénie’nin dinlenmesi için 
kullanılmak üzere bir misafir yatak odası tefriş edilmiştir. 10 Haziran 1869’da ye-
nilenen misafir yatak odasının mefruşatı için 15.435 kuruş masraf yapılmıştır53. 

47  BEO, NGG.d, 903, s. 3.
48  Besim Özcan, “Kırım Harbi Sırasında Bazı Avrupalı Devlet Adamlarının Osmanlı Ülkesini Ziyaretleri (1854-
1855)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi (OTAM), sayı 9 (Ankara 1998), s. 290.
49  BEO, NGG.d, 903, s. 3. Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, c. XII, yay.haz. M. Münir Aktepe, Ankara 1989, 
s. 17.
50  TSMA.E, 657/28.
51  Sultan Abdülaziz’in Paris Sergisi’ni ziyareti hakkında teferruatlı bilgi için bk. Aziz Tekdemir, “1867 Paris Ser-
gisi ve Sultan Abdülaziz’in Sergiyi Ziyareti”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, III/6 (Temmuz-2013), 
s. 1-19.
52  Sultan Abdülaziz’in bu geziden dönüşü, resmî törenlerle ve bütün Osmanlı coğrafyasında halk tarafından 
şenliklerle kutlanmıştır. Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahatinden dönüşünde yapılan kutlamalar hakkında tafsilatlı 
bilgi için bk. Osman Köksal, “Sultan Aziz’in Avrupa Seyahati Dönüşü Münasebetiyle Yapılan Kutlamalar ve Bir 
Manzum Tarihçe”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IV/1 (Haziran 2003), s. 117-134.
53  HH.İ, 219/22, s. 2-3.
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İmparatoriçe Eugénie, Fransız İmparatorluğu devlet simgelerinden olan “kartal” 
adını taşıyan l’Aigle Yatı ile 13 Ekim 1869 Çarşamba günü İstanbul’a gelmiş, Sultan 
Abdülaziz de imparatoriçeyi on üç çifte saltanat kayığı ile karşılamaya gitmiştir. 
İmparatoriçe İstanbul’da kaldığı sürede Beylerbeyi Sarayı’nda misafir edilmiştir. 
Eugénie, padişah eşliğinde Dolmabahçe Sarayı’nı gezmiş, Pertevniyal Valide Sul-
tan’ı ziyaret etmiştir. Burada kendisi onuruna verilen öğle yemeği ziyafetine padi-
şahla birlikte aynı sofrada oturarak katılmıştır. İmparatoriçe, bu ziyafetten sonra 
İstanbul’un camileri ile tarihi yerlerini gezmek üzere Dolmabahçe’den ayrılmış ve 
gece 21.30’da kendisi için düzenlenen havai fişek gösterisini izlemiştir54. İmparato-
riçeye ikinci ziyafet ise 16 Ekim 1869 Cumartesi günü Beykoz Kasrı’nda verilmiştir. 
Kasırdaki ziyafetten önce, Türk ve Fransız bayraklarıyla donatılan ana yollarda as-
kerler sıralanmıştır. Sultan Abdülaziz ile İmparatoriçe geçit törenini izledikten son-
ra Beykoz Kasrı’na geçmişlerdir. Burada üst düzey devlet görevlilerinin ve yabancı 
ülke elçilerinin katıldığı mükemmel bir ziyafet verilmiştir55. Protokolün resmî el-
biseleriyle gelmelerinin istendiği ziyafet esnasında, Yuşa tarafındaki tepede konuş-
lanmış olan askerler çadırlarında meşaleler yakmışlar ve aynı zamanda atış tali-
mi yapmışlardır. Aynı gece Boğaziçi’nin Anadolu ve Rumeli sahillerinde bulunan 
bütün sahilhanelerle birlikte gemilerin tamamı baştan aşağı rengârenk kandillerle 
donatılmış ve deniz ve karada mehtaplar yakılıp fişekler atılarak dört saat süren 
fevkalade bir şenlik düzenlenmiştir. İmparatoriçenin İstanbul ziyaretinin bundan 
sonraki kısmı, biraz da şehir turu şeklinde geçmiştir. İmparatoriçe Eugénie, ziya-
retine son vermeden padişaha teşekkür etmek maksadıyla Beylerbeyi Sarayı’nda 
masrafını kendisinin karşıladığı bir ziyafet tertip etmiştir56. Fransa İmparatoriçesi 
Eugénie, belki de Osmanlı ülkesinde yabancı bir misafir için yapılan en muhteşem 
ağırlamanın ardından 19 Ekim 1869 Salı günü, Süveyş Kanalı’nın resmî açılışında 
bulunmak üzere İstanbul’dan ayrılmıştır.

Resim 5: Beykoz Kasrı’nda Düzenlenen Ziyafetin Oturma Planı57

54  Fransa İmparatoriçesinin İstanbul ziyareti öncesi hazırlıklar ve gerçekleşen ziyaret programı hakkında teferruatlı 
bilgi için bk. Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, c. XII, s. 56-59.
55  BEO, NGG.d, 903, s. 19.
56  BEO, NGG.d, 903, s. 20.
57  BEO, NGG.d, 903, s. 19.

Fransız İmparatoriçesinin İstanbul ziyaretiyle aynı yıl, Avusturya-Macaristan İm-
paratoru Francois Josephe de İstanbul’a gelmiştir. İmparatoriçeye uygulanan aynı 
teşrifat imparatora da düzenlenmiş, Hünkâr İskelesi’nde askerî geçit töreni izlen-
dikten sonra akşam yemeği için Beykoz Kasrı’na geçilmiştir58. 

Beykoz Kasrı’nın bir diğer yabancı konukları 1874 yılında Sultan Abdülaziz’e bağlı-
lık ve sadakatini sunmak için Varna üzerinden İstanbul’a gelen Sırp Başknezi Milan 
Obrenoviç ve eşi Natali Kreşko’dur59. Knezin İstanbul’a gelişinden evvel kasırda ha-
zırlıklar başlamıştır. Öncelikle ön hazırlık olarak kasrın güvenliğini sağlamak üzere 
görev yapan askerlerin sayısı artırılmış, kasrın telgraf hattının kontrol edilip hazır 
tutulması ayrıca Fransızca muhabere yapacak bir çalışan bulunması istenmiştir60. 
Ayrıca Beykoz Kasrı’nın kapısından Sırp beyinin maiyeti için civarda kiralanan bir 
başka sahilsaraya gidene kadar olan kaldırımların bozuk olduğu görülmüş ve on-
ların gerekli tamirinin yapılması emredilmiştir. Bunun yanında dönüşünde iade 
edilmesi koşuluyla Sırp beyinin İstanbul’da bulunduğu sürede kullanılmak üzere 
dokuz çadır tahsis edilmiş ve hariciye teşrifatçısının gönderdiği memura teslim 
edilmiştir61. Bu sırada kasrın tefrişi de göz ardı edilmemiş, prens gelmeden evvel 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır62. Hatta yapımının tamamlanması istenen tamir 
ve eksikliklerin durumunu kontrol etmek üzere Hariciye Nazırı, 24 Nisan 1874 
günü Beykoz Kasrı’nı denetlemeye gitmek için Bahriye Nezareti’nden bir vapur 
tahsisini talep etmiştir. Nazır, cuma günü yapacağı bu ziyaret için saat 4 civarında 
Sirkeci iskelesinde vapurun hazır bulundurulmasını rica etmiş ve bunun için bir 
tezkire düzenlemiştir63. Hazırlıkların bu derece ihtimamlı bir şekilde ve titizlikle 
yürütülmesi, gelen misafirin taşıdığı ehemmiyetin açık bir göstergesidir. 1 Mayıs 
1874 günü İstanbul’a gelen prens kendisi için tahsis edilen Beykoz Kasrı’na yerleş-
miştir64. Bir gün sonra da burada yabancı ülke sefirlerinin ziyaretlerini kabul et-
miştir65. Prensin bu ziyaretinde toplamda 9.024 Osmanlı Lirası 92 kuruş ve 20.156 
kuruş 18 para masraf yapılmıştır66. Bunun içinde kasırda kaldığı süre zarfında yapı-
lan yiyecek içecek masrafları, aşçılara ödenen ücretler ve birtakım başka masraflar 
da yer almaktadır. Kasırda Knezin kaldığı 18 gün boyunca toplam 18.120,5 kuruş 8 
paralık bir masraf yapılmıştır67. 

Sırp Kneziyle aynı sene İstanbul’u ziyarete gelen Karadağ Prensi Nicolas de Monte-
negro’ya da Beykoz Kasrı tahsis edilmiştir68. Prensin 1883 yılındaki ziyaretinde ise 
kendisi Göksu Kasrı’nda misafir edilmiştir69.

58  BEO, NGG.d, 903, s. 21; Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, c. XII, s. 59-60.
59  Ayşe Özkan, Miloş’tan Milan’a Sırp Bağımsızlığı (1830-1878), İstanbul 2011, s. 235-236.
60  HR.MKT, 828/22; 828/35; 828/85.
61  HR.MKT, 828/35; HR.MKT, 828/85.
62  Kasr-ı hümayunun ihtiyacı olan yenilemeler 300 kuruş tutmuştur. İ.HR, 264/15797-M, leff 1.
63  HR.MKT, 829/82. 
64  Vak’a-nüvis Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, c. XV, yay.haz. M. Münir Aktepe, Ankara 1993, s. 16.
65  BEO, NGG.d, 903, s. 33, 36.
66  İ.HR, 264/15797-M’den naklen Özkan, a.g.e., s. 236 n 58.  
67  İ.HR, 264/15797-M, leff 8, 9, 10, 11.
68  BEO, NGG.d, 903, s. 37.
69  BEO, NGG.d, 903, s. 41; Prens Nicola’nın 1883’teki ziyareti hakkında teferruatlı bilgi için bk. Uğur Özcan, “II. 
Abdülhamid’in Diplomasisinde Yüksek Topuklar: Karadağ Prensesi Milena ve Sultan Abdülhamit”, OTAM, sayı 32 
(Güz, Ankara 2012), s. 113-140.
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II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Beykoz Kasrı’nda kimi zaman Sultan II. Abdülha-
mid dönemindeki yaşanan sessizliğin sona erdirilmesi için kasrın çeşitli vesileler-
le canlandırılması önemsenmiştir. Bu hususta ilk olarak 21 Mayıs 1910 tarihinde 
Meclis-i Meb‘ûsan Başkanı Ahmed Rıza Bey tarafından ayan ve mebuslara Beykoz 
Kasrı’nın bahçesinde bir ziyafet düzenlenmiştir70. 

Resim 6: Ahmed Rıza Bey’in Beykoz Kasrı’nda Verdiği Ziyafetten Birkaç Fotoğraf71

5. Beykoz Kasrı’nın Diğer Saltanat Binalarının Mefruşatındaki Yeri

Beykoz Mecidiye Kasrı, Sultan Abdülaziz döneminde gördüğü hareketli günleri, 
ardından iktidara gelen Sultan V. Murad ve Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde 
yaşayamamıştır. II. Abdülhamid’in beşinci cülus yıldönümü kutlaması dışında bu-
ranın kullanıldığına dair bir belge tespit edilememektedir. Bundan dolayı kasrın 
âtıl vaziyette kaldığı söylenebilir. Bu dönemde kasır, her ne kadar ziyaret veya ika-
met için kullanılmasa da aslında farklı özellikleriyle katkı sunmuştur. 

Kasrın bu dönemdeki en önemli katkısı, Yıldız Sarayı’ndaki Şale Köşkü’nün mef-
ruşatındaki yeridir. Şale Köşkü, 1880 yılı öncesinde yapılan ilk bölümü, 1889’da 
tamamlanan ikinci kısmı ve 1898’de inşa edilen üçüncü kısmıyla devletin üst düzey 
yabancı misafirleri için bir misafirhane hüviyeti taşımaktadır72. Köşkün 1889’daki 
ikinci kısmının tefrişi sırasında yeni salonda kullanılmak üzere Beykoz Kasrı’nda 
mevcut bir adet yirmi beş mumlu billur avize ve bir adet de otuz mumlu avize 
buraya nakledilmiştir73. Şale Köşkü’nün 1898’deki üçüncü kısmının tefrişinde ise 
Beykoz Kasrı’ndaki eşyaların yeri daha da fazladır. Bu eşyaların listesi aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

70  Şehbal, sayı 22, s. 433; Koçu, a.g.m., s. 2659.
71  Şehbal, sayı 22, s. 433.
72  Afife Batur, “Şale Köşkü”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. VII, İstanbul 1994, s. 132-135.
73  18 Ekim 1888 tarihinde Beykoz Kasrı’ndaki eşyaların sayımı ve dökümü bir defter halinde listelenmiş ve kasrın 
bekçi başısı Abdullah tarafından mühürlenerek takdim edilmiştir. HH.d, 17418, s. 2.

1898 Yılında Beykoz Kasrı’ndan Şale Köşkü’ne Nakledilen Eşyalar74

Eşyanın Cinsi Aded
Somaki taşlı yaldızlı sehpa 1
Asma Fener 2
Kebir kıt’a billur avize 1
Atlas kaplı sagir sandalye 2
Billur avize 1
Yaldızlı küçük sandalye 2
Beyaz mermer taşlı yaldızlı orta sehpa 1
Korniş 44
Somaki taşlı beyaz ve yaldızlı orta sehpası 3
Yüz yirmişer mumlu avize 3
Somaki kürsü üzerinde billur şamdan 8
Kebir askı feneri 1
Maun ağacından mamul kanepe 2
Koltuk sandalyesi 5
Sandalyeler 12
Siyah mermer taşlı sehpa 1
Maun sehpa 1
Pelesenk ağacı çerçeveli ayna 1
Konsol 1
Ayağı pirinç maun ağacından koltuk sandalyesi 1
Beyaz mermer kürsü üzerinde pirinç otuz beşer mumlu şamdan 8
Otuz beş mumlu pirinç avize 3

Aynı tarihte Beykoz Kasrı’ndan Yıldız Sarayı’ndaki Zülvecheyn Dairesi’ne75 de bir-
takım eşyaların verildiği tespit edilmektedir. Bunlar, 2 adet saksı, 6 adet Saksonya 
vazodur76.

Beykoz Kasrı’nın eşyalarının diğer saltanat yapılarında kullanılması, Sultan II. Ab-
dülhamid döneminden sonra da devam etmiştir. Yıldız Sarayı’nın devlet merkezi 
fonksiyonundan çıkmasıyla Dolmabahçe Sarayı eski rolünü yeniden kazanmıştır. 
Buranın tefrişine de aynı oranda özen gösterilmeye devam edilmiştir. Mesela, 10 
Mayıs 1913’te Beykoz Kasrı’ndan Dolmabahçe Sarayı’na kanepe ve koltuk getir-
tilmiştir. Getirilen bu kanepe ve koltukların ise yenilenmek üzere yaldızlanması 
emredilmiştir77.

74  HH.d, 17418.
75  Sözlükte “iki şeyin arası” demek olan mâbeyn kelimesi haremle selâmlığı birbirine bağlayan sofa, daire veya 
oda için kullanılırdı. Konaklarda da bulunan ve zülveçheyn de denilen bu daire, selâmlıktaki uşakların ve yabancı 
erkeklerin haremdeki kadınlarla yüzleşmesini önlerdi. Sarayda ise padişahın resmî bürolarının bulunduğu, elçi, 
sadrazam ve diğer ziyaretçileri kabul ettiği, eğlendiği ve dinlenip yemek yediği daireyi nitelerdi. Ali Akyıldız, 
“Mâbeyn-i Hümâyun”, DİA, c. XXVII, s. 283.
76  HH.d, 17418.
77  HH.İ, 240/79.
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Resim 7: Beykoz Kasrı Büyük Salon78

Beykoz Kasrı sadece eşyalarıyla değil, tamir ve termim çalışmalarında kullanılan 
malzemeleriyle de kimi zaman ihtiyaç duyulan başka mahallere katkıda buluna-
bilmekteydi. Mesela, inşası devam eden Yıldız Kütüphanesi’nin yer döşemeleri için 
ihtiyaç duyulan meşe parkelerin, 1891 yılında Beykoz Kasrı’nın eskiyen parkele-
rinin değiştirilmesi için kullanılmak üzere alınan malzemeden karşılanması em-
redilmiştir. Böylece toplamda 428 metrelik meşe parke, Beykoz Kasrı’ndan Yıldız 
Kütüphanesi’ne nakledilmiştir79.

Kasır aynı zamanda hammadde açısından da işlevsel bir mekân olarak görülmek-
tedir. Mesela Beykoz Kasrı’nın bahçesindeki kuruyan ve devrilen ağaçlar kesilerek 
mobilya yapımında veya inşaatlarda kullanılmak üzere Yıldız Sarayı’na nakledil-
mekteydi. 1902 yılının Eylül ayında gerçekleşen bu nakil işlemi için Hazine-i Has-
sa’dan 3.900 kuruş ödenmiştir80. 

6. Darüleytam Olarak Kullanımı

Beykoz Kasrı’nın Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarından itibaren âtıl vaziyetteki di-
ğer devlet binaları gibi “muvakkaten”81 yani geçici süreyle Darüleytam olarak kul-
lanılmaya başlandığı görülmektedir. Hatta The Orient Gazetesi’nin 3 Aralık 1919 
tarihli haber metninde İzmir’den 250’ye yakın Türk uyruklu yetim çocuğun Bey-

78  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, nr. 90407/30.
79  HH.İ, 81/30.
80  HH.İ, 148/39.
81  DH.İ.UM, 19-20/1-16 leff 2.

koz Kasrı’na yerleştirilmek üzere gönderildiği belirtilmektedir82. Beykoz Kasrı’nın 
bu süreçte ihtiyacı olan tadilat ve yenilemelerinin de Darüleytam bütçesinden 
karşılanması emredilmiştir. Mesela, 1922 yılında Beykoz Kasrı’nın bozulmuş olan 
akarlarının aktarılması ve gerekli tadilatın yapılması için öncelikle Darüleytam 
mühendisliğinden bu hususta bir keşif çalışması yapılmış ve bir keşifname düzen-
lenmiştir. Buna göre yapılacak işlemler için 39.292 kuruşluk bir masraf öngörül-
müştür. Maliye Nezareti tarafından bu masrafın Darüleytam bütçesinden tahsis 
edilmesi gerektiği belirtilmiştir83. 

Sonuç

Beykoz Mecidiye Kasrı, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Sultan Abdül-
mecid’e hediye olarak sunulmak üzere inşa edilmeye başlanmıştır. Ancak hediyeyi 
takdim etme şerefine 1854 yılında valiliğe gelen Said Paşa erişecektir. Kasır her ne 
kadar Sultan Abdülmecid’e sunulduysa da en hareketli günlerini Sultan Abdülaziz 
döneminde yaşamıştır. Padişah tarafından biniş için tercih edilen bina, kimi zaman 
Saliha Sultan ve Şehzade Mehmed Cemaleddin Efendi gibi hanedan mensupla-
rının geçici ikamet mekânı, hatta Sultan II. Abdülhamid’in Selanik’ten İstanbul’a 
getirilmesi kararlaştırıldığında sâkıt padişahın yerleştirilmesi için akla gelen ilk 
yer olmuştur. Cülus yıldönümlerinde çeşitli kutlamaların yapıldığı kasır, aynı za-
manda uluslararası misafirlere de ev sahipliği yapmıştır. Fransa’nın İstanbul Sefiri 
Marquis de Monier, Fransız Prensi Jérôme Napoléon Bonaparte, Sırp Başknezi Mi-
lan Obrenoviç ve eşi Natali Kreşko, Karadağ Prensi Nicolas de Montenegro burada 
ağırlanmıştır. Beykoz Kasrı’nın en önemli misafirleri ise İmparatoriçe Eugénie ve 
Avusturya-Macaristan İmparatoru Francois Josephe olmuştur. Kasır bu dönemde 
gördüğü teveccühü maalesef daha sonraki dönemlerde yaşayamamıştır. Sultan II. 
Abdülhamid saltanatında özellikle 1889 yılından itibaren kasırdaki eşyalar, Yıldız 
Sarayı’ndaki yeni inşa edilen mahallere nakledilmiştir. Bu süreçte kasır uzun süre 
âtıl vaziyette kalmıştır. Kasır, bu âtıl geçirdiği sürecin sonunda Birinci Dünya Sava-
şı’nın bittiği sıralarda Darüleytam olarak sosyal bir hizmeti yerine getirmeye başla-
mıştır. Beykoz Mecidiye Kasr-ı Hümâyûnu, kimi zaman şaşaa ve debdebeli günler 
görerek kimi zaman ise sessizliğe bürünerek yarım asırdan fazla bir süre Osmanlı 
İstanbul’unda varlığını sürdürmüştür.       

82  Aygül, a.g.t., s. 54.
83  DH.İ.UM, 19-20/1-16.
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Paşabahçe’nin Kültür Mirası 
Potansiyeli ve Mahmut Bey 
Köşkü

Cem BALCAN1

Z. Sena GÜNEŞ KAYA2

Özet

Bir Boğaz köyü olan Paşabahçe, Beykoz’un da önemli yerleşimlerinden biridir. De-
niz seviyesinden doğudaki tepelere doğru yükselen eğimli bir coğrafyaya sahiptir. 
Merkezde sık bir kent dokusuna sahipken, tepelere doğru bahçeler içindeki ahşap 
köşklerin oluşturduğu yazlık bir yerleşim yeri nitelikleri göstermektedir. Ülkemi-
zin önemli endüstri geleneği ve mirasını da barındıran semtin tarihî konutları ve 
geleneksel dokusu günümüze ulaşabilmiştir.

Endüstri tesisleri, kilise, çeşmeler ve külliye dışında özellikle geniş bahçeler içinde 
yer alan ve Boğaz’a yönelen nitelikli köşkler ve ahşap konutlar, Paşabahçe’nin kül-
tür envanterini teşkil etmektedir. Ancak günümüz kent dinamikleri içinde hızla 

1  Araştırma Görevlisi, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Kocaeli, Türkiye. E-posta: 
cembalcan@gtu.edu.tr. ORCID: 0000-0002-8192-6686
2  Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye. E-posta: 
zsgunes@istanbul.edu.tr. ORCID: 0000-0002-1595-6991
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kaybolan tarihî sivil mimarlık örnekleri, Paşabahçe’de de çağdaş yaşamın gerekle-
rini yerine getiremedikleri ve/veya bakım zorluğu nedenleri ile kaybolma tehlike-
si altındadır. Semtin nitelikli sivil mimarlık örneklerinden biri olan Mahmut Bey 
Köşkü de bu korunması gerekli kültür varlıklarından biridir.

Kültür mirası niteliğindeki tarihî ve özgün anıtsal yapılar ve pek çok sivil mimar-
lık örneği ile endüstri mirası niteliğindeki sanayi yapıları özgün dokuları içinde 
korunmalıdır. Bunun için geniş bir belgeleme çalışmasının ardından Paşabahçe, 
Beykoz ve İstanbul genelinde gerçekleştirilecek bütüncül koruma politikaları ile bu 
yapıların korunarak geleceğe aktarılmaları sağlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Paşabahçe, Beykoz, Kültür Mirası, Kültürel Miras, Köşk, Anıt-
sal Yapı, Sivil Mimarlık.

Paşabahçe, tarihî ve özgün dokusu nispeten daha az bozulmuş olan Boğaz köyle-
rinden biridir. Geç bir dönemde yerleşim yeri olmaya başlamış, günümüze kadar 
da bu ilk yerleşimde ortaya çıkmış olan kentsel özelliklerini çoğunlukla korumuş-
tur. Paşabahçe’nin kültürel geçmişi hakkında en önemli somut belgeler olan mi-
marî mirasın -anıtsal yapılar ile özellikle ahşap köşk ve konutların- pek çok örneği 
hâlâ ayakta ve incelenmeye değerdir.

Paşabahçe diğer Boğaz köylerine nazaran daha az tanınmaktadır ve daha çok en-
düstri ve işçi kimliği ile öne çıkmaktadır. Bu çalışma ile Paşabahçe’nin hem daha 
çok tanınan endüstri ile ilişkili kimliği ve endüstri mirası hem de pek farkında 
olunmayan kültürel değerleri ve kültür mirası hakkındaki potansiyelinin değer-
lendirilmesi ve mimarî mirasına genel bir bakış yapılması amaçlanmıştır. Paşabah-
çe’nin kentsel özellikleri ile anıtsal nitelikteki yapılar ve gündelik yaşamın oluş-
turduğu sivil yapılar tarihsel süreç ve mimarî özellikler bağlamında incelenmiş, 
koruma sorunları genel bir çerçevede tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak olan 
detaylı çalışmalar ve hatta koruma uygulamaları için öncü niteliğinde bir başlangıç 
ve bir altlık oluşturulmaya çalışılmıştır.

Paşabahçe

Tarihsel ve kentsel bağlamlarda bir Boğaz köyü olan Paşabahçe, Beykoz İlçesinin 
önemli yerleşimlerinden biridir. İstanbul Boğazı’nın kıyısında yer alan Paşabah-
çe’nin merkezi deniz seviyesinde iken, güneydoğu yönünde rakımı 80 metreye 
kadar yükselen tepeler yer almaktadır (URL-1). Paşabahçe’nin konut yerleşiminin 
çoğunluğu bu tepeler üzerinde ve Boğaz’a yönlenmiş durumdadır.

Şekil 1: Paşabahçe’nin Merkezinden Bir Görüntü (Balcan, 2020)

Paşabahçe’nin bir yerleşim yeri olmaya başlaması 18. yüzyılı bulmaktadır. Bu dö-
nemden önce, İncirköy’ün güneyinde, meskûn olmayan ve geniş bahçelerin yer 
aldığı bir mevkidir. İnciciyan (2018) ve Evliya Çelebi’nin (2008) Boğaziçi’nin Ana-
dolu kıyısındaki köyleri anlatırken Sultaniye ve İncirköy’den bahsettikten sonra 
Çubuklu ve Kanlıca ile devam etmeleri Paşabahçe’nin o dönemde köy denilebile-
cek bir yerleşim yeri olmadığını destekler niteliktedir. Hezârpâre Ahmet Paşa’nın 
köşkü ve bahçesinin burada yer almasından dolayı Paşa Bahçesi (Paşabahçe) ismi-
ni aldığı bilinmektedir (Aysu, 1994; Ayverdi, 2008). Önceleri daha çok Gayrimüs-
limlerin ikamet ettiği Paşabahçe, 1763 yılında Sultan III. Mustafa tarafından küçük 
bir külliyenin yaptırılmasından sonra Müslümanların da yerleştiği bir semt hâline 
gelmiştir (Gökbilgin, 1992). 19. yüzyılda deniz kıyısında yalılar ve iç kısımlarda 
geniş bahçeler içerisinde köşkler inşa edilerek yerleşim gelişmiştir.

Şekil 2: Paşabahçe ve Çevresine Ait Hava Fotoğrafı (URL-2, İBB Şehir Haritası)

Paşabahçe’nin günümüzdeki durumunu almasını etkileyen en önemli iki olay 20. 
yüzyılın ilk yarısında gerçekleşmiştir. 1935 yılında Paşabahçe Şişe-Cam Fabrika-
sı’nın kurulması ve 1939 yılında Paşabahçe Tekel İçki Fabrikası’nın yeni yapılarının 
inşa edilmeleri neticesinde aldığı göç nedeniyle semt giderek büyümüştür. Bu göç-
ler ile birlikte Paşabahçe işçi semti hâline gelmiş ve hem fiziksel hem de demografik 
olarak dönüşüm geçirmiştir. Bu fabrikaların 2000’li yıllarda kapanması sonucunda 
semtin ekonomik seviyesi ve iş potansiyeli önemli oranda düşmüştür. Aynı süreçte, 
işçilerin bir kısmının çalışmak için fabrikaların farklı şehirlerdeki yerleşkelerine 
transfer edilmesi ve semtin iş potansiyelinin düşmesi sonucunda dışarıya göç ver-
mesi nedeniyle nüfus da azalmıştır. Aysu’ya (1994) göre 1990 yılında yaklaşık 5500 
olan Paşabahçe Mahallesi’nin nüfusu 2007 yılında 4324’e, 2019 yılı itibariyle 3780’e 
düşmüştür (URL-3).
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Paşabahçe’nin Kültür Mirası Envanteri

Paşabahçe, Boğaziçi’nde yer alan ve özgün yerleşim dokusu ile bu dokuyu oluştu-
ran elemanlarını tam olarak kaybetmemiş semtlerden biridir. Semtin merkezinde 
ve çevresinde kültür mirası ve endüstri mirası değeri taşıyan anıtsal yapılar ve sivil 
mimarlık örneklerinin bir kısmı yerindedir ve tarihî çevreye referans vermektedir.

Yerleşim Özellikleri

Fabrikaların inşa edilmesinden önceki Paşabahçe’nin yerleşim dokusuna dair iz-
ler incelendiğinde 18. yüzyılın ortalarında yapılmış olan küçük külliyenin semtin 
merkezini oluşturduğu görülmektedir. Merkezin yakın çevresinde bitişik nizam ve 
köyiçi olarak tanımlayabileceğimiz yapılaşma görülürken, Boğaz kıyısında bitişik 
nizam ya da geniş bahçelere sahip müstakil yalılar vardır. Semtin merkezinin 1914-
18 yıllarına ait Necip Bey Haritasında da görülebilen bitişik nizam dokusunun, 
külliyenin inşa edilmesinin ardından yerleşimin büyüdüğü sırada oluşan özgün 
doku olduğu düşünülebilir (Şekil 3).

Şekil 3: Paşabahçe’nin 1914-18 Yıllarına Ait Haritası (İBB Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşivi)

Paşabahçe’nin güney ve kuzey uçlarında iki önemli fabrika yer almaktadır. İki fabri-
ka arasında kalan özel konumu ve sahilin oluşturduğu doğal sınır nedeniyle semtin 
genişlemesi güney ve doğu yönündeki tepelere doğru olmuştur. Yirminci yüzyılın 
ortalarına kadar semtin çevresindeki tepelerde, geniş bahçeler içerisindeki köşk-
lerden ve konutlardan oluşan seyrek bir doku mevcuttur (Şekil 3). Fabrikaların 

oluşturduğu işçi göçü ile birlikte bu seyrek doku değişmiştir. Geniş bahçelerin bö-
lünmesi ile oluşan yeni parsellere yeni konutlar yapılmış ve doku zaman içerisinde 
sıklaşmıştır. Ancak yine de çok yoğun bir yapılaşmanın varlığından söz edilemez. 
Birkaç iri kütleli yapının varlığı dışında genellikle daha küçük bahçeler içerisinde 
iki ya da üç katlı dokuya uygun yapıların inşa edilmiş olduğu görülmektedir.

Anıtsal Yapılar

Paşabahçe’nin merkezine yakın bir konumda yer alan Ayios Konstantinos ve Ayia 
Eleni Rum Ortodoks Kilisesi daha önce aynı yerde bulunan bir kilisenin üzerine 
1894 yılında inşa edilmiştir. Zaman içerisinde gerçekleşen bazı değişikliklere rağ-
men özgün mimarîsini ve detaylarını korumaktadır (Şekil 4). İstanbul’daki birçok 
Rum Ortodoks Kilisesine benzer şekilde bazilikal plan şemasına sahiptir. Üç nefli-
dir ve daha geniş olan orta nef yan neflerden sütunlar ile ayrılmaktadır. Kilisenin 
özgün durumunda tek katlı olan narteksin üzerindeki teras sonradan kapatılmış ve 
kuzey yönüne sonradan iki katlı bir giriş mekânı yapılmıştır. Dışarıdan beşik çatı 
ve içeriden tonoz ile örtülü olan kilisede üst örtüyü dış kâgir duvarlar iç mekân-
da ahşap sütunlar taşımaktadır. Bemanın önünde yer alan süslü ahşap ikonostasis 
dikkat çekici bir mimarî ve sanatsal elemandır. Kilisenin doğu yönünde kare planlı 
küçük bir şapel yer almaktadır. Semtte var olması muhtemel ayazmalardan Aya 
Kiryaki Ayazması günümüze ulaşabilmiştir (Şahin, 2011). Kilise ile ilişkili olduğu 
düşünülen bu ayazma semtin merkezindeki meydanın kenarında, Atatürk Par-
kı’nın altındadır.

Şekil 4: Ayios Konstantinos ve Ayia Eleni Rum Ortodoks Kilisesi (Balcan, 2018)

1924 yılında açılmış olan Paşabahçe İlkokulu, ya bu tarihte ya da mimarî özellikle-
rine bakıldığında en erken 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır. Üç katlı 
kâgir bir yapı olan bu okul, kemerli yüksek pencereleri, yüksek tavanları ve kapıları 
ile Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Millî Mimarî üslubu ile inşa edilmiş olan eği-
tim yapılarının tipik bir örneğidir (Şekil 5). Bahçe kotunda yer alan ve yüksekliği 
az olan katta depo, servis mekânları ve ıslak hacimler yer almaktadır. Diğer iki 
katta kuzey yönünde yer alan koridorun üç tarafında sınıflar ve idarî mekânlar 
yer almaktadır. Kiremit kaplı kırma çatı ile örtülü olan okulun iç mekânlarının 
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döşemeleri karo mozaik ve ahşap kaplıdır. Yapının zemin katının bir kısmında sivri 
kemerli olan pencereler, yapı genelinde çoğunlukla basık kemerlidir.

Şekil 5: Paşabahçe İlkokulu (URL-4)

III. Mustafa’nın 1763 yılında yaptırdığı ve küçük bir cami, hamam, mektep ve 
çeşmeden oluşan külliyeden geriye yalnızca çeşme kalmıştır. Dündar’ın (2000) 
Osmanlı Arşivi’nden yayınladığı bir yeniden inşa çizimi (Şekil 6), III. Mustafa 
döneminde yapılmış olan caminin zaman içerisinde harap hâle geldiğini ve muh-
temelen 19. yy sonları ile 20. yy başlarında yeniden inşa edildiğini göstermektedir. 
Dikdörtgen planlı kâgir cami yaklaşık olarak 17x10,4 mt ölçülerindedir (Dündar, 
2000). III. Mustafa döneminde inşa edilen caminin de aynı boyutlara ve benzer 
kütle tasarımına sahip olduğu ileri sürülebilir. Cami 1970’lerin başında yıkılmış ve 
yerine yeni ve daha büyük bir betonarme cami inşa edilmiştir (Şekil 7).

Külliyeden geriye kalan çeşme, yeni inşa edilmiş olan caminin kuzeyine bitişiktir. 
Külliyenin çeşmesi ile birlikte Paşabahçe’nin merkezindeki Atatürk Parkı’nın için-
de ve semtin geneline dağılmış hâlde tarihî çeşmeler yer almaktadır (Şekil 8). Par-
kın içerisinde yer alan çeşmenin dikdörtgenler prizması biçimindeki gövdesinin 
üzerinde yerleştirilmiş ve lahana biçimi verilmiş olan mermer küre dikkat çekici 
bir detaydır. Paşabahçe’deki çeşmeler, bir kısmı onarılmış, bir kısmı özgün detayla-
rını ya da kitabelerini kaybetmiş şekilde günümüze ulaşabilmişlerdir.

Şekil 6: Paşabahçe III. Mustafa Camii’nin Yeniden İnşa Projesi (BOA’dan akt. Dündar, 2000)

Şekil 7: 1970’lerin Başında İnşa Edilen Betonarme Cami (Balcan, 2020)
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Şekil 8: Paşabahçe’deki Çeşmelerden Örnekler (Balcan, 2020)

Modern anlamdaki endüstri geçmişi 19. yüzyılda başlayan Paşabahçe semti, küçük 
bir yerleşim olmasına karşın yakın zamana kadar iki adet önemli endüstri mirası-
na sahipti. Paşabahçe’nin çevresindeki Çubuklu ve İncirköy’de 18. yy.dan itibaren 
kurulmuş olan cam, billur ve porselen imalathaneleri ile başlayan ve Modiano Cam 
Fabrikası (Fabbrica Vetramini di Constantinople, 1884-1922) ile gelişen camcılık 
geleneğinin modern bir marka haline gelmesini sağlayan Paşabahçe Şişe ve Cam 
Fabrikası 1935 yılında Atatürk’ün isteği üzerine İş Bankası tarafından kurulmuştur 
(Küçükerman 1994a, 1998). İlk inşa edilen yapılar sahil yolu üzerindeki güney yapı 
adasında yer alırken (Şekil 9), zamanla fabrikanın gelişmesi ile önce kuzeydeki yapı 
adasına daha sonra da iç kesimde yer alan doğu yönündeki yapı adasına yeni yapı-
lar inşa edilmiştir (Gün, 2014). 2002 yılında üretimi durdurulan fabrikada 2015-16 
yıllarında çeşitli yıkım ve söküm işlemleri gerçekleştirilmiştir. İstanbul 6 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2016 yılında aldığı kararda, fabrika 
ile ilgili sanat tarihi raporu ile teknik ve mimarî belgelerin Kurula sunulana kadar 
yıkım işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak bu karara kadar olan 
yıkımlarda, fabrikanın özellikle çelik konstrüksiyonları ve metal kısımlarının yok 
olması sonucunda yapılarının mimarî özellikleri önemli oranda yitirilmiştir.

Şekil 9: Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası -Yapıldığı Yıllarda ve Kapandıktan Sonra- (URL-5; Balcan, 
2013)

Bir diğer önemli endüstri mirası olan Paşabahçe Tekel Fabrikası kurulmadan önce 
aynı alanda İspirto ve Mustahzarat-ı Kimyeviye Fabrikası (1923) ve Modiano Cam 

Fabrikası yer almaktaydı (Doğruel’den aktaran Köksal, 2005; Küçükerman, 1994b). 
1930 yılında ispirto fabrikası İnhisarlar (Tekel) İdaresi’ne geçmiş, 1933 yılında da 
cam fabrikası satın alınarak yıkılmıştır. 1939-44 yılları arasında bu alana döne-
minin Modern Mimarlık üslûbunu yansıtan yeni fabrika binaları inşa edilmiştir 
(Küçükerman, 1994b; Şahin, 2011). Eğimli bir arazide kota oturan ana rakı üretim 
binası, işlev sıralaması düşünülerek kuzeyde çok katlı ve güneyde iki katlı, şed çatılı 
iki kütle şeklinde tasarlanmıştır (Şekil 10). 2004 yılında Tekel İdaresi’nin alkollü 
içkiler bölümünün özelleştirilmesi sonucunda, yapılar devlette kalmak üzere özel 
bir şirket tarafından işletilmiştir. Fabrika arazisi ve yapılarının 2012 yılında yapı-
lan ihale ile bir inşaat şirketine satılmasının ardından İstanbul 6 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.08.2012 tarihli kararında yapıların ko-
runması gerekli kültür varlığı olmadığına karar verilmiştir. Fabrikaya ait yapılar, 
otel ve konut projesi yapılmak üzere 2012-13 yılları arasında tamamen yıkılarak 
yok edilmiştir.

Şekil 10: Paşabahçe Tekel Fabrikası Yıkılmadan Hemen Önce (Balcan, 2011)

Tekel Fabrikası’nın güneyinde, günümüzde küçük bir koru özelliği gösteren geniş 
bir bahçe olan Burunbahçe ve bu bahçenin güneyinde ise kâgir gaz depoları yer 
almaktadır (Şekil 11). Taş yığma sistem ile inşa edilmiş olan ve birbirine bitişik 
beşik çatılar ile örtülü olan bu depoların önünde birçok ahşap iskelenin ve rıhtımın 
yer aldığı eski haritalarda görülebilmektedir. Bu yapılar günümüzde bir eğlence 
mekânı olarak kullanılmaktadır.

Şekil 11: Burunbahçe’deki Kâgir Gaz Depoları (Balcan, 2011)
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Sivil Yapılar 

Askerî ve dinî yapılar dışında kalan yapılar sivil olarak kabul edilmektedir. Bedes-
ten, han, kervansaray, çeşme, darüşşifa ile konutlar sivil mimarlık ürünleridir. Bun-
ların bir kısmı anıtsal boyutlara ve biçimlere/bezemelere sahiptir. Ancak yerleşim 
dokusunu oluşturan ve en fazla sayıdaki sivil yapı grubu konutlardır. Konutlar; 
saray, kasır, köşk, yalı, apartman gibi alt birimlere ayrılmaktadır. Konutlar sürekli 
ve günlük kullanım için inşa edilmektedir. Üst düzey devlet görevlileri tarafından 
yazlık olarak inşa ettirilen bahçe içerisindeki gösterişli konutlar ise köşk adı altında 
anılabilir. Paşabahçe’de de çoğunlukla ahşap olan konut, köşk, yalı gibi farklı sivil 
mimarlık örnekleri bulunmaktadır.

Paşabahçe’nin merkezinde günümüzde görülen bitişik nizam dokunun çoğu beto-
narme yapılardan/apartmanlardan oluşmaktadır (Şekil 12). Merkez yerleşiminde 
iki katlı, kâgir duvarlı ve betonarme döşemeli/hatıllı az sayıda konut da yer almak-
tadır (Şekil 13). Bu konutların aynı sokak üzerinde yer almaları ve dönemin ya-
pım tekniğine sahip olmaları nedeniyle 20. yüzyıl ortalarında, yakın tarihlerde inşa 
edildikleri tahmin edilmektedir. Bunlar dışında merkez dokusunda bitişik nizam 
19. yüzyıl ahşap konutlarına da rastlanmaktadır. Merkezdeki sık yerleşim dokusu-
nun aksine iç kesimler ve tepelerde, bahçe içindeki müstakil konutların oluşturdu-
ğu seyrek bir doku mevcuttur.

Şekil 12: Paşabahçe’nin Merkezinde Tarihî ve Çağdaş Yapıların Oluşturduğu Bitişik Nizam Sokak 
Dokusu (Beyaz Erguvan Caddesi) (Balcan, 2018)

Şekil 13: Kâgir Duvarlı Betonarme Döşemeli Yapılar (Balcan, 2020)

Genellikle yokuş üzerinde yer alan ahşap konutların çoğunda eğimden dolayı bir 
cephesiyle bahçeye ya da sokağa açılan bodrum katlar vardır (Şekil 14 ve 15). Taş 
ve tuğla malzeme ile kâgir olarak inşa edilen bodrum kat üzerinde ahşap çatkılı 
zemin kat ve üst kat yükselmektedir. Zemin katlar genellikle ahşap çatkı arası hımış 
dolgulu, üst katlar ise ahşap çatkı arası dolgusuzdur. Duvarların iç yüzleri bağda-
dî tekniği ile sıvanırken cephelerde genellikle ahşap kaplama yapılmıştır. Boğaz’a 
yönlenen ahşap konutların bir kısmı cihannümâ katlarına sahiptir. Çatılar kiremit 
kaplı kırma çatı olup, bazı konutlarda ve köşklerde ilgi çekici tasarımlara sahip 
alınlıklar ve saçaklara da rastlanmaktadır. 

Şekil 14: Paşabahçe’deki Ahşap Konutlarından Örnekler (Balcan, 2020)
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Şekil 15: Paşabahçe Köşklerinden Örnekler (Balcan, 2019; GTÜ Restorasyon A.B.D. Arşivi, 2018)

Paşabahçe’de yer alan önemli bir konut türü de yalılardır. Birçok yalı, sahil yolu 
ile deniz arasında kalan geniş bahçelerin sahile yakın kısmında yer aldıkları için 
yoldan ve semtin merkezinden algılanmaları güçtür. Paşabahçe İskele Meydanı’nın 
güneyinde Tekel Fabrikası, gaz depoları ve Burunbahçe’nin yer alması nedeniy-
le yalılar yalnızca iskelenin kuzeyinde, iskele ile İncirköy arasında yer almaktadır. 
Yalılar geçmişte geniş bahçeler içerisinde daha seyrek bir doku oluşturmakta iken 
sonradan bölünen parsellere sahil dokusunu sıklaştıracak şekilde yeni yapılar ek-
lenmiştir. Yalıların bir kısmı kültür mirası niteliğinde, ahşap iskelet yapım sistemli 
iken, bir kısmı da sonradan inşa edilmiş betonarme yapılardır (Şekil 16). Kültür 
mirası niteliğinde olan bazı yapılar ise özgün mimarî özelliklerini kaybetmişlerdir. 
Eski Paşabahçe İskelesi’nin hemen kuzeyinde yer alan ikiz Rum Andonaki yalıları, 
özgün gabarilerini ve kütlelerini koruyarak ancak özgün mimarî detaylarını kay-
betmiş bir biçimde ayaktadırlar.

Şekil 16: Paşabahçe Yalıları (URL-2, İBB Şehir Haritası)

Mahmut Bey Köşkü3

Günümüzde Paşabahçe’nin ahşap mimarî dokusunu özgün bağlamı ile okumak 
zorlaşmış, kültürel varlıkların bir kısmı kaybedilmiştir. Paşabahçe’deki Mahmut 
Bey Köşkü, Beykoz’un günümüze ulaşabilen özgün sivil mimarlık örneklerinden 
önemli bir tanesidir (Şekil 17). Köşkün mimarî özellikleri ve sahiplerinden edini-
len bilgiye göre bir değerlendirme yapıldığında yaklaşık olarak 19. yy.ın ikinci ya-
rısında inşa edildiği düşünülmektedir. Paşabahçe’nin iç kesiminde dik bir yokuşta 
yer alan yapı, geniş ve ağaçlıklı bir bahçenin üst kotuna yakın inşa edilmiş ve Boğaz 
manzarasına doğru yönlenmiştir. Yapıyı inşa ettiren kişi ile ilgili kesin bir bilgiye 
ise ulaşılamamıştır.

Şekil 17: Mahmut Bey Köşkü (GTÜ Restorasyon A.B.D. Arşivi, 2018)

Her katta bir iç sofa, dört ana mekân (oda) ve üç küçük mekân yer almaktadır 
(Şekil 18). Zemin katta sofanın ana cepheye bakan yüzünde ana giriş kapısı, sofa-
nın diğer yüzünde merdiven ve bahçeye çıkış kapısı yer almaktadır. Köşkün dört 
köşesine ana mekân olan odalar yerleşmiştir. Zemin katta merdivenin yanındaki 
ana mekân davlumbaz, sarnıç ve bahçeye ayrıca bir çıkış kapısı ile mutfak işlevi-
ni yüklenmiştir. Uzun birer dikdörtgen şeklindeki küçük mekânlardan diğer ikisi 
ıslak hacimdir. Üst katta da aynı plan şeması görülmektedir. Ancak zemin kattaki 
mutfağın yerindeki mekân odadır. Üst kat sofası bir balkon ile Boğaz’a açılmakta-
dır. Köşkün odalarında ocak, sedir benzeri geleneksel tefrişler yer almamaktadır. 
Bunun nedeni, muhtemelen çağdaşı olan köşklerdeki gibi Mahmut Bey Köşkü’nde 
de Batılılaşma etkisiyle mobilyaların Osmanlı yaşam tarzına dâhil olmasıdır.

Şekil 18: Mahmut Bey Köşkü Plan ve Batı Cephesi Çizimleri (GTÜ Restorasyon A.B.D. Arşivi, 2019)

3  Mahmut Bey Köşkü’nün rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri; Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Restorasyon Anabilim Dalı’nın lisans ve “Restorasyon Projesi” lisansüstü dersleri kapsamında 2018-2019 öğretim 
yılında hazırlanmıştır. Proje çalışmaları; Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI, Arş. Gör. Z. 
Sena GÜNEŞ, Arş. Gör. Cem BALCAN, Arş. Gör. Şeyda ARSLAN, Arş. Gör. Mehmet Ali KARAGÖZ, Arş. Gör. Enes 
ARKAN ve Arş. Gör. Canse YÜZER danışmanlığında; Abdurrahman YÜKSEK, E. Sinem KEL, Ezgi AVCI, Fatma 
ÇALIŞKAN, Gamze SARI, Habibe YANAR, H. Begüm KÜNBÜL, M. Atakan KURUCA, M. Ebru BOZKURT, O. Safa 
YAĞCILAR, Sait SAVCI, S. Nihal YILDIRIM ve Yağmur KARATEPE isimli öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Bodrum katı yığma taş ve tuğla ile karışık örülmüştür. Zemin ve üst katlar ahşap 
iskelet sistem olup zemin kat dolgulu, üst kat ise dolgusuzdur. İç mekânlar bağdadî 
tekniği ile sıvanmış, cepheler ahşap ile kaplanmıştır. Ön mekânların pencereleri 
daha geniş, arka odaların pencereleri daha dardır. Hepsi ahşap doğramalı olan gi-
yotin pencereler ahşap kapaklara sahiptir.

Mahmut Bey satın aldıktan sonra köşkte gerçekleşen müdahaleler ayırt edilebil-
mektedir. Öncelikle giriş sahanlığı rüzgârlık hâline getirilmiştir. Sofalar, ön mekân-
ları arka mekânlardan ve servis mekânlarından ayıracak şekilde altı kanatlı camlı 
ahşap doğramalar ile ikiye bölünmüştür. Üst kattaki balkon sofaya dâhil edilerek, 
ileriye doğru yeni bir balkon inşa edilmiştir. Tüm bu müdahaleler sırasında renkli 
camların yanı sıra eğrisel kayıtlı ahşap doğramalar kullanılmıştır.

Mahmut Bey Köşkü’nün en dikkat çekici öğesi ise eğrisel balkon saçağıdır. İlk inşa-
sında da mevcut olduğu düşünülen bu saçak, ön cephenin orta aksında, balkonun 
üzerinde yer almaktadır. Yapıyı örten kırma çatı kesintiye uğratılarak yaklaşık bir 
metre yükseltilmiştir. Saçağın alınlığı ahşap diskler ile oluşturulmuş geometrik bir 
bezemeye sahiptir.

Paşabahçe’nin Kültür Mirası Potansiyelinin Değerlendirmesi

Beykoz ilçesine bağlı önemli bir yerleşim olan Paşabahçe, korunması gerekli pek 
çok kültür mirası barındırmaktadır. III. Mustafa’nın külliyesi, kilise ve ilkokul dı-
şında tarihî ahşap konutlar da Paşabahçe’nin kültür mirası hakkında önemli kay-
naklardır. Ayrıca iki önemli fabrikanın ortasında yer alan özgün konumu nedeniy-
le semt endüstri mirası açısından da dikkate değerdir. Öyle ki yerleşimin adı bir 
endüstri kuruluşu ve ulusal çapta bir cam markası ile özdeşleşmiştir.

Paşabahçe, bahçeler içindeki köşklerini, yokuşlar üzerindeki ahşap konutlarını, 
anıtsal yapılarını ve endüstri ile olan ilişkisini henüz tam olarak kaybetmemişken 
mevcut mimarî eserler belgelenmeli, korunmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Tüm 
mimarî eserlerin her biri tek başına kültür mirası değerinde olmakla birlikte, bir 
araya gelerek bir semti, Paşabahçe’yi ve onun fiziksel dokusunu ve kültürel geçmi-
şini oluşturmaktadır. Bu bağlamda tüm mimarî eserlerin bütüncül olarak ele alın-
ması ve semtin kentsel geçmişine dair çözümlemelerin bütüncül değerlendirmeye 
göre yapılması önemlidir.

Yerleşimin geçmişte karşılaştığı sorunlardan biri, işçi göçleri sonucunda kaçınıl-
maz olarak gerçekleşmiş olan nüfus artışının getirdiği hızlı ve yeni yapılaşmadır. 
Geniş bahçeler içinde yer alan köşkler, parsel bölünmesi ve inşa faaliyetleri nedeni 
ile zaman içinde daha sık bir doku içerisinde kalmıştır. Çağdaş konfor koşullarını 
karşılamadıkları için sahipleri tarafından terk edilerek daha düşük gelir düzeyin-
deki yeni kullanıcılara bırakılmışlardır. Yeni kullanıcılar yapıların ihtiyaç duyduğu 
bakım/restorasyon maliyetlerini karşılayamamakta, kendi fiziksel ihtiyaçlarını gi-
dermek amacıyla yapılara muhdes ekler ve niteliksiz müdahaleler yapmaktadırlar.

Yapıların özgün tasarımlarına uygun olmayan müdahaleler ile kullanılmaları, en 
azından yapıların bakımlarının yapılmalarını ve ömürlerinin uzamasını sağlamak-

tadır. Paşabahçe’deki ahşap konutlar için daha önemli olan tehdit ise terktir. Ter-
kedilerek boş bırakılan yapılar dış müdahalelere daha açık hâle gelerek daha hızlı 
kaybolmakta ve Paşabahçe’nin zaten azalmış olan kültür varlıklarının bir süre son-
ra tamamen yok olması tehdidini ortaya çıkarmaktadır (Şekil 19). Eğer yok olan 
yapılar daha önce belgelenmemişse, semtin kültürel hafızasında silinmiş bir boşluk 
oluşmakta ve kültürel geçmiş geleceğe aktarılamadığı için unutulmaktadır. Tekel 
Fabrikası’nın endüstri geçmişine dair hiçbir iz kalmadan yok edilmesi de benzer 
şekilde Paşabahçe’nin endüstri ile sıkı ilişkili olan geçmişinde büyük bir boşluk 
meydana getirmiştir. Kısmen yok olmuş olan Şişe ve Cam Fabrikası’nın endüstri 
mirası niteliğindeki yapılarının tespit edilerek korunması ve alanın cam kültürünü 
de barındıracak biçimde dönüşümüne dair uygulamaların yapılması gerekmek-
tedir. Bu uygulamalar hem metruk durumdaki alanın kamuya faydalı bir işlevle 
kullanılması hem de Paşabahçe’nin endüstri hafızasının tamamen silinmemesi için 
çok önemlidir.

Şekil 19: Metruk Ahşap Konutlar (Balcan, 2020)

Paşabahçe’nin kültür mirasının parçası olan konutlar, sivil mimarlık örnekleri ol-
duğundan dolayı 2. grup kültür varlığı niteliğinde yapılardır. Bu nedenle bazı uygu-
lamalarda yapıların özgün cephe tasarımına sadık kalınması koşuluyla iç mekânda 
değişikliğe gidilebilmekte, özgün olmayan malzemeler ile rekonstrüksiyon uygu-
lamaları yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu yapıların tescil edilmeleri, onların öz-
gün biçimleriyle korunmaları anlamına gelmemektedir. Ayrıca bazı uygulamalar 
sonucunda geniş parsellerin içerisindeki köşklerin çok yakınlarında betonarme 
apartmanlar yükselebilmekte, bu da köşklerin özgün dokularından koparak yanlış 
algılanmalarına sebep olmaktadır.

Eski döneme ait haritalarda Paşabahçe’de oldukça geniş, hatta koru sayılabilecek 
boyutlarda bahçelerin bulunduğu görülmektedir. Mahmut Bey Köşkü’nün bahçesi 
de geniş bahçelere bir örnektir. Büyük bahçelerin içerisine birbirine uzak ve birden 
çok sayıda nitelikli köşkün inşa edildiği de yapılan çıkarımlar ve ihtimaller ara-
sındadır. Zaman içinde parseller bölünmüş, üstelik aradan sokaklar geçirilmiştir. 
Devamında sokaklar boyunca apartmanların inşa edilmesi ile yüzyıldan kısa süre 
içinde dokuda hızlı bir değişim meydana gelmiştir. Bahçe içindeki ahşap köşklerin 
oluşturduğu az yoğunluklu dokunun etrafında küçük bahçeler içerisindeki konut-
ların ve apartmanların sık dokusu oluşmaya başlamıştır. Doku yoğunluğundaki ar-
tış aslında şehir genelinde yaşanmış ve yaşanmakta olan bir durumdur. Paşabahçe 
bu konuda istisna değildir.
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Ahşap konutlar ve köşkler ile birlikte sahilde de kültür mirası kaybı yaşanmıştır. 
Eski fotoğraflardaki ahşap yalıların çoğunun yerlerini restore edilmiş ya da rekons-
trüksiyon yapılmış yalılara veya yeni yapılara bıraktığı görülmektedir. Son yıllara 
kadar eski Paşabahçe İskelesi ile ikiz Rum Andonaki Yalıları arasında özgün mi-
marî özellikleriyle ayakta olan ve Paşabahçe’deki en nitelikli yapılardan biri olan üç 
katlı ahşap yalı, kısa bir süre öncesinde yıkılmıştır (Şekil 20).

Şekil 20: İkiz Rum Andonaki Yalıları ve Yanında 2012’de Yıkılmış Olan Üç Katlı Yalı’nın 1910 ve 2018 
Yıllarındaki Durumu (URL-5, URL-2)

Zaman içerisinde yok olan yapılara rağmen Paşabahçe hâlâ ciddi bir kültür mirası 
potansiyeline sahip, tarihî dokusunun genel olarak okunabildiği bir Boğaz köyü-
dür. Özgün mimarî ve kentsel dokusuna dair ipuçları veren önemli yapılar varlık-
larını korumaktadır. Merkezindeki tarihî yapıların yerini genel olarak apartmanlar 
ve hanlar almış olsa da restore edilerek veya özgün niteliklerine uygun rekons-
trüksiyonu yapılarak yeniden işlevlendirilmiş yapılar da mevcuttur. Bazı sokaklar, 
tarihî dokuyu hâlâ kısmî olarak yansıtan sokak siluetlerine sahiptir. Ancak olumlu 
özelliklerine rağmen semtin önemli koruma sorunları da vardır. Bu sorunları orta-
ya çıkaran en baştaki nedenin, Paşabahçe’nin mevcut kültür mirası potansiyelinin 
farkında olunmaması olduğu söylenebilir. Yerel halk ve diğer tüm paydaşlarda kül-
tür mirası farkındalığının olmaması, bu mimarî eserlere gerekli değerin ve özenin 
gösterilmemesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu farkındalık eksikliği nedeniyle 

yapıların terk edilmesi, niteliksiz müdahaleler yapılması ve özgün çevresel bağla-
mının değişmesi gibi koruma sorunları ortaya çıkmıştır. Bazı durumlarda ise rant 
kaynaklı nedenlerle kültür varlıkları bilinçli olarak yok edilmiştir. Tüm bu sorunlar 
da tarihî yapıların özgün niteliklerinin bozulmalarına ve hatta yok olmalarına ne-
den olmaktadır.

Sonuç

Ülke genelindeki gibi Paşabahçe’de de sivil mimarlık örnekleri kaybedilmiş, yerle-
şim dokusu kısmen değişmiştir. Zaman içinde ahşap sivil mimarlık örnekleri yıkıl-
mış, geniş bahçeler bölünerek ortaya çıkan küçük parsellere yeni yapılar yapılmış-
tır. Aile yapısının küçülmesi sonucunda çok katlı olan bu yapılar tek aile için büyük 
ve maliyetli olmaya başlamıştır. Değişen yaşam koşulları ile birlikte Mahmut Bey 
Köşkü ve benzer yapılar çağdaş konfor koşulları açısından yetersiz kalmaktadır. 
Yeni koşullara uyum sağlamak için yapılara çeşitli müdahaleler ve muhdes ekler 
yapılmış, bazı yapılar ise terk edilmiştir.

Yokuşlarda Boğaz’a yönelen ahşap konutları, bahçeler içerisinde köşkleri, yalıları, 
çeşmeleri, endüstri mirası fabrikası ve kilise, okul gibi anıtsal yapıları ile Paşabahçe 
mimarî miras çeşitliliğine sahiptir. Paşabahçe’nin ve Beykoz’un geçmiş ile kültü-
rel bağlantısının devam etmesi ve toplumsal hafızanın sürekliliğini sağlamak için 
ilçede ve semtte sayısı azalmış olan ve kültür mirası değeri taşıyan anıtsal ve sivil 
yapıların kendi özgün mimarî detayları ile korunmaları gerekmektedir. Yapıların 
tekil olarak değerlendirilmesi yerine, Paşabahçe’nin kültür mirası potansiyelini or-
taya çıkarmak ve yapıların tamamını koruyabilmek için ilçede bütüncül koruma 
politikaları geliştirilebilir.

Tespit ve belgeleme çalışmaları da koruma çalışmalarının bir parçasıdır ve yeri gel-
diğinde bir koruma yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle Paşabahçe’nin 
yok olmakta olan kültür mirasının hâlâ izi sürülebiliyor iken yazılı ve görsel kay-
naklarda detaylı taramalar, belgelerde ve arşivlerde incelemeler ve yerinde belge-
lemeler yapılarak detaylı bir envanterin çıkarılması faydalı olacaktır. Çünkü Pa-
şabahçe’nin yerleşim dokusu, anıtsal yapıları ve sivil mimarlık örnekleri üzerine 
yapılan gözlemler, tarihî çevrenin çerçevesi hakkında ancak genel çıkarımlarda bu-
lunulmasını sağlayabilmektedir. Tam anlamıyla bir Paşabahçe tablosu çizilebilmesi 
ve bütüncül koruma politikalarının geliştirilebilmesi için detaylı bir envanterleme 
çalışması yapılmalı ve Paşabahçe’nin tüm kültürel mirası tespit edilip kayıt altına 
alınmalıdır. Bu da paydaşların desteğiyle uzman bir ekip tarafından organize şekli-
de arşiv ve alan çalışmasının yürütülmesi ile mümkündür.
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Beykoz’da Üç İmam: Medineli 
Hacı Osman Efendi, Şükrü 
Kibar ve İhsan Sedef
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Özet

Bu metin, Beykoz’da vazife yapmış üç imamın hayatlarını ve 1950-1980 yılları 
arasında Beykoz’un sosyal ve dini hayatı içindeki konumlarını ele alacaktır. Araş-
tırmaya konu üç imamın, toplum nezdinde vazifelerinden kaynaklı konumlarını 
doğru bir biçimde tespit edebilmek amacıyla imamlık, dersiamlık, mevlithanlık 
gibi dini müesseselere ve bu müesseselerin o dönemin toplumu içerisinde nasıl bir 
yer edindiğine de araştırmada yer verilecektir. Birbirleriyle hoca, öğrenci ve akraba 
ilişkileri de bulunan üç imam, vefat sıralarına göre Osman Akfırat (1967), İhsan 
Sedef (1995) ve Şükrü Kibar (2013)’dır. Metnin ilk bölümünde, sözü edilen dini 
müesseselerin ne olduğu, araştırmanın odak döneminden elde edilen örneklikler-
den de faydalanılarak incelenmektedir. İkinci bölümde, üç hocanın hayat hikayele-
ri, görüşmecilerle yapılan derinlemesine mülakatlardan, arşiv araştırmalarından ve 

1  Öğr. Görevlisi, İstanbul Üniversitesi 
2  Lund Üniversitesi
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literatür taramalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda aktarılmaktadır. Üçün-
cü ve son bölümde, araştırmaya konu üç hocanın Beykoz’da bulundukları toplum 
içerisinde kurdukları gündelik hayat ilişkilerine değinilmekte, nihayet bu üç ho-
canın vazifeleri gereğince veya mahallelilik ilişkisi içerisinde kendi toplumlarıyla 
kurdukları sosyal ilişkiler bağlamında değerlendirilmektedir.

Bu metin, Beykoz’da vazife yapmış üç imamın hayatlarını ve 1950-1980 yılları ara-
sında Beykoz’un sosyal ve dini hayatı içindeki konumlarını ele alacaktır. Araştır-
manın cevap arayacağı sorular şöyledir; emeklilikleri ve vefatları üzerinden uzun 
vakit geçmesine rağmen halen saygıyla anılan bu üç hoca kimdir? Beykoz toplu-
munda nasıl bir yer edinmişlerdir? Bu imamların Beykoz dışında nasıl ilişkileri 
vardır?

1. Yöntem 

Hocaların hayatlarına ve sosyal ilişkilerine dair bilgi edinmek için farklı yöntemler 
kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla derinlemesine mülakat, arşiv taraması ve literatür 
taramasıdır.

Metnin yazarlarından İbrahim Kibar, Şükrü Kibar’ın torunudur. Dolayısıyla Şük-
rü Hoca’nın hatırası, hatıratı ve evrak-ı metrukesi öncelikli yönlendirici zemini 
sağlamıştır. Şükrü Kibar, Medineli Hacı Osman Efendi’nin talebesi, İhsan Sedef ’in 
ise teyzesinin oğludur. Fakat Medineli Hacı Osman Efendi’nin vefatı üzerinden 53 
sene, İhsan Sedef ’in vefatı üzerinden 25 sene geçmiştir. Evladı olmamış bu iki ho-
cayı doğrudan tanıyan, cemaatinde bulunmuş yahut hocalar ile doğrudan ilişkisi 
olmuş kişi sayısı oldukça azalmıştır. Bu nedenle, hocaların akrabaları yanında yedi 
isimle de irtibata geçilerek yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Hocaların imamlık hayatlarına ve imamlık vazifelerine dair sistematik ve kesin bil-
giler edinmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bulunan özlük dosyaları incelen-
miştir. Görev aldıkları camiler, göreve başlama ve bitirme tarihleri, mezuniyetleri 
ve diğer bilgiler sicil dosyalarından edinilmiştir. 

Üç hocanın da farklı alanlarda ve miktarlarda etkileri olmuştur. Bu nedenle az da 
olsa haklarında yazılmış yazılar, anılar ve hatıralar mevcuttur. Hocalara dair lite-
ratür anlamında hususi olarak Medineli Hacı Osman Efendi hakkında bir kitap, 
bir yüksek lisans tezi ve bir de lisans bitirme tezi yapılmıştır. Arif Pamuk’un hazır-
ladığı kitap, kısaca Hocanın hayatından ve menakıbından bahsetmektedir. Sefer 
Alıcı’nın 2019 yılında tamamladığı yüksek lisans tezi Medineli Hacı Osman Akfırat 
Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri başlığını taşımaktadır. Daha zi-
yade Akfırat’ın eserlerini ele alan çalışma, hayatına dair görece sınırlı bilgi barın-
dırmaktadır. Cemal Ateş’in 1998 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 
tamamladığı lisans bitirme tezi ise Akfırat’ın hayatını, ilişkilerini ve eserlerini kı-
saca ele almaktadır. Hiçbir kaynağa referans verilmeden kaleme alınan tez içinde 
çoğunlukla Arif Pamuk’un eserleri yoluyla dolaşıma giren bilgileri kayda geçmiştir. 

İhsan Sedef ve Şükrü Kibar üzerine geniş çaplı müstakil bir çalışma bulunmamak-
tadır. Fakat tanınmış bir Hafız ve Mevlithan olan İhsan Sedef üzerine, Rahmi Şen-

ses’in Bu Günün Meşhur Huffazı Kiramı ve Mevlidhanları ve Ramazan Alparslan’ın 
İstanbul Ehl-i Kur’an ve Mevlidhanları kitaplarında ikişer sayfalık kısa biyografik 
yazılar yer almaktadır. 

Hocaların hayat hikâyeleri, mevcut yazılı kaynaklar, hocaların özlük dosyaları ve 
yaptığımız görüşmeler neticesinde, araştırmanın ele aldığı dönem 1950-1980 ara-
lığı olarak tespit edilmiştir. Medineli Hacı Osman Efendi 1924-1967, Şükrü Kibar 
1947-1975, İhsan Sedef 1954-1983 yılları arasında Beykoz’da görev yapmışlardır. 
Bu yazıda hocaların göreve başlamaları öncesi ve emeklilikleri sonrasındaki hayat-
ları, hayat hikâyeleri bölümünde yer almakla beraber değerlendirmelere mümkün 
mertebe dâhil edilmemiştir. 

Yukarıda zikredilen sorular, belirlenen zamanda imamlık, müezzinlik, mevlithan-
lık, dersiamlık, vaizlik gibi hocaların icra ettikleri görevlerin, dönem içinde sahip 
oldukları anlamlara dair bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, hocaların 
hayat hikâyelerine geçmeden önce, öncelikle 1950-1980 arası dönem içinde imam-
lık, mevlithanlık, dersiamlık ve vaizlik gibi görevlerin yüklendikleri anlamlar tespit 
edilmeye çalışılacaktır.

2. Cumhuriyetin ilk yıllarında İmamlar, Vaizler, Dersiamlar, Mevlithanlar 

Cumhuriyetin ilanından sonra din, diyanet ve din eğitimi hakkında yapılan önemli 
değişikliklerden bazıları 1924 yılında Şer’iyye ve Evkaf Nezareti’nin kaldırılarak 
yerine Diyanet İşleri Reisliği’nin kurulması, Tevhid-i Tedrisat kanunun getirilmesi 
ve medreselerin kaldırılması ile 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıdır. 

Bu değişiklikler sonrasında imamlar, yeni kurulan Diyanet İşleri Reisliği tarafın-
dan atanmış ve medrese hocalarına vaiz olma hakkı tanınmıştır. Medreseler ile 
ilişkili bir unvan olan dersiamlık ve dersiamlar, bu unvana sahip olanlar tarafından 
kayd-ı hayat şartıyla kullanılmaları üzerine Diyanet İşleri Reisliği’ne bağlanmıştır. 

Bu mesleklerin çerçevelerinin kanunen muğlaklığı ve geçen yıllar içinde yaşadığı 
değişiklikler ile toplumun bu mesleklere olan bakış açılarında da değişimler ya-
şanması dolayısıyla, aşağıda bu mesleklerin, ele aldığımız dönem de dâhil olmak 
üzere Cumhuriyet’in ilk yıllarında sahip olduğu resmi sınırlar ve sosyal anlamlar 
ele alınacaktır. 

2.1. İmamlar 

Şehirlerin en küçük birimlerinin mahalle olduğu ve her mahallenin cami(ler) etra-
fında teşekkül ettiği Osmanlı şehir yapısında (Küçükaşçı ve Yel 2020) cami imamla-
rı, namaz kıldırmak ve caminin işlerini yapmak dışında, hatta daha da yoğunluklu 
olarak bölgenin idarecisi olarak görev almıştır (Beydilli 2020). Osmanlı Devleti’nde 
imam, padişah beratı ile imamlığı onanan ve imamlık yaptığı bölgedeki camide 
namaz kıldırmak ve caminin ihtiyaçlarını gidermek dışında, mahalle çocuklarının 
ilk eğitimini vermek, mahallelinin nikâhlarını kıymak, cenazelerini yıkamak, hut-
be-vaaz vermek, mahallelinin doğum-ölüm-ayrılma-yeni gelmeye dair kayıtlarını 
tutmak, mahalleli arasındaki tartışmalarda ilk irtibat mercii olmak, mahallelinin 
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dini sorularını cevaplamak ve mahallenin temizliği, korunması vs diğer ihtiyaçları-
nı gidermek gibi işlerden sorumlu olan kişidir (Beydilli 2020). 

Emevilerden Selçuklulara ve sonrasında Osmanlılara kadar farklı çerçevelerde 
birbirlerine muadil sayılabilecek şekilde devam eden imamın bu konumu, 19.yüz-
yılın ilk çeyreğinde değişmeye başlamıştır. 2. Mahmut döneminde mahallelere ve 
köylere muhtarların atanmaya başlaması yanında, vakıflara dair bir düzenleme 
gerçekleştirilerek Evkaf Nezareti kurulmuş ve vakıflar kontrol altına alınmış, bir 
kısım vakıf kapatılmış, bir kısım vakfın da gelirlerinden pay alınmaya başlanmıştır 
(Akyıldız 2020; Öztürk 2020) Bu durum, bir vakıf ile bağlantılı olarak kurulan ve 
giderlerini bu vakfın gelirlerinden karşılayan camilerin ve medreselerin ekonomik 
alanlarının ve kararlarına dair özgürlüklerinin kısıtlanması ve kısmen merkezileş-
tirilmesi anlamına gelmektedir. 

19. Yüzyıl boyunca muhtarlıkların kurulması, belediyelerin kurulması ve belediye-
cilik hizmetlerinin başlaması, yeni mahkemelerin açılması, sıbyan mekteplerinin 
ve ilk mekteplerinin yaygınlaşması, gazetelerin ve dergilerin yayınlanmaya baş-
laması, kitap yayının artması vs. gibi şehircilik, eğitim, ekonomi, kültür ve adliye 
alanlarında yaşanan çoklu gelişmelere paralel olarak imamların bu alanlardaki 
görevlerinin kademeli olarak azaldığı ve 20. yüzyıla gelindiğinde büyük oranda ca-
mide namaz kıldırıp, hutbe-vaaz veren birisi konumuna gerilediği görülmektedir. 
Fakat yine de imamların toplum nezdinde sembolik konumlarının devam etmiş ve 
cüz’i bazı idari görevler edinmişlerdir. Aynı zamanda mahalle muhtarları da zaman 
zaman imamlar arasından seçilmiştir. Bu nedenle resmi olarak ayrıştırılmış olsa da 
aynı kişinin iki vazifeyi sürdürmesi yoluyla bazı mahallelerde imamlar idareciliğe 
devam etmiştir. 

Cumhuriyet’in ilanı ile beraber 1924 yılında Diyanet İşleri Reisliği kurulduğun-
da imamların ve camilerin idaresi de bu kuruma bağlanmıştır. Fakat 1931 yılında 
yapılan değişiklik ile imamlar ile camilerin idaresi Evkaf Umum İdaresi’ne bağlan-
mıştır. Bu durum 1950 yılına kadar devam etmiş, bu tarihte Diyanet İşleri Reisli-
ği’nin adı Başkanlık olarak değiştirilmiş ve imamların ve camilerin idaresi tekrar-
dan bu kuruma geçmiştir. (Toprak 2019, s. 151)

Diyanet İşleri’ne, dolayısıyla imamlara ve vaizlere dair hukuki ilk düzenleme 1936 
yılında yapılmıştır. Sonrasında 1950 yılında bir düzenleme daha icra edilmiş fa-
kat kurumun en kapsamlı idari düzenlemesi ancak 1965 yılında yapılabilmiştir. Bu 
tarihe kadar imamlar devlet memuru değillerdir. (“Kurumsal Tarih”, 25.10.2020)

Cumhuriyet kurulduktan sonra bir kısım müderris ve dersiam farklı camilerde 
imam olarak göreve başlamışlardır. İlk etapta imamlığı tercih etmeyen fakat süreç 
içinde imam olmak isteyen medreseliler de bu alandaki yeterliliklerini gösteren 
icazetleri ile beraber imamlık yapabilmişlerdir. Bunun dışında medrese mezunu 
olmayan, dışarıdan dini eğitim almış ve imam olmak isteyenler, müftülüklerce ya-
pılan sınav-değerlendirme sonucu imam olarak atanabilmişlerdir. 

Bu dönemde imamlar merkezden atanmamaktadır. 1965’e kadar imamların sahip 
olmaları gereken nitelikler de tam anlamı ile belli değildir. Diyanet İşleri yahut Ev-

kaf Müdürlüğü tarafından imam atanamayan camiler de zaman zaman boş kalsa 
da zaman zaman da ücreti mahalleli tarafından verilerek fahri imamlar tutulmak-
tadır. 

Bu noktaya kadar, imamların tarihsel olarak geniş bir anlamı olduğu, dini bilgini-
nin devlet düzeninin temelinde yer aldığı bir düzende, bu bilgiye sahip insanlar 
olarak bu bilgiye ihtiyaç duyan, hayatlarını bu bilgilere göre yönlendiren insanların 
doğal lideri konumuna sahip oldukları ve bu durumun, resmi sınırlamalara rağ-
men Cumhuriyet döneminde de devam ettiğini söylememiz mümkündür. 16 Şubat 
1949 tarihli Selamet Dergisi’nin 74. sayısında yer alan bir yazı, olması beklenen 
ideal imam tipini şu şekilde çerçevelemektedir: 

“Hatip, cumadan cumaya minbere çıkan, eline verilen kâğıttakileri okuyuveren ve 
bunları okumakla cemaati irşâd etmiş sayılan kimse mi? Hayır hayır hayır… İmam, 
cemaatin ruhani önderidir. İbadet sırasında mihraba geçtiği zaman, cemaatin bir-
liği onun ruhunda düğümlenir. Cemiyet vicdanının uyanıklığını ve birliğini ifade 
eden ibadet, bu sayede manasını ve mahiyetini gerçekleştirmiş olur.” (aktaran Top-
rak 2019, s.119) 

Cumhuriyet Dönemi imamlarına dair vurgulanması gereken bir diğer husus da 
imamlar hakkında oluşan ve oluşturulan kötü imgedir. Ülkeyi aydınlık geleceğe 
götürecek yeni yönetimin gözünde imamlar, kötünün, eskinin, ilerleme karşıtlığı-
nın mahalle düzleminde vücut bulmuş hâlidir. 2. Meşrutiyet dönemi basın patla-
ması sonrasında şekillenmeye başlayan imamlara dair bu yaftalama, Cumhuriyet 
Döneminde artarak devam etmiş (Bein 2012, s. 36) ve meclis kürsüsünden gazete 
sayfalarına kadar çok geniş bir alanda kendisine yer bulmuştur. 

Netice itibariyle imamların Cumhuriyet Döneminde daha önce sahip oldukları 
sembolik gücü kısmen korumalarına rağmen, resmi olarak görev alanlarının iyi-
ce azaldığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında bizzat mahalleli tarafından 
yahut mahalleli ile ilişkili bir şekilde müftülükler tarafından atanan imamların, za-
man içinde merkezden atanması ve dolayısıyla mahalleli ile ilişkisi zayıf insanların 
göreve gelmesi yanında imamların geniş bir çerçevede kötülenen bir unsur olması, 
devraldıkları sembolik gücün de azalmasına sebep olmuştur. 

2.2. Dersiamlık

Halka açık ders verme yetkisine sahip müderrisler için kullanılan bir tabir olan 
dersiam, medreselerin kapatılması ve tevhid-i tedrisat kanununun kabulü nede-
niyle okul dışında özellikle dini eğitimin yasaklanmış olduğu cumhuriyetin ilk dö-
neminde, Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde bir unvan olarak kullanılmıştır (İpşirli 
2020). Medreselerin kapatılmış olduğu Cumhuriyet devrinde, dersiamların nasıl 
bir görevi olduğu konusu muğlaktır ve TBMM’de dahi tartışma konusu olmuştur 
(Yanardağ 2012, s. 259). Bu rütbe Cumhuriyet kurulduktan sonra yeniden veril-
memiş, bu unvana sahip olanlar kayd-ı hayat şartı ile bu unvanı kullanma hakkına 
sahip olmuştur.



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 12291228

Görevi belirgin olmayan dersiamların maaşları da düşüktür. Bu nedenle dersiam-
ların bir kısmı ek imamlık görevi almış yahut farklı işlerle meşgul olmuştur.3 Fakat 
bazı dersiamlar kimi zaman kendi evlerinde kimi zaman da camilerde halka açık 
dersler vermeye devam etmişlerdir4. İmamların yasaklamalara ve kovuşturmala-
ra rağmen bir ölçüde derslere devam etmeleri, dersiamların sahip olduğu muğlak 
alanın dini eğitimin yasaklı olduğu bir dönemde, medrese ilimlerini yeni talebele-
re aktarmak noktasında meşru bir ara kapı olarak işlev gördüğünü düşünmemize 
imkân tanımaktadır.

Osmanlı dönemi vaizlerinin yanında Cumhuriyet döneminde vaizlik yapma hak-
kı tanınan bir diğer zümre, medrese hocalarıdır. Belirli bir bölge içinde yahut il 
bazında vaiz olarak atanan isimler, vaizi oldukları bölgenin muhtelif camilerinde 
belirlenen vakitlerde vaaz vermişlerdir. Bu sistem bugün de aynı şekilde devam 
etmektedir. Fakat Cumhuriyet’in ilk yıllarının bir özelliği de bu durumun, döne-
min din politikaları uyarınca çeşitli riskler barındırmasından dolayı vaizler ve yap-
tıkları vaazların sıkı bir takip altında alınmasıdır.5 Bu amaçla vaizlerin, yaptıkları 
vaazların özetlerini her ay düzenli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na rapor olarak 
vermeleri istenmiştir.

2.3. Mevlithanlık

Sözlük anlamı “Mevlit okuyan kişi” olan Mevlithan, temelde Hz. Peygamber’in 
doğumu vesilesi ile ihya edilen mevlit gecesinde, Hz. Peygamber’in doğumunu 
anlatan Mevlit kitabını okuyan kişidir. Fakat Mevlit törenleri, senede bir gün ger-
çekleştirilen bir törenden ziyade toplumda daha geniş bir yer kazanarak, doğum, 
ölüm, evlilik, sünnet düğünü ve sair kutlama ve anma gibi farklı vesilelerle de icra 
edilmiştir. Bu törenlerde bir ya da birkaç mevlithanın davet edilmesi, önce Kur’an-ı 
Kerim, sonrasında ise mevlit okuması ve bazen de kasideler okuması, gelenlere ik-
ramlar yapılması, mevlithanlara ayrıca ikramlar yapılması da adet haline gelmiştir. 
Bu nedenle mevlit töreninin, bir geceye veya bir kitaba has bir tören olmasının 
ötesinde kutlama ve anma töreni formu haline geldiğini söylememiz mümkündür. 

Osmanlı’da padişah riyasetinde görkemli bir şekilde kutlanan Mevlit, 1910 sene-
sinde resmi bayram ilan edilmiştir (Özel 2020). Hz. Peygamberin doğumu anlamı 
dışındaki mevlit törenleri de toplum içinde önemli bir etkinlik türü olarak yaşa-
mıştır. Bu geniş toplumsal anma formu, Cumhuriyet döneminde de varlığını sür-
dürmüştür.

Katı dini yasakların olduğu tek parti iktidarı döneminde dahi Ramazan’da, mevlit 
gecelerinde ve sair vesileler ile yapılan mevlit törenleri (taşkınlık olmaması kay-
dıyla) engellenmemiştir. Hatta gazetelerde dahi mevlit töreni ilanlarına rastlamak 
mümkündür. Hatta bu dönemde mevlit formunun da yenilenmesine dair deneme-
ler olmuştur. (Toprak 2020, s.208)

3  Örneğin, dersiam rütbesine sahip, 1960-61 yılları arasında İstanbul Müftülüğü de yapan Bekir Haki Yener 
Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda avukatlık da yapmış, sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev almıştır. 
( Kaya 2020) 
4  Örneğin bkz. Güşen 2018 
5  Örneğin bkz. BCA. 51.5.43.9, BCA. 51.4.30.8., BCA. 51.5.46.22

Resim 1: Akşam Gazetesi, 9 Teşrinisani, 1940, s.3. Resim 2: Anadolu Gazetesi 31, 
Teşrinisani, 1936, s.2.

Bir toplumsal anma-kutlama formu olarak niteleyebileceğimiz mevlitlerin 1950 
sonrasında görece rahatlayan dini atmosfer içinde ayrı bir konum edindiğini iddia 
etmemiz mümkündür. Dini eğitimin, dini konuşmaların ve yayınların katı bir şe-
kilde yasaklandığı bir dönemin ardından insanların bu toplumsal anma-kutlama 
formunun da farklı vesileler ile çokça icra edildiği, insanların dini bir meclis içinde 
bir araya gelmelerine hizmet ettiğini iddia edebiliriz. Kendisi de imamlık, mevlit-
hanlık ve musikişinaslık yapmış olan Dr. Mehmet Ali Sarı, özellikle 1950 sonrasın-
da mevlidin bir nevi altın çağını yaşadığını, gazetelere mevlit ilanları verildiğini ve 
insanların da gelecek olan mevlithana ve mevlidin icra edileceği yere göre adeta 
mevlit beğendiklerini aktarmaktadır. (Sarı 2020) Bu talebin arzı da etkilediğini ve 
bu nedenle aynı dönemde Hafız Burhan, Hafız Kâni Karaca gibi çok güçlü mevlit-
hanların bulunduğunu söylemektedir. Bu anlamda mevlit cemiyetlerinin dönemin 
şartları içinde mevlit okunan tören anlamından ziyade, ibadetler dışında insanların 
bir araya gelmesi ve dini bir meclis oluşturması gayesi ile gerçekleştirilen tüm top-
lantıları nitelediğini iddia etmemiz mümkündür. 

Bu dönemde Hafız Kemal, Hafız Kâni Karaca gibi isimlerin okuduğu mevlitlerin 
plaklarının, sonrasında da mevlit kasetlerinin piyasaya sürülmesi, yayınlanan sı-
nırlı dini yayın içinde pek çok mevlidin bulunması6 bu ilginin bir tezahürüdür.

6  1923-1973 yılları arasında 40’tan fazla Mevlit yayına hazırlanmıştır. Bkz. Öztürk ve Topaloğlu 1975. 
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Resim 3: Kâni Karaca’ya ait bir Mevlit Plağı kapağı

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sadece mevlit kitabının okunması değil, dini bir cemi-
yet olarak icra edilen mevlit cemiyetlerinde görev alanların büyük çoğunluğu aynı 
zamanda hafızdır ve törenin içeriğinde Kur’an-ı Kerim’den aşr-ı şerifler okumak 
da gelenekselleşmiştir. Fakat Kur’an okuyuşunun güzelliği ile mevlit okuyuşunun 
güzelliği arasında da farklar vardır. (Sarı 2020) 

Hafızlık bu dönemde çeşitli medya araçları vesilesi ile görünürlük kazanmıştır. 
TRT Radyo’da dini sohbetler verilip bunların bir kısmının da kitap olarak yayın-
landığı 1950 sonrası dönemde farklı vesilelerle düzenli olarak hafızlar da Kur’an 
okumuşlardır. Bunun yanında Kur’an-ı Kerim plakları ve sonrasında kasetleri ve 
programları yayınlanmaya başlanmıştır. 

3. Hocaların Biyografileri  

1. 3.1. Mehmet Osman Akfırat - Medineli Hacı Osman Efendi (1300(h) – 10 
Ekim 1967)

Resim 4: Osman Akfırat (Tahminen 
1940’lı yıllar)

Mehmet Osman Akfırat (1300 H.) 1882/1883 yılında Medine-i Münevvere’de dün-
yaya gelmiştir. Ailesi görev vesilesi ile Medine’ye göç etmiş bir ailedir. Ailesinin 
ismi Müderrisoğlu / Beytülmüderris’tir (Düzdağ 2007 c. III: s.118; Yeşilbaş 2005, 
s.85) Burada aldığı ilk eğitim sonrasında İstanbul’a gelmiş ve 1311 yılında Nişan-
taşı’nda bulunan Hamidiye Mektebi’nden ‘aliyyülala’ derecesi ile mezun olmuştur. 
Sonrasında Çırçır Hasanzade Medresesi’ne öğrenim görmüş ve burada Kırıkkiliseli 
(Kırklareli) Âsaf Efendi’nin derslerine devam ederek 1320 yılında icazetname, 23 
Temmuz 1327 (R) / 5 Ağustos 1911 tarihinde ders verebilme şehadetnâmesi almış-
tır. 12 Şevval 1329 (H) / 6 Ekim 1911 tarihinde dersiam olarak Fatih Camii’nde ders 
ve vaaz vermeye başlamıştır. Bu esnada bir dönem Darü’l-halifetül Aliye Medresesi 
Kısm-ı Ali birinci sınıf ikinci şubesinde Arap edebiyatı hocalığı yapmıştır. 

Cumhuriyet’in ilanına kadar dersiamlık vazifesini yürüten Osman Efendi, cum-
huriyet döneminde de Fatih Dersiamı rütbesi ile görevine devam etmiştir. Osman 
Efendi dersiamlık vazifesinin yanında Beykoz Yalıköy Hacı Ali Bey Camii’nde 
imamlık yapmaya başlamıştır. Hacı Osman Efendi bu göreve Dersiamdan Rizeli 
Ferhad Efendi’nin tavsiyesi ile başlamış, daha sonra bir dönem Medine-i Münev-
vere’ye dönmeyi düşünmüş fakat bir gece rüyasında Hz. Peygamber’in kendisine, 
Medine’ye dönmemesi ve İstanbul’da kalması yönünde yaptığı ihtar nedeniyle git-
mekten vazgeçmiştir. (Pamuk 2010) 

Cumhuriyet öncesi döneme dair bilgimiz olmasa da Osman Efendi’nin sicil dosya-
sında özellikle 1930’lu yıllarda iznini geçirmek, ailesini ziyaret etmek, sağlık prob-
lemleri vs. gibi nedenlerle birkaç kez Medine-i Münevvere’ye gittiği anlaşılmakta-
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dır. 1930’larda annesi hayattadır ve onu ziyaret etme talebinde bulunmuştur. Ali 
Ulvi Kurucu’nun aktardığına göre Osman Efendi geri dönmemiş olsa da ailesinin 
fertleri Medine’de yaşamaya devam etmiştir. Kardeşi Said Müderris, onun evlatları 
Ali Müderris ve Salih Müderris’tir. (Düzdağ c.III., s.118) 

Yalıköy Hacı Ali Bey Camii imamlığı yanında Beykoz’un farklı camileri başta ol-
mak üzere Beşiktaş’ta, Kadıköy’de ve Fatih’te muhtelif camilerde vaazlar vermiştir. 
1952 yılında İmam Hatip Okulu’nda öğretmenlik yapmıştır. 

Hem görüşmecilerimizden edindiğimiz bilgilerde hem de Hacı Osman Efendi 
hakkında bulunan yazılı kaynaklardan yapılan araştırmalarda anlatı birliğinin en 
çok sağlandığı husus Hacı Osman Efendi’nin vefat ve cenaze günü ile ilgilidir. Me-
dineli Hacı Osman Efendi, 10 Ekim 1967 tarihinde bir vaaza gidecekken beyin 
kanaması geçirmiş ve vefat etmiştir. Ertesi gün Beykoz Camii’nde kılınan cenaze 
namazına oldukça geniş bir katılım olmuş, cenazesi Eyüp Sultan’a defnedileceği 
için namazdan sonra Beykoz sahilden bir kayığa bindirilerek defin için Eyüp Sul-
tan Mezarlığı’na götürülmüştür. 1332 yılında Ayşe Hanım ile evlenen Hoca’nın hiç 
çocuğu olmamıştır. 

Hoca’ya dair yazılı kaynakların ve yaptığımız görüşmelerin tamamında cenaze me-
rasimine özellikle değinilmiştir. Özetle, binlerce kişinin iştirak ettiği cenaze namazı 
sonrasında Beykoz sahili ve Boğaz’da bulunan bütün kayıklar, takalar ve balıkçı 
tekneleri cemaat tarafından kiralanmış ve Boğaz’ın yüzeyi Rumeli yakasına kadar 
cenazeyi takip eden tekneler ile dolmuştur. O kadar ki cenaze günü Dolmabahçe 
Sarayı açıklarında bulunan Amerikan filosuna ait bir firkateyn Beykoz istikame-
tinden kendilerine doğru gelen bu kalabalığı görünce durumu valiliğe bildirip bilgi 
istemiş, bir şehir büyüğünün vefat ettiğini ve bu kalabalığın merhum şahsın ce-
nazesini defnedilmek üzere taşıdığı bilgisine ulaşmış ve bunun ardından valiliğin 
de onayıyla bu yasa iştirak etmek adına tanzim atışında bulunmuştur. Nihayet bu 
Boğaz yolculuğunun ardından cenaze Eyüp Sultan’a ulaşmış ve defnedilmiştir.

Medineli Hacı Osman Efendi Basiretü’s-Salikin kitabında Medine doğumlu oldu-
ğunu ve tarikatının Nakşibendi olduğunu söylemektedir (Mehmed Osman, 1324, 
s.2). Fakat şeyhinin kim olduğu ve kendisinin de şeyh olup olmadığı tespit edile-
memiştir. Cumhuriyet döneminde talebelerine belirli zikirler tavsiye ettiği fakat bir 
seyri sülük izlemediği anlaşılmaktadır (Pamuk 2010). 

Bunun yanında Hacı Osman Efendi’nin İmparatorluğun siyaseten karışık bir dö-
neminde Fatih Medresesi’nde vazife almış olması, Mustafa Sabri, Tahirü’l Mevlevi, 
Mehmet Akif Ersoy, Ömer Nasuhi Bilmen gibi Osmanlı’nın son dönemi ve Cum-
huriyetin ilk yıllarında meşhur olan ulema ve İslamcı aydınları ile aynı dönemde 
aynı muhitlerde bulunması dikkat çekmektedir. Buna rağmen Hoca’nın, dönemin 
dergilerinde, gazetelerinde, cemiyetleri içinde ismine rastlanmamıştır. Ami Bein, 
dönem ulemasının ana hatları ile üç ana gruba ayrıldığını iddia etmektedir; ittihat-
çılar, muhalefet eylemcileri ve apolitik kesim (Bein 2012, s.145). Hoca’nın biyogra-
fisine dair edindiğimiz ve edinemediğimiz bilgiler, kendisinin bu sınıflandırmada 
üçüncü sınıfta yer aldığına işaret etmektedir.

Bugün Beykoz’da, imamlık yaptığı caminin bulunduğu sokağa ve bir kütüphaneye 
Medineli Hacı Osman Efendi’nin adı verilmiştir. Aynı şekilde Sarıyer Hacı Osman 
Mahallesi’nde Hacı Osman Efendi adına yaptırılmış bir cami mevcuttur. 

3.1.1. Eserleri 

Medineli Hacı Osman Efendi’nin yayınlanmış / yayınlanmamış eserleri konusunda 
bir karışıklıktan bahsetmemiz mümkündür. Telif eserlerinin yanında, sohbetlerin-
den derlenen pek çok eseri de vardır ve geçen zaman içinde, bazı eserler başka 
eserlerin içine girmiş, risale şeklinde basılan sohbetler birleştirilerek daha büyük 
ciltler haline getirilmiştir. Aşağıda Hoca’nın tespit edilen eserlerinin ilk baskıları 
yazılmıştır.

Hacı Osman Efendi, Osmanlı’nın son, Cumhuriyeti’n ilk yıllarında iki eser yayın-
lamıştır. Bunlardan ilki 1340 yılında Türkçe olarak kaleme aldığı Necatül Melhuf 
(Mahmud Bey Matbaası) isimli eseridir. Bu kitap ilk defa 1967 yılında Şükrü Kibar 
tarafından tercüme edilerek aynı isimle yayınlanmıştır.

Bir diğer yayınlanan eseri, 1341 yılında Arapça olarak kaleme aldığı Basiretüs-Sali-
kin vehteke’l mâkirin min ‘ulemassûi ve’l meşayih el mübtedi’in (Mahmud Bey Mat-
baası) başlıklı eseridir. Bu kitap 1974 yılında Erenlerin Kalp Gözü ismiyle Ali Arslan 
tarafından tercüme edilmiştir. 

Hoca’nın hayatındayken Latin harfleri ile yayınladığı iki kitabı ise Kur’an-ı Kerim’de 
Beş Vakit Namaz Yoktur Diyenlere Cevap ve Ebu Eyyub-u Ensâri Hz.’nin Menâkib 
ve Tercüme-i Hali (Ahmet Said Matbaası 1959) başlıklı kısa bir risale ile Hayat 
Safhalarını ve Bilgileri Zevk-Safanın Selameti ve Tatlı Yolları (Ahmet Said Matbaası 
1963) kitabıdır.

Osman Akfırat’ın dergilerde rastladığımız bir yazı dizisi ve bir yazısı vardır. 1948 
Yılında Salih Yeşil’in dile getirdiği görüşlerin doğurduğu tartışmaya (Özalp 2020) 
iştirak etmiş ve “İlme ve Ulemaya Açık Mektup” Başlıklı bir yazı dizisi yayınlamış-
tır. Bu yazılar Doğru Yol dergisinin 41, 42, 43, 46, 48, 49, 52, 54. sayılarında yer 
almıştır. Bu yazı dizisinin yanında İslam’ın Nuru Dergisinin Nisan 1952 tarihli 12. 
Sayısında “Ticaretin Faziletleri” başlıklı bir yazısı bulunmaktadır. 

Öğrencileri tarafından sohbet ve derslerinden derlenen eserleri şöyledir;

- İbn-i Sina’nın Kur’an-ı Kerim Tefsiri Muvaziat Sure-i Şeriflerinin Şerhi. İstanbul: 
Temiz İş Matbaası, 1967

- İstiğfar – Mehdi Resûl – Rih’ul Ahmer dâ’ül ekber risaleleri (A. Pamuk, Nşr.). 
İstanbul: Fatih Matbaası, İstanbul 1968 

- Kıyamet Bahsi (haz. ve trc. Şükrü Kibar). İstanbul: [Y.Y] 1968 

- Kıymetli va’azlar ve Tıbb-ı Nebev’den Şifa Öğütleri (Ş. Kibar, trc.). İstanbul: De-
mir Kitapevi 1971

- Salavat-ı Şerife risâlesi (A. Pamuk der.). İstanbul: Pamuk Yayınları, 1973.
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1.2. Şükrü Kibar (1929- 2013) 

Resim 5: Şükrü Kibar (1970’li yıllar)

Şükrü Kibar, her ikisi de Abhazya göçmeni olan Fazlı Bey ile Fahriye Hanım’ın 
üçüncü evladı olarak Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Çakallık köyünde 1929 yı-
lında dünyaya gelmiştir. Şükrü Kibar dokuz yaşında babasını, hemen akabinde on 
bir yaşında da annesini kaybederek erken yaşta hem yetim hem öksüz kalmıştır. 
Annesi ve babasının vefatından sonra kısa bir süre kendisinden yaklaşık on yaş 
büyük olan ablasıyla köyde yaşayan Şükrü Kibar on iki yaşında ilkokulu Hendek’te 
bitirdikten sonra Beykoz’a, dayısı Paşabahçe İncirköy Camii İmamı Hacı Şevket 
İnler’in yanına gelmiştir.

Hem Şükrü Kibar’ın hem de İhsan Sedef ’in akrabası olan Muhammed Sedef, Şük-
rü Hoca ve İhsan Hoca’nın ilk Kur’an derslerini Hendek’te köylerindeki bir hoca-
nın evinde aldıklarını aktarmaktadır (Sedef 2020). Şükrü Kibar da çocukluğunda 
Kur’an öğrenmeye karşı büyük bir istek beslediğini, gizli gizli tarlalarda hafızlık 
yapmaya başladığını aktarmıştır. Yine aynı şekilde, Şükrü Kibar’ın kızı olan Zehra 
Erzurumlu’nun aktarımına göre; babasının, anne ve babasını kaybetmesinin aka-
binde, köylünün hakkında kaygılanmasını ve olumsuz düşünmesini de engellemek 
amacıyla dini eğitime daha da çok eğilmiş hatta çocuklar köy bahçelerinde oynar-
ken, çocukların sesini duyup etkilenmemek için onlardan uzaklaşarak gizli gizli 
ezber yapmıştır. 

Dayısının yanında ilk dini eğitimini tamamlayan Şükrü Kibar, yine onun görev 
aldığı camide 1947-1949 yılları arasında müezzin vekilliği yapmıştır. Bu görevi 
sonrasında 2 yıl askerlik yapan Kibar, askerlik dönüşünde Medineli Hacı Osman 
Efendi’nin teşviki ile yaptırılan (Karaahmetoğlu 2020) Beykoz Gümüşsuyu Merkez 
Camii’nde imamlık, caminin yanında açılan Kur’an kursunda da fahri Kur’an kur-

su hocası olarak görev yapmıştır. 1952 yılında Fatih Müftülüğü tarafından açılan 
kadrolar için yapılan imamlık imtihanını kazanan Şükrü Kibar, 1960 yılında ise 
Beykoz Çubuklu Camii İmam ve Hatibi olarak göreve başlamıştır. 

Üç çocuğu olan Şükrü Kibar, çocuklarının okul eğitim için her gün İstanbul’un 
farklı yerlerine uzun mesafe yolculuklar yapmaları sebebi ile 1975 yılında Bey-
koz’dan ayrılmış ve becayiş yaparak Üsküdar Divitçiler Camii’nde göreve başlamış-
tır. 1976 yılında hac farizasını yerine getiren Kibar, 1978 yılında Üsküdar Kurban 
Nasuh Camii İmamı olmuş, 1981 yılında da emekliye ayrılmıştır. 

Emekliliği sonrasında Üsküdar’da Gülfem Hatun Camii, İskele Camii, Kara Davud 
Camii, Valide-i Atik Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Camii gibi muhtelif camilerde 
vaizlik yapan Şükrü Kibar, vaazların yanında Üsküdar Fazilet Koleji’nde de dersler 
vermiştir. (H. Kibar 2020). 1995 Yılında memleketi Hendek’in Soğuksu köyüne ta-
şınan Şükrü Kibar, 2006 yılında Hanımı Elmas Kibar’ın vefatı sonrasında hayatının 
bir kısmını Üsküdar’da, bir kısmını Hendek’te geçirmiştir. 17 Aralık 2013 tarihinde 
Hendek’te vefat eden Şükrü Kibar’ın kabri Soğuksu köyündedir.

İlk dini eğitimini dayısından alan Şükrü Kibar, Beykoz’da Medineli Hacı Osman 
Efendi ile tanıştıktan sonra vefatına kadar onun vaazlarını takip etmiş ve özel ders 
halkası içinde yer almış, en yakın talebelerinden birisi olmuştur. Hoca’nın vefatı 
öncesinde kütüphanesinin bir kısmını talebesine bırakması bunun önemli bir gös-
tergesidir. Şükrü Kibar Hacı Osman Efendi’den özellikle Arapça, Fıkıh ve Hadis 
dersleri almıştır. Bu alanda ihtisas yapan Kibar, Kur’an hafızlığı yanında hadis ha-
fızlığı da yapmış ve Kütüb-ü Sitte’nin büyük bir kısmını ezberlemiştir. 

1.2.1. Eserleri

İbretli Kıssa ve Dini Fıkralar. İstanbul: Sinan Matbaası. 1968

Resulullah’ın Nurlu Öğütleri. İstanbul [Y.Y] 1970

1.3.  İhsan Sedef. (1931-1995)

Resim 6: İhsan Sedef (1950’li yıllar ?) 
(Sarı 2016 s.252)
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1931 yılında Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Çakallık köyünde dünyaya gelen İh-
san Sedef, erken yaşta teyzesinin oğlu Şükrü Kibar gibi Beykoz’a, dayısı Hacı Şevket 
İnler’in yanına gelmiştir. İlkokulu burada tamamlamış ve 1947 yılında dayısının 
yanında hıfzını ikmal etmiştir. Bu esnada Paşabahçe Cam Fabrikası’nda çalışmıştır.

İhsan Sedef, 1947 yılında tamamladığı hafızlığı sonrasında önce Medineli Hacı 
Osman Efendi’den dersler almıştır. Nuruosmaniye Camii İmamı Hasan Akkuş’tan 
tâlim, tecvit ve kıraat dersleri almış, hemşerisi Beyazıt Camii İmamı Abdurrahman 
Gürses’in derslerine devam etmiştir. 1954 yılında göreve başladığı Beykoz Camii 
Baş İmamı, Medineli Hacı Osman Efendi’nin talebelerinden Ali Pamuk’tan sarf, 
nahiv dersleri alan Sedef, aynı zamanda Ağa Camii imamlarından Kemal Tezer-
gil’den de musiki dersleri almıştır. (Alparslan 2016, s.113) 

1951 yılında askere giden İhsan Sedef, askerlik dönüşü açık kadrolar için açılan 
imtihanı kazanmış ve 1954 yılında Beykoz Camii olarak bilinen Serbostanî Musta-
fa Ağa Camii’nde yardımcı müezzin olarak göreve başlamış ve daha sonra burada 
imamlık yapmıştır. 1983 yılında emekli olana kadar bu camide görev yapan İhsan 
Sedef, emekliliği sonrasında gelen davet üzerine ABD’ye giderek New York’ta Mes-
cid-i Nur’da imamlık ve Kur’an hocalığı yapmıştır. ABD’den dönmesini müteakip 
geçirdiği kalp krizi sonrasında 1995 yılında vefat etmiştir7. Ailesi tarafından mem-
leketine götürülmek istenen naaşı, cemaatin yoğun isteği üzerine Beykoz Keme-
rüstü Kabristanlığı’na defnedilmiştir. 

Dönemin hafız ve musikişinasları arasında önemli bir yer edinen İhsan Sedef, za-
man zaman TRT Radyo için de Kur’an okumuştur. Dönemin dini atmosferi içinde 
özellikle Ramazan aylarında, dönemin en meşhur musikişinasları, mevlithanları ve 
hafızlarının davet edildikleri cemiyetlerde İhsan Sedef de en itibarlı üyeler arasın-
da yer almıştır (Sarı 2020). İhsan Sedef (muhtemelen) 1970’li yıllarda Karagümrük 
Cerrahi Tekkesi Şeyhi Muzaffer Özak’a intisap etmiş ve burada da musiki meşkle-
rine devam etmiştir. 

1973 yılı Ramazanında görevli olarak Belçika’ya giden İhsan Sedef, 1973-76 yılları 
arasında her sene Hacca gitmiştir. 1977 yılında Batı Almanya, 1978 yılında ABD’ye 
bir seyahat gerçekleştirmiş, 1979 yılında Nureddin Camii ve Türbesini Koruma 
Derneği mensuplarına gelen davete icabet ederek ABD’ye gitmiştir. Aynı şekilde 
1980 yılında gelen davete ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından izin verilmemiş-
tir. 

Yayınlanmış kitabı bulunmayan İhsan Sedef ’in ismi bugün Beykoz’da bir parka 
verilmiştir. 

3. Gündelik hayatın içinde imamlar 

Bu bölüm hocaların, camilerinin bulunduğu semt ve semt sakinleri ve Beykoz ile 
kurdukları ilişkiye odaklanacaktır. Bu bölümde öncelikle hocaların gündelik hayat 
içinde kurdukları ilişkilere, ekonomik ilişkilere ve Beykoz ile ilişkilerine değinile-

7  Vefatı sonrasında Safer Dal’ın kaleme aldığı şiir için Bkz. Dal, S. (2009). Muhibbi Dîvanı. İstanbul: Kaknüs 
Yayınları, s.82-83.

cek sonrasında temel vazifeleri olan imam hatiplikleri hakkında anlatılar değerlen-
dirilecektir. 

1.1. Komşuluk ilişkileri – Cemaat ile ilişkiler 

Bahse konu üç hoca, camilerdeki vazifelerinden önce bulundukları mahallenin bir 
ferdidir. Mahallenin tanımını “Ailelerin ve kişilerin birbirleriyle kurdukları yoğun, 
gündelik ve yüz yüze ilişkiler yumağıdır.” (Behar, s.290) olarak ele alırsak hocala-
rın da bulundukları semt içindeki ilişkilerine gündelik ilişkilerinden başlamamız 
yerinde olacaktır. 

Bu konuda hayatlarında Hacı Osman Efendi ile karşılaşan bütün görüşmecilerimi-
zin aktardığı ortak nokta, Hacı Osman Efendi’nin namazlardan yahut vaazlardan 
sonra bir çay ocağında yahut mahalleliden birisinin dükkânında oturarak insanla-
rın sorularına cevap verdiği, sorunlarını dinlediğidir. Yine bu cami sohbetlerinin 
ardından mahallelinin hocaya teveccüh gösterdiği, bir kısmının evlerine özel ola-
rak yemeğe davet etmeye çalıştığı aktarılmaktadır. Muhammet Sedef çocukluğun-
da bir Ramazan günü iftara az vakit kala babasının Hacı Osman Efendi ile beraber 
eve iftara geldiğini aktarmıştır. Sedef ’in babası yolda Hoca’yı görmüş ve ısrar etmiş, 
Hoca da kabul edince habersiz misafir olarak evlerine gelmiştir. Muhammed Se-
def annesinin bu durumdan hem hoşnut olduğunu hem de daha iyi bir hazırlık 
yapmak isteyip yapamadığı için hüzünlü olduğunu fakat yine de gün sonunda, ho-
canın da gayet mütevazı iftar sofrasını hiç yadırgamadan iftarını yapıp ayrıldığını 
aktarmıştır. 

Yapılan mülakatların bir diğer ortak noktası, mahallenin içinde yaşayan fertler ol-
malarına, yani mahalleli ile gündelik ilişkiler kurmalarına, yani özel hayatlarını da 
kısmen bilmelerine rağmen insanların hocalara duydukları saygının azalmadığı, 
bilakis her daim varlığını koruduğu yönündedir. Meşhur isimleri yakından tanıyan 
insanların genellikle, “davulun sesi uzaktan hoş gelir” sözü mucibince, yakın tanı-
şıklıklarından dolayı pek çok hata ve eksik gördükleri, sevgilerinde azalma olduğu 
görülmektedir. Fakat farklı konum ve çevrelerden görüşmecilerimizin ortaklaştığı 
nokta, hocaların bulundukları mahallelerde her zaman saygı ile anıldıkları yönün-
dedir. 

Örneğin bir dönem Beykoz Müftülüğünde çalışmış olan Nevzat Kaya, müftülük 
ile Beykoz Camii’nin komşu olmasından dolayı İhsan Sedef ile yakın bir ilişkileri 
olduğunu aktarmıştır. Kaya, öncesinde ve sonrasında diyanet ve İlahiyat camiasın-
dan pek çok kişi tanımasına rağmen, İhsan Sedef gibi örnek aldığı bir imama rast-
lamadığını söylemiştir. Hoca’nın tavrı, duruşu, insan ilişkileri ve hayatının bütün 
yönleri ile örnek bir insan olduğunu aktarmıştır.

Hocalara duyulan saygının bir göstergesi olarak Şükrü Kibar’ın kızı Zehra Erzu-
rumlu ve Çubuklu’dan Mehmet Bey Medineli Hacı Osman Efendi’nin mahalleye 
gelişine dair anlattıkları iki olay dikkat çekicidir. Mehmet Bey, Çubuklu Camii ya-
nında bulunan geniş arazide zaman zaman içki içildiğini fakat içki içenlerin Me-
dineli Hacı Osman Efendi’yi gördüklerinde ellerindeki şişeleri sakladıklarını ve 
hürmetle ayağa kalktıklarını aktarmıştır. Aynı şekilde Zehra Erzurumlu da çocuk-
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ken mahalleye Hacı Osman Efendi geldiğinde, mahallede oyun oynarken bile ses 
çıkarmamaya dikkat ettiklerini aktarmıştır. 

Selahattin Özpalabıyıklar, mahallelerinde her akşam içki içmesi ile meşhur, zama-
nında hafızlık yapmış sesi çok güzel Şakir isminde bir komşuları olduğunu, Şükrü 
Kibar Hoca’nın Şakir Bey’i zaman zaman minareye çıkartarak ezan okuttuğunu 
aktarmıştır. Bu anı, hocaların da mahalleliyle davranışlarına yahut dünya görüş-
lerine bakmaksızın canlı bir ilişki kurduklarını gösteren bir anı olması sebebiyle 
dikkat çekicidir. 

Nevzat Kaya, Beykoz’daki pek çok kişi gibi kendisinin de Medineli Hacı Osman 
Efendi’nin camiden çıktığında sokağın başında insanların onu alıp arabalarına 
bindirmek için sıraya girdiğini gördüğünü aktarmıştır. 

1.2. Ekonomik ilişkiler 

Hocaların mahalleli ile doğrudan ve dolaylı pek çok ekonomik ilişki içine girdikleri 
ve bu ilişkilerde mahalleli tarafından örnek alınası bir tutum içinde oldukları göz-
lenmiştir. Aynı şekilde hocaların, mahalleli nezdindeki güven ve itibarlarını kulla-
narak ekonomik ilişkiler geliştirdikleri görülmektedir. 

Yukarıda ele alındığı gibi Cumhuriyet döneminde imamlık müessesesi farklı saf-
halardan geçmiş ve genellikle imamlar ekonomik olarak zor durumda olmuşlardır. 
Yine dönemin şartları gereği dini eğitim, mevlit, dini nikâh vb. süreç ve törenler 
vesilesi ile hocalar davet edilmektedir. Hocaların büyük çoğunluğu bu törenlere 
katılım için belirli miktarlarda para almaktadır. Dolayısıyla hocaların ekonomik 
ilişkileri düşünüldüğünde dikkate alınması gereken bir nokta da dini hizmetler 
karşılığı para alıp almadıklarıdır. Üç hoca ile ilgili de anlatılar, hocaların mahalleli 
ile ilişkilerini resmi vazifeleri ile sınırlamadıkları, dini yaşantıyı ve hizmetleri bir 
hayat düsturu olarak benimsedikleri ve bu konuda girdikleri ilişkiler üzerinden 
ekonomik kazanç elde etme gündemlerinin olmadığını göstermektedir. Bu durum 
mahallelinin hocalara ekonomik anlamda güven beslemelerine sebep olmaktadır. 

Bu konudaki mülakatlardan edindiğimiz en dikkat çekici olay ise Şükrü Kibar’a 
aittir. Kızı Hatice Kibar’ın naklettiğine göre Şükrü Hoca mahalleden tanıdığı biri-
ne kefil olmuştur. Kefil olduğu ismin borcunu ödememesi sonrasında Şükrü Hoca 
evini satarak borcu ödemiştir. Hatice Kibar, bu kefilliğin resmi bir kefillik olmadı-
ğını, dolayısıyla babasının bu kefilliği yok sayabileceğini yahut borçluyu bir şekilde 
bularak borcunu tahsil etmeye gayret edebileceğini fakat Şükrü Hoca’nın bunlar 
yerine evini satarak borcu ödemeyi tercih ettiğini, diğer alternatifleri bir hoca ola-
rak kendisine yakıştıramadığını aktarmıştır. 

Hocaların cemaat ile ekonomik ilişkilerinin bir yönü de cami yaptırmak ve öğren-
ci yetiştirmek için cemaatten para bulmalarıdır. Örneğin Medineli Hacı Osman 
Efendi, camisi olmayan mahallelere cami yapılması için cemaati teşvik etmiştir. Bu 
şekilde yapılan camilerden bir tanesi, Şükrü Kibar’ın da ilk görev yaptığı cami olan 
Gümüşsuyu Camii, bir diğeri de Karagöz Sırtı Camii’dir. 

Hocaların cemaatlerini öğrencilere yardım konusunda teşvik etmesi hususunda 
Mehmet Karaahmetoğlu Hoca’nın hayat hikâyesi yerinde bir örnek olacaktır. Meh-
met Karaahmetoğlu, Gönenli Mehmet Efendi’nin yanında başladığı hafızlık eği-
timini uzak mesafeden ve maddi imkânsızlıklardan dolayı devam ettiremeyince, 
Gümüşsuyu Camii yanında açılan Kur’an kursundan haberdar olur ve Şükrü Kibar 
ile görüşür. Gümüşsuyu Camii Kur’an Kursu, resmi bir kurs olsa da bir odadan 
müteşekkildir ve masrafları, hocaları ve mahalleli tarafından karşılanmaktadır. Bu 
nedenle kalacak yer ve öğrenciler için yemek imkânı sunmamaktadır. Şükrü Kibar 
Hoca bu talebe için mahalleden varlıklı birisi ile görüşmüş ve öğrenci için kalacak 
yer ve yiyecek temin etmesini istemiştir. Mezkûr esnaf da Mehmet Hoca için bir 
lokanta ile konuşarak öğrencinin her gün burada yemek yemesini sağlamış ve Bey-
koz’da bulunan bir odasını öğrenci için ayarlamıştır. Bunun üzerine Mehmet Hoca 
talebe olarak Şükrü Hoca ile hafızlık eğitimine başlamıştır. Bir süre sonra istidat 
göstermesi üzerine mezkûr esnaf Mehmet Hoca’ya kendi evinde bir oda ayarlamış 
ve kendi sofrasında yemesini temin etmiştir. Bu yardımlar neticesinde Mehmet 
Hoca hıfzını tamamlamıştır. 

1.3. İmamların Beykoz ile ilişkileri

Ele aldığımız üç hoca da Beykoz doğumlu değildir. Medineli Hacı Osman Efendi 
hayatının ilk yarısını Beykoz dışında geçirmiş, diğer iki hoca ise erken yaşlarda 
Beykoz’a gelerek eğitimlerini ve ilk görevlerini burada almışlardır. Buna rağmen 
üç hoca da bulundukları muhitte meşhurluk edinmiş ve vefatlarının ardından Bey-
kozlu olarak meşhur olmuşlardır. Buna sebep, Beykoz’da bulundukları dönemde 
kurdukları ilişkilerdir. 

Örneğin, Medineli Hacı Osman Efendi’nin öğrencisi ve akrabası olan Ali Murat 
Daryal şöyle bir anısını nakletmektedir; 

“Uzun yıllar önce Yalıköy açıklarında bir petrol tankeri ateş topu gibi yanmakta ve 
hatta Yalıköy sahiline 40-50 metre kadar da sürüklenmekte idi. Yangından gelen 
alevlerin sıcaklığı yola vurmakta ve hatta kavurucu bir hal almış iken Hacı Osman 
Efendi’nin ailesini bizim eve aldık, kendisi, ‘Ben gelmem, Beykozlu Müslümanları 
bu halde bırakamam, yanarsam da onlarla beraber yanarım, Ölümüm de kalmam 
da Beykozlularla birlikte olacak’ cümlesini sarf etti.” (Medineli Hacı Osman Akfırat 
Yâd Edildi, 2007) 

Hocaların Beykoz’u benimsemeleri gibi Beykozluların da hocaları benimsemeleri 
noktasında Medineli Hacı Osman Efendi ve İhsan Sedef ’in cenaze merasimleri ör-
nek gösterilebilir. Yukarıda da değindiğimiz gibi Medineli Hacı Osman Efendi’nin 
cenaze merasimine Beykoz halkı çok büyük bir teveccüh göstermiş, binlerce insan 
katılmış ve Eyüp’e gidecek naaşı takip etmek için sahil hattındaki bütün kayıklar 
sevenleri tarafından kiralanmıştır. 

Hoca’nın vefatı sonrası Necat’ül Melhuf isimli kitabı Şükrü Kibar tarafından yayına 
hazırlanarak bastırılmıştır. Kitabın tevzi yeri Çubuklu Camii’dir ve kitabın ikinci 
baskısının girişinde Şükrü Kibar’ın belirttiği üzere, on bin nüsha olarak yapılan ilk 
baskı, bir sene dolmadan tükenmiştir. Bu durum Hoca’nın Beykoz ve çevresinde 
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sahip olduğu meşhurluğa ve ilgiye önemli bir örnektir. 

İhsan Sedef Hoca’nın cenazesi de ailesi tarafından memleketi olan Sakarya’ya götü-
rülmek istenmiş fakat Beykoz halkı Hoca’nın mezarının Beykoz’da olması yönünde 
büyük bir ısrar gösterince naaşı Beykoz’da defnedilmiştir. 

Bu noktada, mülakatlarda vurgulanan noktalardan bir tanesi, Beykoz’un İstan-
bul’un merkezine uzak olması dolayısıyla bir nebze tecrit edilmiş olduğu ve bu ne-
denle burada yaşayan hocaların burada kalması konusunda ısrar edildiğidir. Zira 
Beykozlular dini sohbetler, vaazlar ve dersler için başka ilçelere kolaylıkla gideme-
mekte, ayrıca hocalar ile hususi bağlar geliştirmiş olduklarından, iki taraflı olarak 
hocaların burada olmasına ayrıca önem verilmektedir. 

1.4. Vaazlar, hutbeler ve dini eğitim

Birinci bölümde değinildiği gibi ele aldığımız dönem içinde vaazlar, hutbeler, mev-
litler ve dini eğitim konusunda Cumhuriyet’in ilk yıllarına göre daha fazla etkile-
şim vardır. Bu dönemde hocalar farklı camilerde ve ilçelerde vaazlar vermekte, aynı 
zamanda muhtelif vesileler ile tertip edilen cemiyetlere katılmaktadır. Vaaz ve irşâd 
faaliyetleri ile hem İstanbul’da hem de Beykoz’da meşhur olan Hacı Osman Efendi, 
Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer, Fatih gibi ilçelerde de vaazlar vermiştir. 

Bir önceki bölümde değindiğimiz gibi bu durum, dışarıya görece kapalı yapısı ne-
deniyle Beykoz içinde daha yoğundur. Hacı Osman Efendi, Beykoz’un pek çok ca-
misinde vaaz vermiştir. Zehra Erzurumlu’nun vurguladığına göre Medineli Hacı 
Osman Efendi özellikle yeni kurulan mahallelerde cami inşasını ve irşâd faaliyetle-
rinin yapılmasını ayrıca önemsemektedir. Bunun en bariz örneği olarak Beykoz’un 
karşı kıyısında yeni kurulan bir semt olan Hacıosman semtinde vaazlar vermesini 
örnek gösterebiliriz. Zehra Erzurumlu Hacıosman semtinin isminin Hacı Osman 
Efendi’den mülhem olduğunu iddia etmiştir. Bu bilginin doğruluğunu teyit ede-
memiş olsak da bugün Hacıosman semtinde, metro durağına çok yakın mesafede 
Medineli Hacı Osman Efendi adına bir cami mevcuttur. Verdiği vaazların yanında 
ve etkisi ile Hacı Osman Efendi’nin, dönem İstanbul’unda önemli bir konumu ol-
duğunu iddia etmemiz mümkündür. Osman Efendi’nin, yukarıda da değindiğimiz 
gibi son dönem Osmanlı ulema neslinden olması dolayısıyla sahip olduğu ilişkiler 
yanında, Gönenli Mehmet Efendi8 ve Mahir İz9, gibi dönemin önemli hoca ve mü-
nevverleri ile de ilişkisi olduğu bilinmektedir. Fakat bu ilişkinin ne düzeyde ve ne 
şekilde sürdürüldüğü şimdilik muğlaktır.

Aynı şekilde daha sık ve yer yer düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerden birisi 
mevlit törenleridir. Nevzat Kaya, İhsan Sedef Hoca’nın Beylerbeyi’nden başlayarak 
Beykoz dâhil olacak şekilde bu bölgede yapılan bütün mevlit cemiyetlerine katıl-
dığını aktarmaktadır. Bu alanda dönem içinde anılan isimlerden birisi olan İhsan 
Sedef, zaman zaman radyoda Kur’an tilaveti de icra etmiştir. (Sarı 2020) 1970’li 
yıllarda ise Muzaffer Özak’ın yurt dışında gerçekleştirdiği ayinlerde bulunmuş, 
emekliliği sonrasında ABD’de imamlık yapmıştır. Bu imamlığı esnasında ayrıca 

8  Bu ilişkiye dair bkz. Çıtlak, F. (2017). Nur Kandili Veli Gönenli Mehmed Efendi. Sufi Kitap, İstanbul. s.143-146
9  İz, M. (2013). Yılların İzi (5.Baskı). Kitabevi, İstanbul. s, 325 ve 349

yeni mühtedilere ilk dini eğitimlerini ve kıraat eğitimi vermiştir.

Dönemin cemiyetlerinden bir diğeri, hafızlık cemiyetleridir. Örneğin Mehmet Ka-
raahmetoğlu 1953 yılında gerçekleştirilen hafızlık merasimi için Şükrü Hoca’nın 
İstanbul’un bütün meşhur hocalarını davet ettiğini, dönemin Reis’ul-kurrası başta 
olmak üzere pek çok hocanın bu davete iştirak ettiğini ve bu vesile ile Beykoz’da 
büyük bir ihtifal olduğunu aktarmıştır. Mehmet Ali Sarı da Paşabahçe İncirköy Ca-
mii’nde her sene Kur’an cemiyetleri yapıldığını aktarmaktadır (Sarı 2016, s.329)

Hocaların kendi gençliklerinde ve imamlık sonrası hayatlarında talebe yetiştirme-
ye önem verdiklerini göstermektedir. Medineli Hacı Osman Efendi’nin talebelerin-
den olan Ali Murat Daryal, Hacı Osman Efendi’nin kendisine, ‘Eğer Allah’ın senden 
razı olmasını istiyorsan ardından 10 Müslüman bırak’ diye tavsiye verdiğini ak-
tarmaktadır (Hacı Osman Akfırat Efendi Yâd Edildi, 2020). Medineli Hacı Osman 
Efendi genele hitap eden vaazlarının yanında özel olarak da öğrenci yetiştirmeye 
çalışmıştır. Şükrü Kibar, Beykoz Camii İmamı Ali Pamuk, Ali Yalçın gibi hocalar 
Beykoz’da imamlık yapan Hacı Osman Efendi’nin yetiştirdiği öğrencileridir. Ele 
aldığımız hocalardan Şükrü Kibar da İhsan Sedef de ilkokul mezunudur ve hem 
hafızlıklarını hem de dini eğitimlerini bire bir hocalardan aldıkları dersler yoluyla 
edinmişlerdir. Kendileri de vazifeleri dâhilinde olsun olmasın mahallelerindeki ço-
cukların ilk dini eğitimlerini sağlamaya çalışmışlardır. Şükrü Kibar, ilk görev yeri 
Gümüşsuyu Camii’nin yanına resmi bir Kur’an kursu açılmasını sağlayarak bu eği-
timi resmi yollardan vermeye çalışmış, fakat Çubuklu Camii’nde de özel dersler 
vermiştir. Çubuklu’dan Mehmet Bey, özellikle kış günlerinde erken kılınan yatsı 
namazı sonrasında bir grup arkadaş olarak Şükrü Kibar’a geldiklerini ve ders yap-
tıklarını aktarmıştır. Hatice Kibar da babasının mahallenin gençlerinin toplandığı 
yerlere giderek onlara en azından ilk dini bilgileri vermek için camiye gelmelerini 
temine çalıştığını aktarmıştır. 

Hocaların camilerde verdikleri vaaz ve hutbelerin de cemaat tarafından ilgiyle ta-
kip edildiği aktarılmıştır. Muhammed Sedef, Şükrü Kibar’ın hutbe ve vaazları için 
özel olarak çalıştığını, Ayet ve Hadislerin ağırlıklı olduğu, cemaati sıkmayacak, kısa 
cümleleri tercih ettiği hutbeler hazırladığını ve bu nedenle vaaz ve hutbelerinin çok 
kalabalık bir kitle tarafından dinlendiğini aktarmıştır. (Sedef 2020) 

4. Sonuç 

Bahse konu üç hocanın gerek vazifeleri sebebiyle bulundukları ortamlarda gerekse 
Beykozlu olmalarından mülhem komşuluk, mahallelilik ilişkilerine tanık olmuş, 
hocaların meclislerinde bulunmuş ve benzeri sebeplerle bu dostlukları geliştirmiş 
insanlarla yaptığımız mülakatlardan edindiğimiz sonuç ve intibaa bu hocalarımı-
zın Beykoz ve Beykozlularla kurdukları ilişkinin vazifeleri sebebiyle olması bek-
lenenin çok ötesine geçtiği yönündedir. Bu ilişki en temelde ve beklenildiği gibi 
hoca-cemaat ilişkisi olmakla birlikte, çoğu zaman camii/kurs dışına da sarkan, eko-
nomik ve sosyal boyutları da olan bir yakınlık olarak gözlemlenmiştir. 

Bu gözlem, yalnızca araştırmamıza konu olan üç hocanın yüklendiği bir istisna 
olmasının yanında, ele aldığımız dönemin pek çok hocasında yoğunlukla rastlan-



BEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler KitabıBEYKOZ 2020 SEMPOZYUMU Tebliğler Kitabı 12431242

dığını aktarılan bir durumdur10. Dönemin sosyo-politik şartlarının dönem hoca-
larının kendi toplumları ile kurduğu ilişkinin niteliğini doğrudan etkilediği iddia 
edilebilir. 

Hocaları özel kılan noktaların başında ise yine mülakat yapılan herkesin ittifak 
ettiği nokta, hocaların hayatları ve yaşayışlarıyla örnek insanlar oldukları, İslam’ı 
doğru bir şekilde yaşamaya çalıştıkları yönündedir. 

Yeni devletin kurumsal yapılanmasını tam anlamıyla tamamlamadığı, göçler ve 
benzeri sosyal hareketler nedeniyle toplulukların geniş bir hareketlilik içinde ol-
duğu dönemde hocalar da geçmişte imamlara yüklenmiş görevlerin bir kısmını 
doğal akışı içinde yüklenmişlerdir. Mezkûr hocalar gibi portrelere bugün daha az 
rastlıyor olmamıza sebep olarak, sosyal hareketlilik yoğunluğunun azalmış olması, 
devletin ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geniş bir kurumsal ağ kurması 
dolayısıyla imamlara ve camilere öznel alanlar bırakmıyor olması gibi sebepleri 
sıralamamız mümkündür. 

10  İstanbul dışından iki önemli örnek için bkz. Öztoprak, S. (2017). Şark Medreselerinde Bir Ömür, Beyan Ya-
yınları, İstanbul. Kara, İ. (haz) (2019). Kutuz Hoca’nın Hatıraları: Cumhuriyet Devrinde bir Köy İmamı.(5.Baskı). 
Dergâh Yayınları, İstanbul. Bu kitabın içinde yer alan “Cumhuriyet Devri Hoca ve Şeyhlerine Dair Hatırat, Biyogra-
fi ve Monografi Kitapları” bu alanda iz bırakmış hocalara dair önemli bir kaynakça sunmaktadır. 
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Beykoz Halvetî Tekkeleri

Fatih KÖSE1

Özet

Osmanlı Devleti’nde en çok tekke, pâyitaht olan İstanbul’da tesis edilmişti. Âsitâne 
ve Bilâd-ı Selâse olarak adlandırılan Suriçi İstanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar kadı-
lıkları, tekkelerin en yoğun olarak inşa edildiği yerlerdi. Bu kadılıkların merkezle-
rinden uzaklaştıkça tekkeler sayıca azalmaktaydı. Anadolu yakasında Üsküdar’dan 
sonra en fazla tekke Beykoz’da kurulmuştu. İlçede 1925 yılına kadar farklı zaman-
larda faaliyet göstermiş on civarında tekke yapısı bulunmaktaydı. Bunlar arasında 
Halvetî Tekkeleri de önemli bir yere sahipti. Hâfız Mehmed Efendi Tekkesi, Meh-
med Kethüdâ-başı Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi, Macar Kalesi Câmii ve Zâviyesi 
ve Anadolu Kavağı Sütlüce Şabânî Tekkesi Halvetîliğin Beykoz’da temsil edildiği 
tarikat yapılarıydı. Şeyh Ataullah Tekkesi ise sadece belli bir dönem Halvetîliğe 
bağlı olarak hizmet vermişti. 

Bu çalışmamızda Beykoz’daki Halvetî tekkelerinin kuruldukları yerler, kuruluş ta-
rihleri, kurucuları, postnişinleri, zikir günleri, geçirdikleri tamirler, yenilemeler ve 
devlet tarafından buralara yapılan yardımlar hakkında bilgiler verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Beykoz, İstanbul, Halvetîlik, Şabânîlik, Tekke, Dergâh.

1  Dr. Öğretim Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
fkose@nku.edu.tr
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Günümüz Beykoz İlçesi sınırları dâhilinde, 14. yüzyılın ortalarından 1925 yılına 
kadar faaliyet göstermiş on civarında tekke yapısı bulunmaktaydı. Anadolu Hisa-
rı’ndan Anadolu Kavağı’na kadar uzanan bu bölgede tekkeler daha ziyade merkez-
de ve Karacaburun Caddesi’nde yoğunlaşmaktaydı. Bu tekkelerden birçoğu yapı 
olarak günümüze ulaşamamış, geriye sadece hazireleri kalmıştır. Bazıları da günü-
müzde cami, mescit, vakıf ya da konut gibi kullanılmaya devam etmektedir. Bey-
koz’da kurulmuş olan bu tekkelerin bağlı oldukları tarikatların başında Nakşiben-
dî ve Halvetî tarikatları gelmekteydi. Beykoz’da kurulan en eski tekkelerden olan 
Akbaba Sultan Tekkesi Bektâşîliğe, Yûşâ Tekkesi Nakşibendîliğe, Serviburnu (Şeyh 
Abdülkadir Efendi) Tekkesi Nakşibendîliğe, Şeyh Ahmed Efendi Tekkesi Bedevî-
liğe, Beykoz Çayırı Tekkesi Rifâîliğe, Hâfız Mehmed Efendi Tekkesi (Raufî Dergâ-
hı) Halvetîliğe, Mehmed Kethüdâ-başı Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi Halvetîliğe, 
Anadolu Kavağı’ndaki Macar Kalesi Câmii ve Zâviyesi Halvetîliğe, Anadolu Kava-
ğı’ndaki Sütlüce Şabânî Tekkesi Halvetîliğe, Anadolu Hisarı yanında kurulan Nazif 
Dede Tekkesi ile Kanlıca’daki Şeyh Ataullah Tekkesi de Nakşibendîliğe bağlıydı. 
1918 senesinde İstanbul’daki tekkelerin bağlı oldukları merkezî tekke uygulaması-
na göre On birinci Merkez, Beykoz’da Hâfız Mehmed Efendi Tekkesi (Raufî Der-
gâhı) idi. Bu tarihte Beykoz’da yer alan yedi tekke (Raufi Dergâhı, Şeyh Süleyman 
Efendi Tekkesi, Çayır Dergâhı, Yuşa Dergâhı, Serviburnu Şeyh Abdülkadir Efendi 
Tekkesi, Şeyh Ataullah Tekkesi ve Nazif Efendi Tekkesi) bu merkeze bağlıydı. 

Osmanlı arşivindeki Muharremiye müfredat defterlerinde Beykoz tekkeleri “Üskü-
dar ve Anadolu Etrâfı” başlığı altında geçmektedir. 1256/1840 senesine ait Muhar-
remiye defterinde 30 kuruş dağıtılan tekkeler arasında Kanlıca’da Ataullah Efendi 
Tekkesi, Beykoz’da Mehmed Kethüdâ-başı Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi ve Bey-
koz’da Hâfız Efendi Tekkesi bulunmaktadır (BOA, Ev.d. 11466). 

Beykoz’da kurulmuş olan Halvetî tekkeleri inşa edildikleri tarihlere göre krono-
lojik sırayla şunlardı: Mehmed Kethüdâ-başı Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi, Hâ-
fız Mehmed Efendi Tekkesi (Raûfî Tekkesi), Şeyh Atâ Tekkesi (Şeyh Ubeydullah 
Efendi Tekkesi), Macar Kalesi Câmii ve Zâviyesi ile Anadolu Kavağı Sütlüce Şabânî 
Tekkesi. Bunlar arasında yukarda da belirtildiği gibi Şeyh Atâ Tekkesi bir Nakşî 
dergâhı olarak tesis edilmiş olup ve sadece belli bir dönem Halvetîliğe bağlı olarak 
hizmet vermişti. 

Mehmed Kethüda-başı Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi

Beykoz’da, Şahinkaya Caddesi’nde İshak Ağa Çeşmesi arkasında bulunmaktadır. 
Tekke, 1142/1729-30 yılında bina edilmiştir (VGMA, 1341 defteri, sıra 141). Tekke 
kaynaklarda “Beykoz’da Mehmed Kethüdâ-başı Şeyh Süleyman Efendi” adıyla geç-
mektedir (BOA, Ev.d. 12138-4. Sene Hicrî 29.12.1259/20 Ocak 1844; Ev.d. 19118-5. 
Sene Hicrî 20.03.1281/23 Ağustos 1864). Arşiv belgelerinde tekke, “çeşme verâsın-
da (arkasında) Halvetî tekkesi” (BOA, TSMA. 3333; 1772/1); “Beykoz’da İshak Ağa 
Çeşmesi zahrında (arkasında) Şahinkaya Caddesi’nde Şabânî Dergâh-ı Şerîfi” ola-
rak tarif edilmektedir (BOA, ML.EEM.227/9. Rumi sene 20.02.1312/2 Mayıs 1896).

Tekke 1730 senesinde kurulmuştur. Tekkenin kurucusu ve ilk şeyhi Halvetîliğin 
Sinânîlik koluna mensup Şeyh Süleyman Efendi’dir. Kendisinden sonra postnişin 
olan iki şeyhin kimler olduğu bilinmemektedir. Tekke, dördüncü şeyh Hâfız Seyyid 
Ahmed Efendi (ö. 1212/1797) ile birlikte Gülşenîliğe hizmet vermeye başlamıştır. 
19. yüzyılın başlarında Şeyh Ali Efendi’nin (ö.?) meşîhatı üstlenmesiyle de Rifâîli-
ğin denetimine geçmiştir. Tekke daha sonra Halvetî-Şâbânî tekkesi olarak hizmet 
vermiştir. Tekkenin yeri 1334/1916 tarihinde, daha önce geçirmiş olduğu yangın-
dan dolayı arsa olarak durmaktadır. 1918 tarihinde tekkenin postnişini Hâfız Meh-
met Sabri Efendi idi. Kendisi Beykozlu olup 1281/1864-65 senesinde doğmuştur. 
Tekkenin ikinci kurucusu Şeyh Ahmet Zühtü (Ahmed Zühdî) Efendi’dir (Albay-
rak, 1996, c. 5, s. 51; Köse, 2012, s. 365-366; Yılmaz, 2019, s. 251). 

1925 senesinde tekkenin son postnişini olarak Şeyh Safvet Efendi görev yapmak-
taydı. Meşruta odası bulunmaktaydı. Evlâd-ı vâkıftan değildi. Vâkfının 10/1247 
esas numaralı müstakil vakfiyesinde tekkenin yapısı ve birimleri şu şekilde belirtil-
mekteydi: “Beykoz’da çeşme kurbunda bir bab oda ve bir bab şeyh odası ve bir serta-
rik odası ve iki misafir odaları ve fevkânî şeyh efendi içün bir bab harem odası ve bir 
sofa ve bir matbah ve teferruâtı müştemil Halveti tekkesi vakf eylemişdir” (VGMA, 
1341 defteri, sıra 266). 

Vakfiyeden anlaşıldığına göre tekkenin selamlık kısmı beş odadan meydana gel-
mekteydi. Bu kısımda şeyh odası, sertarik odası, iki adet misafir odası ve ilaveten 
bir oda daha bulunmaktaydı. Harem kısmı ise şeyh efendinin yüksek katlı evinden 
ibaretti. Tekke bunların dışında bir sofa ve bir mutfaktan oluşmaktaydı. 

Tekkeye her sene Muharrem ayı başında Muharremiye adı altında 30 kuruş para 
verilmekteydi. Nitekim 1262/1846 senesinde de tekkeye Muharremiye verildiği 
belgelerde geçmektedir (BOA, EV.d. 12612). 

1885-86 senesinde tekkede 5 erkek ve 5 kadın ikamet etmekteydi (Dersaadet ve 
Bilâd-i Selasede Mevcud Nüfusun istatistik Cedvelidir, s. 56).

1894 Şubat ayında tekkenin şeyhi Ahmed Efendi, tekkenin bânîsi tarafından daha 
önceden tayin edilmiş olunan aylık yedi buçuk guruş tayinatı dışında zaruret du-
rumundan dolayı padişahın emriyle bir miktar taâmiye tahsis edilmesini ve kendi-
sine “Muhtâcîn maâşâtından” bir maaş verilmesi hakkında bir talepte bulunmuş ve 
bu hususta bir arzuhal vermiştir. (BOA, BEO, 366/27448-2. H. 21-08-1311).

1894 Kasım ayında postnişin Şeyh Ahmed Efendi Hz. Yuşa Aleyhisselam ziyâreti 
için Beykoz’a gelen ziyaretçiler ve misafirlerin kalmaları, misafirlerin yeme içme 
ihtiyaçlarının karşılanması için tekkede misafirlere mahsus oda olmadığından ve 
aidatının aylık yedi buçuk kuruştan ibaret olmasından dolayı padişahtan tekkeye 
bir mutfak ve oda yaptırılmasını istirham ve arzuhal etmişti. 1895 Aralık ayında pa-
dişahın emriyle tekkenin “inşaat mevsimi” girdiğinde inşaası için gerekli işlemlere 
başlanmıştı. 1896 senesi Mayıs ayında tekkenin bahçesine bir mutfak ve mutfağın 
üst katına bir oda inşası için yapılan ihale sonucu inşaat işi Kaspar Usta’ya havale 
edilmişti. Mukavele (kontrat) gereği Kaspar Usta’ya Emlâk-i Hümâyun İdâresi ta-
rafından ilk taksit olarak 3.000 kuruşun Hâzine-i Hâssa’dan karşılanması kararlaş-
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tırılmıştı (BOA, ML.EEM. 227/9. Rumi 20.02.1312/2 Mayıs 1896). Kontrat gereği 
ikinci taksit olan 1.700 kuruş yine 1896 Haziranı sonunda Hâzine-i Hâssa vezne-
sinden karşılanacaktı (BOA, ML.EEM. 229/24. Rumi 25.03.1312/6 Haziran 1896). 
1896 Aralık ayı başlarında neredeyse tamamlanma noktasına gelen inşaat, bir ay 
sonra 1897 Ocak ayında tamamlanmıştı. İnşaat esnasında daha önce hazırlanan ilk 
keşifte yer almayan fakat görülen lüzum üzerine tulumbadan çeşmeye kadar kur-
şun boru döşendiği için fazladan ortaya çıkan 133 kuruşluk masrafın Kaspar Usta 
tarafından ikinci keşfe eklenmesi istenilmekteydi. Böylece birinci keşifte belirtilen 
5.100 kuruşa ilave edilerek toplamda 5.233 kuruş masrafla inşaat tamamlanmıştı 
(BOA, ML.EEM. 243/93. Rumi 28.10.1312/9 Ocak 1897). 

1905 senesinde, bu tarihten kısa bir süre önce bir yangın neticesi, yanan tekkenin 
yeri arsa halinde durmaktaydı. (BOA, PLK.p. 476/1).

1919-1921 senesinde Yeşilzade’nin Rehber-i Tekâya’sına göre tekke mamur bir du-
rumdaydı ve tekkeler kapatılana kadar mevcuttu. Burada perşembe günleri zikir 
yapılmaya devam edilmekteydi (Galitekin, 2003, s. 251).

Tekkenin postnişinleri şunlardır:

1- Şeyh Süleyman Efendi el-Halvetî (ö. 1159/1746-47), Beykoz Çakmak Dede 
Mezarlığı’nda bulunan mezar taşında “merhum ve mağfur/ el-muhtâc ila rahmet-i/ 
rabbihi’l-gafur Şeyh/ Süleyman Efendi/ ruhuna el-fâtiha/ sene 1159” yazmakta-
dır. Mezar taşının başlığında (serpuşunda) Halvetî tacı bulunmaktadır (Galitekin, 
2008, s. 538).

2- İsmi bilinmiyor.

3- İsmi bilinmiyor.

4- Şeyh Hâfız Seyyid Ahmed Efendi el-Gülşenî (ö. 1212/1797).

5- Şeyh Ziyauddin Efendi. Gülşenîdir. 1252/1836 tarihli bir arşiv belgesinde adı 
“Gülşeniyyeden Beykoz’da Şeyh Ziyauddin Efendi dâîleri” diye geçmektedir (BOA, 
C.S., 2031).

6- Şeyh Ali Efendi, Rifâîdir.

7- Seyyid Mehmed Tevfik (Rıza) Efendi, Beykoz Pazar Kayığı reisidir. 1277/1860-
61 senesinde postnişin olarak görevine devam etmekteydi (Galitekin, 2003, s. 485). 
Şeyh Hâfız Ahmed Efendi’nin oğludur.

8- İsmi bilinmiyor.

9- El-Hâc Ahmed Tevfik Zühdî (Ahmet Zühtü) Efendi (ö. 1320/1902). (Tabibzâde 
Mehmed Şükrü Efendi, vr. 52a). Şeyh Hâcı Ahmed Tevfik Zühdî Efendi, tekkenin 
bânî-i sânîsidir (ikinci kurucusudur) (Albayrak, 1996, c. V, s. 51). Abdülhalim Efen-
di’nin oğludur. 1252/1836-37 tarihinde doğmuştur. Mustafa Râkım Efendi adında 
bir kardeşi vardır. Tekkede bu dönemde Çemişgezekli Mehmed bin Mustafa derviş 

olarak bulunmaktadır (BOA, Kamil Kepeci, no: 6290/1, s. 426). Şahinkaya Mezar-
lığı’ndaki kabir taşında şöyle yazmaktadır: “Hüve’l-Bâkî/ Tarîkat-ı aliyye-i Halve-
tiyye /meşâyihinden el-Hâc / Ahmed Efendi’nin / rûhîçün rızâen lillahi / Teâlâ 
el-Fâtiha / fî 10 Şehr-i Rebiülevvel sene 1320” (16.06.1902) (Galitekin, 2008, s. 483). 
Hüseyin Vassâf “Beykozlu Şeyh Ahmed Efendi” hakkında şu bilgileri vermektedir: 
“Beykozlu İshak Ağa’nın oradaki çeşmesi yanında tekkesi vardı, yandı. Şahinka-
ya Kabristanı’nda medfûndur”. Hüseyin Vassâf şeyhin vefat tarihini ise 1323/1905 
olarak vermektedir ki bu bilgi yanlış olmalıdır. (Hüseyin Vassâf, 2015, c. 4, s. 102).

10- Şeyh Mehmed Sabri Efendi, 1281/1864-65 tarihinde Beykoz’da doğmuştur. 
1310/1895’ten tarihinden sonra postnişin olmuştur. 1918 senesi itibariyle Deb-
bağhâne-i Âmire Camii’nde imam-hatip olarak görev yapmaktaydı. Bu dönemde 
tekkenin yeri arsa halindeydi (Albayrak, 1996, c. V, s. 27, 51).

11- Şeyh Safvet Efendi. Tekkenin son postnişinidir. (VGMA, 1341 defteri, sıra 266).

Hâfız Mehmed Efendi Tekkesi (Raûfî Tekkesi)

Tekke Beykoz ilçesinde, Merkez Mahallesi’nde, Karacaburun Caddesi’nde (günü-
müzde Kelle İbrâhim Caddesi), 377 ada, 26, 27 parselde bulunmaktaydı. Daha ön-
ceki isimleriyle, Beykoz Camii Sokağı ile Hacı Ali Bey Caddesi köşesinde Beykoz 
Parkı’nın yakınında yer almaktaydı. Tekke, 1173/1759 tarihinde Şeyh Hâfız Meh-
med Aziz Efendi tarafından kendi arsası üzerine Halvetî Tekkesi olarak inşa edil-
miştir. Tekke, Halvetîliğin Ramazâniyye şubesinin bir kolu olan Raûfîliğe bağlı ol-
masından ve Üsküdar’daki Raûfî Âsitânesi’nin bir şubesi konumunda olmasından 
dolayı “Beykoz Raûfî Tekkesi” olarak da bilinmekle beraber “Raûfî Efendi”, “Hâfız 
Efendi”, “Hâfız Mehmed Efendi”, “Şeyh Hâfız Efendi”, “Tevfik Efendi Dergâhı” ve 
“Karacaburun Halvetî Tekkesi” gibi adlarla da anılmaktadır (Özdamar, 2007, s. 323; 
Tanman, 1995, c. 8, s. 367; Öztürk, 2018, s. 294; Yılmaz, 2019, s. 251-252). 

Tekkenin vâkıfı Şeyh Hâfız Mehmed Efendi, 1175/1761 senesinde vakfiyesini dü-
zenleyerek Beykoz’da Karacaburun denilen yerdeki evini Halvetî tekkesi olmak 
üzere vakfetmiş ve burada vefatından sonra hulefâsının sâkin olmalarını şart ey-
lemişti. (VGMA, Tekâyâ ve Zevâyâ Defteri, no: 109, s. 26; Öztürk, 2013, s. 820). 
Tekkenin meşrutası (şeyh evi/lojman) iki katlıydı. Alt katta genişçe bir oda, üst 
katta ise iki oda bulunmaktaydı. Evin yanında geniş bir tevhidhâne; tevhidhânenin 
bitişiğinde ise yine büyük bir oda yer almaktaydı (VGMA, 1341 defteri, sıra 265). 
Dergâhın bahçesinde bir de su kuyusu vardı. Tekkenin vakfiyesi ile vakıf akarlarına 
ait olarak düzenlenmiş olan icâre defteri neşredilmiş bulunmaktadır (Öztürk, 2013, 
s. 819-831).

Üsküdar muzâfâtından Yoros Kazası’na bağlı Beykoz Kasabası’nda, Karacaburun 
denilen yerde bulunan ve tarîkat-ı aliyye-i Halvetiyye icrâ olunmak için Şeyh Meh-
med Efendi tarafından yeniden bina edilen bu hankâh aynı zamanda postnişini de 
olan Şeyh Mehmed Efendi tarafından hayatta olduğu müddetçe kendisine şart ve 
tayin edilmişti. 1181/1767 senesinde Şeyh Mehmed Efendi, kendi tesis etmiş oldu-
ğu tekkeye tayinini istemekte, bunun için padişah tarafından kendisine bir berât 
verilmesini arzuhalinde belirtmektedir (BOA, C.EV. 10249).
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1190/1776 senesinde üç tekke şeyhi (İstanbul Ümmî Sinan Tekkesi, Eyyû-
be’l-Ensârî’de Özbekî Şeyh Abdullah Efendi Tekkesi ve Beykoz Tekkesi) padişah-
tan, tekkelerindeki dervişler için yemeklik tayinatı ve bu hususta kendilerine ayrı 
ayrı berât verilmesini talep etmekteydiler. Bu şeyhlerden biri de Şeyh Hâfız Meh-
med Efendi’ydi. Postnişini olduğu tekkedeki dervişânın ve fukarânın herhangi bir 
yerden bir taâmiyeleri olmadığı ve mübarek gün ve gecelerde “ihyâ-i leyâl” için der-
vişlerin ve fakirlerin doyurulması zaruretine binâen İstanbul Gümrüğü Mukâtaası 
Malı’ndan olmak üzere günlük otuz sağ akçe yemeklik tayini istemekteydi. (BOA, 
C.EV. 230/11472-29). 

Pertevniyal Vâlide Sultan Vakfı gelirlerinden olmak üzere tekkeye her sene Rama-
zan ayında tekkedeki fukara ve dervişlerin taâmiyesi (yiyecek ve içecek) olmak 
üzere ve Kadir gecesinde bir hatim okunması için Şaban ayı başında üç yüz guruş 
tahsis edilmekteydi. 1866 senesinde bu meblağ tekke şeyhi Mehmed Tevfîk Efen-
di’ye aldığına dâir mühürlü bir sened ile takdim edilmişti (İBB. Atatürk Kitaplığı, 
PVS.Evr. 04438). 1872 ve 1874 senelerinde de yine aynı şekilde tekkede bulunan 
fukarâ ve dervişlerin Ramazan ayı iftariyelerine sarf olunmak üzere Pertevniyal 
Valide Sultan Vakfı’ndan tekkeye Şaban ayı başında üç yüz guruş tahsis edilmişti 
(İBB. Atatürk Kitaplığı, PVS.Evr.00882; PVS.Evr. 02569).

1885-86 senesinde tekkede 6 erkek ve 7 kadın ikâmet etmekteydi (Dersaadet ve 
Bilâd-i Selasede Mevcud Nüfusun istatistik Cedvelidir, s. 56).

1918’de İstanbul tekkelerinin bulundukları bölgelere göre bağlı oldukları merkez 
tekkelerden biri ve on birinci merkez konumunda olan Beykoz Raûfî Tekkesi’ne, 
Beykoz ve civarındaki altı tekke bağlı durumdaydı. Bu tekkeler Halvetiyye’den Şeyh 
Süleyman Efendi Tekkesi, Rifâiyye’den Çayır Tekkesi, Nakşiyye’den Yuşa Tekkesi, 
Nakşiyye’den Serviburnu Emin Efendi Tekkesi, Nakşiyye’den Anadolu Hisarı’nda 
Rûmi Mehmed Nazif Efendi Tekkesi ve yine bir Nakşî dergâhı olarak tesis edilen 
Şeyh Atâullah Efendi Tekkesi idi (Albayrak, 1996, c. V, s. 27).

1918 yılında tekkenin postnişini Hâfız Ahmet Cemâleddin Efendi idi. Kendisi 22 
Safer 1296/ 15 Şubat 1879 tarihinde tekkede doğmuştur. Babası Şeyh Tevfik Efen-
di’nin dâmâdı Mehmet Haşim Efendi’dir. Bu tarihlerde tekkede her hafta Raûfî 
zikri icra edilmekteydi. 1918’de tekkede bulunan dervişler şunlardı: Ketebeden 
Ömer, müezzin Ârif, ahâliden Sâlih, Vâsıf, Mustafa, Cemâl, Hâfız Hayri, mektep 
hademelerinden Maruf ve diğerleri. Tekkenin zâkiri ise Medresetü’l-Hutebâ mü-
ezzinlerinden Şeyh Raûfî Efendi-zâde Hâfız Kadri Efendi idi (Albayrak, 1996, c. V, 
s. 49-50).2 Yeşilzade’ye göre tekke 1919-1921 senelerinde mamurdu ve mukabele 
günü cumartesi idi (Galitekin, 2003, s. 252). 

Tekke binası 1932-33 yıllarında yol genişletmek için yıktırılmıştır. Hazîresi günü-
müze ulaşmıştır (Özdamar, 2007, s. 323; Öztürk, 2018, s. 294).

Tekke, bir beyitte şu şekilde yer almaktadır:

“Münşerihdir Beykoz’un uşşâk u sâlikler dili 

2  Sadık Albayrak yanlışlıkla “Rufai” olarak okumuştur, doğrusu “Raûfî” olacaktır.

Himmet etsin âşıkâna Hacı Şabân-ı Velî

Beykoz’un dergâha oldu her dem oldu cây-ı âşıkân

Peyrev-i râh-ı Raûfî der safâ-yı sâlikân”. (Emîn Efendi, s. 433). 

Tekkenin postnişinleri şunlardır: 

1- Şeyh Hâfız Mehmed Efendi (ö. 1208/1794), Ahmed Raûfî Efendi’nin halîfesidir. 
38 sene şeyhlik yapmıştır. Tekkenin haziresinde medfundur. Mezar taşında şunlar 
yazılıdır: “Hüve’l-Hayyu’l-Bâkî/ Vâsılîn-i Tarîkat-ı Aliyye-i/ Halvetiyyeden eş-Şeyh 
Hâfız/ Mehmed Efendi kaddesallahu/ sırrahu’l-azîz hazretlerinin/ kabr-i şerîfidir 
lillahi’/l-fâtiha/ L sene 1208. (1208 Şevval/ 1794 Mayıs).” Mezar taşının başlığında 
Halvetî tacı yer almaktadır. Şeyhin 27 Şevval günü vefat ettiğini belirten Hüseyin 
Vâssâf, tekkede pazartesi geceleri icrâ-yı âyin (zikir) olmaktadır diye not düşmüş-
tür. (Hüseyin Vassâf, 2015, c. 4, s. 61).

2- Ahmed Niyazi Efendi (ö. 1219/1804), Şeyh Hâfız Mehmed Efendi’nin halîfesidir. 
Tekkenin haziresinde medfundur. Mezar taşında şunlar yazmaktadır: “hüve’l-Hay-
yu’l-Bâkî/ Vâsılîn-i Tarîkat-ı Aliyye-i/ Halvetiyyeden eş-Şeyh/ Ahmed Niyazi Efen-
di/ kuddise sırrahu’l-azîz/ hazretlerinin kabr-i şerîfidir/ lillah-i teâlâ el-fâtiha/ fî 27 
N sene 1219. (27 Ramazan 1219/ 30 Aralık 1804)”. 

3- Raûfîzâde Şeyh Abdurrahim Nesib Efendi (ö. 1227/1812), Yeniköy Tekkesi’nde 
de postnişinlik yapmıştır.

4- Mehmed Rızâ Efendi (ö.?), Pazar Kayığı Reisi idi. 1840 senesinde Beykoz Kasa-
bası’nda 58 hâne, 63 numarada ikâmet etmekteydi. Orta boylu ve kumral sakallı idi. 
Geçimini denizden sağlamaktaydı. İki yarım hisse balık kayığı, sekiz uskumru ağı, 
otuz kalkan ağı, Karacaburnu’nda beş kayıklık kayıkhâne yarısı ile iki kireç kayığı 
ve bir kayık alan kireç kayığının su limanına sahipti. Ayrıca bir harap attar dükkâ-
nının dörtte üç hissesine sahipti (Özyalvaç, 2019, s. 129). Bir müddet şeyhlik yapıp 
görevden el çekmesiyle Şeyh Yahya Efendi postnişinliğe geçmiştir. 

5- Şeyh Yahyâ Efendi (ö. 1247/1832), İbraillidir. 28 sene şeyhlik yapmıştır. Tekke-
nin haziresinde medfundur. Mezar taşında şunlar yazılıdır: “Hüve’l-Bâkî/ Okuyalar 
fâtiha rahmeten/ li’l-âlemîn durağı cennet/ ola fî makâm-ı emîn/ İbrâilli Sarrâc 
Ahmed/ Ağa’nın oğlu es-Seyyid Şeyh/ Yahya Efendi rûhuna fâtiha/ fî 6 N (Rama-
zan) sene 1247. (8 Şubat 1832)”. 

6- Ahmed Necmeddin Efendi (ö. 1264/1847), Şeyh Yahyâ Efendi’nin büyük oğlu-
dur. 17 sene şeyhlik yapmıştır. Tekkenin haziresinde medfundur. Mezar taşında 
şunlar yazmaktadır: “Yâ Hû/ Vâsılîn-i Tarîkat-ı Aliyye-i/ Halvetiyyeden merhûm/ 
es-Seyyid eş-Şeyh Yahya Efendi/ zâde Seyyid Şeyh Ahmed Necmeddin/ Efendi’nin 
rûhuna fâtiha/ fî 2 N sene 1264”.

7- Şeyh Hâfız Hacı Mehmed Tevfik Efendi (ö. 1301/1884), Yahyâ Efendi’nin diğer 
oğludur. Cerrâhiyye’dendir. Yahyâ Efendi’nin oğulları Beykoz ile Yeniköy Raûfî der-
gâhlarını bir süre ortak yürütmüştür. Şeyh Hâfız Mehmed Tevfik Efendi’nin kab-
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ri tekkenin haziresinde bulunmaktadır. Mezar taşında şunlar yazmaktadır: “Allah 
Hayy/ Tarîkat-ı Halvetiyye-i Raûfiyyeden olan işbu/ dergâhda otuz yedi sene post-
nişîn/ olmuş ve memleketin imâmet ve hitâbet ve mekteb/ hocalığı gibi hidemâtıy-
la ahâlisini zâhiren/ ve bâtınen müstefid etmiş olan ve İbrâilli/ Şeyh Yahya Efendi 
mahdûmu bulunan/ merhûm ve mağfûr el-muhtâc ilâ rahmet-i/ Rabbihi’l-Kadîr 
ve şefâat-ı hazret-i Muhammed en-Nebî/ el-Beşîrü’n-Nezîr Hattat el-Hâc eş-Şeyh/ 
es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi rûhîçün fâtiha/ Velâdeti: Sene 1240 Vefâtı: 16 R 
sene 1301 (13 Nisan 1884)”. Şeyh Mehmed Efendi’nin vefatından sonra şeyhlik 
Yahya Efendi’nin küçük oğlu Mehmed Salih Efendi’ye geçmişse de o bu görevden 
ferâgat etmiştir. Sâlih Efendi 1244/1828-29 tarihinde doğmuştu. 1880’lerde tekkede 
derviş olanlar şunlardı: Derviş Osman bin Nazif, Derviş Mustafa bin Ömer ve Der-
viş Ömer bin Abdullah (BOA, Kamil Kepeci, no: 6290/1, s. 428). 

8- Hâfız Ahmed Raûfî Efendi (ö. 2 Şevval 1316/13 Şubat 1899). Oğlu Mehmed 
Tevfîk Efendi’dir (Ahmed Muhyiddin Efendi, vr. 35a).

9- Yahyâ Fevzi Efendi (ö. 1327/1913). 1321/1903’e kadar vekâleten şeyhlik yapmış-
tır. İhtiyarlığında şeyhlik görevini Hâfız Ahmed Cemâleddin Efendi’ye bırakmıştır 
(Öztürk, 2018, s. 297).

10- Hâfız Ahmed Cemâleddin Efendi (ö. 1954), Hâfız Mehmed Tevfik Efendi’nin 
oğludur. 1903 senesinde postnişin olmuştur. Küplüce Mezarlığı’nda medfundur. 
Mezar taşında şunlar yazılıdır: “Hüve’l-Bâkî/ Merhûm ve mağfûr/ es-Seyyid eş-
Şeyh/ Hâfız hattat/ Ahmet Cemâleddin/ Raûfiyyül Halvetî/ 1297----1954/ Beykoz 
Hâfız Mehmed/ Ef. Dergâhı 8. postnişini” (Ahmed Muhyiddin Efendi, vr. 35a; Al-
bayrak, 1996, c. 5, s. 27; Özdamar, 2007, s. 323; Öztürk, 2018, s. 294-297).

Tekke haziresinde Şeyh Hâfız Mehmed Efendi, Şeyh Ahmed Niyazi Efendi, İbrâil-
li Serrâc Ahmed Ağa mahdumu Derviş Sâlih, Şeyh Mehmed Tevfik Efendi, Şeyh 
Yahyâ Efendi’nin vâlidesi Rukiyye Hatun, İmamzâde Emin Efendi’nin vâlidesi Ha-
tice Kadın, Şeyh Yahyâ Efendi’nin halilesi Necibe Hanım, Şeyh Ahmed Necmed-
din Efendi, Şeyh Yahya Efendi ve Emin Efendi medfundur. Şeyh Ahmed Efendi (ö. 
1192/1778)’nin mezar taşında şunlar yazılıdır: “Hüve’l-Hayyu’l-Bâkî/ merhûm ve 
mağfûr/ eş-Şeyh Ahmed/ Efendi rûhuna/ fâtiha sene 1192”. Erzurumlu Şeyh Sey-
yid Sâlih Efendi (ö. 1198/1784)’nin mezar taşında ise şunlar yazılıdır: “Merhûm ve 
mağfûr/ Erzurumî Şeyh/ es-Seyyid Sâlih Efendi/ rûhîçün fâtiha/ 25 Ş sene 1198” 
(Galitekin, 2008, c. 3, s. 499-516; Öztürk, 2018, s. 298; Köse, 2012, s. 238-241).

Şeyh Atâ Tekkesi (Şeyh Ubeydullah Efendi Tekkesi)

Şeyh Atâ Efendi Tekkesi3, Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi, Mihrabat Caddesi üze-
rinde, Fıstıklı Bayır Yokuşu Tepesi’nde, 141 ada, 11 parsel sayılı alanda yer almakta-
dır (Özdamar, 2007, s. 324). Kanlıca İskender Paşa Camii’nin kuzey-batı tarafında 
bir buçuk kilometre mesafe ötesindedir. Kavacık ile Göztepe’ye giden dağ yolunun 
sol tarafındadır. Üç tarafı Saffet Paşa’nın arazisi ile çevriliydi (Vada, 1943, s. 82). 
1750-1775 yılları arasında Nakşibendî şeyhi Seyyid Mehmed Atâullah Efendi (ö. 

3  Mihrabat korusu yakınındaki tekke hakkında Ayvansarayî Hüseyin Efendi şu şekilde bilgi verilmektedir: “Bu 
mahalle karîb Kanlıcalı Şeyh Atâ Efendi’nin tekyesi vardır. Mumâ ileyh 1204 senesi vefât eyledikde tekyesinde defn 
olunmuşdur. Tekye-i mezkûr hâlâ bâkîdir”. (Ayvansarayi, 2001, s. 567).

1203/1788-89) tarafından kurulmuştur. Şeyh Seyyid Mehmed Atâullah Efendi’nin 
dâmâdı ve kendisinden sonra postnişin olan Amasyalı Şeyh Ubeydullah Efendi (ö. 
1241/1825-26) tarafından ise tekkenin vakfiyesi hazırlanmıştır (VGMA, 1341 def-
teri, sıra 223; Özdamar, 2007, s. 325). Anadolu 22/845 esas numarada kayıtlı 6 Safer 
1218/27 Mayıs 1803 tarihli vakfiyeye göre vâkıf, Kanlıca Kasabası’nın bağları için-
de bulunan evini ve civarındaki bahçesini tarikat-ı Nakşibendiyye zâviyesi olmak 
üzere vakfederek tevliyet ve meşihatını kendi soyundan gelen erkek evlatlarının en 
sâlihine; bu gerçekleşmezse tekkenin baş halifesine ve Nakşibendiyye şeyhlerine 
şart etmişti (VGMA, 1341 defteri, sıra 223).

Kurulduğunda Nakşibendiyye’ye bağlı olan tekke, dördüncü postnişin Kütahya-
lı Şeyh Ahmed Lütfi Efendi’nin (ö. 1880) 1868-69 tarihinde meşîhata geçmesi ile 
Halvetî tarîkatının Şâbânî koluna intikal etmiştir. Bu tarihten 1925’e kadar da tekke 
Şâbânîliğe bağlı kalmıştır. Tekkenin zikir günü perşembe idi. Tekke, tevhidhâne, 
selamlık, harem bölümleri ile sonradan oluşan türbe ve hazireden meydana gel-
mekteydi (Köse, 2012, s. 362-363).

1212/1797-98 senesinde tekkedeki fakirler, dervişler ve misafirlerin taamiye ihtiya-
cı olarak tekkeye Filibe Nezareti Mukataası mahsûlünden olmak üzere günlük bir 
şinik pirinç tahsis edilmekteydi. Matbah-ı Âmire’ye gelen ocaklık pirincin senelik 
maliyeti 44 kuruşa ulaşmaktaydı. Tekkeye Şeyh (Ubeydullah Efendi) adına günlük 
bir şinik pirinç verilmesi için 1211/1796-97 senesinde şeyh efendiye berât-ı şerîf-i 
âlîşân verilmişti (BOA, C.EV. 17933). Tekkeye ayrıca yemeklik ve diğer ihtiyaçlar 
için günlük 8 ekmek, aylık 30 kıyye pirinç, 16 kıyye yağ, 3 kıyye kahve, 4 kıyye zey-
tinyağı ve 3 kıyye sabun verilmekteydi. (BOA, ML.MSF. 19354).

20. yüzyılın başında harap durumda bulunan tekke, Prenses Fatma Hanımefen-
di’nin eşi ve yakında bulunan Kavacık Çiftliği’nin sahibi Mahmud Sırrı Paşa tara-
fından 1905 senesinde yeniden inşa ettirilmişti. Bu yenilemede tevhidhâne ve türbe 
kısımları kârgire dönüştürülmüştü. (Tanman, 1993, c. 1, s. 379). Tekke 1919-1921 
arasında kaleme alınan Yeşilzâde’nin Rehber-i Tekâya adlı eserinde mamur olarak 
kaydedilmiştir (Galitekin, 2003, s. 249).

1925 yılında tekke ile ilgili verilen bilgilere göre tekke evlâd-ı vâkıftan değildi. Ay-
rıca meşrutahanesi yoktu (VGMA, 1341 defteri, sıra 223). Yapı, 1925’ten sonra ise 
terk edilip zamanla harap hale gelmiştir. 

1940’ların başında tekkenin tevhidhâne (semahane), şeyh ikâmet evi (meşruta) ve 
türbe kısımlarının durumu hakkında A. Cabir Vada detaylı bilgiler sunmaktadır. 
Kendisi de Beykoz Kanlıcalı olan yazarın o tarihlerde verdiği bilgilere göre bir-
birine bitişik olan tevhidhane ile türbenin dışardan uzunluğu 28,80 metre; geniş-
liği de 10 metredir. Sekiz köşeli olan tevhidhanenin yol tarafına bir, bahçeye iki 
ve türbeye bakan bir penceresi olup bir kapısı, bir mihrabı, bir dolabı, bir kadın 
kafes yeri vardır. 4,90 metre yüksekliğindeki tavanı, kubbeli ve bağdâdî ile sıvalıdır. 
Kısmen tevhidhane üzerine gelen şeyh evinin bahçeye taşan üst kısmı, çiçekli font 
dört direğe istinat ettirilmiştir. Yazarın türbe ile ilgili vermiş olduğu bilgiler ise şu 
şekildedir: “Türbenin yola bakan 5 büyük ve garba doğru 1 küçük penceresi vardır. 
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Bu pencerelerin yan ve müdevver üst söğeleri mermerden yapılmış ve muhkem demir 
parmaklıklar ile örtülmüştür. Pencereler 2,35 yükseklik ve 1,15 metre genişliğindedir. 
Türbenin tavan yüksekliği 4,70 metredir. Burada sekiz adedi sikkeli ve fesli, diğerleri 
kadın olmak üzere 15 sanduka ile 1942 senesinde gömülmüş bir kadın mezarı görül-
mektedir. Türbenin içi: 14,75 metre uzunluk, 8,50 metre genişlik, 4,70 M. yüksekliğin-
dedir. Tavan tarafına üç potrel giriş atılmış olup, arkadaki bahçeye demir kanatlı bir 
kapı açılmıştır. Kısmen simahane üzerine gelen şeyh evinin bahçeye taşan üst kısmı, 
çiçekli font dört direğe istinat ettirilmiştir” (Vada, 1943, s. 82-83).   

1976’da mahalle sakinleri tarafından, cami olarak kullanılan tevhidhane kısmına 
bir minare ekletilmiştir. Ayrıca bir de şadırvan inşa ettirilmiştir. Tekkenin meşruta-
sı 1978 tarihinde yıkılmıştır. 1990’ların başında selamlık, harem ve türbe kısımları 
harap durumdadır. Türbenin çatısı çökmüş ve içindeki ahşap sandukalar tamamen 
yok olmuştur (Tanman, 1993, c. 1, s. 379; İşli, 1998, s. 36; Özdamar, 2007, s. 326). 

2012 yılının sonlarında tekke bütün birimleriyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Özel 
İdaresi ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle restore edilmiş ve hizmete açılmıştır. Tek-
ke yapıları günümüzde Efe Hazretleri Vakfı’nın merkezidir. Ayrıca Bilim Kültür ve 
Sanat Derneği’nin (Biksad) Kanlıca şubesi olup burada Mihrabat Kültür ve Sanat 
Bahçesi adı altında geleneksel sanatlar ve Türk-İslam sanatlarının eğitim öğretim 
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir mekân tesis edilmiştir.4 

Tekkenin postnişinleri şunlardır:

1- Şeyh Mehmed Atâullah Efendi (ö. 1203/1788-89), tekkenin kurucusudur. Nak-
şibendî’dir.

2- Amasyalı Şeyh Ubeydullah Efendi (ö. 1241/1825-26), Şeyh Atâullah Efendi’nin 
dâmâdıdır.

3- Şeyh Atâullah Efendi (ö. 1267/1850-51), Şeyh Ubeydullah Efendi’nin oğludur.

4- Şeyh Mehmed Kadri Efendi (Abdülkadir Efendi) (ö. 1285/1868-69), Şeyh Ubey-
dullah Efendi’nin oğludur.

5- Kütahyalı Şeyh Ahmed Lütfi Efendi (ö. 1298/1880-81), Halvetî-Şâbânî’dir. (Ta-
bibzâde Mehmed Şükrü Efendi, vr. 52b; Ahmed Muhyiddin Efendi, vr. 126a).

6- Şeyh Vecihüddin (Mahmud Vechüddin) Efendi, Şeyh Ahmed Lütfi Efendi’nin 
oğludur (Ahmed Muhyiddin Efendi, vr. 126a; VGMA, 1341 defteri, sıra 223). Şeyh 
efendi taamiye olmak üzere 54 kuruş maaş almaktaydı (BOA, EV.d. 28642).

7- Şeyh Fahri (Fahreddin) Efendi. Şabânî Şeyh Necib Efendi’nin oğludur (Hüseyin 
Vassâf, 2015, c. 4, s. 98). Tekkenin son şeyhidir (Albayrak, 1996, c. 5, s. 27).

4  https://beykozguncel.com/2065-seyh-ataullah-tekkesi-ihya-edildi.html (Erişim: 18.10.202) http://biksad.com/
Categories/5/iletisim.aspx (Erişim: 18.10.2020).;  http://efehazretleri.org.tr/mihrabat-kultur-sanat-bahcesi/ (Erişim: 
18.10.2020)

Macar Kalesi Câmii ve Zâviyesi

Tekke, kaynaklara göre Anadolu Kavağı’ndadır. (İstanbul Tekkeleri Listesi, Ata-
türk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, no: 1825). Bu bölge, III. Osman dönemin-
de önemini yitirmiş ve Tokat bahçesi gibi Has bahçeye dönüştürülerek “Mâ-i Cârî 
Bağçesi” olarak isimlendirilmişti. Sonradan galat olarak Macar Bahçesi denmiştir 
(Şehsuvaroğlu, 1986, s. 109). Buraya bostancılar ocağından kavak ustaları tayin 
edilmiştir. I. Abdülhamid döneminde ise bu kalelere yeni burçlar ilave edilmiştir. 
18. ve 19. yüzyıllarda yeni tabyalar yapılırken eski kavak kaleleri ve istihkâmlar 
büyük ölçüde yıkılmıştır. Kavaklar son olarak 1894 tarihinde tamir edilmiştir. (Sa-
kaoğlu, c. 4, s. 496-497).

Macar Kalesi’nde diğer kale ve tabyalarda olduğu gibi bir de cami bulunmaktaydı 
(BOA, İ.DH. 628/43663). Macar Burnu ve Telli Tabya camilerinin imam ve mü-
ezzinlerinin maaşı Hamidiye Vakfı’ndan karşılanmaktaydı. 1792 senesinde imam 
ve müezzinin maaşlarına zam yapılması emredilmiş ayrıca vakıf tarafından uygun 
bir yerde küçük bir imam evi ile dizdar ve tabya topçu-başısına da ev yapılması 
istenmiştir (BOA, HAT, 1433/58863). 1809 senesinde Hamidiye Vakfı tarafından 
günlük olmak üzere imama 20; müezzine de 15 akçe maaş verilmekteydi. (BOA, 
HAT, 1443/59294). 

Macar Kalesi Câmii, Cerrâhî zikrinin icrâ edildiği bir tevhidhâne olarak, Cerrâhî 
tarîkatına bağlıydı. Burada sırasıyla Hâfız Mehmed Şâkir Efendi (Kavaklı Şakir 
Efendi) (ö. 1266/1849); Şakir Efendi’nin halîfelerinden ve Tophâne binbaşısı Hasan 
Birrî Efendi (ö. 1269/1852); Çelebi Şeyh ve M. Nûreddin Efendi görev yapmışlardı. 
Sirkeci Şeyhi Ahmed Efendi’nin halifesi olan Kavaklı Şâkir Efendi, Macar Kalesi 
Kitabeti görevinde bulunmuş ve ayrıca bu civardaki askerlerin kitabet hizmeti ken-
disine verilmişti. Daha sonra Macar Kalesi Camii imamı olarak atandı. Bu camide 
“zikr ü tevhîd-i şerîf ’e” başlamıştı. Fâtih’te Kumrulu Mescid’deki Sertarîkzâde Salı 
Tekkesi’nin şeyhliğine getirilmişti ancak Anadolu Kavağı’ndaki vazifesine devam 
ettiğinden dolayı yerine vekil atamıştı. (Dal, 2006, s. 350-351; Öztürk, 2018, s. 270-
271).

Anadolu Kavağı Sütlüce Şabânî Tekkesi

1866 yılına ait bir arşiv belgesinde “Anadolu Kavağı’nda Südlüce nâm mahalde” 
şeklinde zikredilen (BOA, İ.MMS, 32/1307) bu yerle ilgili detaylı bir bilgiyi yine 
bir başka arşiv belgesinden öğrenmekteyiz. 1885 tarihli belgede Sütlüce şu şekilde 
tarif edilmektedir: “Bahr-ı Siyah Boğazı’nda vâki Macar Kalesi ittisâlinde bulunan 
ve Südlüce nâmıyla yâd olunan takriben on bin arşunı mütecâviz mahallin diğer nısf 
hissesine mutasarrıf olan Şâkir Bey’in çend sene mukaddem vefâtı vukubulmağla 
hisse-i mezkûre …” (BOA, İ.DH. 946/74859). 

Bu bölgede Sütlüce mesiresi, âb-ı hayat suyu ve yukarıda tepede Hazret-i Yuşa 
Türbesi ve müştemilatı yer almaktadır (BOA, Y.PRK.ASK., 62/48). Sütlüce, Boğazi-
çi’nin mesirelerinden birisiydi. Burada lezzetli bir memba suyu ve bazı taş ocakları 
vardı (Şehsuvaroğlu, 1986, s. 109). Yine bu bölgede 1913 senesinde Macar Tabyası 
bitişiğinde Sütlüce Gazinosu bulunmaktaydı. (BOA, ML.EEM, 1010/26). 
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Sütlüce’deki tekke, Şabânî meşâyihinden Gözlüklü Şeyh lakabıyla da tanınan Şeyh 
Ahmed Efendi tarafından tesis edilmişti. Sütlüce Tekkesi, Hüseyin Vassâf Efen-
di’nin tabiriyle bir “melce-i uşşâk (âşıkların sığınağı)” idi. Yine Hüseyin Vassâf 
Efendi’nin naklettiğine göre çoğunlukla burada gemiciler bulunur, “pek âşıkâne” zi-
kir olunurdu. Şeyhi kısa boylu beyaz uzunca sakallı, düz sarık saran, gözlük takan, 
yüz yirmi yaşında bir pîr-i fâniydi. Kocamustafapaşa’da Sünbül Efendi civarında 
bir evi vardı (Hüseyin Vassâf, 2015, c. 4, s. 94-95). Şeyh Ahmed Efendi silsile olarak 
Şeyh Ahmed Hakkı Efendi, Ankaralı Tirîdîzâde Şeyh Hüseyin Efendi, Çerkeş Şeyh 
Hacı Mustafa Efendi ve Pîr Şeyh Şabân-ı Velî Hazretleri’ne bağlanmaktadır. Tekke 
günümüze ulaşamamıştır. Tekkenin yeri belli olup temelleri mevcuttur. İhyâ edil-
meyi beklemektedir. Tekkenin bulunduğu yer günümüzde askerî bölgedir.5 

Tekkenin postnişinleri şunlardır:

1-Gözlüklü Şeyh Ahmed Efendi (ö. Hicrî 22 Muharrem 1323/ Rûmî 16 Mart 1321/ 
29 Mart 1905). Boğaz’da sâkin olması ve düşman donanmasının Boğaz’dan geçme-
mesi için manevî bir güce sahip olması dolayısıyla halk arasında, “Boğaz Muhâ-
fızı” olarak bilinirdi ve onun hakkında bu tabir yaygınca kullanılırdı. Sütçülük ve 
yoğurtçuluk yaparak geçimini sürdürmekteydi.  Hüseyin Vassaf Hicrî 13246 se-
nesinde şeyhi ziyarete gideceği günün öncesinde gece rüyasında şeyhi görür. Sa-
bahleyin ziyarete gitmek için giyinir. Yola çıkmadan gazeteye göz gezdirdiğinde 
şeyhin ölüm ilanını görür. İlanda şunlar yazmaktadır: “Sütlüce’deki dergâh-ı şerîfin 
şeyhi eâzım-ı meşâyihten Gözlüklü Ahmed Efendi dün irtihâl-i dâr-ı bekâ eyledi-
ğinden na’ş-ı münîfleri ihtîfâlât-ı lâyıka ile degâh-ı şerîf-i mezkûr hazîresinde ihzâr 
olunan kabirde defin-i hâk-ı gufrân olmuştur ‘kaddesallahu sırrahu’”. Şeyh Ahmed 
Efendi’nin tekke haziresindeki mezar taşında şunlar yazmaktadır: “Allah Hû/ et-
tarîk-i Halvetî/ Yâ ilâhî gelmişem dîvânına rahm et bana/ lütfun ile meskenim kıl 
cenneti yâ rabbenâ/ çün ecel erişdi târumâr etdi beni/ râzıyım el-hükmü lillah bu 
imiş emri Hüdâ/  Yâ Hazret-i pîr Şabân-ı Velî hazretleri/ Kastamonî kuddise’l-azîz 
hazretlerinin/ hulefâlarından Çeşkeş Hacı Mustafa Efendi’nin/ meşhur halîfelerin-
den Tirîdîzâde eş-Şeyh/ Hüseyin Efendi Ankaralı kuddise’l-azîz/ meşhur halifesi 
eş-Şeyh Ahmed Hakkı ibn Ali/ târîh-i tevellüdü 1215 irtihâli târihi 1321/ 22 Mu-
harremu’l-haram ömürleri hitâm bulub/ teşrif-i bekâyı seymân/sîman olmuşdur/ 
rahmetullahi aleyh el-Fâtiha”.7

2-Şeyh Ömer Efendi (ö.?). Gözlüklü Şeyh Ahmed Efendi’nin oğludur. Sütçülük 
ve yoğurtçuluk yapmaktaydı. Hüseyin Vassâf Efendi eserinde şeyh hakkında şu 
ifadeleri kullanmaktadır: “Ümmî-i ârif bir pîr-i fânidir. İki büklüm olmuş olduğu 
halde esnâ-yı zikirdeki hâlâtı vecd-âverdir. Edip, cidden sâfî Yunus-meşreb bir zât-ı 
âlî-kadrdir”. Çok saf ve temiz kalpli bir kimse olarak bilinen Şeyh Ömer Efendi’nin, 
5  Tekkenin ihyâsı için İstanbul Ticaret Odası çalışanlarından araştırmacı Eyüp ULUSOY büyük gayret ve çalışma 
sarf etmektedir. İnşallah bu çabalarının en kısa sürede müspet sonuç vermesini cân-u gönülden diliyorum.
6  Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphânesi’nde bulunan Sefîne-i Evliyâ’nın yazma nüshasında tekkenin yeri sehven 
“Rumelikavağı’nda” olarak belirtilmiştir. Yine burada “Bu rüyâ-yı fakîrânem ve müşârun ileyhin irtihâli 1324 senesine 
müsâdifdir” ifadelerinde geçen tarih de bizce şüphelidir. Bu tarih 1323 olmalıdır. Zîrâ Şeyh Ahmed Efendi’nin mezar 
taşındaki vefat tarihi olan 1321 senesi ile 22 Muharrem tarihi tam Hüseyin Vassâf ’ın verdiği tarihle örtüşmemektedir. 
Bu durumda iki kaynaktan birinde bir hata olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır ki kanaatimize göre Hüseyin Vassâf ’ın 
verdiği tarih hatalı olmalıdır.
7  İstanbul Ticaret Odası çalışanlarından kıymetli dostum araştırmacı Eyüp ULUSOY’a bu mezar taşından bizleri 
haberdar ettiği ve fotoğrafını gönderip kullanmamız için izin verdiği için çok teşekkür ediyorum.

Veliyyüddin Efendi adında bir oğlu genç yaşta vefât etmişti (Hüseyin Vassâf, 2015, 
c. 4, s. 94-95). Rumi 17-09-1338/17 Kasım 1922 tarihli, Anadolu Kavağı Köyü’nde 
Südlüce mevkiinde emlâk-i mahluleden terk hisselerin ihâle edilmesine dâir bir 
belgede Şeyh Ömer Efendi’nin adı “Südlücede bilâ numrolu hânede sâkin” olarak 
geçmektedir (BOA, ML.EEM, 1367/32).

Sonuç

Mevcut bilgi ve belgelerden hareketle Beykoz’da beş tekkede Halvetî tarikatına 
mensup şeyhlerin görev yapmış olduğunu tespit etmekteyiz. Beykoz’da tesis edi-
len bu tekkelerin ilki 18. yüzyılın ortalarına doğru kurulan Mehmed Kethüda-ba-
şı Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi’dir. Daha sonra sırasıyla Hâfız Mehmed Efendi 
(Raûfî Tekkesi), Şeyh Atâ Tekkesi (Şeyh Ubeydulah Efendi Tekkesi), Macar Kalesi 
Câmii ve Zâviyesi ve Anadolu Kavağı Sütlüce Şabânî Tekkesi kurulmuştur. Bey-
koz’da kurulmuş olan son Halvetî-Şabânî tekkesi Anadolu Kavağı’ndaki Sütlüce 
Şabânî Tekkesi’dir.

Mehmed Kethüda-başı Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi’nde çok kısa bir süre Rifâî 
tarîkatına mensup sadece bir şeyh görev almış, bunun dışında tekke kuruluşun-
dan sonuna kadar Halvetî tarikatına bağlı kalmıştır. Bu tekkede tarîkatın Sinâniyye, 
Gülşeniyye ve Şabâniyye koluna mensup şeyhler görev yapmıştır. 

Hâfız Mehmed Efendi Tekkesi ise Halvetîliğin Ramazâniyye şubesinin bir kolu 
olan Raûfîliğe ve Cerrâhîliğe bağlıydı ve tekkeler kapatılmadan önce Beykoz’daki 
tekkelerin merkezi konumundaydı.

Nakşibendî tarikatına bağlı olarak tesis edilen Şeyh Atâ Tekkesi, Halvetî-Şabânî 
koluna mensup son üç şeyh tarafından belli bir süre, elli yedi sene kadar Halvetî 
tekkesi olarak hizmet vermiştir. 

Anadolu Kavağı’nda yer alan iki tekkeden ilki olan Macar Kalesi Câmii ve Zâviye-
si’nde Cerrâhî şeyhleri zikir yapmışlardır. Anadolu Kavağı Sütlüce Şabânî Tekke-
si’nde ise Şabânîlik iki şeyh tarafından temsil edilmiştir. 

Beykoz’daki yukarda adları geçen bu tekkelerde 18. yüzyılın ortalarından itibaren 
Halvetîliğin Sinânî, Gülşenî, Cerrâhî, Raûfî kollarına mensup şeyhlerin görev yap-
tığı ve özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise tarikatın en çok Şabânî 
koluna mensup şeyhlerin faaliyette bulunduğu görülmektedir. 

Son söz olarak bu tekkelerden Şeyh Atâ Tekkesi hâriç diğerleri tekrar ihyâ edilmeyi 
ve böylece başta Beykozlular olmak üzere İstanbulluların bilimsel, kültürel ve sa-
natsal açıdan besleneceği mekânlar olarak hizmet vereceği günleri beklemektedir.
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Ek 1: Beykoz merkezde yer alan Mehmed Kethüda-başı Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi ile Hâfız 
Mehmed Efendi Raûfî Tekkesi’nin konumları. 1918 Necip Bey Haritası.

Ek 2: Hâfız Mehmed Efendi Raûfî Tekkesi’nin vaziyet planı.  İBB. Atatürk K., Hrt_005199_01
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Ek 3: Hâfız Mehmed Efendi Tekkesi (Raufî Tekkesi)’ne Pertevniyal Vâlide Sultan Vakfı’ndan her sene 
Ramazan ayında üçyüz guruş tahsis edilmesi ile ilgili 1866 tarihli belge. İBB. Atatürk K., PVS.Evr. 

04438. 

Belgenin transkripsiyonu:

“Bâdî-i terkîm-i sened oldur ki

Devletlü ismetlü Pertevniyal Vâlide Sultan aliyyetü-ş-şân efendimiz hazretlerinin 
Beykoz’da Karacaburun nâm mahalde kâin tarîkat-ı aliyye-i Halvetiyyeden es-Sey-
yid eş-Şeyh Hâfız Mehmed Efendi Dergâhı’na fukaraya Ramazân-ı Şerîfe taâmi-
ye ve leyle-i Kadir’de bir hatm-i şerîf kırâat olunmak üzere vakf-ı aliyyelerinden 
beher sene tahsis buyurmuş oldukları üçyüz guruş vakf-ı müşârun ileyhâdan ahz 
olunduğunu müşir işbu sened bi’t-temhîr itâ kılındı. Fi 5 Şaban sene 283. (5 Şaban 
1283). 

Hâdimü’l-fukarâ Şeyh Muhammed Tevfîk Tekye-i Hâfız Muhammed Efendi. (Mü-
hür: es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Tevfîk).”

Ek 4: Mehmed Kethüda-başı Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi’nin yangın sonrası planı. BOA, 
PLK_p__00476_0001.
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Ek 5: Şeyh Atâ Tekkesi (Şeyh Ubeydullah Efendi Tekkesi). İBB Atatürk Kitaplığı, Hrt_000417.

Ek 6: Şeyh Atâ Tekkesi (Şeyh Ubeydullah Efendi Tekkesi). 

Ek 7: Anadolu Kavağı, Macar Tabyası ve Sütlüce. İBB. Atatürk Kitaplığı, Hrt_Gec_000114

Ek 8: Macar Kalesi Camii ve Zaviyesi. (Görsel Hümeyra Bostan’ın tezinden s. 352’den alınmıştır). 
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Ek 9: Sütlüce Şabânî Tekkesi Postnişini Şeyh Ahmed Efendi’nin mezar taşı. (Eyüp ULUSOY arşivi)

Raûfîzade Abdürrahim  
Nesip Efendi Divânçesi

Mehmet Cemâl ÖZTÜRK1

Melek DİKMEN2

Özet

Halvetîlik tarikatının alt şubelerinden ve İstanbul merkezli olan Raûfîlik’in Pîri; 
Nûreddîn Cerrâhî ile pîrdeş olan Seyyid Ahmed Raûfî’dir. Üsküdarlı olan Raûfî, 
Köstendilli Ali Alâaddin Efendi’ye intisab ederek icâzet almış, Üsküdar-Sala-
cak’taki Yemen Fâtihi Gazi Sinân Paşa Câmiî’nin imam ve hatipliği ile o civardaki 
asitânesinde şeyhlik yapmıştır. Raûfiyye’ye ait sadece dört tekke vardır. Bunlar Üs-
küdar’daki asitâne ile Beykoz Hâfız Efendi, Yeniköy İsmail Efendi ve Rumelihisa-
rı’ndaki Karabaş tekkeleridir. 

Seyyid Ahmed Raûfî’nin oğlu ise “Pîrzâde’’ olarak meşhur olan Seyyid Nûrullâh 
Efendi’dir. Asitânede yaklaşık on dokuz yıl irşad hizmeti yapan Nurullah Efendi’nin 
oğlu ise Abdürrahîm Nesîb Efendi’dir. Şeyh Hâfız Mehmed Efendi’nin halifesi olup 
Beykoz Tekkesi’nde üçüncü şeyh olarak sekiz sene postnişinlik yapmıştır. Ayrıca 
Yeniköy’deki Şeyh İsmâil Efendi Tekkesi’nde de vekâleten şeyhlik yapmıştır. Özel 

1  Uzman Öğretmen, MEB., mimcemal@yahoo.com
2  Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı ABD., Isparta, kahraman_
melek@hotmail.com
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bir koleksiyondaki bazı eserler arasında Raûfî Efendi’nin Divan’ının bir nüshası da 
bulunmaktadır. Seyyid Mehmet Şükri bin İsmail tarafından 1297/1880 tarihinde 
yazılan bir mecmuadan hareketle Bursalı Tahir Bey’in delaletleriyle 1336/1918 ta-
rihinde istinsah edilmiş olduğu kaydedilmiştir. Bu nüshanın yarısında Raûfî Efen-
di’nin Divanı, diğer yarısında ise Raûfîzade Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin Divan-
çesi bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Raûfîlik ve Seyyid Ahmed Raûfî’nin hayatı ele alındıktan sonra Ab-
dürrahîm Nesîb Efendi’nin Divançesi tanıtılacak ve muhtevası hakkında bilgi ve-
rilecektir.

Anahtar Kelimeler: Halvetîlik, Raûfîlik, Seyyid Ahmed Raûfî, Abdürrahîm Nesîb 
Efendi, Divânçe, Beykoz.

Giriş:

Beykoz Hafız Mehmed Aziz Efendi zaviyesi postnişinlerinden olan Raûfîzâde 
Abdürrahîm Nesîb Efendi, XVIII. asır İstanbul’unda Halvetîlik’in Raûfîlik şube-
sine dair önemli simalardan birisidir. Şeyhin bağlı olduğu Halvetîlik tarikatının 
kurucusu, Ömer el-Halvetî’dir (i. 1397). Halvetîlik bugünkü İran-Afganistan coğ-
rafyasında doğmuşsa da daha ziyâde Anadolu ve Rumeli topraklarında inkişaf 
göstermiştir. Bakü’de medfun bulunan Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî (i.1464), halifeleri 
sayesinde tarikatın Kafkasya, Anadolu ve Rumeli topraklarında yayılması sebebiyle 
Halvetîliğin ikinci pîri kabul edilmiştir. Seyyid Yahyâ Şirvânî’den sonra Halvetî-
lik dört ana kol ve kırk küsur şubeye ayrılmıştır ki bu dört ana kol; Ruşenîyye, 
Cemâliyye, Ahmediyye ve Şemsiyye’dir. Orta Kol olarak da bilinen Ahmediyye 
de yine Mısriyye, Sinâniyye, Uşşâkiyye ve Ramazâniyye olmak üzere dört alt kola 
ayrılmaktadır. (Uludağ, 1989, s. 171) 1616’da Koca Mustafa Paşa’daki dergâhında 
irtihâl eden Ramazan-ı Mahfî’den sonra Ramazâniyye kolu da beş şubeye ayrılmış-
tır. Bunlar Buhûriyye, Hayâtiyye, Cihangiriyye, Cerrâhiyye ve Raûfiyye’dir. (Öztürk, 
2007, s. 440-442.)

Raûfîlik, Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin dedesi Hz. Pîr Seyyid Ahmed Raûfî el-Üs-
küdâri tarafından tesis edilmiştir. İstanbul merkezli bir tarikat olan Raûfîlik, Üskü-
dar-Salacak Sinan Paşa Camii civarında iken 1920’lerde yanmış olan bir asitâne ile 
Beykoz, Yeniköy ve Rumelihisarı’ndaki üç zaviyede temsil edilmiştir. Raûfiyye’de 
müstakil bir usul ve mukabele şekli yoktur. Ayrıca halifelere yedi dallı beyaz Raûfî 
tacı giydirilir. (Revnakoğlu Arşivi, Dosya No: 113, 202, 228)

Raûfîliğin müessisi ve Hz. Pîr Nûreddîn Cerrâhî ile pîrdeş olan Seyyid Ahmed Raûfî 
1068/1658’de Üsküdar’da doğmuştur. (Vassâf, 2006, s. 61). Doğum tarihi hakkında 
farklı bilgiler bulunmaktadır. Buna göre Evliyalar Ansiklopedisi’nde 1063/1653 ta-
rihi verilirken (Kollektif, 1992, c. II, s. 300); Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nde 
1652 olarak belirtilmiştir (Kollektif, 1990, s. 289). Seyyid Ahmed Raûfî tahsilin-
den sonra o zamanlar Moravî (günümüzde Zeynep-Kamil civarı) Mahallesi’ndeki 
Kapıağası müderrisliğine tayin olmuştur. Selamsız’daki Selami Ali Efendi Tekkesi 
Şeyhi olan Köstendilli Ali Alâaddin Efendi’ye intisab ederek icazet alan Seyyid Ah-
med Raûfî Efendi, Üsküdar-Salacak’taki Yemen Fâtihi Gazi Sinân Paşa Câmii’nin 

imam ve hatipliği ile o civardaki hanesinde şeyhlik yapmıştır. 102 sene yaşamış 
olan Seyyid Ahmed Raûfî, görev yaptığı caminin haziresinde medfundur (Yariş, 
2019, s. 43, 45). Aynı zamanda Raûfîlik, III. Osman’ın (1754-1757) ilgi duyduğu ve 
irtibat kurduğu yol olup Seyyid Ahmed Raûfî’yi sıkça ziyaret ettiği de kaynaklarda 
yer almaktadır. (Vassâf, 2006, c. V, s. 59-70) (Haskan, M. N. 2003, c. I, s.465-467).

Seyyid Ahmed Raûfî’nin Dîvân’ı (bkz. Şayin, 2018; Kızıltaş, 2020) ile esmâ-i sülûk 
hakkında yazılmış Kurretü’l-Uyûn isimli bir risâlesi, altmış altı meclisten oluşan 
Arapça Mecâlis isimli bir eseri ve kütüphane kayıtlarından tespit edilen Şerh-i Kasî-
de-i Bânet Suâd isimli şerhi vardır (Öztürk, 2004, s. 411-412; Tanman, 1989, s. 120). 

Raûfî Asitanesi’nin Seyyid Ahmed Raûfî’den sonraki postnişini olan Şeyh Seyyid 
Mehmed Nurullah Efendi (i. 1189/1775), Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin babasıdır 
ve Halvetî tâcı başlıklı mezarı Gazi Sinan Paşa haziresindedir (Yariş, 2019, s. 43, 45).

Beykoz Hafız Efendi Tekkesi 

Beykoz ilçesi Merkez Mahallesi, Karacaburun (günümüzde Kelle İbrahim) caddesi 
üzerindeki tekke, daha önceki isimleriyle Beykoz Câmii Sokağı ile Hacı Ali Bey 
Caddesi köşesinde bulunmaktaydı. “Raûfî Efendi, Hâfız Efendi veya Şeyh Hâfız 
Efendi tekkesi” olarak da bilinmektedir. Bânisi Şeyh Hâfız Mehmed Efendi, burası-
nı kendi arsası üzerine 1173/1759 tarihinde Halvetî tekkesi olmak üzere yaptırmış-
tır. Tekke günümüzde Beykoz Korusu denilen Abraham Paşa Korusu’nun bitişi-
ğindedir. Hafız Efendi Vakfı’nın yaklaşık 7 dönüm olan arazisinden bugün Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne ait olan Şeyh Mehmet Tevfik Efendi Vakfı’ndan takriben 400 
metrekarelik mezarlık arazisi kısmı intikal etmiştir. (BOA, Cevdet, Evkaf, 10249. 
Ayrıca bkz. Öztürk, 2012, s.819-831.)

Beykoz Hafız Efendi Tekkesi şeyhlerini şöyle sıralayabiliriz:

1- Hafız Mehmet Aziz Efendi (i. 1208/1793)

Dergâhın banisi olup, 38 sene şeyhlikte bulunmuştur. Hazirede medfundur. Üç ha-
lifesi vardır: Ahmed Niyazi Efendi, Ahmed Efendi ve Abdürrahim Nesib Efendi.

2- Şeyh Ahmed Niyazi Efendi (i. 1219/1804) On bir sene şeyhlikte bulunmuştur.

3- Abdürrahim Nesib Efendi (i. 1227/1812)  

4- Şeyh Rızâ Efendi (i. ?): Pazar kayığı reisi olup, bir müddet şeyhlikten sonra yeri-
ni halifesi İbrâilli Serrâc Ahmed Efendi’nin oğlu Şeyh Yahya Efendi’ye bırakmıştır. 
İbrâil Romanya’da bir sahil şehridir (Şemseddin Sami,  I, s. 585). Günümüzde Brila 
şeklinde geçmektedir.

5- Şeyh Yahyâ Efendi (i. 1247/1831): İbrâilli Serrâc Ahmed Ağa’nın oğludur. İkinci 
şeyh Ahmed Niyâzi Efendi’nin halifesidir. 28 sene şeyhlik yapmıştır.

6- Şeyh Ahmed Necmeddin Efendi (i. 1264/1847): Şeyh Yahya Efendi’nin büyük 
oğludur. 17 sene şeyhlik yapmıştır.
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7- Es-Seyyid Eş-Şeyh El-Hâc Mehmed Tevfik Efendi (i. 1301/1893): Şeyh Yahya 
Efendi’nin küçük oğludur. Nûreddîn Cerrâhî Asitânesi Şeyhi Abdülazîz Zihnî 
Efendi’nin halifelerindendir. Beykoz Sıbyân Mektebi muallimi ve hattattır. 38 sene 
şeyhlik yapmıştır. İstanbul’da Halvetî meşâyihi arasında fevkalâde hürmet görmek-
te olduğundan hangi dergâha gitse, makam postuna çekerler ve zikrin idaresini 
kendisine bırakırlardı.

Abdürrahîm Nesîb Efendi’deki bilgilere göre M. Tevfik Efendi, Abdürrahîm Nesîb 
Efendi’nin ikinci haremi Ümmü Gülsüm Hanım’ın, eşinin vefatından sonra Üs-
küdar Menzilhane kâtiplerinden Uzun Tahir Efendi ile evliliğinden doğan Abdi 
Efendi’nin beş çocuğundan biri olan Safiye Hanım’ın oğludur.  

8- Şeyh Hâfız Ahmed Raûfi Efendi (i. 1316/1898): Hattat Şeyh Mehmed Tevfik 
Efendi’nin oğludur. Yeniköy’de günümüze sâdece civarındaki çeşme intikal eden 
ve 1958’de sebepsiz yere yanındaki Çiftehamam denilen, hamamla birlikte yıkı-
larak yeri park yapılan Molla Çelebi Câmii’nin imam ve hatipliğini de yapmıştır. 
Pederinin irtihaliyle Fâtih-Kumrulu Mescid’deki, Sertarîkzâde Tekkesi’nin Şeyhi 
Abdüllatîf Fazlîyyi’l-Cerrâhî’den halife tayin olundu. Terbiye ve teslîkleri ve ilbâs-
ları usûl-i Raûfiyye üzerine olduğundan, kendisine yedi dallı beyaz Raûfî tâcı giy-
dirilmiştir. 16 sene şeyhlik yaparak 48 yaşında irtihal eylemiştir. 

Hafız Ahmed Raûfî Efendi, Fethiye Hanım’la evlenmiş ve Mehmed Tevfik ve Hafız 
Süleyman Kadri isimli oğulları olmuştur. Süleyman Kadri, Şirket-i Hayriye’de gişe 
memurluğunda bulunmuştur. Gayet güzel sesli ve hattattır. Hattı, Yeniköylü Hasan 
Efendi’den ve Şeyh Hâfız Cemâleddin Efendilerden meşk etmiştir.

9- Şeyh Yahyâ Fevzi Efendi (i. 1327/1913): 1321/1903’e kadar buraya vekâlet etmiş-
tir. Amcazâdesi Ahmed Raûfî Efendi ile birlikte aynı gece Kumrulu Şeyhi Abdül-
latîf Fazlîyyi’l-Cerrâhî’den hilâfet almıştır. İhtiyarlığı esnasında meclis-i meşâyihe 
mürâcaât ederek Beykoz Tekkesi’ni halifelerinden Hâfız Ahmed Cemâleddin Efen-
di’ye bırakmıştır. Hüseyin Şerefeddin (Şeref Kaptan) (v. 1933), Nasuhi ve Ahmet 
Niyazi Alpdeniz (v.1953) isimli üç oğlu vardı.

10- Hattât Hâfız Şeyh Ahmed Cemâleddin Efendi (i.1954): 1296/1882’de Beykoz’da 
doğmuştur. Hattat Şeyh Mehmed Tevfik Efendi’nin kızı Necibe Hânımın oğludur. 
Babası Topçu Yüzbaşı Mehmet Hâşim Efendi’dir. Şeyh Yahya Efendi’nin torunla-
rındandır. Şeyh Hafız Ahmed Raûfî Efendi’den Kur’an-ı Kerim hıfzını müteakip 
kıraat ve akaid talim ve tedris etmiştir. Şeyh Yahya Fevzî Efendi’nin halifesidir. 28/
Recep/1322/1903-1925 yıllarında postta kalmıştır. Yerini halifesi Hattat Hâfız Ab-
dülkadir Süleyman Efendi’ye bırakmak üzereyken tekkeler kapatılmıştır. Harbiye 
Nezareti Levazım Dairesi kâtiplerindendir. (Albayrak, 1996, c. V, s. 49-50, Ceyhan, 
2011, s.197)

Hazirede; Şeyh Hâfız Mehmed Efendi, Şeyh Ahmed Niyâzi Efendi, İbrâilli Ser-
râc Ahmed Ağa mahdumu Derviş Salih, Şeyh Mehmed Tevfik Efendi, Şeyh Yahya 
Efendi’nin validesi Rukiyye Hâtun, İmamzâde Emin Efendi’nin validesi Hatice Ka-
dın, Şeyh Yahya Efendi’nin halilesi Necibe Hânım, Şeyh Ahmed Necmeddin Efen-
di, Şeyh Yahya Efendi ve Emin Efendi medfundur. (Revnakoğlu Arşivi, Dosya No: 
113, 202, 228)

Abdürrahîm Nesîb Efendi ve Ailesi

Doğancılar Raûfî Asitânesi şeyhi olan Seyyid Hacı Abdürrahîm Nesîb Efendi ise 
(i. 1227/1812), “Pîrzâde” olarak meşhurdur. Abdürrahîm Nesîb Efendi, Seyyid Ah-
med Raûfî’nin halifesi olan ve tekkede 38 yıl şeyhlik yapmış olan Şeyh Hâfız Meh-
med Efendi’nin (i.1208/1793) halifesidir. Üsküdar’daki Asitanede babası Nurullah 
Efendi’den sonra şeyhlik yaparken, Beykoz Tekkesi Şeyhi Ahmed Niyazi Efendi’nin 
vefatından sonra bu tekkenin postnişini olmuş ve 11 yıl şeyhlik yapmıştır. Ayrıca, 
Yeniköy’deki, Şeyh İsmail Efendi tekkesinde vekâleten şeyhlik yapmıştır. (Revna-
koğlu Arşivi, Dosya No: 113, 202, 228)

Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin iki haremi vardır. İlki Sultan Ahmed Şeyhi Hüse-
yin Efendi’nin kızı Esmâ Hanım (i.12 Rebiülevvel 1214/14 Ağustos1799)’dır (Yariş, 
2019, s. 46, 49). Revnakoğlu, Esmâ Hanım’ın babasının ismini Hasan Efendi olarak 
vermektedir. Ancak Yariş’in çalışmasındaki fotoğraftan hareketle ismin Hüseyin 
şeklinde okunuşu doğrudur. Diğeri de hanımının vefatı üzerine evlendiği Ümmü-
gülsüm Hanım’dır ki Halvetî Seyyid Ahmed Efendi’nin (i.1280/1867) kızıdır. Üm-
mügülsüm Hanım’ın (v. ?) mezartaşı toprağa gömülü olduğundan vefat tarihi oku-
namamaktadır. Şahidesindeki kitabesi şöyledir: Hüve’l-Hayyu Lâ-yemût / Tarîkat-i 
aliyye-i Halvetiyye’den eş-Şeyh / es-Seyyid Ahmed Efendi’nin kerîmesi ve Raûfî 
/ zâde eş-Şeyh es-Seyyid Abdürrahîm Efendi’nin / zevcesi merhûme ve mağfûre 
Ümmügülsüm / Hanım’ın ve sâir güzeştegân-i ehl-i îmânın / rûhları içün lillahi’l 
Fâtiha”. (Öztürk, 2003, s. 412-416). Her iki hanım da Üsküdar’daki Sinan Paşa Ca-
mii haziresinde medfundur. 

Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin ailesi hakkındaki bilgilere Revnakoğlu arşivinden 
ulaşılmaktadır. Buna göre şeyhin ilk hanımı, Esmâ Hanım’ın kızı Fâtıma Hanım’dır. 
Fâtıma Hanım’ın evlâdı Mahkeme-i Temyiz âzâsı ve Mekteb-i Hukuk mecelle mu-
allimi Manyâsizâde Ahmed Raûfî Molla Efendi’dir. Raûfî Molla’nın oğlu da Man-
yasizade Refik Bey’dir. Refik Bey’in iki oğlundan biri Feridun Manyas, Üsküdar 
Tramvayları Müdürü’dür. Diğer oğlu Raûfî Manyas, Devlet Limanları İşletmesi 
Umum Müdürü’dür. 

Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin irtihalinden sonra ikinci hanımı Ümmügülsüm 
Hatun, Sa’dîye tarikatından, Kadıköy Abdülbâki Efendi Tekkesi şeyhi, Abdülazîz 
Efendi’nin halifesi Hattat Tâhir Efendi ile evlenmiştir. Doğancılar’da Menzilhâne 
kâtipliğinde bulunmuş olan zata Uzun Tâhir Efendi dendiği de nakledilmektedir. 
Bu dergâhın 1307/1891 tarihinden önce ortadan kalktığı belirtilmektedir. Bu evli-
likten Sarây-ı Hümâyûn Baltacılar Kâtibi olan Abdi isminde bir oğulları olur. 

Abdi Efendi’nin de Nâbî, Hıfzı ve Naîm isminde üç oğlu ve Nazîre ile Safiye ismin-
de iki kızı olmuştur. Harbiye Nezâreti, Levâzım Dâiresi mümeyyizlerinden iken 
Harb-i Umûmi esnasında vefat eden Ahmet Hıfzı Efendi, hayattayken Üsküdar’da-
ki Raûfî Dergâhı’nda ikamet etmişlerdir. 

Nazîre Hanım, Maârif Nezâreti Sicil Müdürü olan Hacı Nuri Bey’le evlenmiş ve 
Haydar isimli bir çocukları olmuştur ki ileride İstanbul Maârif Müdürlüğü yap-
mıştır. 
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Safiye Hanım’ın da Tevfik, Salih ve Hatice isimli çocukları olmuştur. Tevfik Efen-
di’nin oğlu Raûfî Efendi’dir. Raûfî Efendi’nin de Mehmed Tevfik ve Hafız Süleyman 
Kadri isimli oğulları vardır. Süleyman Kadri, Şirket-i Hayriye’de gişe memurluğun-
da bulunmuştur. Gayet güzel seslidir ve hattattır. Hattı, Yeniköylü Hasan Efendi’den 
ve Şeyh Hâfız Cemâleddin Efendilerden meşk etmiştir.

Sâlih Efendi, en son Silivri Nâibi olarak vefat etmiştir. Salih Efendi’nin büyük oğlu 
mesleği avukatlık olan, Temyîz azalığından emekli Ahmed Refik Bey’dir ki bu zatın 
da iki oğlu vardır3. 

Hatice Hanım’ın Saîd Efendi ile evliliğinden, Yeniköy Tekkesi’nde bir süre vekâleten 
şeyhlik yapan Mustafa Servet dünyaya gelmiştir. Mustafa Servet’in de (eski hanı-
mından) Mehmed Tâib isimli bir oğlu vardır. 

Mustafa Servet Efendi, 1841’de İstanbul’da doğmuştur. Maliye Nazırı Hacı Saip 
Paşa Kethüdası Mehmet Sait Bey’in oğludur. Hariciye Kalemi’nde mümeyyizlik 
yapmıştır. 1909 yılında 68 yaşında emekli olmuştur. Babası sarayda olduğunda Ser-
vet Efendi de orada Hacı Arif Bey’in kırk yıl talebeliğinde bulunmuştur. 1916-1918 
arasında Yeniköy Tekkesi şeyhliğini ifa etmiştir. Metrukâtı Tanbûrî Dürri Turan’a 
intikal etmiştir. (Rona, 1960, 14)

Yukardan beri anlatılagelmekte olan aile, Salacak’taki Raûfî Asitânesi’nde ikamet 
etmişlerdir. Abdürrahîm Nesîb Efendi’den sonraki şeyhler ise hem Beykoz hem de 
Yeniköy tekkelerinin meşihatinde bulunmuşlardır:

Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin Divançesi

Seyyid Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin şiirlerinden müteşekkil Divançe’si bulun-
maktadır. Bilinen tek nüshası özel koleksiyonda yer alan eser, rik’a hattı ile istinsah 
edilmiştir ve Raûfî Divanı’nın yazma nüshalarından birinin arkasında yer almak-
tadır. “Dîvânçe-i Raûfî-zâde Hazreti Şeyh Abdürrahîm Nesîb Efendi” başlığının 
altında “Azîz-i müşârun ileyh Hazretleri’nin sekiz sene kadar Beykoz Raûfî Dergâ-
hı’nda postnişinlikleri vardır.” notu yer almaktadır. (1b)

Nüshanın sonundaki kayıttan istinsah tarihi ve müstensihi hakkında bilgi edinil-
mektedir. Buna göre, Bursalı Mehmed Tâhir aracılığıyla es-Seyyid Mehmed eş-Şük-
ri İbn-i İsmail Efendi’nin 25 Safer 1297 (7 Şubat 1880)’de yazdığı mecmuadan ha-
reketle Hâfız Ahmed Cemâleddin b. Muhammed Hâşim tarafından 12 Receb 1336 
(23 Nisan 1918) tarihinde istinsah edilmiştir: 

“İşbu Dîvânçe es-Seyyid Mehmed eş-Şükrî ibn İsmâ‘îl nâm zât tarafından 1297 
senesi Saferü’l-Hayrıñ yigirmi beşi târîhinde yazılan mecmû‘adan Burûseli Tâ-
hir Beyefendiniñ delâletleri üzere istinsâh idildi. Harrarahu’l-fakîr Hâfız Ahmed 
Cemâleddîn b. Muhammed Hâşim Fî sene 12 Receb 1336”(13a). 

3  Salih Efendi hk. Bkz.: Mehmet Cemal Öztürk, Meşîhat Arşivi Sicil Kayıtlarına Göre, Bosnalı Kādi ve Alimlerin 
Biyografileri-Daire-i Meşihat-i İslamiye, Sicil Şu›besi, 1879-1909, Prilozi za Orijentalnu Filologiju, Jan 1, 2011, s.461-
470.

Bu kayıttan hareketle Divançe’nin başka nüshasının olduğunu düşünmek müm-
kündür. Ayrıca Divançe’deki 27. şiirin “Ey Hâlık Kâdir Ganî göñül Seni ister Seni” 
şeklindeki ilk mısraının yanında “dîger nüsha Göñül sensiz karâr itmez” notu bu-
lunmaktadır. Bu nottan, başka nüsha veya nüshalarının mevcut olduğu fikrine ula-
şılmaktadır.

Divançede toplam 28 şiir bulunmaktadır. Küçük bir Divançe olması hasebiyle her 
harften kafiyeli şiirin bulunmadığı görülmektedir. Buna göre 15 harfle hiç şiir ya-
zılmamıştır (ف ،غ ،ظ ،ط ،ض ،ص ،ش ،س ،ز ،ذ ،د ،خ ،ح ،ج ،ث). Şiir yazılan harflerden 
de umumiyetle birer şiir yazılmış olmakla birlikte be (ب) ve lam (ل) harfleri ile 2, 
he (ه) ve ra (ر) harfleri ile 3, ye (ى) harfi ile ise 5 şiir yazılmıştır. Genellikle 7’li, 8’li, 
11’li, 14’lü ve 16’lı hece vezinleri ile yazılmış olan şiirleri ilahi olarak nitelendirmek 
mümkündür. Bu yönüyle de bir nevi Dîvânçe-i İlâhiyyât şeklinde düşünülebilir. 

Divançe “Eyle kerem Yâ Rabbenâ” nakaratı ile yazılmış olan tevhid ile başlamış 
olup “el-amân yâ Resûlallâh” hitabı ile başlayan na’t takip etmektedir. Akabinde şa-
irin aczini dile getirip affını talep ettiği “Yâ Rab” redifi ile yazılmış münâcât bulun-
maktadır. Şiirlerine genel olarak baktığımız zaman tevhid, münâcât, na’t türündeki 
şiirlerin yanında ilahi aşkı konu edinen ilahiler olduğu görülmektedir. Tevhîd ve 
münâcât şiirlerinde Cenâb-ı Hakk’ın Kerîm, Kâdir, Hay, Hak, Ganî, Rezzâk, Vedûd, 
Gafûr, Rab, Rahmân, Rahîm gibi esmâsı zikredilmiştir. Bu genel şiirlerin yanın-
da Abdülkâdir Geylânî, Eşrefzâde (Eşrefoğlu Rûmî), Seyyid Yahyâ Şirvânî ve şeyhi 
Hâfız Mehmed Efendi hakkında kaleme alınmış birer müstakil medhiyye ile sıyâm 
ve kıyâm ayı olan Ramazan’a vedâ ilahisi ve Resûl-i Ekrem’in doğumu vesilesiyle 
yazılmış mevlit manzumesi bulunmaktadır. 

Hz. Peygamber’e olan sevgisini birden fazla na’t yazmak suretiyle dile getirmiş olan 
Abdürrahîm Nesîb Efendi, “Şefâ‘at yâ Resûlallâh” nakaratlı nat-ı şerifini de istişfâ 
(şefaat dileme) niyetiyle kaleme almıştır:

Düşmüşleriñ mu‘înisiñ

Derdlileriñ tabibisiñ

Günâhkârlar şefî‘isiñ

Şefâ‘at yâ Resûlallâh

Seyyid Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin şiirleri sade bir dille yazılmış olup herkesin 
anlayabileceği üsluptadır. Divan’ına bakıldığı zaman çoğunlukla tasavvufî edebi-
yatın yansımaları ve çağrışımları dikkati çekmekte; iman, ibadet, zikrin faydaları, 
ihlas, devrân, tevbe, tevhid ilkesi, insan-ı kâmil olma yolunda telkinler, ilâhî aşk, 
Cenâb-ı Hakk’ın sevgisini ve rızasını kazanmaya yönelik hususlar, Hz. Peygam-
ber’in sünnetine ittiba gibi konuların işlendiği görülmektedir. Şiirlerin sanat kaygı-
sı olmaksızın, insanları irşad maksadıyla ve samimi bir söyleyişle yazıldığı aşikâr-
dır. Şiirlerindeki vezin kusurlarını bu bağlamda değerlendirmek uygundur.

Raûfî-zâde’nin yaşadığı ve şiirlerini kaleme aldığı dönem, XVIII. asrın sonları ile 
XIX. asrın başları olduğu düşünülecek olursa Eski Anadolu Türkçesine ait dil özel-
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liklerinin görülmesi dikkati çekmektedir. Mesela “onda, orada, oraya” anlamlarına 
gelen anda sözcüğünün kullanılması dikkat çekicidir:

Fâ’ide virmez nedâmet anda

Gâfil olma sen gider bu fırsat (2b)

Yine Eski Anadolu Türkçesine ait olan ve “huzur, nezd, makam” anlamlarına gelen 
ve “itaat etmek, boyun eğmek” anlamlarında da kullanılan “tapu” sözcüğünü örnek 
verebiliriz:

‘Âsîyim geldim kapuña

‘Âcizim durdum tapuña

Bu ‘Abdürrahîm kuluña

‘İnâyet eyle yâ Allah (9a) 

“Ulaşmak, erişmek” anlamına gelen irgürmek fiili ile “diriltmek, ihyâ etmek” anla-
mına gelen dirgürmek fiilini ilahilerinde kullanması da dikkat çekicidir: 

Biz ölüyüz dirgürsün nefsimizi bildirsün

Bizi saña irgürsün lutf it bize vir ‘aşkıñ

Eski Anadolu Türkçesi ses özelliklerine göre birinci ve ikinci şahıs iyelik ekleri, ilgi 
hâli eki, emir kipinin teklik ve çokluk üçüncü şahıs ve çokluk ikinci şahıs ekleri 
yardımcı ünlüleriyle birlikte yuvarlaklaşmıştır. (Ercilasun, 2009, s. 454). XVIII. yüz-
yıla gelindiğinde ise bu yuvarlak ünlüler daralma göstermiştir. Divançe’deki şiirlere 
baktığımızda, son dönemde yazılmış olmasına rağmen daralması beklenen ünlü-
lerin yuvarlak ünlüyle yazılmış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki beyitte birinci ço-
ğul şahıs ekinde ve geniş zaman ekinde yuvarlaklaşma görülmektedir:

Aslımızı ararsan ‘Alevîyüz ‘Alevî 

İsmimizi sorarsan Halvetîyüz Halvetî (12b)

Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin şiirlerinde hem söyleyiş hem de ahengi itibariyle 
Yunus Emre’nin izlerini görmek, onun tesirinde kaldığını ve hatta muakkiblerin-
den biri olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda dedesi Seyyid Ahmed 
Raûfî’nin Divanı’ndaki şiirler ile benzerlikler de dikkati çekmektedir. Sade ve akıcı 
üslupları ile tevhid, na’t, münâcât gibi dinî tasavvufî ağırlıklı söyleyişlerin yanında 
kelime-i tevhidin açılımı olan “Lâ ilâhe illallah” redifli şiirleri, Halvetîlik ve Halvetî-
ler ile ilgili şiirleri bu bağlamda zikredilebilir.

Ayrıca Divançe’nin sonundaki ferağ kaydının akabinde Abdürrahîm Nesîb Efen-
di’nin vefatına Rıza isimli veya mahlaslı bir şahsiyet tarafından yazılmış 9 beyitlik 
tarih manzumesi yer almaktadır: 

Erbâb-ı zikr ü tevhîdiñ zât-ı dilpesendi

Göçdi Ra’ûfîzâde ‘Abdürrahîm Efendi

Firdevse ‘âzim oldı İbn Ra’ûfîzâde

Envâr-ı ‘aşkla kabriñ tenvîr buyurdı kendi

Nesl-i Cenâb-ı Şeyh Seyyid Ahmed er-Ra’ûfî

Erbâb-ı tevhîdiñ ser-levhası ser-bülendi

beyitleri ile başlayan tarihte, Onun bu dünyadan göçmesi ile dünyanın bir direği-
nin yıkıldığını dile getirmiştir. “Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir” sözünü hatır-
latırcasına Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin öneminden bahsetmiş, zikir ehli kimse-
lerin birer birer göçmesi ile duyduğu elim hüznü dile getirmiştir. “Gitdi Ra’ûfîzâde 
Abdürrahîm Efendi” mısraı ile tarih düşmüştür.

Şiirlerinin bestelenmiş olduğuna dair bilgi bulunmamakla birlikte bestelenmeye 
ve zikir meclislerinde teganni ile okunmaya uygun bir söyleyişi ve ahengi olduğu 
görülmektedir. Özellikle tevhid ilahileri, tevbe zikrini konu edinen şiirleri devrânî 
zikirlerde coşku ile okunmaya ve devran ilahisi olarak söylenmeye müsait görün-
mektedir. Bu bağlamda Raûfîzâde’nin şiirlerinin en azından o dönemde Raûfiy-
ye’ye mensup çevrelerde, zikir meclislerinde terennüm edildiği de düşünülebilir.

Abdürrahîm Nesîb Efendi’nin Divançe’deki şiirlerinde mahlas olarak sadece ismini 
kullandığı görülmektedir:

‘Abdürrahîm olagör kul 

Hem Resûline ümmet ol

Dergâhında ola makbûl 

Eyle kerem yâ Rabbenâ

Şeyhi Hâfız Mehmed Efendi hakkında yazmış olduğu medhiyede, onun kendisi 
üzerindeki himmetini ve gayretini samimiyetle ifade etmiştir:

Hakdan beni diledi bu sırrı ol gizledi

Baña himmet eyledi Şeyhim Hâfız Efendi

Sundum aña elimi ma‘mûr itdi dilimi

Açdı benim yolımı Şeyhim Hâfız Efendi

…

Gözlerim anı gördi pâyine yüzüm sürdi

Baña icâzet virdi Şeyhim Hâfız Efendi (11b)

Raûfîlik Halvetiyye’nin şubelerinden biri olması hasebiyle şairin bu hususa “Hal-
vetîyüz Halvetî” redifli şiirinde vurgu yaptığı görülmektedir. Orta Kol’un pîri olan 
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Yiğitbaşı Ahmed Marmaravî’yi de zikreden şair, tarikat silsilesinin Hz. Ali’den gel-
mesi dolayısıyla “Alevîyüz” ifadesini kullanmıştır:

Aslımızı ararsan ‘Alevîyüz ‘Alevî 

İsmimizi sorarsan Halvetîyüz Halvetî

Kutb olmuş her ulumuz Ortakoldur kolumuz 

Yiğitbaşı pirimiz Halvetîyüz Halvetî

….

Vird-i Yahyâ virdimiz Halvetdedir yurdumuz

Allah derdi derdimiz Halvetîyüz Halvetî

Kırk elifdir tâcımız beşdir anda dâlımız

Hilâfet nişânımız Halvetîyüz Halvetî (12b)

Halvetîlik için mühim olan devrânî zikre de sıkça vurgu yapan Abdürrahîm Nesîb 
Efendi, bazen “Tevhîd ile devrâna gel” diye davette bulunmuş, bazen de “Tevhîde 
gel tevhide gel” çağrısını dile getirmiştir. Hatta Hay zikriyle devrettikleri bu icra 
nedeniyle kendilerini Devrânî olarak tavsif etmiştir. Devrânî zikir, tarikat men-
supları arasında yaygınlaşınca zâhir uleması tepki göstermiş, hatta bu icraya karşı 
çıkmak için eserler yazmışlar, zaman zaman karşı çıkmak için raks ve devrânı helal 
kabul edenlerin kâfir olacağını iddia edenler olmuştur. Dönerek zikir yapmanın 
dini oyun ve oyuncak haline getirmek olduğunu ifade edenler olmuştur (Uludağ, 
1994, s. 249). “Devrânîyüz ta‘n eyleme” tekrarı ile yazdığı şiirin, bu tartışmalara 
cevâbî mahiyette yazıldığı anlaşılmaktadır. Abdürrahîm Nesîb Efendi, devranın eh-
line helal olduğunu söylemekte, yasak olduğunu ortaya koyan herhangi bir ayet ya 
da hadisin olmadığını ihsas etmekte, hatta “Beni zikredin” (Bakara, 2/152) emrine 
binaen elzem olduğunu da dile getirmektedir:

Müctehidden yokdur kelâm hurmet-i devrâna enâm

Şâfî cevâb budur tamâm Devrânîyüz ta‘n eyleme

Zâhid ider iseñ su’âl selefde oldı kîl ü kâl

Didiler ehline helâl Devrânîyüz ta‘n eyleme

Men‘ine hîç yokdur bir nassı Nehy idenler va‘âz u kâsî

İdegeldi bunı havâssı Devrânîyüz ta‘n eyleme (10b-11a)

Netice itibariyle; Halvetiyye’nin Orta Kol’unun Raûfîlik şubesinin müessisi Seyyid 
Ahmed Raûfî’nin torunu olan ve 18. asrın sonları ile 19. asrın başlarında yaşamış, 
Beykoz’daki Hâfız Mehmed Azîz Efendi Raûfî Dergâhı’nda postnişinlik yapmış 
olan Abdürrahîm Nesîb Efendi, aynı zamanda çok hacimli olmayan bir Divançe 

kaleme almıştır. Dinî tasavvufî konuları sade, samimi ve akıcı bir şekilde yazmış; 
ilahi aşkı, zikir, ihlas gibi hususları, rızâ-yı İlâhî ve sünnet-i Resûl’e ulaştırıp insân-ı 
kâmil olma yolunda gerekli ilkeleri ilahilerinde dile getirmiştir. Tevhid, münâcât, 
na’t gibi türlerde ağırlıklı olarak kalem oynatmış, zikir meclislerinde okunmaya ve 
icra edilmeye uygun şiirler yazmıştır. Abdülkâdir Geylânî, Eşrefoğlu Rûmî, Seyyid 
Yahyâ Şirvânî, Şeyh Hâfız Mehmed Efendi hakkında yazmış olduğu medhiyeler, 
gönül dünyasını irşad eden ve muhabbet duyduğu şahsiyetleri göstermesi adına 
önemlidir. Sanat göstermekten ziyade irşad amaçlı yazılmış olan şiirleri, Raûfîlik’in 
son temsilcilerinden olan Abdürrahîm Efendi’yi ve gönül dünyasını ortaya koyar-
ken istifade edilecek bir kaynak olarak düşünülebilir.
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