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USKUDARNAME 

K
ültür tarihimize çok kıymetli bir eser daha kazandırmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. 
Kitapseverlerin malumu olduğu üzere, Usküdar Belediyesi olarak, 2011 yılı içerisinde mer
hum A. Süheyl Ünver'in Karaca Ahmedname adlı defterini kültür hayatımıza kazandırn11ş 
ve Ünver sevenleriyle buluşturmuştuk. Bu yıl da, bir İstanbul ve özellikle de Üsküdar aşığı 

olan 'Hocaların Hocası' merhum A. Süheyl Ünver'in Üsküdar ile ilgili defterlerini yayınlamaya devam 
ediyoruz. 

İşte bu anlamda ilki, sözünü ettiğim Karaca Ahmedname olmak üzere, bir "A. Süheyl Ünver Üçlemesi" 
olarak planlanan projenin ikinci kitabını da kitapseverlerle buluşturuyoruz. Bu defa Süheyl Ünver'in sa
yısı 2SOO'e yaklaşan ve bir kültür hazinesi olan defterlerinden Üsküdar'la alakalı iki defteri bir araya geti
rilerek oluşturulan Üsküdarname I eserini takdim ediyoruz. 

Bilindiği üzere, başta İstanbul olmak üzere, Edirne, Konya, Bursa ve Antalya gibi Anadolu'nun birçok şeh
rini gezerek tuttuğu notlada pek çok kıymetli eser ortaya koyan A. Süheyl Ünver, bu minvalde Üsküdar'ı 
da dolaşarak bu kitapta yer alan bilgileri tarihe not düşmüştür. 

Başta K araca Ahmed olmak üzere Üsküdar'ın her köşesini adım adım gezen Ünver, kültür ve medeniyeti
mizin 660 yıllık bir birikiminden derlediği eşsiz bir bilgi hazinesini bir araya getirmiş; gerek yazılarıyla, 
gerekse resimleriyle, adeta demet demet çiçekler hükmünde ortaya koyduğu bu değerli hazine, maalesef 
parçalara bölünerek kütüphane raflarında tozlanmaya terk edilmiştir. Üsküdarlılar olarak bizim buna 
gönlü m üz razı olamazdı. Bu münasebetle, Üsküdar Belediyesi olarak, Üsküdar'a hizmet üretme yüküm
lülüğü olan bir kurum olarak bu eşsiz mirasa sahip çıkmak ve onu insanımızla paylaşmak için harekete 
geçtik. Bu bizim için hem önemli bir vazife, hem de büyük bir onurdur. 

A. Süheyl Ünver'in defterleri nde, değerli bilgilerle birlikte, çok dikkat çekici bir husus var: Ün ver Üsküdar 
gezileri sırasında, bir yandan defterlerine önemli bilgileri kaydederken, bir yandan da Üsküdar'la ilgili ya
pılması gereken hizmetlere, gerçekleştirilmesi gereken projelere dikkat çekiyor ve birer öneri olarak onları 
da kaydediyor. Şehirle ilgili ihmalleri, hataları, noksanları ortaya koyuyor ki, ilgili merciler bu noksanları 
gidersin; sevdiğimiz Üsküdar yaşasın ve bir kültür ve medeniyet merkezi olarak yaşasın istiyor. Bu anlam
da bu kayıtların, Üsküdar'a hizmet eden, yükümlülüğü olan bizler için önemi büyük. Merhum un önerdi
ği projelerin bizim yolumuzu aydınlatacağı, Üsküdar'a ışık tuttuğu ve turacağı çok açık ... 
Bu münasebetle, Ünver'in eserlerini yayınlamaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum. 

Bu hislerle, kitapsevedere ve A. Süheyl Ünver sevenlerine bir müjde kabilinden belirtmek isterim: Yukarıda 
sözünü ettiğim 'A. Süheyl Ünver Üçlemesi'nin son kitabı Üsküdarname II eseri de yakında sizlerle bulu
şacak. Bu çalışmada da Ünver'in, "Üsküdar' da Ramazan", "Atik Valde" ve "Tarihimizde Üsküdar Sergisi" 
adlı defterlerini bir araya getireceğiz. 

Bu vesileyle, başta fırçasıyla, kalemiyle ve defterleriyle Üsküdar'a nefes veren merhum A. Süheyl Ünver'e 
Allah'tan rahmet diliyor, Üsküdarname I kitabını yayına hazırlayan değerli hocalarıımza ve basılmasıncia 
emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunu yorum. 

Bu değerli çalışınanın ilim ve kültür hayatımıza; Üsküdar'ımıza ve ülkemize hayırlı olması umudu ve 
niyazıyla ... 

??1��� 
� Be/lf� BtU.jhllvu 





Ön söz 
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USKUDARNAME 

S 
üheyl Ün ver, İstanbul' u her şeyi ile sever, bu sevgiyi etrafına taşırır ve ifade ederdi; Bu husus yakın 
çevresi tarafından da iyi bilin irdi. Nitekim, Türk dilinin büyük ustası Ahmet Hamdi Tanpınar, 
vefatından bir süre önce A. S. Ünver'i bir cenazede görür ve onun yanına gelir: "Süheyl, İstanbul 
sana emanet." der ve uzaklaşır. Tapmar'ın vefatı ertesinde kaleme aldığı bir yazısında Ünver, onun 

İstanbul aşkını dile getirir, beceriksiz idarecilerin ellerinde mezbeleye çevrilen bu rüya şehrin onu nasıl 
derdi ettiğini anlatır1• 

Bu defa sizlere Süheyl Ünver'in ünlü defterleri arasında mutena bir yere sahip "Üsküdar ve Üsküdarlılar ve 
M urtaza Bey Hakkında" adlı defter ile "Üsküdarname"yi takdim ediyoruz. Ünver'in gençliği Cerrahpaşa

Kocamustafapaşa mahallesinde geçmiştir. Zaten orada doğmuştur. Genç yaşında pek Kadıköy-Üsküdar 
cihetine geçmemiştir. Ancak 1915 yılında -o zaman Haydarpaşa'da olan- Tıbbiye'ye girmesi, Üsküdar 
sevdasının başlangıcı olmuştur. Daha sonra Hoca Ali Rıza, Cevad Bey, Murtaza Bey, Yahya Kemal, eski 
eserler ve daha niceleri onu buraya raptetmiştir. Bu ilişkiler arasında Üsküdar'ı ona tanıtan en önemli olay 
Hoca Ali Rıza ile olan yakınlığıdır. Bu bağlamda, Süheyl Ünver'in yetişmesinde en önde giden hocalar
dan biri Üsküdarlı Ressam Ali Rıza Bey' dir. Süheyl Ünver, onunla Üsküdar'ı dolaşarak karakalem ve sulu 
boya resim yapmaya başlamış, bu meyanda bu aziz hocasının sohbetlerinin de tiryakisi olmuştur. Hoca 
Ali Rıza Bey'i bir baba olarak seven Ün ver, onun 1930 senesinde vefatı karşısında: "O ölmedi, ben öldüm." 
diyecektir. Hoca Ali Rıza, onu kendi ruh panreonuna çekmiştir2. 

Ünver, bir Üsküdar aşığı olarak İstanbul'un bu pitoresk Anadolu yakasım etraflıca tanımaktadır. Başta 
K aracaahmed olmak üzere her yerini gezmiş ve çizıniştir. Hocası Ali Rıza Bey de aynı şekilde bu bölgenin 
her yerini gezmiş ve çizınişrir. Ünver, bu önemli hususu şöyle anlatır: "Üsküdar'ın resimlerini bu kadar 
çok yapan yalnız ben değilim. XX. Asrın ilk üçte birinde Hocam Ressam Ali Rıza Bey ne buldu ise çiz
miş. Zamanındaki Üsküdar dünyasının bugün mevcut olmayan bütün ehemmiyetli binalarının resiın
lerini yapmış. Bu muazzam koleksiyona bugün Ankara'daki Milli Kütüphane sahip bulunuyor. Şimdi 
üç Üsküdar'ımız var. Birincisi bugün bütün il1mallere rağmen ayakta duruyor, ikincisi Ankara'daki ki.i
tüphanede, üçüncüsü de benim yaptıklarım. Ayakta duran aslının ruhuna her iki koleksiyonun şahid 
oldukları inkar olunamaz. Zira hocam ve ben bunları Üsküdar'a sonsuz bağlılık ve sevgilerimizle yap
tık. Ruhumuzdaki Üsküdar sevgisini, paletten bulmağa çalıştığımız renklere ve Türk-İslam hislerimi
zi de karıştırdı k, yani bunları, bu eski eserlerimizi, fırçalarımızda dile getirdik"3. Bu zarif anlatıınla 
Üsküdar aşkını dile getiren Ünver, bu beldenin her şeyine alaka duyar. Başta gelen ilgi alanlarından biri 
deKaracaahmed ınezarlığıdır. Bu konuyu ele alan defterlerini daha önce yayınladık'. Ünver, titiz bir göz
lemci olarak ne deği ş se ne bozu lsa derhal di kk at etmekte, farkına varmakcad ır. Mesela, Ü sküdar' da İskele 
Meydanı'ndaki tarihi çeşmenin meydan seviyesine göre yükseltilmesi sırasında, üzerindeki kitabeyi te
mizlemek ınaksadıyla yapılan çalışmalar esnasında yazıların kazmarak tahrib edilmesi karşısında Ünver, 
duyduğu i.izüntüyü dile getirmektedir. Yazıda çeşme kirabesinde III. Sultan Ahmed'in imzasının orijinal 
şekli ile bozulmuş halinin resimleri de yer almaktadır5• 

l Ünver, S., Tanpınar'ın İstanbul' u Emaneri, H ür Varan, l5.III.l962. 

2 Ressam Hoca Ali Rıza Hayarı ve Eserleri, İsranbul l949. 

3 Ün ver, S., Üsküdar, Tı.irk Yurdu, 1961, sayı 293. 

4 A .  Süheyl Ün ver, Karaca Ahmednaıne, Haz. Gülbün Mesera, ProfDr. Aykur Kazancıgil, Yasin Beyaz, İsranbul 20 ll. 

5 Ün ver, S., Üsküdar'da Facia, Üsküdar Gençlik Serisi, 30.IIl.J 964. 
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"Üsküdarname-1", A. Süheyl Ünver'in "Üsküdar ve Üsküdarlılar ve Murraza Bey Hakkında" ve 
"Üsküdarname" adlı defterlerinin Latinize edilmiş halidir. Ünver'in bu defterleri incelendiğinde onun ne 
kadar titiz, ne kadar planlı ve düzenli çalıştığı görülür. Bu defterlerinin bir tesadüf eseri olarak orra/a Cfık
madığı, geleceğe bir şeyler bırakma kaygısıyla yapıldığı rahatça anlaşılır. O, hiç boş durmadığı için ömrü 
de oldukça bereketli alımış ve çok az insana nasib olan bir veludluk göstermiştir. 
"Üsküdarname", Ünver'in 1961-1962 yılı Üsküdar imibalarını içerir. Günlük şeklinde yazılan bn,def

terde, yapmış olduğu Üsküdar gezilerini, bu gezilerin detaylarını anlatır. Bu defteri n bazı sayfaları�a da 
çeşitli isimler verir. Bu isimleri o günkü karşılaşmış olduğu önemli olaylara ya da halet-i ruhiyesine göre 
seçer. Örneğin "Maşşallah", "Yalnız Bir Cevelan" gibi. Üsküdar'ı gezmekle kalmaz, bu beldenin tapusunu 
çıkarır. Nerede ne var, kim nerede yaşamış, şu anki durumu nedir? Bunların hepsini onun defterlerinde 
bulmamız mümkündür. 

Ünver, burada Üsküdar'a dair yapılması gerekenierin neler olduğunu, Üsküdar'ın nasıl kurranlabileceği
ni ortaya koymaya da çalışır. Üsküdar ile alakalı çeşitli çalışma planları yapar. "Asırlara Göre Üsküdar", 
"Üsküdar'ın İlkleri", "Üsküdar' da Tıp Tarihimiz", "Karaca Ahmed", "Asker Üsküdar (Üsküdar'daki as
keri yapılar)", "Üsküdar Tepeleri", "Üsküdar Mesireleri" gibi birçok başlık vererek neler yapılabileceğini 
gösterir. 
Kitabın içindeki "Üsküdar ve Üsküdarlılar ve M urtaza Bey Hakkında" adlı defter ise birincinin devamı 
niteliğindedir. Bu defteri nde, 1962-63 imibalarına yer verir. Onun için kötü olan, zaman ilerledikçe tanı
dıklarının birer birer hayata veda etmesidir. Bundan dolayı gezip gördüğü yerlerde hatıraları canlanınca 
hüzünlenir. Üsküdar'ı ve onun tarihi eselerini tahrib edenlere kızar. Bu eserleri korumak için elinden 
gelen bütün çabayı gösterir. 
Bundan sonraki çalışmamız "Üsküdarname-2" olacaktır. Bu çalışmada Ünver'in, "Üsküdar' da Ramazan", 
"Atik Valde" ve "Tarih im izde Üsküdar Sergisi" adlı defterlerine ve Üski.idar ile alakalı önemli makalele
rine yer vereceğiz. 

Bu bağlamda, Süheyl Ünver'in defter ve eserlerini neşretıne projesini hayata geçirme noktasında öneın
li katkıları bulunan; projenin her aşamasında bizi sonuna kadar destekleyen ve cesaretlendiren işaret 
Yayınları Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Sayın Dr. İsmet Uçma'ya teşekkürü bir borç biliriz. 

Üsküdarname'nin, okuyaniara "Üski.idarlılık şuuru" kazandırması dileği ile ... 
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ü sküdarlı Ressam Rıza Bey Üstadımın Gülü 

A.Rıza 

Gül Çiçeği 
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ü sküdarname 

ü sküdar mı İstanbul mu? 

Elbette �i İstanbul, fakat Üskü�ar onu bastırdı. Hala sinesinde barındırdığı güzel
likler, Istanbul' da çok azaldı. Adeta keşfetmek lazım. 

Vakıa Üsküdar' da da öyle. Bugün orası elli sene önceki gibi değil. Ressam Rıza Bey 
ve Ressam Cevad Bey resimleri, onu gösteriyor. Ne ise onlar o zamanın fant ve la

kin pek güzel köşelerini tesbit etmişler. 

D ıza Bey'inkiler kolayda her zaman istifade edilebilir. Fakat annesini vesile ederek 
�ızı, pederinin resimlerinden istifade ettirmiyor. O da Ressam Cevad Bey'in ko
leksiyonu. Hak muhafaza ederse elbette ki bir zaman onlar da inşallah avucumuza ge
çecek. 

B
en koleksiyonundan birkaç örnek resmini alıp koleksiyonun iyi satılması için bir 
broşür yayınlayarak içine koyacaktım, man i oldular, yazık oldu . 

C evad Bey de Üsküdar' da çok resim yapmış. Esasen oralı. Hem de güzel yerler bul
muş ve güzel çalışmış. Hele Rıza Bey, hele Rıza Bey. 

D oktor Hikmet Harndi Bey de Üsküdarlı. Fakat o Üsküdar'a ait bir şeyler çiz
memiş. Zira göremedim. Neden bilmem Rıza Bey, deraylarımıza çok meraklı. 

Doktor Hikmet Bey mesaisini daha ziyade tıbbi resimlere teksif etmiş. Birkaç tabiat
tan resmi kafi görmüş. Üsküdar, eserlerinde yaşamaz. 

ü sküdar'ı en çok yaşayan Ressam Rıza ve Cevad Beyler. 
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B 
ir zaman vardı, bilirim, şimdi yok . 

Var�c� Ahmed Sultan' da abdesr musluğu. Rıza Bey bunlara kadar beğenerek çiz
�ıştır. 

K 
araca Ahmed Sultan' da. Ressam Rıza Bey Hocamdan . 
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yalnız Bir Cevelan- l.IV.l961 

ı Nisan 1961- Cumartesi 

Bebek'den döndüğümde saat 4. Murtaza Bey Dedemize -bir manaca bu ressam ve 
hattat alim üsrad benim torunum yerinde- gideceğim. Şemsi Paşa'dan geçeyim de
diın. 

Yavaş yavaş küçük çantam ı Ressam Rıza Bey Hocam gibi sol kolruğuma kısmarak 
ve eski Üsküdar sahnesinde rolleri olan tanıdığım zevatı, başta aziz resim hocam 

olduğu halde, Balahan iskelesi arkasından Kaptan Paşa Yalısı yerindeki çirkin ve se
malara yükselen tütün deposunun kirli cephelerini görmemek için başımı yerlere eğe
rek Şemsi Paşa'ya geldim. Kütüphane olan medreseye sadece bir defa başımı çevirerek 
meydana çıkdım. 

G
özlerim burada iki şey aradı. Birisi medreseye birişik yalı arsasında ve yanında
ki odun deposu yerinde Ali Suavi'nin Çırağan Baskını'nda kullandığı silahları 

sakladığı havuzu idi. Eseri ve hududundan bir parçası bile yok. Ama buradan Rumi 
Mehmed Paşa Camii görünüşüne hayran hayran baktım. 

D iğer aradığım da Neşar Ahat Kasrı'nın rıhtımından kalımı idi, göremedim. 
Zira yeni ve yüksek bir rıhtımın beton seddi örtmüş. Orada durdum. Buradan 

hamama istinaden gözümün önünden Kaptan-ı Derya Hacı Vesim Paşa, oğlu Lütfi 
Mevlevi, Abdiiiaziz Mecdi Efendi, Doktor Hikmet Hamdi ve Ressam Ali Rıza Bey 
bir defa daha geçmek lütfunda bulundular. İçim ılıklaştı. Gözlerim nemlendi, 

• 





o 

• 

• 
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Y
ürüdüm. Bu hislerimin silindi ri altında ezik bir ruhla Şemsi Paşa Karakolu'nun 
gecekondu durumundan üzülerek yandaki Roma kaldırımlı sokağına saptım. 

Kıvrıldım. Ressam Rıza Bey Hocam'ın geçen senelerde yanan lakin 1916' da yani 45 
sene önce h:lk-i payine yüz sürdüğü m evinin önünde durdum. Yerine bir kargir kat
lar yapılmış. Havasını ve mübarek ciğerlerine girip çıkmış oksijen zerrelerini derin 
nefesleri me aviama em rini verdim. O geçtiği temiz sokak taşlarına mübarek ayakla
rı değmiştir diye sanki öprüm. Onu, dudaklarımın birbirine temasından anladım. 
Her zaman nemli gözlerimi gören Üsküdar... Muhakkak ki bu halime bütün eski ve 
yeni asaleriyle vakıf gibi müfi:ehir görünüyordu. 

U
• • sküdar Ayazma Camii önüne çıktıın. Gözlerim beni bu eserin yapılışı senele

rine en aşağı iki yüz [yıl] öncelerine götürdü. Orada müdavim kuşlarının az 
bulunduğu kuş yuvalarını saydım. Yahya'nın 1177'de çizdiği güneş saatini ve kab
ristanda o asrın harradanndan Hafız Osman ve yanındaki asil sükılrlarıyla ibrer 
abidelerini kuranlara F:lrihalar okudu m . 

S
ol yandan geçerek Doğancılar Caddesi'ne İzzeddin Bey ve haremine hürmetle
rimi uzaktan h:ltıralarına sunarak (ve ahlaklı resim hocaının hayara gözlerini 

yumduğu ve yerinden kalkan son kira evinin önünden geçip) Murraza Bey'e 142 
sayılı revazılun cennet misali evine geldim. Nasibim meğerse ona Doğancılar Camii 
önünde rastlamak imiş. Kendilerine ra'zimlerimi sundum. Yürüyerek Hazreti 
Nasılhi'ye geldim. Ruhum hak-i payine yüzler sürdü. Oradan Tunus Başı'na ka
dar ( üstadımın inşası yılında oturduğu evin önünden içim yine üzülerek) yürüdü m. 
Rıza Bey'le birlikte oturduğumuz kahvesinde yer bulamadım. Kısmer değilmiş. Bir 
dolmuş beni Kadıköyü'ne bıraktı. Ben de oraya gelirken daima Üsküdar' da benim 
sırtıma geçen ince iç duygu bileşimi yani o asil yurdumun peri-i ilhamını bıraktım . 

K
aracaoğlan feryad ediyor: 
"Ben senin kahrını çekemem gönül." 

Şeyhülislam Yahya Efendi de: 
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N eler çeker bu gönül söylesem şikayet olur." 

İşte onların bu veciz duygularının şerhini okumak isteyenler, yazdıklarıma nüfuza 
çalışsınlar ve eski hamalarımın beni nasıl ezip büzdüklerini acıyarak duysunlar. 

Avukarımla Bir Gezinti- 8.IV.l961 

8 Nisan 1961 - Cumartesi 

Yine Rıza Bey Hocam gönlümde. Gördüğüm yerler onun nazargahı olan yerler. 
Sanki ışık gibi her tarafa yerleşmiş. Hep güzellikleri görmüş. Şimdiki çirkin gün
düzkondulara, Allah'tan yetişmemiş. Biz kahrettik. O, kahrından ölürdü. 

Bugün Bebek filan yok. Sekizden itibaren Üsküdar'dayım. Tunusbağı'ndan in
dim. Yandan inadiye'ye geçtim. Resmini üç sene önce yaptığım tekkesi kapalı, 

muazzam türbesi yer beraber olmuş. O da kendisini benim çizdiğim resmime ko
narak her fani insan gibi göçmüş. Üsküdar'ın tarihinden bir sahife daha kopmuş 
diye üzüldüm. 

Bağdat Caddesi başından inerken solda Tavaşi Hasan Ağa Mescidi'ni çeşme ve 
yanında açık namazgahını pek beğendim. Karşıki komşusu bana bir sandalye 

ve bir bardak su verdi. Oturup resmini yaptım. Şimdiye kadar çizip boyadıklarımın 
en güzeli oldu. 

O radan çarşı yı boylay ıp Selim Ağa Kütüphanesi'ne geldim. Avukat Hikmet 
Bey'le buluştuk. Bundan 580 sene önceki Konya Selçuk tezhibi usulünde ya

pılmış örneklerden N. 554 ve N. 553'de kabdan aldık . 

Saat bir oldu. RCımi Mehmed Paşa ve Ayazma Camii ve hazirelerini dolaşarak 
notlar aldık. Yeni resim yerleri tesbit ettik ve güneş vaziyeti de uygun geldi, 

Rumi Mehmed Paşa Camii resmini yapmaya Şemsi Paşa Camii yanındaki yalı ar
sasından resmini çizdim. Oranın havasını vermeye lehu'l-hamd muvaffak oldum. 

Hava da serindi. Vakit de bir hayli ilerledi. Yeni yaptığım resimlerden memnun, 
ortadan kalkanlardan üzgün akşam üzeri kiralık lane-i fakiraneye döndüm. 

• 
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Artık emsali kalınayan Üsküdar'ın eski evlerinden bir örnek daha. Bunu da 
Ustadım Rıza Bey çizmiştir. 

Profesör Dr. A. Süheyl Ünver 

• ü sküdar' da bir ev. Ressam Rıza Bey Hocanun defi:erlerinden. 

• 
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O A
yazma resmini yaparken oradaki harabe-kondusuncia oturan bir deli kadının bize 
ta'rizi: "Sizin yüzünüzden hayvanlar beni ısırdı." 

A yeni mevzular ve saatleri: 
V - Üsküdar Yeni Camii. Sabah. Ön kısım. Mahfi!, dahil-i resim. Mayıs, saat 9. Ağaçlar 

yeşerirse mani olacak. 

• 

o 

• 

-Yeni araba vapuru iskelesinden Şemsi Paşa Külliyesi resmi iyi olur. Sabah 9-10 arası. 
Mayısta ağaçlar yeşermeli. -13 Mayıs 196l'de aynı yerde yaptım. Hava güzel ve güneşli 
idi.-
-.Selim Ağa Kütüphanesi resmi. Karşıdaki evin üst �at penceresinden sabah 9-10. 

Inadiye'de (Karaca Ahmed başında). Bir daha "Inadiye'de tekke varmış." demeyin, 
yalancı çıkarsınız. O köşedeki sed ve mezarlık artık yok. Yahya Kemal duymasın. 

"Biz ölülerimizle yaşarız." Bu gidişle yaşatacak ölü de bırakmıyoruz. Zavallı bakımsız 
İstanbul ve Üsküdar. 

O 
civarda bir mezar taşı nda: 
Bu dünyada bulmadım hiç raharı 

Dar-ı dünya bir misafirhanedir 
Aklı olan benden alsın ibreti. 

. .. 

B 
ir vücüd-ı nizeninin m eskenidir bu mezar 
Hake yeksan eyledi nazik tenin. 

18. Asır (Bir kadında) 

D 
iğer taşra: 
Gençliğine doymayan 

Derdi ne derman bulmayan. 

... 

. .. 

B
ir kadın taşında: 

Yine gülzar-ıletafet içre bir gül-goncanın 
Hayfa kim buldu bahar-ı gülşen-i ömrü hi ram 

• 
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o B ugünkü olaylar ve yan kılan: 

o 

o 

Mezar taşlarından: 

- Rum! Mehmed Paşa' da: 

Bu fan!de bulmadım hiç rahatı 
İhtiyar ettim anın-çün rıhleti 
Kimse gülmez kimse dahi gülmeye 
Zevkine değmez cihan ın mihneti 

Arkasında nakışlı taş parçaları var. 

M
ühim. Cez!re-i Girit'te Hanya Kalesi'nde Sultan İbrahim Camii hatibi olan 
Abdülaziz Efendi hayrandır. 1179. Ne? 

-Basit kuş yuvaları. Taşlar aralık kalarak. 
- Haz!rede arkası Rfımlli, nakışlı taşlar. 

Mehmed Paşa Kızı Aynü '!-Hayat, Sene 913, Zilkade. N akışı güzel. 
Diğer bir taş, Sene 914. Beş taş mühim. 3'ü arkası nakışlı. 

- Şemsi Paşa Saray-ı Hüınayfın\ı bekçisi taşı. Taş gömülü, keza tarihi de. Ama 
Mahmud devri. 

*** 

Ayazma Camii'ni Üçüncü Mustafa validesi, Mihrişah Emine Hatun ve Biraderi 
Şehzade Süleyman rlıhlarına 1174' de yaptırmış. Altta dört satırlık ta' Ilk kirabe 

Sadrazam Ragıb Paşa'nın, yazısı Şeyhülislam Veliyyüdd!n Efendi'nin. 

Ayazına Kabristanı'nda: 
Camii-i Hümaylın muvakkiti es-Seyyid Mehmed Said Efendi, sene 1181. 

Nakş! Mustafa Ağa, sene 1178. Ressam olmalı. Edirne lakelerini yapan mı? 
Sene 1318 Şevval. Mekteb-i Sanayi' hurlıt-ı mütenevvia muallimi Hasan Tahsin 
Efendi yazısıyla güzel celi sülüs istifl.i mezar taşı: Ayazma imaın-ı evveli Salih Efendi 
için. 

- Müderris!nden Bosnev! Hattat el-Hac Osman Efendi, sene 1180. 
- Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın hem şi resi Şakire Hanım. 1320 Safer. 
- 1319' da Hattat Mehmed Rif at hattıyla Ayazma hatibi ve Atik Valide imam ı Osman 
Efendi taşı. Müderris!nden. 

• 





• 

• 

• 

o 
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I• nacliye'de dolaşıyorum. Yer fakir, çocuğa annesi, ekmek peynir vermiş. Nezleli. 
Burnu akmış. Yedikleriyle karışıyor. Yanımda taşıdığım kağıt mendille bağıra ça

ğıra bumunu sildim ve rahadadım. 

• •• 

B ir çöpçü sokağı süpürüyor. Tam Ahmediye'de arkasını okşadım. "Sen olmazsan 
ne olurdu Usküdar'ın hali." dedim. Durakladı, anladı ve sevindi. 

... 

T
avaşi Hasan Ağa yadigarı resmini yapıyorum. Bana iskemle veren ihtiyar hatun: 
"Efendi resmini yapıyorsun yol mu açılıyor?" dedi. "Bir şey yok, rahat uyu." de

dim. 

. .. 

1134- inadiye altında resmini yaptığım çeşmede. 

I• şte 8 Nisan da böyle geçti. Bana bu zevki aşılayan Ressam Rıza Bey Hocama: 
Rızaen lillahi Fatiha. 

• 
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o 8 .IV.l96l'de yaptığım ikinci sulu boya resim. 

A D um! Mehıned Paşa'nın bu camii yalnız Üsküdar'ın değil, İstanbul'un da en 
V �ski eserlerindendir. 

• 





• 
• 
• 
o 

o 
• 
• 

o 
o 
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U• • sküdar'da 12 Nisan 1961 Çarşamba saat 12-4 arasın-
da Midhat Paşa Kız Sanat Enstitüsü. Saat 13'de "Üsküdar" 

h<ı�kında talebeye bir konuşmanın ana hatları. usküdar. Menzil. 

609 senedir buradayız. İstanbul fethini seyretmiş. Yahya 
Kemal de beraber. Yahya Kemal nasıl olunur? 

Asırlara göre Üsküdar: 

15. Asır: Üsküdar Sarayı. Bayezid ve Yavuz. Rumi Mehmed Paşa. 
16. Asır: Kanuni Sultan Süleyman. Saray yerleri bizde moda. 
17. Asır: Haliç. 
18. Asır: Boğaziçi ve Kağıthane. 
1�. fsır: Beşiktaş. u sküdar Saray ı, Kavak Saray ı. Harem kısmı. N eş ar Abad. 

U• • �küdar ilkleri. İlk camiler. Rumi Mehmed Paşa ve Salacak'da Fatih Camii . 
Ilk menzil şehrimiz. Birlikte Selamı Çeşme'ye ka-

d'lr.yürüyeliın. Namazgahlar, çeşmeler ve saire. 

Usküdar'da tıp tarihi miz. Miskinler Tekkesi . 
Karaca Ahmed. Ekabir müzesi. Panreon. Musahibzade'nin 

duvarı hakkında sözü. Duagu Hakkı Efendi. 
Üç Üsküdar: 1) Tarihte. 2) Ressam Rıza Bey Üsküdar'ı. Ressam Cevad Bey re
simleri. 3) Şimdiki Üsküdar. Perişan. Bakımsız. Yeni yapılan çirkin binalar. 
Gündüz-kondular fecaati. Belediye yokken İstanbul ve Üsküdar daha güzel. 

H er memleket şehirlerini güzelleşrirmekle ileri gider. Biz geri. 
Parasızlıktan mı? Hayır, zevksizlikten. Çirkin daha pahalı. 

Asker Üsküdar. Kışlalar. 
Edebiyatımııda Üsküdar. Şairler. Üsküdarlı Tal'at Bey. 

Tasavvufuınuzda Üsküdar. Meşhur tekkeler. Maneviyara 
bağlılık. Münevver ve halk eğitimi. 
Üsküdar ve ahlakımız. 5 asırlık taazzuvumuz. Tehlike yok. 
Üsküdarlı güzel ahlak ı ve uysallığı. 

Muhrarlar ve mahdumları (Akil, Celal ve Kemal Muhrar Beyler) ve Üsküdar. 
Usküdar kıyıları ve içleri. 

Üsküdar tepeleri. 
Üsküdar mesireleri, Seyrantepe ve Bağlarbaşı. 
Tanıdığım Üsküdar sakinleri. Necmeddin Efendi, torunum 
Murtaza Bey. Bahriyel i Ressam Şemseddin Bey. Eczacı İsmail Hakkı 
Bey. Jübileleri lazım. Siz de sanat yolundas ın ız, bunlar da. 

• 
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U• • sküdar' da hattariarım ız. Şeyh Hamdullah. Hasan 
Üsküdari... Rif' at Osman Bey'le Seyyid Bey gezintisi. 

Kulüblerimiz. İhsaniye'de Çiçekçi Kahvesi. Harem iskelesi'nde Paşa Baba Kahvesi. 

U• • sküdar'ın eski ve şimdi
_ 
hayatta olmayan sakinleri. Doktor Hikmet Ha md i. 

Ressam Ali Rıza Bey. Ozbekler Şeyh i Edhem Efendi. Doktor Kemal Mu ht ar 
Bey. Muhtar Efendi ve Kütüphanesi. Hattat İl m! Efendi ve mahdlımu Hattat 
Hakkı Bey, Hattat Redi Efendi. Eşref Efendimiz. Ali Fakri Efendi. Hattat Macid 
ve Doktor Ali Rıza Faik (Lehfı'l-hamd hayatta), tıp hocalarıınızdan Baytar İsınail 
Hakkı Bey. Doktor Mazhar Paşa. Doktor İsmail Mahalli Bey ve diğerleri . 

Netice: 

İşte bu bahisler üzerine 45 dakika konuştum ve son yaptığım sulu boya re
simleri gösterdim ve yerlerinde olmayanları tercihen getirıniştim. 

S onra yemek pişirme bölümü talebesi arzu ettiler. Bize pişirdikleri yemekler
den ikram ettiler. Ressam M urtaza Bey, bu mektepte kimya hocası miralay 

mürekaidi ve benim Mercan Lisesi'nden arkadaşım Seyfi Bey, müdür Muzaffer 
Hanım, Sabiha Hanım ve yemekleri hazırlayan arkadaşlarım hazırdı. 

Bize terbiyeli işkembe çorbası, Çerkes tavuğu, pırasa fırın-
da, mükemmel sal ata, çeşitli börekler ve kreınalı muhallebi var

dı. Muhtereme hocaları doğrusu onları pek iyi yetiştirmişti. 

M
ektep yeni binasına taşınmış. Lakin vicdansız ınüteahhid bina-
yı çok bayağı malzeme ve çirkinlikte ve ucuza ınal edeyim diye peri

şan etmiş. Bir buçuk milyon liralık inşaat değil. Bunun en aşağı üçte biri
ni vurmuş. Bu memleketi bu gibi alçak ri'ıhlu, ne menem, nereden geldik
leri malum olmayan müteahhidierden nasıl kurtarmalı Ya Rabbi? Bir bina 
bu kadar çirkin, kötü ve kötürüm malzeme ile alçakça yapılabilir. 

Y
emekten sonra daha bir müddet oturduk. İkramlarına teşekkür ettik. Murtaza 
Beyefendi'yi pek tekrim ettiler ve çok alkışladılar. Kendi iktidar ve fazilet

lerinden bahsettim ve fahri torunum olduğunu söylemem pek hoşlarına gitti. 
Konferansımda son sınıflar talebesi vardı ve söylediklerimi iyi takip ettiler. 

H
ava yalnız çok kapanıktı. Ne sabah ve ne de öğleden sonra resim yapaına
dım. Bir aralık açar gibi oldu, lakin yine kapadı ve oldukça da soğuk vardı. 

• 
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• 
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ı 3.V.1961 
Sabahleyin 5' de kalktı m. Hazırlandım. Evde mevzularım ve yazıları m la meşgul 

oldum. Tam 8' de çıktı m. 8:20' de Üsküdar' da idim.Araba vapurlarının eski Balaba n 
iskelesi'ne yakın olan son durağı önünden Şemsi Paşa Camii ve Medresesi'nin res
mini yaptım. Bir saate yakın sürdü. Yarım saatte de bitirdim. Fakat iki defa araba 
vapuru tam önüne yanaşarak en aşağı 20-25 dakika çalışınama man i oldular. Ama 
lehıl'l-hamd bitirdim. Bilmem ki görenler ne gözle bakarlar ve ne derler bilmem . 

B en orada resmimi yaparken bir adamcağız yanındakine "Allah bize bu istidadı 
vermemiş ki." dedi. Ben de cevaben "Bu istidadla değil dikkat ile yapılır." de

dim. Kabul etmedi. Ben de şöyle mukabele ettim. "Eğer istidadımız bir çocuksa 
onun gıdası olan süt de dikkatidir. Dikkat edebilir ve dikkate alışırsak istidadımız 
büyür. Öyle istidadlılar vardır ki dikkat ile beslemediğinden bir şey yapamaz. Ve 
onu öldürür." Düşündüler ve buna su sm akla mukabele ettiler. 

D esim bitince Selim Ağa Kütüphanesi'ne geldim. Karşıki evden ışık vaziyeti 
�e münasip olmasından kütüphanenin resmini yapmak istedim. "Efendim 
evde yoktur." diye hanımı doğrusu haklı bir mazeret serd etti. Adamı aradılar. 
Kahveden istanbul'a gitmiş. Fakat oradan yapılamazdı. Sonra tam karşıda bir ilk 
mektep öğretmeni ve kardeşi bir mimar hanımın müşterek evinin üst kat pence
resinden bakrık. Bu sefer de ağaçlar kapatıyordu. Kışa yapmak iznini aldım. Ama 
bir ev daha buldular, oradan bakamadım. Yan[da]ki mektepten de görünmüyor. 
Bunu yapamadı m. Lakin kütüphanede Selçuk tezhibinden aldığım örneklerin al
tınlarını sürdüm ve 6 yazma kitap tedklk ettim. Ressam Rıza Beyzade N asır Bey'e 
rastladım. Ve 11:10 vapuruyla istanbul'a indim. 

*** • Komşu ve resim dostumuz halılk bir insan Feyzi Bey ve Prof. Fazı! Bey'le 
Üsküdar' da Harem iskelesi'ne geldik. Kahvede oturduk. Bir çay içtik. Sonra 

Defterdar Camii'nin bir resmini yaptım. Mahallinde bitirdim. Ve Feyzi Bey'e he-
diye ettim. VI.l961 

• 
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I
• şte geçen seneki tamirinden henüz kurtulmuş Köseın Sultan'ın Çinili Camii ve 
yanında ilk mektebi. Hamamının gölgesine sığınarak çizilmiştir. Çinili Camii ve 

ilk mektebi. 
5.VII.l961 - Üsküdar 
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Maşşallah 

STernmuz 1961- Çarşamba 
Sareler bize geleceklermiş. Ben de evdeyim. Öğleden sonra Üsküdar'a geçtim. 

Resimler yaptım. Lakin Mühendis Ragıp Devres Bey uğramış. Geç vakit döndüm. 
İşte yanımda dolmuşda yer alan bir kadının bir ufak yavruya "Maşşallah" demesini 
bugünkü gezime isim olarak seçtim . 

Evden çıkma 1:45. 2:05 Bağlarbaşı'na geldim. Dolmuşta yanımda bir genç hanım. 
Kucağında bir kız yavru. Benimle konuşan valide hanım. Uç oğlan çocuk doğur

duktan 17 sene sonra bir kıza n:'til olmuş elimde de kız mı oğlan mı mevzuu, notları 
da çantamda. Benden bir sual: "Kız doğacağını önceden hissettiniz mi?" "Etmez mi
yim." dedi ve anlattı. 

17 sene önce üç oğlanı tabii doğurmuş. Hiçbir fevkaladelik hissetmemiş. Aşermeler 
filan yok. Bu kız pek değişik. 3 oğlan solda bu sağda oynamış. Tadıya aşermiş. 

Çok gül yemiş. 9 ay zaman zaman kan gelmiş. Bu alamederden "Kız doğuracağım." 
demiş. Bu arada yemek yiyememiş. Bayılmalar, ayılmalar, bunaltılar ve tıkanmalar. 
Sık ve çok. Öbürlerinde 80 kiloya kadar çıkıyor. Bunda üstelik SO kiloya düşmüş. 

Dolmuştan inince 2:30'da Çinili Camii'[n]e geldim. Bir resme başladım. Bir 
buçuk saatte bitti. Yandaki hamamdan sandalye istedim. İyi kalpli olduğunu 

sonradan öğrendiğim bir esmer hanım bana "Çık dışarı!" diye bağırdı. Halbuki ben 
içeriye girmemiştim bile. Meğerse nöbet kadınların imiş. "Ne ise bir bardak su ve bir 
sandalye için sen girme, ben yollarım." dedi. Yeni ve güzel tamir edilmiş caminin iyi 
bir tarafından ilk mektebi de dahil resmini bitirdim. 

Hamamda da kadın kalmamıştı. Erkekler de gelmemişti. Hamamı dolaştım. 
Planı böyle. Bir Ermeni işletiyor. Temiz ve kokıısuz hamam. Sahibi bir Türk. 

İstanbul'da otururmuş. Halvetler kenarında taşa oymalar var. 

Sonra camiye girdim. Çinileri gördüm. Çinilerden ve bir dolap kapağından bir 
oyma Rumi örneğini aldım. Cami 17. asrın başlarında güzel bir eser. Minber 

külahı çini. Arabesk boynuz timsali çiniden. Firuze renkli. Vakit de ikindi idi. 
Namazda burada idim. 

"K adın olsa n bağırırlardı. Erkeğe bağırmazlar dedi." anlamadı m. 





o 

o 

o 
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O 
radan Atik Validemize doğru gelirken yerli tü! bemten yemeni boyayan bir 
dökkana girdim. "Nasıl yapıyorsunuz, göreyim." dedim. Beni oturttular. 

İz ahat aldım. Bu tü! bender Kazlıçeşme' de dokunurmuş. Kalıpları Ermeniler çi
ziyor. Alan kenarını oyulguyor veyahut sipariş veriyorlar. Bunu en çok Anadolu 
çekiyor. 

Valıbı siyah matbaa mürekkebi ile basıyorlar. Çünkü yıkamakla çıkmıyor. Bir 
�ısmı üzerine turkal sürüyorlar. O zaman zemin boyanıyor. Yıkıyorlar sonra 
güneşte kurutuyorlar. Deniz suyu ile de yıkanma sebebi suyun bol olmasından. 
Maamaf!h tuz da s ıkar ve boyayı parlak gösterirmiş. 

B
oyalar Almanya'dan geliyor. Sandoz boyaları. Teneke kutularda. Evvela suda 
eziliyor. Sonra kitreli su karıyorlar. Biraz da kızışdırsın diye sud-kostik konu

yor. Bunlar ölçülü konacak. Fazla olursa yakar. Cehr! kanarya sarısı. Ufak nohut 
kadar tohumlar kaynatılır. Kitre ile karıştırılır. Biraz yeşil garibalda konursa yeşil 
olur. Kandilli yazmalarını gergefe gererler ve fırça ile boyarlarmış. 

A
dresi Re'fet Şenboya. Çinili Hamam Sokağı, 36. Çocuğu hasta imiş onu da 
evinde gördüm. "Güzel örnekler çizeyim onları yapın." dedim. Geleceğini 

vaad etti. "Para istemem, yapacağınız şeyler güzel olsun." dedim. Sonra At! k Vali de 
Kör Bakkal semtinde Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Camii resmini sokakta bir 
komşunun verdiği bir iskemieye oturarak renkli olarak yaptım. Oradan geç vakit 
eve döndüm. 

. .. 

ı O ve 12 Temmuz 1961 -Pazartesi ve Çarşamba 

10 Temmuz, kapalıca bir sabah. Serin. Saat yedide yola çıktım. Doğru At!k 
Valide'ye inerken yolun solunda Acı Çeşme'nin tasarladığım tarafından resmini 
çizmeye başladım. Kağıthane üzeri karardı. Herhalde Belgrad Ormanları susamış 
ve bulutları üzerine çekmişti. Yağma, gebeliğinin koyu ve siyahımsı morluğuna 
bürünmüştü. Herhalde yağdı. Çünkü o havalinin de tozu basılacak kadar da bu 
rahmetten bizim de nasibimiz oldu. 

A
ma bu beni bir saçak altına iltica ettirdi. Resmin vaziyerini istemeyerek değiş
tirdim. Burayı niye tercih ettim. Eskiden bizde sokakları son asrın zevksizlik

leri gibi dört köşelere bölmek usulü yok. Eski istikameder muteber. O üç köşeye 
bunu ne güzel oturtmuşlar. 
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U• • sküdar'da Atik Valide yanında ismini beğenmediğim Kör Bakkal'da 
Arakiyeci Cafer Çelebi resmi. 5 Temmuz' da yaptım. 

• 
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s onra böyle yer İstanbul' da nadir. 

Böyle güzel bir parça nasıl olur da böyle perişan bırakılır. Bunu görmemek 
İstanbul'u sevmemektir. Ben resminde biraz onu eski ve marnur şekline ird' 

ettim. 

O radan Selimiye'ye geldim. Üçüncü Sultan Selim'in yaptırdığı ilk mektep 
binasını çizdim ve boyadım. Oradan Harem iskelesi'ne indim. Selimiye 

Camii'nin Harem iskelesi tarafındaki şahane kapısına göz koydum ve bir daha[ki] 
sefere tasarladım. 

Harem iskelesi'nden Defterdar Camii'nin yolda güzel bir güneş vaziyerin
de resmini çizdim ama boyamadım. Bizim Paşa Baba Kahvesi'nde bir çay 

içtim. 12:20 vapuruyla Salacak yoluyla İstanbul'a geçtim ve oradan yürüyerek 
Süleymaniye kapısından içeri girdim. Zira üniversitemizin tamamı (?) olan ka
tib-i um(ımi emriyle kapının kapanması yolumuzu bir hayli uzattı. İçimden ona 
söylenerek güneşte ve sıcakta yolun uzaması yorucu oldu. 

ı 2 Haziran Çarşamba. Akşam 4 vapuruyla Harem' e çıktım. Paşa Babamıza uğ
ramadım. Doğru Selimiye'nin Harem yokuşuna bakan taraf kapısının beğen

diğim servi ve çınariada süslü tarafının resmini çizdim. Ve mahallinde boyadım. 
Epey beni meşgul etti. Akşam üzeri zihnimde bu 1961 senesinde doğumunun iki 
yüzüncü yılı olan hayranı olduğum Üçüncü Sultan Selim'in hatıralarıyla gönlü
mü doldurdum. Ve bu düşüncemle mesud evimize döndüm. 

U• • sküdar hayranlığım gün geçtikçe artıyor. Bunu öyle birkaç resim yapmakla 
söndüremiyorum. Üsküdar pitoreskinin safiyeri ve güzelliği doğrusu ben[i] 

mest ediyor . Fakat eski hatıraları m da içimi biraz eziyor. Ama tahammül etmeye 
gayret ediyorum. Bana Üsküdar aşkı veren Üstadım Rıza Bey'i rahmetle anmak
tayım. Makamı cennet olsun. 

amlıca' da Gezintim 
2.VIII.196l'de Bağlarbaşı Tophanelioğlu Küçük Çamlıca yolu üzerinde açık 

n azgahları tedkik için gitmiştim. Bir de resim yaptım. Çamlıca yolu üzerin
de Mısırlı Prens Mustafa Fazı! Paşa parkında oturdum. Çantamda sıra bekleyen 
mevzularıma arada temas ettim ve geç vakit döndüm. Zavallı perişan Çamlıca. 
Artık Çamlıca aşk yuvası değil kanaatine vardı m. 
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9Ağustos 1961 - Çarşamba 

İstanbul'a inmedi m. 9:30' da Üsküdar'a geçtim. Atik Valide' de Üçüncü Sultan 
Murad'ın annesi Nurbanü Sultan'ın 1583' de yaptırdığı ve hala Tekel'in tütün de
posu olan hastahanesini ikinci defa dolaştım. Burası 30 sene önce Mazhar Osman 
ve daha önce Av ni Bey'in müdürlüğünü yaptığı akıl hastahanesi idi. Şimdi durumu, 
bina ayakta ama içi perişan. Boyuna badana halinde. Öyle ki ağaçları bile bada
na etmişler. Müdüre sordum. "Kurda m ani olmasın." diye, İstanbul' da, Anadolu 
idarecileri gibi cevap verdi. Bundan ben utandım. Dışarıda ağaçta kurt görüldüğü 
vaki değil. Ev içinden kurdanır ve içinden ürer. O daha boyamadan içine girmiştir. 
Bizim bu gibi cahilane mantıklarımıza akıl ermiyor. 

B
ir zamanlar ser-tabib ve müdürün oturduğu evinde bir buçuk asırlık eski ahşap 
dairenin sulu boya resmini yaptım. 

O radan Duvar Dibi'ne yürüdüm. Kahvede oturdum. Eczacı ikinci müla
zım Uğur Derman Bey'le sözleşmiştik. Buluştuk. Biraz oturduk ve Karaca 

[Ahmed] yanından ve içinden N abi şairimizi ve EşrefEfendimizi ziyarede İbrahim 
Ağa'ya indik. Vaktiyle yerinde duran mamfırelerin molozlarla metrelerle dolan düz
lüklerin resimlerini çektik. Öyle ki Saraçlar Kahyası'nın kahvehanesini bulama
dık. Yeni yol vesilesiyle düşük Menderes ve zamanı Karayolları'nın Karaca Ahmed 
Mezarlık sahasını nasıl perişan ettiğini laneder ederek gördük. İbrahim Ağa'nın 
şimdiki karikatür m inareli cami ini, haziresi ni, daima suyu akan çeşmesini, karakol 
yerini ve eski kahvelerinin bulundukları yerlerin resmini alarak Koşuyolu'ndan iler
ledik. Eskiden kalan evlerin perişan hallerini müşahede ettik. Burada SO' den fazla 
resim yapan Ressam Rıza Bey Hocamızı hayıda yad ettik. 

S onra Nevciva n Feridün Pa�a Camii yanında fırın lı ve dükkanlı iki katlı evi satın 
alan Necmeddin Okyay Usradımızı ziyarete gittik. "Güle güle otur." dedik ve 

sanat tarihimiz ve eski yazılarımız ve hattatları üzerine sohbetler ettik. Geç vakte 
kadar oturduk. 

Y
arım asır önce benim de bir sayfiyem sayılan İbrahim Ağa semtinin perişan du
rumu beni pek üzdü diyebilirim. Oralarda dikkatsiz yapılan yeni evlerin biçare 

varlıkları o güzelim yerleri berbad ve perişan etmiş. Buna üzülmemek kabil değil. 
Ama çaresi de yok. 
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o ü sküdar Atik Valide' de. 9.VIII.l961. 
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ü sküdar Hakkında 1960'da Açtığım Sergi Münasebetiyle 

ı 2.VIII.l961 -Cumartesi 

Şimdi aklıma geldi, buraya yazmayı uygun gördüm. Geçen sene İstanbul 
Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nde Üsküdar'a ait yaptığım sulu boya resim
ler ve diğer fotoğraflada bir sergi açmıştım. Bir zat da geziyor ve hatıra defteri
ne "Üsküdar'la Tıp Tarihi Enstitüsü'nün münaseberini bir türlü anlayamadım." 
diye yazıyor. 

B en o satırları okuyunca kendi kendime urandım. "Vay ben Tıp Tarihi ile 
ilgili olmayan mevzulara niye giriyorum?" dedim. Sonra düşündüm. Pek 

çok noktalarda kendimi haklı gördüm. Şunu anladım ki Üsküdar'la Tıp Tarihi 
Enstitüsü'nün münasebeti, diğer şehir ve yerlerimizden daha fazladır. İşte üzer
lerinde izahat vermeyerek, Tıp Tarihimiz ile ilgili olan tarallarını sıralamakla ik
tifa edeceğim. � öyle ki: 

- 1908 Meşr(ıriyet inkılabından önce Mimar Vallaury'ye gayet çirkin ve kul
I ışsız olarak yaptırtılan binaya Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane'nin nakli 
ve inkılabdan sonra Kadırga'daki Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane ile bir
leştirilerek Tıp Fakültesi namı altında yeniden tesis ve 1933 yılına kadar orada 
kalması ... 
-Şi md i şimendifer köprüsü yanında Em raz-ı Sariye Hastahanesi (Halen Numune 
Hastanesi Polikliniği). 
- Biraz ileride Askeri Baytar Mektebi. 
- Karşısında Haydar Paşa Askeri Hastah anesi. 
-Tıp Fakültesi'ne ( ... ),karşısında klinikleri. Hala Numlıne Hasrahanesi. 
-Yanında Haydar Paşa Numune Hastahanesi verem pavyonu. 
- İleride Askeri Baytar Mektebi'nin tatbikat kısmı. 

Karaca Ahmed'de Bağdad Caddesi güzergahında lepralılar için Yavuz Sulran 
Selim zamanında kurulan Miskinler Tekkesi. 

- Haydar Paşa'ya inerken Saraçlar Çeşmesi yanında, geçen asrın başında 
Hekimbaşı Bendereklizade Hekim Hasan Efendi kabri. 
- Karaca Ahmed'de Mekreb-i Tıbbiye-i Askeriye ve Tıp Fakültesi hocalarından 
Müşerrih Mazhar Paşa, Teşrih Hocası Tevfik ve İsmail Hakkı Beyler. H ayvanar 
Müderrisi Ali Vehbi Bey, Hayvanar ve Paraziroloji Müderrisimiz Baytar İsmail 
Hakkı Bey. İsimlerini şu anda harırlayamadığım daha pek çok hekim ve tıp ho
calan. 
- Üsküdar' da Hazreti Naslıhi'de Hekimbaşı Mustafa Behcet Efendi ve Mesud 
Efendi, Müderris Tevfik Vacid Bey (Kendisi Karaca Ahmed' de, taşı burada) ve 
harem i. 
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V
alide-i Atik semtinde Üçüncü Sulran Murad Validesi Nurbanu Sultan'ın 
yaptığı muazzam imaretin keza çok vüs'atli daru'ş-şifası ve müşremilatı (ha

len tütün deposu). 
- Yukarı tarafta halen birçok yeni pavyon ve binalada genişletilen geçen asrın 
muhite en yararlı sıhhat yurdu olan Zeyneb ve Kamil Hastahanesi. 
- Karşısında Divitçiler Tekkesi haziresinde meşhUr müellif hekimlerimizden 
Bursalı Ali Münşi Efendi medfen i. 

B
ağlarbaşı'na giderken Polis Sanatoryumu. 
- Doğanolar'da Verem Mücadele Cemiyeri Dispanseri. 

- Üsküdar Tebhirhanesi ve yanında sağlık merkezi. 
-Salacak'ta iskele yanında sahilde karantina binası. 
- Üsküdar'da Salacak'taki Karantina Merkezi ve Miskinler Tekkesi resimlerini 
yaparak Tıp Tarihimize mal eden müdakkik ve memleketinin tarihi binalarını 
da tesbiti baş ödevi sayan Hocamız Ressam Ali Rıza Bey'in doğum yeri. 

M
uhtaç halka yemek veren ve sosyal muavenet hizmeti için a�ılan Atik Vali de 
ve Ahmediye lmaretleri Aşhaneleri ve Mihrimalı Sultan lmareti. 

- Üsküdar'ın tabii bir parçası sayılması lazım Koşuyolu'nda Maarif Vekaleti 
Validebağı Pravantoryumu ve Sanatoryum u. 
- Koşuyolu'nda münevverler istirahat yurdu (Daru'r-raha). 
- Acıbadem üstünde Askeri Pravantoryum ve Sanatoryum. 
- Büyük Çamlıca'da Hekimbaşı Abdülhak Molla köşkü ve İkinci Sultan 
Mahmud'un orada vefatı. 

S
elimiye Kışiası'nda İngilizlerin Hastahanesi ve Nightingale'in hemşireliği . 
-Tıp Fakültesi yanında Nebatat-ı Tıbbiye Seri . 

- K araca Ahmed Kabristanı'nda Mimar Sinan'ın üç ölü kemikleri mahzeni. 
- Karaca Ahmed mezar tarşlarında ölüm hakkında halkımızın duyguları. 
- Karaca Ahmed ve Üsküdar tekkelerin in mistik folkloru. 

U
• • sküdar'ın tıbbi folkloru. 

- Üsküdar'da Atlamataşı'nda Selim Ağa Kütüphanesi ve mülhaklarında 
yazma tıp kitapları koleksiyonları. 
- Üsküdar' da hekim ikametgahları ve tıp hocaları evleri. 
-S ıhhi Müze Müdürü Doktor Hikmet Harndi doğum ve ikamet yeri. 
- Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Baş Kacibi, Doktor Akil Muhrar, Kemal Muhtar 
ve 
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Celal Muhrar Beylerin pederi Mehmed Muhrar Efendi'nin İhsaniye'deki evleri ve 
şahsi zengin kütüphanesi. 

- Karaca Ahmed'de medffın diğer tıp hocalarından Doktor (İsmail Hakkı Bey), 
Tıbbi ye Baş Karibi Muhrar Efendi, Doktor Celal ve Kemal Muhrar Beylerin, Doktor 
Hikmet Hamdi Bey'in mezarları. 

Edirne'de 25 sene orurup Edirne Sarayları Tarihi'ni v� Rehnüma'yı neşreden ve ilk 
rönrgencilerimizden Doktor Ri' fat Osman, Harem Iskelesi'nde doğmuştur. 

- Karaca Ahmed' de Duvar Dibi'nde ilk röntgencilerimizden Es'ad Feyzi Bey'in kabri 
ve orayı imar eden kardeşi oğlu Eczacı Hüseyin Hüsnü Bey'in merkadi. 
- Üsküdar hamam ları, Selimiye, Valide, Çinili ... Ağa Hamamları . 

ı 2 Ağustos 1961 -Cumartesi 

Bugün dostlar bize geldiler. Aralarında İzmir Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü 
Müdürü ve Öğretim Görevlisi Doktor Ali Tarhan Bey de vardı. Üsküdar' dan bahis 
açılınca bazı müşahedelerini nakl etti. Bu Üsküdar defterine ilave ediyorum. Geçen 
gün resmini yaptığım Toptaşı Elmarhanesi başhekiminin oturduğu ahşap dairenin 
resmini yapmıştım. O da "Burada etıbba orururdu." diye tasdik etti. 

Bunun ilerisinde bir konak varmış. Muharremde Acemler Seyyid Ahmed 
Deresi'ndeki camilerinden İstanbul'da Valide Hanı'na döğünmeye giderlerken 

buradan geçerlermiş. Büyük bir alay olurmuş, buradan seyrederlermiş. Gerçerken mer
siye okurlarm ış. Bir gece önce Seyyid Ahmed Deresi'nde zikrederlermiş. 

S ur re Alayı ise Doğancılar' dan çıkar, Paşakapısı'nda geceler ertesi günü muayyen sa
atte İbrahim Ağa' dan geçerek Ayrılık Çeşmesi'ne gelinir, burada dua edilir, sehl-i 

sefer temenni ederler. Teşyi'ciler oradan dönerler. 

Surre Alayı Dolmabahçe Sarayı'ndan başlar. Sultan Hamid zamanını bilemiyoruz, 
Sultan Reşad zamanında Dolmabahçe' den geçerdi. 

Mazhar Paşa bütün ömründe Valide-i Acik'de oturdu. Evi hala durur. Damadı 
Doktor Nazım idi. 

Ahşap daire 
Toptaşı B imarhanesi 

Meydan 
Mezkur konak 

O E�alideCamii 
Toptaşı 
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Harem iskelesi'nde Doktor Ahmed Efendi otururdu. Sivil hekimlerdendi. Damadı 
hayvanat hocası Hulusi Bey. Hulusi Bey'in Topraşı'nda sıra hekimliği var. Bu zat 

bundan 68 sene önce Doktor Ali Tarhan Bey' i aşılamış, imzasını gösterdi. 

V ulak mütehassısı Doktor Haydar İbrahim Bey de Harem İskele! i. Miralay İbrahim 
�ey oğlu. Karlık Bayırı'ndaki evinde doğmuşmuş. 

ü sküdar'a Muharrem 10'u ve sur re alayı geçişi yazılmalı. 

U• • sküdar mesireleri: Çamlıca, İbrahim Ağa Çayırı, Tophanelioğlu Bahçesi. Şemsi 
Paşa, Bağlarbaşı. Bağlarbaşı'na yazın tiyatro gelirdi. Hasan ve saire ... Nakkaş'ın 

üstü Frenk Tepesi. Boğaz oradan güzel görünür. 

U• • sküdar' da oturanlar: Mahmud Şevket Paşa, Topçu Feriki Rıza Paşa, Tatar Osman 
Paşa ve damadı Erkan-ı Harbiye Miralay Kemal Bey, aşık kemiğine kadar ş işman, 

mücessem bir damad. 

Serasker Rıza Paşa Çamlıca' da. Çamlıca Tepesi Köşkü'nü yaptıran ve bir gece bile orada 
kalmayan Hicaz Valisi Ahmed Ratıb Paşa. Selimiye Kışiası Caddesi'nde Serasker Yaver 
Paşa ve damadı Tahsin Paşa. Onun da damadı Cildiye Hocası Gülhane' de EşrefRuşen 
Bey (Onun oğlu edib Ruşen Eşref Bey). Reşad Nuri (edib) bu Tahsin Paşa'nın öbür kızı 
oğlu. 

Ruşen Eşref ailenin tarihi diye 30'a yakın tarif yapmıştır. Bu makaleler Vatan'da çık
mıştır. Ali Tarhan Bey gönderecektir. 

Halife Abdülmecid Validesi, Sultan Aziz'in üçüncü kadın efendisi Hayrandil Hanım. 

ı 6 ve 17 Ağustos 1961. Bu iki günde Üsküdar'da dolaşıp resim yapmadım. Fakat is
kele yanındaki Meydan Kahvesi'nde sıcaklardan oturmak mecburiyerinde kaldım. 

Ve Celal Es'ad Bey'den İbrahim Ağa civarına aid Rıza Bey'den elde ettiği resimlerin 
çizgilerinden faydalanarak sulu boya denemeleri yaptım. 16' da iki ve 17'de bir olmak 
üzere 3 resim. Bunlar benim İbrahim Ağa sayfiyeme aid Güzel[im]namemde yer ala
caktır. 
Üsküdar'dan bu yaz aylarında oldukça sık geçtim. Hepsini bu deftere kayd etmiş deği
lim. Buna lüzum da görmedim. Zira bir yerde oturup resim yapmadım . 

2 O Eylül 1961 

Bugün Üsküdar için bir toplantıya davetname aldım. Bugüne kadar Üsküdar'a bilhassa 
çalışmaya gidemedi m. Birkaç defa geçtim. Bir defa Murtaza Bey Üsradımızı ziyaret et
tim. Bu ziyaret!erim ve geçişlerim başka yerlerde kayıt!ıdır. 
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20 Eylül 1961 
Haydarpaşa'da Askeri Hastahane karşısında biz 1915-1921 Tıbbiye sıraların

da iken bir Askeri Baytarlık Mektebi binası vardı. Eni dar ve kendisi uzun bir 
bina. Şimdi orası Haydar Paşa Erkek Sanat Okulu olmuş. O binada Üsküdar ve 
Havalisini İ mar ve Kültür Cemiyeri toplantısına çağırdılar. Gittim. Konuşuldu. 
Benim menafi'-i umılmiyeye hadim cemiyetlerden sayılınası için reşebbüse geçil
ınesini tavsiyeın tasvib edildi. "Gelecek sene Üsküdar'ın bizim oluşunun 610'ncu 
yılı, bir festival ile kut!ansın." dedim. Bu temennimizi kabul ettiler ve dilekler 
ıneyanında itibar nazarına alınacak dediler. 

Konuşmalar esnasında ben şunları yanımdaki bir kağıda not ettim. Bunlar 
bence yapılacak hususlar: 

-Gazete ve dergilerin çıkarılınasına taraftar değilim. Monografiler hastınlınal ı. 

- Cemiyere 18 yaşından aşağı olan çocuklar da kayd olunabilmeli. Bu, onlar için 
ınühimdir. Küçüklere tesir yapmalı. Büyüyünce mahsul alınır. 

- Üsküdar takvimi. Üsküdar kronolojisi. 

- Ressam Rıza Bey oğlu ve Ressam Cevad Bey kerimesi alınmalı. 

- Cevad Bey resimlerinden bir sergi açılmalı. Rıza Bey Hocaınızın Üsküdar re
simlerinden bir sergi tertiplenmeli. 

-Bir daimi sergi yeri lazım. Eski Üsküdar Mahkemesi alınarak gençlik lokali ya
pılmalı. 

U
• • sküdar' da bugün mevcut olmayan binaların renkli ve renksiz hasılınası ve 

satılması. Mütedavil sermaye ile, resim ve fotoğraftan gelecek varidat ile 
karşılan malı. 

-Neşriyatı satmak için bir dükkan kiralanmal ı. 

-Bazı sokaklara güzel isimler verilmeli. 

- Üsküdar' da oturanların menakıbi toplan malı. 
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ÜSKÜOARNAME 

ı 8.1X.l961 

5 .SO' de toplanıldı. 

5.50 Toplantı 
Münir Bey açma konuşması yaptı. Geçen toplantıda tüzük komisyonunu kurmuş
lar azalar da hazırlanmış. 7. bölüm 16. madde. Tüzük heyet-i umumiyesi okundu. 
Madde madde okunup ta'dıller ortaya sürüldü. Mühim noktalar tartışıldı. Ve 
hepsi kabul edildi. İmihabat yapıldı. Beni yönetici seçmek istediler, kabul etme
dim. Nihayet tarih komitesine teklif ettiler, i'tizar etmedim. Üstadım Murtaza 
Elker Beyefendi ile yan yana konuşmaları takip ettik. İkramda bulundular, dağıl
dık. Onar lira aidat istediler, verdik. Üsküdar için hayırlı olsun. 
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Haydarpaşa Lisesi'nde 
28 Kasım 1961 

ÜSKÜDARNAME 

Üsküdar Kültür Derneği Adına Sohbet. 

H aydarpaş_a Lisemizin Değerli Müdürü, 
Değerli Oğretmenlerim, 

Üsküdar Kültür Derneği'nin Muhterem Başkanı ve Üyeleri, 
Kıymetli Misafirleri m 
Genç Arkadaşlarım. 

U• • sküdar sevgisi. 
Neden? 

Bunu hadiseler geliştirir. 

ı 915 Tıbbiye'ye girişim. Bu binada. 
1916 Rıza Bey'le tanışma m. Haftada 2-3 gün Üsküdar' dan dönüş. 

1920' de mezun oldum. 

O zamandan beri Üsküdar, atıının menaj yeri. Karaca Ahmed parkım. 46 
senelik bir geçmiş. Onun hesabını vereceğim. Arada bu defterde mevcut 

esasları yeni bir şekilde tekrarladım. 
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N
etice. 
Önce kendimize dönmek. 

Sonra Yahya Kemal gibi nüfuz noktalarına ayırarak Üsküdar'ı ferhermeli. O, 
Park Otel' den hayal şehri keşfetti ve orağını Atik Valide' de kurdu. Diğer tepeler 
henüz fethedilememiştir. 

S
onra Üsküdar'ı ve onun hususiyet!erini keşf ve tesbit etmek. 
Üsküdar hakkında her işittiklerimizden defterler doldurmak, resimler çek

mek, resimler yapmak. 
Resim dikkatle yapılır. 
Sonra Üsküdar için sohbetler tertib etmek. 
Neşriyatta bulunmak. 
Üsküdar menkıbelerini yad etmek. 

M
a ba'di sizin iz' anınıza mevdıJ'. Oraya müracaat ediniz. 
Allah'a ısmarladık. 

• 





o 

• 

• 

• 
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28 Kasım 1961- Salı 
Haydarpaşa Lisesi'nde rahmetli hocamız Fizyoloji Müderrisi Ord. Profesörü 

Dr. Kemal Cenab Bey'in tecrübe yaptığı amfisinde Üsküdar sevgisi üzerine bir 
konuşma yaptım. Çok talebe ve lise muallimleri ve Üsküdar Kültür Derneği üye 
ve başkanları hazır bulundu. 

B urada geçen Nisan' da Üsküdar' da Midhat Paşa Kız Enstitüsü 'nde verdiğim 
esaslar üzerinde konuştum. Baş ve sonunda mevzuun neticesini yeni düşün

celere bağladıın. Bu senekiler hariç diğer senelerde yaptığım sulu boya resimleri 
projeksiyonla gösterdik, çok alaka topladı. Ve bilhassa gençlik benim enerjik re
lakkileriınden çok ınütehassis oldu. 

ı 961 son ayının son günlerinde Ressam M urtaza Bey Üsradımızın refikası 88 
yaşındaki hanımın rahatsızlığı arttı. Bakırköy Akıl Hastanesi Asabiye kıs

mına yatırdık. Ve 5 gün sonra hayata gözlerini yumdu. 1962 başında Ankara'ya 
gittim. Kendisine taziyelerimi bildiremedim. 13 Ocak'ta gittim. Mahzun idiler. 
Teselli ettim. 69-70 yıllık hayat arkadaşı idi. Kendilerini iyi gördüm. İmrahor'a 
çıkarken altta Rumi Mehmed Paşa Camii'nin yeni bir yüzünü, Mevlevihane'nin 
ileride yeni bir şeklini ve üstte İmrahor Camii yanında Aişe Sultan Çeşmesi ve 
karşısında ilk mektebi resbit ettim. İnşallah bu senenin bahar aylarında resimle
rini yapmaya Cenab-ı Hak'dan izin istemeye başladım. 

Hava bugün güzel idi. Fakat soğuktu. Açıkta resim yapılamazdı. Üsküdar'ı 
bugün nedense pek neşesiz gördüm. Zira eski aşinalarından çoğunu kay

betmişti, üzülmesinde hakkı vardı. 

• 
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8.XII.l961 
Üsküdar' da Kültür Derneği tertibiyle Üçüncü Selim ve Devri Bestekarları 

konseri oldu. Bihter Ablam, eşi m, Erkler, ( .... ), Jülide Hanımlar ve Faruk Bey ve 
arkadaşı haremiyle gittik. Gece saat dokuzda başladı. Önce Laika Karabey top
luluğu, sonra Emin Ongan idaresinde Üsküdar Musiki Cemiyeri topluluğu ve 
müteakıben Münir Nureddin Selçuk idaresinde konservaruar icra heyeti çaldı. 
Arada Selim-i Sal is devri musiki üstadları üzerine konuşmalar oldu. Hoş bir gece 
geçirdik. Herkes memnun döndü. 

• 





o 

o 

o 
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16 Aralık 1961 

Bugün Bebek'e Esad Fuad Bey'e giderken Doğancılar' da Ressam M urtaza 
Bey Efendime uğradım. Refikasının rahatsızlığına ve ihtimam ederken yo
rucu üzüntülerine müteessir oldum. Biraz nevmid gördüm. Adam buldurup 
kadınma bakdıramadığından acı acı şikayet etti. Hatta fabrikaya gideme
diğim günler oluyor dedi. "Ta' lik yazı koleksiyonu mu size hediye edece
ğim." buyurunca "Nam-ı alinize emaneten sakları m." diye cevap verdim. 

Bahariye Mevlevihanesi'nden konuştuk. Büyük 
NazifDede'nin şu kıt'asını okudular: 

"Canlar çekilip glıy-i dilaraya giderler 
Cülar gibi kim canib-i deryaya giderler 

Zannetme ki beyhude telef oldu ölenler 
Geldikleri yerden yine oraya giderler." 

G
uy; Nezd-i İlahi. 
Guy: Koy. 

Cu: Dereler denize gittiği gibi canlar da Cen:'ıb-ı Hakk'a gider. 

� eyhi Hüseyin Fahreddin Efendi Yenikapı Mevlevihanesi Şeyh i 
Osman Salihaddin Efendi damadı. Murtaza Bey pederi Bursa! ı 

za Efendi'yle Bahariye Mevlevihanesi'ne birkaç defa gitmiş. Sulran 
Ham id ve Sultan Reş:'ıd zamanlarında gitmemiş. Oğlu Küçük Nazif 
Efendi posta ik'ad merasimine Sultan Reşad adına gitmedim dedi. 

P
ederiyle arada Yenikapı Mevlevihanesi'nde gece :'ıyinine Osman 
Salahaddin Efendi zamanında giderler ve gece de Yüksekkaldırım'da 

Simkeşhane müdürü Ahmed Efendi evinde kalırmış. Hüseyin Fahreddin 
Efendi ince bir adam. Mir-i kel:'ım. Neyzen. Tam o makamı dolduran adam. 
Kayınbiraderi Osman Salihaddin Efendi-zade, Celal Efendi de ranıyordu . 

13 Ocak 1962 

Ressam Murraza Beyefendi'ye refikasının vefatından dolayı raziyeye gittim. Bir 
müdder orurup konuştuk. Oradan eve döndüm. Murraza Bey pek m ürehassis oldu. 

U• • sküdar' da İmrahor Camii'nde kuş yuvası. Cami[y]e 
soba kurmuşlar imam ailesi oturuyor. 

• 
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o İ nacliye Tekkes i Panreonu 1957' de. 1961' de böyle bir yer yok. 

• 





• 

o 

o 
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1 6 Ocak 1962 

Üsküdar Kültür Derneği namınaBağlarbaşı'ndaAmerikan Kız Lisesi'nde 
"Sanatımızda Üsküdar" mevzuunda bir sohbet yaptım. Mektep talebesi ve 
hariçten davetliler ve dernek azası bulundu. Nehari talebe azdı. Vakit geç 
olduğundan ve leyliler etüde girdiklerinden dinleyenler azdı. Üsküdar'a ait 
mühim resimlerimi ve Üsküdar sanatkarlarının güzel eserlerini gösterdim. 
Sonra mektep müdiresi Ms. Morgan, kaymakam beye ve diğer davetlilere çay 
ziyafeci verdi. Geç vakit döndük. 

Ş,ubat 1962- 1381 HicriYılı Ramazanı 
Bu sene birkaç akşam Ramazanda camilerde namaza gittim. 23-24 Şubat 

a s ında gecede Ramazan eğlencelerine dave di olarak çağrıldı m. Bunlar[ ı] ay
rıca Üsküdar' da Ramazan diye başladığı m deftere yazdım. Bu defterin dolmuş 
olması buna sebep oldu. Benim kalbimin enisi, kuş kafesimin Üsküdar'ı[ını] 
pek seviyorum. e yazık ki Ressam Rıza, Ressam Doktor Hikmet Hamdi 
kuşları m artık o kafeste uçuşmuyor ve ötüşınüyorlar. Bu noktadan çektiğim 
ızdırabı tarif edemem. 

ll Mart 1962- Pazar 
Bugün Murtaza Bey'e bayram tebriğine gittim. Epey konuştuk. Sonra 

Üsküdarlı doktor ve ressam Hikmet Hamdi Bey ınahdumu Doktor Bed! 
Barkın Bey'e uğradım. Tafsilatı ayrıca yazılacaktır. Zira merhumun ondaki 
hatıralarını gördüm. Bedi Bey bana pederinin bir poşadını hediye etti. 

lS Nisan 1962 

Bugüne kadar ben Üsküdar' dan neler düşünerek geçtim. İhtisaslarım eğer 
yazdımsa başka yerlerdedir. Yalnız bugün Rum[i] Mehmed Paşa Camii'nin 
Doğancılar'a çıkan yokuşun sağ alt tarafından bir resmini yaptım. Çeşme ile 
camii arasında içindekileri rahatsız etmeyerek istimlak ettiğim evi koymaya
rak. Sade ve zarif oldu. ifade ettiği manayı verebildiği mi tahmin ediyorum. 

1 2 Mayıs 1962 

Geçen ayın 2S ile bu ayın lO'una kadar lS gün Ankara-Kayseri-Sivas
Tokat-Amasya tarafındaki eski daru'ş-şifa ve Selçuk ve Osmanlı abidelerini 
tedkike gittim. Müzakerelerim bu şehirlere mahsus defterlerde yer aldı. Yani 
lS gün burada yoktum. Ama Üsküdar hasretim, yani içinde oturduğum za
manda bile duyduğum tahassürü beraberimde götürmüştüm. Bugün iskele 
yanındaki kahvehaneden MihrimahSultan Camii ve Medresesi resmini yap
tım ve ber-ınutad 
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8 NisanJ96l' de Üsküdar' da sabahleyin İnadiye' de yaptığım sulu boya resmin ör
neği. Usküdar' dan geçen Bağdad yolunun başlangıcı. Açık namazgahı var. 

U• • sküdar'da inadiye'ye çıkarken Bağdad Menzil yolu üzerinde Tavişi Hasan 
Ağa Mescid ve namazgahı. 8.IV.l961. 
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R
essam Murtaza Beyefendi['yi] değiştirecekleri evlerinde ziyaret ettim. 

ı S ve 18 Haziran 1962 

İki defa Harem iskelesi'nde Paşa Baba Kahvehanesi'ne gittim. Sonuncusunda 
İliçin vardı. Sevgili m Selimiye'nin yanından geçerken eski günleri ve Doktor Rif' at 
Osman Bey'in doğumu ve çocukluğu burada geçtiğini hatırladım. Tıbbiye hoca
larımızdan bir kısmı da burada orururdu. Hakkı Bey Üstadımız gibi geçenler ve 
Ressam Rıza Bey gibi buradan gelip geçenleri ve resim yapanları harırladım. Hava 
da her iki gün de serindi. Ve içime rikkat yağmurları yağdı. Üsküdar'a geçtiğim 
günler ruhum eski harıraların absleriyle doludur. Lakin oradan dönünce ruhumu 
bir teessür kaplıyor ki tarif edemem. Üsküdar' da her şey yerli yerinde. Fakat ne ya
zık ki yerlerinde tanıdığım ve bağlandığım zevat yok. İşte beni üzen de bu. Hepsi 
hayata ne kadar bağlı idiler. Üsküdar kafesinin bir kuşu, sahnesinin artistieri idiler. 
Ölünce hayal oldular. Sahnelerini boş bıraktılar. Ben onları yine oralarda arıyo
rum. Heyhat. Fakat onları yuvalarında ve yerlerinde tahayyül etmekle teselli bul
maya çalışıyorum . 

2 1 Ağustos 1962 

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Üsküdar'a gitmemin sayısı belli değil. 
Benim Harem iskelesi seferleri m de başladı. Bu sene oraya çok gittim ve oradan eve 
döndüm. Ve bu arada Eczacı Uğur Derman da Diyarbakır' dan izinle geldi. Bir defa 
da onunla Karaca Ahmed'de dolaştı k. Evet, rükenmez bir Türk taş işçiliği ve yazısı 
sanarında tarihi açık hava müzesi. 

B
ugün de M urtaza Bey'i Selimiye Kışiası Caddesi'nde 1/35' de yeni karının mü
barek olması duasını bizzat bildirmek için Eczacı Uğur'la gittik. Bizi kabul 

buyurdular. Burayı noksanlıklarıyla aldıkları için çok müşkilatla girdiklerini söy
lediler. Burasını iki hırsız Laz gayet kötü malzeme ile plansız yaptırmış. Bir facia 
halinde idi. Ne ise oraya taşınmışlar ve noksanlarını relafiye gayret ederek orası nı 
bir kuş yuvası haline getirmeye başlamışlar, ona sevindik. Afiyederine ve dinçlikle
rine sevindik. İlrifadarına mazhar olduk. 

U
• • sküdar'a aid bu defi:erim sona eriyor. Bundan sonra başlangıçta olduğu ka

dar mufassal olamayacaksa da yenisine başlayacağı m. Herkes Üsküdar'a geçer 
gider, müşahedelerini resbit etmez. Ben de etmeyebilirdim. O zaman bu defter ol
mazdı. Bu defi:erim 86 yaşlarında bir kar sahibi olan üsradımızı tebriklerimle sona 
eriyor. Cenab-ı Hak İstanbul'un en güzel bucağı Üsküdar'ı Cenab-ı Hak birçok 
imar tahribatından ve halkını da yoksulluktan kurtarsın, amin. 

• 
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F
ikren Üsküdar'ı çirkin binalarından kurtarıp istimlak ile şöyle eski abidelerini bir 
park içinde tasavvur ederek renkli olarak bu resmi yaptım. Bir örneği. 

• 
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ft 
B

ir gün şöyle düşündüm. 
V Üsküdar' da eski tarihi eserler konaklar ve diğer harabelerden tezmizlenip yeşil 

saha yapılsa Üsküdar nasıl olur? 
Tarama ve boyalı olarak Sultan Tepesi'nde bir hastarnın evinden 20 sene önce bu 
panoramayı çizmiştim. Üsküdar meraklısı Mehmed Akay istedi; resmini çektirdim 
ve bir örneğini bu ufak "Üsküdarname"me koydum. 

• 
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(
E

buzziya Tevfik, Defter-i Hatıratımdan Bazı Durub-ı Emsalin Şerhi, Konya, 
17 Nisan 1900 Makalelerinden) 

Atı alan Üsküdar'ı geçti 

Ziya Paşa'nın "Mukaddime-i Harabatında": 

S inn im ki çill ü çeharı geçti 
Atı alan Üsküdar'ı geçti. 

U• • sküdar lafzı Türkçe' dir. Menzilhane demektir. Bu kelimenin Latince kal
kan manasına "Scutum" lafzından alınarak orta zamanda müsta'mel bozuk 

Latince ile kalkanlı silahşor manasına "Scutarius". Güya Romalılar Anadolu kıtası
nı istila ettikleri vakit şimdiki Üsküdar dediğimiz mahalle serhad bekçisi kabilin
den "İskutaryus" denilen bu raife-i muvazzafayı ikame etmişler. Vizandiyus halkı 
da bu lafzı muahharan onlardan alarak Üsküdar'a alem eylem işler. Rum lisanında 
Üsküdar "Hrisopolis" dir ki şehr-i müzehheb demektir. Akşamları guruba yakın 
güneşin, o sahili yaldızlara gark edişi veeh-i tesmiyedir. 

• Türk lehçeleri Üsküdar lafzını "yolcu için kira bargiri bulundurulan mahal, 
menzil yeri" olmak üzere tefsir ediyor. 

Mecmua-i Ebuzziya 16 Zilhicce 1329. N. 124. (31. sene) 

A D r. Necla Erk 
V Kadıköy Yoğurtçu parkı karşısı 

No:46 

• ü sküdar' da yaptığım sulu boya örneklerinden yollayacağım. 

• 
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o sayın Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver 

e 9Ağustos 1963 davetiyesinden kestim. 

o H [icr1]161 Harun Reşid'in Üsküdar'a vürudu. 

• 1 185 sene önce Üsküdar bizim. 
1963'de. 

A. Harun Reşid Üsküdar'a 1970'e göre 1192 

V miladi yılında gelmiştir. 

• 





o 
& 

• 

ÜSKÜDARNAME 

ı 962' de daha önce başladığım Üsküdarname doldu. Aylar var ki oradan sık sık 
geçtim, fakat bir yere not ilave edemedim. 

ı 962' de birkaç defa Ressam Rıza Bey Hocaının hakikatsiz ve vefasız oğlu N asır 
Bey'e gittim. Birkaç defa Harem iskelesi'nde Paşa Baba Kahvesi'ne gittim. Bir 

kere de İbrahim Hakkı Konyalı'nın O luklu Bay ır' daki kütüphaneli katına gittim. 
Birçok defalar M urtaza Beyefendi'nin İmrahor' daki evinde ziyaretlerinde bulun
dum. Selimiye Kışiası Caddesi'ndeki yegane malikaneleri de senenin son aylarında 
ziyaretgahım oldu. Bunlar benim cep takvimimde yazılıdır. Ayrıca Üsküdar defte
rine geçirdim. 

U• • sküdar hakkında bir duygumu buraya ilave etmeden geçemeyeceğim. O da şu: 
Üsküdar'a tahassürüm oraya gitmediğim günler çok. Oraya gittiğim zaman

larda "Ben buraya neye geldim?" diye bir hisse kapılıyorum. Üsküdar' dan dönünce 
orası[nın] tahassi.irü hemen başlıyor. Galiba hakikare varman ın tadı yerine hakikare 
varabilme yolunda ilerleme daha zevkli. 

19.l.l963 

E
ŞREFPAŞA 
Üsküdar' dan ne zaman ab u havasın sorsam 

Ayrılık Çeşmesin eyler bana tarif o güzel 

o � eref-abad 

�abü' l-Bahriye 
Seydi Ali1 Reis 

1 Ed. Notu: Kitabü 'l- Bahriye 'nin mliellifi Piri Reis olmasına rağmen yazar, sehven Seydi 
Ali Reis yazmıştır. 
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ı 2 .V.l962 - Ressam M urtaza Beyefenci i' de 

B irinci Sultan Ahmed, Şeyhi Aziz Mahmud Hüda! Efendi Hazrederi Tekkesi 
yapılınca küşad resmine geliyor. Aziz Mahmud Efendi, Padişah'ı yokuş un 

alt başında istikbal ediyor. Birinci Ahmed at üzerinde gelmekte. Şeyhini görün
ce anan iniyor, onu bindiriyor. Kendisi rikabında yürüyerek tekkeye geliyorlar. 

Bursa'da Üftade Hazrederi, Mahmud Hüda! Efendi şeyhi. Aziz 
Mahmud'umuz da o zaman Bursa kadısı. Kibrini kırsın diye 

koca kadıya ciğer samrmış. Sonra "Her sabah abdesr suyu mu sen ısı
tacaksın." demiş. Bir sabah Mahmud Efendi geç kalkmış. Ne yap
sın "Ah su!" demiş, ünlemiş su ısınmış. Üftade Hazrederi "İki arslan 
bir posta yakışmaz. Artık yetiştin, git İstanbul'a irşad et." demiş. 

Saat 

Nakd-i hayatı eyleme i sraf ile heder 
Koy sen de kadrince meydana bir eser 

Gafil bulunma saat-i örnrün geçer gider 
Fırsattan iseifadeyi bilmek de bir hüner. 

Eskiden "Teşrlf buyurmaz mısınız, bir acı kahvemizi içmez mi
siniz?" derlerdi. Şekerli kahve evlerde mutad değildi . 

Hacı Yesiın Paşa'�.ın on çifte resmi bir filikası vardı. Makamına 
onunla giderdi. ününde ınataforalı bir iskele vardı. Bahriye 

Nazırı'nın forsunu çekerlerdi. Yaverleri de beraberdi . Vahdeddin çok iltimas yapar ve Sultan Reşad'a müracaat eder 
ve ısrar edermiş. B iraderim zamanı gibi değil. Mesili hüku

met var. Ben yapamam. Baş kiltip Tahsin Bey görmüş, ayağı-
na kapandığı olurmuş. Orada idik. Akrabamdan birinin koca-
sı, çıkan Erzurum yerine İstanbul'da askerlik yapsın [diye] ayağı
na kapanır. ''Tahsin'i gör, git Harbiye Nazırı'na söyle." diyor. 

Tevfik Bey, Sultan Reşad Baş Miibeyncisi. Vahdeddin cülCısunda saçak 
tutmak Baş Mabeynciye ait. Sarayın en büyük personeli. CüiCıs me

rasimi. Sonra Sultan Reşad'ın defn merasimi. Önce biat. Biat esnasında 
Vahdeddin, Doktor Reşad Paşa'yı çağırarak kulağına bir şey söyledi. O 
da İkinci Milbeyneiye söyledi. O da Tevfik Bey'e söyledi. O sapsarı kesil
di. Orada azietmiş oldu. İkinci Milbeynci Nüzhet Bey saçak tuttu. O bir 
köşede kaldı. Halid Ziya Bey Baş Katip, Lütfi Simavi Bey Baş Milbeynci 
olarak Bab-ı All tayin etti. Murtaza Bey de Bab-ı Allce kiltip oluyor. Vahdeddin, hanedan ı daima Sultan Haınid'e jurnal ederdi. Baş 

Kiltip Tevfik Bey bir gün Vahdeddin'in jurnal ettiğini seneler 

E vi, Doğancılar Caddesi, 64 Sinema karşısında. Pazar öğleden sonra. 
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O• • nce duymuş. Vahdeddin de kin tutmuş. Aklınca o gün biat esnasında rezil 
etmeye kalkmış. 

2 1-22.JI.[19]63 

Gece maaile Müniflerle birlikte 8 kişi Üsküdar Tiyatrosu'na gelerek "Dilekçe" na
mında Çetin Altan'ın komedili dersine geldik. Bakalım ne ibret alacağız. Bence 
tiyatrolar birer halk eğitimi dershanesidir. 
25 Ocak 1963'de Gureba Hastahanesi'ne üçüncü ameliyat için gittim. 13 

Şubat'ta 20'nci günü çıkmış idi m. Bu arada Üsküdar' da Hattat ve Ressam 
Munaza Bey torunumu ziyaret edemedim. Üsküdar'ı çok sevdiğimden gece ora
dan geçerken bir şey göremeyeceği m diye akşamüzeri 7 sene zarfında yaptığım re
simlerle 1917' de tabiartan örneklerimi temaşa ettim. Ve bu suretle o mübarek yere 
def'-i tahassüre demeyim de ta' dil-i tahassüre gayret ettim. 
Bu geeeki Dilekçe piyesi pek güzeldi. Çetin Altan doğrusu ciciden muvaffak 

olmuş. Ve bizim devlet dairelerindeki tezebzübü, tenbelliği, laubaliliği, iş ta
kipsizliğini, pek güzel temsil etmiş. Kırrasiyecilik, bugün git yarın geleili ği pek iyi 
anlatıyor. Yürekler sıziaran ve hala devam eden idari olaylarımızın acı bir safhası. 
Teessürle hem güldük ve hem halimize acıdık. 
27 Şubat 1963 

Şeker Bayramı üçüncü gününde Munaza Beyefendi Hazretlerini ziyaretimde: 

• 
"el-Abdü yüdebbiru valiahil yukaddiru"1 

• Etme redbire revessülde tekasül asla 

o 

o 

Bekle redbirin olur mazhar-ı tevfik-i Huda 
Bize redbir ve tevekkül gerektir her işte 
Mahv u isbat eder ancak anı rakdir-i Huda 

B u kırayı Murtaza Beyefendi tertip buyurmuşlardır.) 

ava bugün pek soğuktu. Munaza Bey dün fakirhaneyi şereflendirdiler. 
Bayramın birinci günü de beni hastahanede zan ile ta Gureba-yı Müslimin'e 

kadar da gitmişler. Pek üzüldüm. Bugün ben de ziyaret-i altlerine şiraban oldum. 
Gözleri rahatsız, lakin kendilerini lehu'l-hamd iyi buldum. Bu cihetle mesrurum. 
Selimiye semtinin yolları da yapılmış, doğrusu temiz yollu bir mahalle olmuş. 

lEd. Notu: "Tedbir kuldan, takdir Allah'tandır." manasındadır. 
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ı 2.1V.1963 
Bugün hava iyi idi. Baharın ilk güzel günü idi. Bebek ve Gökmenler dö

nüşünden sonra M urtaza Beyefendi'yi Selimiye Caddesi'ndeki saadethanele
rinde ziyaret!e müşerref oldum. Mübarek ellerinden öptüm, hayır dualarını 
aldım. Ve oradan buradan konuştuk. Lehfı' l-hamd kendilerini iyi buldum. ı .VI.l963 - Cumartesi 

Bugün enstitümüz faaldi. Kadın haklarını koruyan Cemiyet-i Nisvaniye'si ikinci 
kongresi İstanbul' da başlayacaktı. Nitekim 50' den fazla delege ve bizden mihman
darları programları mfıcibince enstitümüze geldiler. Fakat çok yorulmuşlardı. Saat 
11:30-12:00' de Fransız Sefarechanesi'nde bulunacaklarm ış, oturtamadık. Sergimizi 
de dolaşamadılar. Neşriyatımızdan verdik, ikearnlarda bulunduk, gittiler, şaşırdık. 

Ben Bebek'e E sad Bey dostumuza gittim. Bir hafta Anadolu' da dolaşmışlar, 
yeni gelmişler. 3 vapuruyla Üsküdar'a geçtim. Midhat Paşa Kız Enstitüsü me

rasimine bizimkiler gidemediğinden ben de yalnız varmak istemedim. Üsküdar 
iskelesi civarında yeni yapacağım mevzular üzerine dolaştım. Oradan Murtaza 
Bey' i ziyarete gittim. Bir müddet sohbet ettik. Oradan erkence eve döndüm. 

N
isan' da hava müsait olmadı. Üsküdar'a geçemedim. Mayıs'ta 
Roma seyahatim hasebiyle bulunmadığırndan Üsküdar'a geçerne

d im. Ancak bugün o mübarek yerden geçtim. Göreceğim gelmiş. O mü
barek Kabe'mden geçmek bile bende hac zevkini husfıle getirdi. 

S 
.V1.1963 - Çarşamba 
5:35 vapuruyla Üsküdar'a geçerek Üsküdar' da Yeni Camii'nin Gülnfış 

Emetullah Valide Sultan açık türbesini ve Mihrimah Sultan Camii'nin 
yalnız kurşun kalemle resimlerini çizdim. Hava serindi. Yeleğimi ens
titüde unutmuşum. Fakat üşümedim. Ressam Ali Rıza Bey Hocama 
Fatihalar okuyarak eve döndüm. İki resmi bir buçuk saatte çizdim. 

S
enelerden beri Ressam Rıza Bey Üstadımla birlikte çalıştığımız 1915-1930 
seneleri arasını hesaba katmazsak son 10 senede Usküdar' da sayısını yaza

mayacağım derecede pek çok suluboya resim yaptım. Geçenlerde şunu düşün
düm: Acaba Üsküdar' da yapacağım mevzfılar bitti mi? Bir hesap ettim, yap
tıklarımı biliyorum, yapamadıklarımı daha çok buldum. Kanaacim şu: Birçok 
yerlerde resim mevzuu bulunabilir, fakat Üsküdar bitmez elhamdülil!ah. ı O.VI.l962 - Pazartesi' 

Saat 4:20 vapuruyla Uğur refakatinde Üsküdar'a geçtik. Uğur ve arkadaşı 
beni iskelede beklediler. Önce Yeni Valide Türbesi'ni çizdim ve boyadım. Sonra 
MihrimahSultan Camii'nin resmini boyadı m. Her ikisi de bitmedi lakin epey 
ilerledi. Bu sene Üsküdar' da bu iki resim le işe başladım. Mübarek Üsküdar'ı ve in
sanlarını bugün pek sevdim ve beğendim. Haricden gelenler Üsküdar'ı bozmakla 
meşgul. Fakat halkının yerli olanlarının kibarlıklarına bugün bir defe daha şahit 
oldum. Üsküdarlılar bu ki barları ve kibarlıkları ve tabiadarıyla bahtiyar olsunlar. 

l Ed. Notu: Bu deli: er, 1963 yılına ait olduğuna göre bu tarih de 1963 olmalıdır. 
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lo 1 l.Vl.l963 
Yine 4:20 vapuruyla Üsküdar'a geçip Yeni Valide'nin ve Mihriınah Sultan'ın re

simlerin i bitirdim. Her ikisi de iki saat vaktiınİ aldı. Oradan pek sevdiğim lakin 
maalesefRessam Rıza Bey'siz ve Doktor H i kın et Bey'siz Üsküdar' dan geçerek lane-i 
fakirhanemize geldim. Bu resimleri yaparken halkımızın söylenmeleri: 
Birisi arkaında bir iskeınleye oturup kokulu ayağını dizinin üstünden kokuttu 

durdu. 
Bir zavallı yanındaki arkadaşına benim için "Allah akıllar versin." dedi. 
Bir motorsikledi yanımdan ınarifet imiş gibi hızla geçerek boya kutuınu tozlara 

gark etti. 
Birkaç kişi ınevzuuınu kapatacak şekilde önümde durdu. Birisine elimle işaret et
tim, anlamadı. 
Yanıında bir genç ihtarda bulundu "Niye çekilecekınişim?" dedi. 
O gitti bir arabalı simitçi geldi. Belki sekiz-on defa önümü ileri-geri giderek işgal 
etti. İhtar edenlere "Yahu biz ekmek parası kazanmayalım mı?" diye laf etti. 
Birisi resme baktı "Nereyi yapıyorsun?" diye sordu. 
Bir aptal da suluboya kullandığım halde "Yağlı boya mı kullanıyorsun?" dedi. 
İçimden hepsine "İnnallahe ınea's-sabirln, sabır Ya Rabbi.''1 dedim. 
Daha pek çok. Fakat bu sürü bakıyyesinin hiçbirisi Üsküdarlı değildi . 
15.Vl.l963 - Cumartesi 

Göztepe' de "Allah'ın bir adına sahibim" diyen Kemal Bey'le Toptaşı Cezaevi'ne 
geldik. Maksaclım eski meb'uslardan ve Yassıada mahkumlarından Doktor 
Burhaneddin Onat'ı ziyaret etmekti. Oğlu İbrahim'in kullandığı arabalarıyla 
Üsküdar' da Toptaşı'na geldik. Kolaylıkla kapıdan verilen bir karda içeri girdik. 
Ufak bir bahçe. Masalar ve üzerlerinde şemsiyeleri var. Kapıda bizi Kemal Bey'in 
kardeşi Osman Kavrakoğlu karşıladı. "Geçmiş olsun." dedik. Orada karşıda otu
ran Celal Yardımcı ile selamlaştık. Mükerrem Sarol da ötede oturuyor yanındaki 
herhalde kızı olacak. Burhaneddin Bey'i sordum. "Daha inmedi, yukarıda." dedi
ler. Biraz Celal Yardımcı yanına gittim. Oturduk, "Geçmiş olsun." dedim. Yanında 
Kemal Bey'in heınşiresi ile konuşuyordu. Biraz da Mükerrem Sarol yanına gittim. 
Bana bir kahve ısmarladılar. Gelinceye kadar görüştük. Ona da "Geçmiş olsun." de
dim. Karşıda Hayreddin Erkmen ve yanında bir zat daha geçerken onların da elleri
ni sıktım. Hayreddin Erkmen hasta imiş" Hastahaneye gidecek." dediler. Hepsi onu 
kapıdan uğurladı. İleride bir-iki mahkum un kim olduğunu sordum, söylediler. Zira 
10 sene müddede iktidarda oldukları halde kendilerini tanımıyordum. 
Sonra Burhaneddin Onar geldi, öpüştük. Kahve de geldi. Celal Yardımcı ma

sasında içtik ve Burhan Bey'le görüştük. Birbirimize izhar-ı muhabbet ettik. 
Vicdanen Burhaneddin Onat'ı çok müsterih ve halinden memnun gördüm. "Her 
sabah Allah'a şükrederek kalkarı m." dedi. Vicdan huzuru içinde idi. Oldukça neşeli 
ve epey toplu gördüm. Benden Üsküdar'a ait bir suluboya resim istedi. 
Celal Yardımcı'nın üzerinde herkesi yüksekten gören haline biraz da ceza gör

meyeniere iğbirarı varmış gibi hali dikkat nazarıından kaçmadı. Ama benimle 
ınülayiın ve uysal 
1 Ed. Notu: "Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir." Bakara 2/153. 
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Görüştü. Haluk Şaman'ın elinden sıktım. Pederi Bursalı Mehmed Tahir Bey'e ait 
hanralarım olduğunu söyledim. U tanır gibi bir hal sezdim . 

Nedim Erkmen'i anlayamadım. Yanında Hayreddin... Siyatiği varmış. 
Kalkamadığından özür diledi. Ve biraz sonra hastahaneye götürdüler. Refik 

Koraltan gut hastalığından Cerrahpaşa'ya yatırılmış. 

Bugün cumartesi ve çarşamba ziyaret günleri. Bi't-tabi' hepsi hazırlanmış durumda 
idiler. Birçok zevatın ziyarederini bekler bir durumda olduğunu hissettim. Sonra 

içlerinden birisine gelenler, haliyle diğerlerine de "Merhaba" diyorlar. Bugün başı en 
çok kalabalık olanlar arasında birinciliği ve sonunculuğu Osman Kavrakoğlu teşkil 
ediyordu. Kapıya kadar beni Burhaneddin Onat, Osman Kavrakoğlu ve Kemal Bey'le 
teşyi' ettiler. Bana verilen fişi, kapıcıya tevdi' ettim, çıktım. Kimse bize bir şey sorma
dı, "Sen kimsin?" demedi ve içeride kontrol de yoktu. 

O nlardan öğrendi ği me göre herkes günde birer gazete alıyor ve birbirlerine oku
yarak devrediyorlarmış. İsimlerini saydılar hep muhalif gazeteler, muvafıkları 

okumadıklarını öğrendim. Cezaevinden müşteki hissetmedim. İçinde mütevekkil 
olanlar var. Burhaneddin Onat ve Haluk Şaman gibi. İçinde protokolü olan gülmeyen 
Celal Yardımcı, şeyrini iç kuvvetleri faaliyette Sarol. Diğerleri ile o kadar temasım 
olmadı. Haklarında bir intiba elde edemedim. Oradan çıkınca vasıra olmadığından 
yürüyerek hiç bilmediğim sokaklardan yürüyerek iskeleye geldim. Oradan Beşikraş'a 
ve dolmuşla Bebek'e gittim. Bebek'de hayırperverlerden Mühendis Ragıb Bey'in ra
hatsızlığına üzüldüm. Esad Bey de iyi yorumda bulunmadı. Müteessir oldum. 

Dönüşte Bebek'den 3'de kalkan vapurla Üsküdar'a 4:10'da geldim. Hava pek sı
caktı. Geçen hafi:aki iki resim de beni pek yordu. Bugün çalışmak istemeyerek 

doğru eve geldim. Maamafih Üsküdar' da resmi yapılacak yerleri de geçerken kısmen 
tesbit ettim. 6Temmuz 1963 - Cumartesi 

Rumeli Hisarı'nda bir resim yaptıktan, Bebek' de E sad Bey' de öğleyin buluştuktan 
sonra Üsküdar'a Feyhaman Bey'i Anadolu Hisarı'nda ziyaretten dönüşte ve Mihrimah 
Sultan Camii mihrabı tarafında bulunan ilk rnekrehin 23.IV.l956' da çizdiğim resmi 
boyadıktan sonra Selimiye Kışiası Caddesi 35/1' de[ki] evine gittim. Kendisi pek üz
gündü. Damı olmadığından bütün kış akan evinin üstüne ayrıca kat yapamayacağın
dan bir limonluk inşasına yandaki komşusunun şikayeti yüzünden polis müdahale 
etmiş. Polis, üstadı epey üzmüş "Yaptığınızı yıkın." demiş. Ama bir taraftan böyle 
müdahalelerin iç yüzünü bilen bir pişkin adam olduğundan inşaat devam ediyordu. 
Ben kendilerini haklı bir surette teselli ettim. Üstad Feridun Na fiz Bey' den bazı emir
leri muhtevi olarak gelen mektuplarını okudum ve notlar aldım. Pek sevdiğim ve la
kin ihınalin ve eski sakinlerinden uzak kalınanın neşesizliği içindeki Üsküdar'dan 
K�1ıköyü'ne varıp oradan eve geldim . 

U
ç gün önce de Necmeddin Efendi'nin Koşuyolu'ndaki evinden görülen Karaca 
Ahmed'i ikiye bölerek geçen yolun Karayolları kültürsüz mühendislerine bed

dualar ettim. Zira burasını 
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P
ek berbad bir halde bıraktılar. Bugün aynı bedduaları tekrar ettim. Zira meş
hur Saraçlar Kahvesi'nin üzerinden geçen yol hem hala mezbele hem de o çeş

me, kirabe ve ayna taşlarıyla buldozerleri n taşıdığı molozların 4 metre dibinde kaldı. 
Necmeddin Efendi ve torunuyla beyhude aradık. Yerini bile bulamadık. Şu memle
ketimizin tarihini dun eden definci geçinen yarı münevverlere ne belalar okumalı 
bilmem. Amma iş işten geçtikten sonra ne faide. 
20 Temmuz 1963- Cumartesi 

Bebek'e gidiyorum. 6-20 arasında Üsküdar' dan bir defa daha geçtim. Sadece 
geçtim. Fakat bugün Harman! ık' da Zeynep ve Kamil durağında inerek yıktırı
lan Divitçiler Çeşmesi ve Tekkesi haziresinde medfun Bursalı ünlü hekimimiz Ali 
Münşl Efendi'nin kabrini ziyaret ettim. Kabri yanı açılmış. Ön taşı düşmek tehlike
sinde orası bir harabezar. Karşısında hastahane bahçesini genişleteceğiz diye kahro
lasıcalar Himmetzade Dergahı haziresini yok ettiler. Güya Karaca Ahmed Hazrederi 
civarına naklolunacaktı, ne gezer. Ne ise orada Nihad isminde bir kişiyi ikaz ile bura
ya mukayyed olmasını diledim. Oradan Kör Bakkal' dan aşağı indim . 
D ebbağlar Mahallesi'nde Balcı Baba'nın halk tarafından gecekonduvarİ tamir 

ettikleri türbesi önünden geçtim. Debbağlar Mahallesi'nde Debbağlar Camii 
(Dört Duvar) ve yanında mecaztb-i kirarndan Salih Baba'ya Fatihalar. Oradan 
Ahmediye sağından indim Ahmediye Meydanı'na. Hazreti Nasuh! ve ( ..... ) Aziz 
Mahmudlara ta'zimler. Oradan geldim Yeni Camii karşısında Sinan yapısı hamama. 
İlk defa içine girdim. Sahibi Gümülcine civarından Mehmed Gündoğan ve yanında 
mimarı ve diğer bir tanıdıkla dolaştık. Bu anlayıştan dolayı ve güzel tamirden yeni 
sahibini tebrik ederim. "Buraya bir havuz ve bir sebil lazım." dedim. İçi çarşı oluyor. 
Dış tamir ve iç tamir çok yerinde. Sahibi cidden anlayışlı bir zat. 

O 
radan Üsküdar'ın artık çok taraflarında ahşap inşaat yüzünden perişan bir 
durumda. Gecekonduvarİ kötü binalar her tarafı almış. Fakir semtler. Doğru. 

Fakat bu kadar kötü de evlere nasıl müsaade olunuyor. 

U
• • sküdar'ın yavaş yavaş eski ve pitoresk hüviyeti siliniyor. Nerede eski Üsküdar. 

Ona bugünkü ziyareti m, ara sokaklarda el-veda demek lazım geldiğini hatırlat
tı. Ne yazık, ne yazık . 
Gönül ister ki Üsküdar' da oturanlar Mimar Koca Sinan hamamına sahip olanla

rın görüş ve anlayışında olsalar. Hiçbir kimsenin berbad binalada bulundukları 
yerleri perişan etmelerine müsaade etmemeli. 
D ebbağlar Mahallesi'ne giderken Devran Sokak'ında Hüsnü Dede kabrini gör

düm. Perişan bir halde çevirmişler. Karşısında Darussaade Ağası Mehmed 
Ağa'nın 995 tarihli çeşmesi hala akmakta . 
D ebbağlar Camii karşısında eski ve pek ucuz evierden direk altları basit oymaları 

bugün[ e] örnek olacak bir güzellikte idi. 
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Bebek'den 3:10 vapuruyla Üsküdar'a 4:10'da vardım. Yapurda defterime boyuna 
yazmacasına, düşünmecesine. Oradan dolmuşla Selimiye'ye Murtaza Bey'e gel

dim. Hava müdhiş sıcaktı. Yarım saatten fazla huzurlarında kaldım. Teras üzüntüle
rinin berearaf olduğuna sevindim. Kemal Bey de orada idi. Güzel sohbetler oldu. Saat 
beşte huzurlarından ayrıldım . 

22 Temmuz 1963- Pazartesi 
Tunusbağı tarafındaKaraca Ahmed Mezarlığı duvarlarını pembeye boyamışlar 

diye duydum. Başka beyaz, sarımtırak, samani renkler dururken pembeye boyanınası 
hususunu durdurmasını Kaymakam Münir Bey'e rica ettim ve söyledim. 28.VII.'de 
oradan geçerken gördüm ki epey boyandıhan sonra durdurulmuş. 

6.VIII.l963 -Salı 
Öğle üzeri evden çıktım. Dolmuşla Zeynep ve Kamil Hastahanesi'ne geldim. 

Başhekim Fahri Atabey' i görerek karşısındaki Hekim Ali Münşi Efendi kabrini söy
ledim. Bugün herhalde sıkkın idi. Ters konuşma yoluna gitti. "Ben ölüleri düşün
müyor, doğuracaklara kolaylık ve yer arıyorum. Hoca sen ne diyorsun!" diye adeta 
çıkıştı. Ben de şöyle söyledim: 

H astahaneyi genişletmek için isrimlakler yaptınız. Güzel komşunuz Himmetzade 
Panteonu'nu muhafaza edin, dedim. "Olmaz onu Karaca Ahmed'e, Mezarlıklar 

Müdürlüğü nakledecek." dediniz. Birkaç defa sordum "Aynen nakledildi.'' dediniz. 
"Şimdi nerede?" diye sordum. "Bilmem ben ölülerle alakadar değilim." dediniz. Ama 
bu muhirin ve dolayısıyla memleketimizin tarihini öldürmeye hakkınız yok. 

Sonra Hekim Bursalı Ali Münşi Efendi 1146'dan beri 230 senedir karşınızda mu
hafaza edilmiş. Bugün perişan durumda. Baş taşı düşecek, onunla alakadar olun. 

Bunlarla yalnız ben mükellef değilim. Biz hekimler kendi şubelerimizin tıp tarihi
ni bilmeyiz. Sonra bu zat ilk defa bizde Latinceyi öğrenip kına kına ve ipeka üze
rine müstakil eserler ve bir büyük tıp ( .... ) yazan alim, fazı! ve Garb' da meşhur bir 
hekimimiz. Onu muhafaza, hepimizin vicdan ve namusumuzun borcudur." dedim. 
Duraladı. "Haydi gidelim, göstereyim." dedim. "Muavin im gitsin." dedi. Ben de daha 
asi bir duruma düşürmemek için susrum. "Peki" dedim. Ona giderayak şunu ilave 
ettim: 

Bunları tahrip ve muhafaza etmeme yoluna sü!Cık edersek bu yüzden ve bunun 
vebalinden başımıza gelmedik kalmaz. Çektiklerimiz hep böyle harekederimiz

den." dedim. Yani onun bir sene Yassıada'da tutuklu olan[olarak] sürüklenmesinin 
Himmer Dede'nin siresini mahvermesi cezası olduğunu anlatmak istedim. Daha da 
başına gelecekler olduğunu işrab ettim ve ayrıldım. 
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'
D

oktor Tevfik Gören) Muavin Bey'e durumu mahallinde gösterdim. Müteessir 
oldu. Yapılacakları söyledim. "Baş taş düşecek, tahkim ettirin ve kirabe

ye bir tel örgü geçirin." "Peki." dedi. Birbirimize sevgi ile ayrıldık. Beraber resmini 
aldım. Oradan Harmanlık tarafındaki kapıdan Karaca Ahmed'e girdim. Şehitlik 
Namazgahı'na kadar yürüdüm. Kapıda rik'a ile Şair Üsküdarlı Ta!' at Bey merhlımun 
şehirlere kirabesini gördüm. Rik'a ile yazılmış, kapının sağına konmuş . 

S 
u i tan Re ş ad 'ın 1326 tarihli tuğralı harap ve askerlerin U m ıl mi Har b' de yaptıkları 
yalancıktan yıkılmak üzere kapalı mescidi gördüm. Karşısında bir gasil yeri yap

mışlar. Yanında bir açık namazgah. Mi h rab yazıları Hattat Hakkı Bey Üstadımızın. 
Allah, Muhammed, Besınele ve mihrabiye yazısı. 1334 tarihli imzası. İmzasını teber
rüken yazdım. Besınele en fes . 

O 
civarda Hattat Macid Bey taşını aradım, bulamadım. Demek çocukları yaptır
mamış. Fatiha okudum. 

O 
radan iç yoldan Duvar D ibi'ne giden yola düzüldüm. Bir de ne göreyim. Bizim 
Rahmetli Mekteb Müdürü Baha Ersen ve haremi hazi resi. Ve kerimesi Meliha 

Tanla taşı. Refıki Vehib Tanla mükemmel yaptırmış. Bir de Tanialar diye bir çeş
me yaptırmış ve su getirmiş. İkisi de mermerden mükemmel ve pahalı hazireler. 
Hareminin yazısını B aha Bey kendi yazmış. Ama güzel bir istif ve celi sülüs değil. 

I
• leri taraflarda Ressam Ali Rıza Bey Hocamın mezarını aradım, bulamadım. Zira 
hayırsız ve başına bu yüzden gelmedik kalmayan oğlunun ihmaline esefler ettim. 

Aynı zamanda bu zat benden bile bucak bucak babasının resimlerini saklar, güçlükle 
faydalandığımı söylemeliyiz. Babasına sanki düşman imiş onları bir sandıkta hapset
ın iş. Vakıa bana S-6 defterini verdi fakat çok eziyet etti. Rıza Bey Üstadımın Üsküdar 
ve İstanbul'a ait mükemmel resimlerini MaarifVekaleti'ne satın alınınasında bu aile
ye ben 80.000 liralık bir ınenfaat sağladım. Mahdfıın Bey bu sayede iflastan kurtul
du. Öyle olduğu halde babasına ve hatıraları na vefasız. Onları heba etmek vefakarlık 
değil. Hele kabrini yapcırınamış. Ben ona karşı dargın ı m artık girmiyorum. 

V araca Ahmed' den çıkınca Harem iskelesi'ne Paşa Baba Kahvesi'ne indim. Orada 
�car'a rastladım. Defterdar Camii'nin resmini yapıyorum. 
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ÜSKÜDARNAME 

D enizi buradan dolduruyorlar, Selimiye'nin önünü yıkarak. Epey ilerlemişler. 
Harem Iskelesi kaybolmuş. Boyuna hummalı şekilde toprak döküyorlardı. 

Bir ara Acar ile Murtaza Beyefendi'nin teşr!Berini rica ettik, buyurdular. Bir saat 
kadar konuştuk. Sonra birlikte Selimiye'ye çıktık. Arzı-ı veda ile eve döndüm. 

Eve geldiğimde saat 8:30' du. Hava kararıyordu. Bizimkiler de Basrancı'ya Çamlık'a 
gidip denize girdiler. 
25 Ağustos 1963- Pazar 

Ressam Ahmed, Müzehherciğim ve Kızım Gülbün ile bu sıcak mevsimin en sı
cak ve en esimili gününde sahilde (Üsküdar' da) Genç Hacı Baba Kahvesi'ne geldik, 
oturduk. Biraz Hacı Baba ile görüştü k. Sonra fındık, mısır, dondurma, çay ve saire ile 
masamızı da memnun ettik. Ve geç vakit döndük. 3 1 Ağustos 1963 - Cumartesi 

Sabahleyin Tahsin Öz Bey telefon etti. "Çok rahatsızım gelebilir misiniz?" dedi. 
Ben de "Peki." dedim. Öğleden sonrası için mutabık kaldık. 

Bu cihede önce Üsküdar'a ve oradan Be�iktaş yoluyla Bebek'e Esad Bey'e gideyim 
dedim. Fakat bundan 43 sene önce Usküdar'da Aziz Mahmud Hüdai Efendi 

Hankahı Kütüphanesi'ne Bursalı Tahir Bey merhumun davetiyle tezhipli Kur'an-ı 
Kerimler görmeye gitmiştim. O zaman İzzi Bedreddin Efendi haziresi resmini çiz
miş, kara kalemle bu resmi boyamaınıştım. Ondan bir tane daha çizerek boyayayım 
dedim. Buldum, fakat yanına berbad bir duvar çevirmişler. Güya akşamları kapaya
caklardı, kapamamışlar ve kapan m az da. Zira arasını oda oda ona buna vermişler. Mahfel-i hümayunu ikinci imam işgal 

etmiş. Bizim orada Türbedar Mustafa "Bu ahşap yerin odalarında yemek pişiri
yorlar. Allah ateşten muhafaza buyursun, her taraf ahşap." dedi. 

Kütüphane binası kargir, ne zarif. İçinde de biri var. Aziz Mahmud Efendi hazi
re-i muallası yanında bir çatı altında yaranları açmışlar. Çimentodan gayet 

kötü mezarlar yapmışlar. Çoğunun isimleri malum değil. "Hanımefendi Hazretleri, 
Beyefendi Hazrederi" diyemeyiz. Berbat kitabeler koymuşlar. Onları görünce ken
dimden, zevkimizden, Türklüğümüzden, hatta Müslümanlığımızdan utandım. 
Merdivenlerin orası mail olduğundan çimemolamışlar. Berbad bir halde, m umazam 
fakat çirkin ve ayıp. 

Mahmud Hüdai Hazrederine teveccüh yüksekten olabiliyor. Ona da utandım. 
Ta aşağı inmek mecburiyerini hissettim. Üsküdar'ın bu tarafı da diğer taraBa

rı gibi fakir. Ne yapsalar fakir ve hatta bakımsız. Dini binalara halk tamiri de fena. 
Keşke Mahmud Hüdai Hazretleri Asiranesi eski halde kalsaydı. Hiç olmazsa 





ÜSKÜDARNAME 

o 9.VIII.l963- Cuma 

İşte yandaki davetiye mucibince Eminönü'nden 5:45 vapuruyla Üsküdar'a geçtim. 
Hacı Baba deniz kenan kahvesinde Üsküdar Kaymakamı Münir Bey, Üsküdar ileri 
gelenleri, belediye reisi muavinlerinden bir zat ile bir masada buluştuk. Bu açık deniz 
kenan kahvehanesi sahibi Necmeddin Bey'le tanıştım. Bu kahvenin rengarenkliğin
den şikayet ettim. Hüsn telakki etti. "Gelecek sene tek renk yapacağım." dedi. Bu 
anlayışını beğendim. "Daima ikaz ve nasihaderinizi beklerim." dedi. "Üsküdar" diye 
çıkan gazeteden verdiler. M urtaza Bey Hocamızın bulunmamasına üzüldüm. Davet 
etmeyi unutmuşlar. Üsküdar'da hamamı aynen tamir edip içine dükkanlar yapacak 
zevkli sahibi ile yan yana oturarak görüştük. İyi bir toplamı oldu. 





ÜSKÜDARNAME 

A D uhaniyeti kaçmazdı. Doğru( su) bugünkü intibaım üzücü. Bugün biraz da mah
v �un idim. Bu ziyaretim[in] manevi cephesi beni ferahlattı ama zahiri tarafı beni 

müteessir etti. 

• 

• 

o 

21 Eylül1963- Cumartesi 
Bebek ziyaretim dönüşü Murtaza Bey'e uğradım. Ben orada iken Şemsi Bey de 

geldi. Mevlevl usulünden musafaha ettik. Aşağıdaki kızımız kahve getirdi. Güzel 
sohbetler oldu. Bugüne kadar Üsküdar'dan geçmedim, Üsküdar'ı görmedim değil. 
Çünkü bu mübarek yer hem gözümde ve hem gönlümde. Bu sene yazın çok sıcaklar 
oldu ve çok da devam etti ama ağustosun yarısı yaz yarısı kış derlerdi, öyle olmaz
dı. Bunu eylüle uzatan yine olmadı. Sonra ben orada 25 kadar resim yaptım. Bu se
neki yaz kontenjanım doldu gibi oldu. Cenab-ı Hak Teala'nın beni Üsküdar'ımdan 
daha yeni resimler yapınama muvaffak etsin. M urtaza Bey'e dünya işlerinin dört başı 
ma'mur denecek surette birden hallolmamasının hakkımızda hayırlı olduğunu izah 
ettim. Bu nokta-i nazar, kendilerini ferahlattı. Akşam üzeri Göztepe'ye döndüm. 

E 
kim ve Kasım 1963 

İki defa Murtaza Beyefendi'ye gittim. Birkaç defa Üsküdar'dan geçtim. 16 Kasım 
1963 Cumartesi Bebek'de Esad Bey dostumuza giderken tamiri devam eden İkinci 
Bayezici'in Sadrazaını Davud Paşa Camii'ni gezdim. Mimari tarzını pek beğendim. 
Oradan Mimar Koca Sinan'ın Çarşı Hamarnı'na girdim. Sahibi ile görüştüm. İnşaat 
devam etmekte. Sayesinde bu eser kurtulmuş. Sonra Selim Ağa Kütüphanesi'ne gide
rek İbn Kemal merhum un tercüme ettiği Taşköprülü Ahmed Efendi'nin Mevzuatü'l
Ulum eserinde ifrat faslma baktım. Oradan vapura binerek Bebek'e gittim. Üsküdar'ı 
her zamanki gibi bugün de pek sevdim. 

2 3 Kasım 1963 

Üsküdar'da Selim Ağa Kütüphanesi'nden Bebek'e giderken yarım saat Selim Ağa 
Kütüphanesi'nde Aziz Mahmud Hüda! Efendi Hazretlerinin Tekkesi kitapların
dan 20'sine baktım. Sonra Bebek'e gittim. Dönüşte Ressam Murtaza Bey'e uğradım. 
Karaca Ahmed'in önünden geçerken tam Duvar D ibi Sultan Selim-i Salis su terazisi 
sol yanında iki gün önce perşembe günü vefat eden aziz dostum Galatasaray Müdür 
Muavini Rıdvan Korur Bey'in kabri önünden ta'zimle geçtim. Şu Karaca Ahmed 
Mezariseanı topraklarını bir türlü doyurmak kabil değil. Bir kıymetli şahsiyeri daha 
aldı. Hak, ona rahmet etsin. Çok kamil bir insan, iyi bir hoca, calebenin dert ortağı 
ve hamisi idi. M urtaza Beyefendi'yle konuştuklarım, onun hakkında yeniden başla
dığı m üçüncü defterde kayıt! ıdır. 





o 

o 

• 

ÜSKÜDARNAME 

B
ed güher ra ilm ü fen amuhten 
D aden-i tiğest dest-i rahzen 

Hazreti Mevlana 

M 
ealen tercümesi: 

O
kurmak ilm ü fen soysuz deniye 
Silah vermektir insafsız şakiye 

M urtaza 
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U
• • sküdar'ın Doğancılar Caddesi'nde Mayıs 1942' den Temmuz 1962'ye kadar için

de 20 sene müste'ciren barındığımız 2 katlı, altışar odalık, 2 bölüklü, 2 kapılı ve 
142- 144 numaralı ahşap evin hatırda kalan mimari şekli. 

M urtaza 

0 H 
alen yıkıldı ve yerine çirkin apartmanlar yapıldı. 
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KIZKULESI 
Marmara'dan Lıtanbul 

�ğazı'na geçerken sağda, 
Üsküdar'a yakın bir yer
de, deniz ortasında yük
selen Kakulcsi, aslında 
BizansWann Boğaz'dan 
ızınsız gemi geçirmemak 
ıçın gerdikleri uzun ve 
kalın zinciri tutturmaya 

anyan yerdi Bu zincir, 
danizde yer yer iri sallam 
bağlanarak suyun üslUn
ılo tutuluyordu. 

Kızkulesl. denizde yille
elen bir adacıjiın listüne 

kurulmuştu. Bu kul.cnin 
i. Ö. V. asırdıı Atin.alılur 

taralından bir gilmrük is-
syoou olarak kullanıldı

ğı biliniyordu. Boğazdan 
Rıdrulesl 

gelip geçen gemiler, ödemeye tabi t.utulduklan vergiyi, lst.anbul'a 
biikim hükümetlere burada öderlereli Fakat burada ve deniz orta
sında yülcsele:n kuleler, bilhassa eski Bizans halkının hayiliini işiot
mi ·, türlü Kızkulesi Efsiineleri yaratmışb. 

Söylentiye göre kıihinlc.r, Bizans lmpıınıtoru Konstantin'e, çok 
ııe cliği kızmw bir yılan ta.ra!tndnn sokulup öldürüleceıPni haber' 
vermişlerdi. İmparator da kızını böyle bir tehlikeden korumak için 
ona deniz ortamıda bir kule yapmayı dUşUnnı!lş. Kı.zkuJesi bu 
bcplo yapılmJştı. Fakat kulun aldığı tedbir, alınyaZJsıru bozaınanill 
v Kızkulesi'nde n ıyan güzel prenses, kuleye bir Uzüm se� 
diblne gizlenerek ııele:n bir yılan tarafından ısınlıırak 6ldürülm0 

Üsküdar'ı fetbeden ilir Türkler d bu kule · görünce ona 
efsiue bulmakta gecikmediler: Anadolu Fethi'nin destan kahram 

Senid Battel Gaui'oin, Osküdur tekfurunun kızına aşık oldu- -
nu, bu sebeple yedi yı] Osküdar'dan ayrıJmadığıru. tcldur'wı. kı. 
zıru Se)ryid BattaJ'dan kaçırmak için Bizans 1moıırııtoruna bqvur. 
duı(unu. onun da Kızkulesini VOPhrarnk. km humrlıa mnh•' ·� 
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OSKÜDAR 

Mldhat Paşa Kız EnstltUaU· 

MUdUr- ve Öğr-etrT\enler-1 

1 9Caziran 1963 eu,nartesi 9ünü saat 

16 da yapılacak ueda törenini huzurunuzia 

�ere{Lendirmenizi dilerler. 

Çocuk getiriiTMnuıi reca olunur. 

f • 
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