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Beykoz Ormanlarının; Fonksiyonları, Yararlanma Olanakları ve 
Sürekliliğini Tehdit Eden Faktörler

Dr. Abbas ŞAHİN
Orman Yüksek Mühendisi / Kamu Yönetimi Uzmanı / Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü

Orman fonksiyonu; orman ekosistemlerinin kendine özgü doğal ortamları 
içerisindeki, canlı mikro ve makro organizmaların, cansız elamanlar ve yaşadık-
ları çevre ile aralarındaki karşılıklı ilişki ve etkileşim süreci sonucunda, zaman 
içerisinde kendiliğinden ortaya çıkan mal ve hizmetlerin tamamıdır. Ormanla-
rın ürettiği mal ve hizmetler toplumun ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan 
hem orman ekosisteminin hem de başka ekosistemlerin doğal döngüsünün 
sürekliliğine katkı sağlar. 

Kentleşme dünyada son iki yüzyılın en önemli olgularından birisidir. Endüst-
ri devrimiyle birlikte gelişim gösteren teknoloji, sanayi ve ulaşım sistemleri ile 
bunların sağladığı kolaylıklar, büyük miktarlarda nüfusun kırsaldan kent mer-
kezlerine göç etmesine neden olmuştur. Ülkemizde de 1950’li yıllarda ivme 
kazanan kırsal alandan kente göç, özellikle 1980’li yıllardan sonra çok daha 
fazla yoğunluk kazanmıştır. Ülke içerisindeki nüfus hareketleri ve göç olgusu 
İstanbul’da da kısa sürede nüfus artışına yol açmıştır. Bu hızlı nüfus artışına 
hazır olmayan İstanbul kenti çok kısa bir sürede aşırı nüfus artışından kaynak-
lanan nedenlerden ötürü hem sosyo-kültürel hem de ekolojik açıdan birçok 
olumsuzlukla karşı karşıya kalmıştır. Yerleşim alanları ve çevresindeki biyolojik 
varlıklar, özellikle yoğun kentleşmenin etkisiyle büyük tehdit altında var olma 
mücadelesini sürdürmeye çalışmaktadır (Şahin, 2020). 

Bu makalede, İstanbul ilinin Beykoz ilçesi sınırları içerisindeki, arazi kulla-
nım şekillerinde, özellikle de orman alanlarında meydana gelen değişimler in-
celenmeye çalışılmıştır. Beykoz ilçesinin arazi kullanım şekillerinde ve orman 
varlığında meydana gelen değişimler, İstanbul ili 1971 yılı meşcere haritaları 
ve 2012 yılı sayısal meşcere haritaları verilerinden elde edilen değerler ışığın-
da karşılaştırılmıştır. Arazi kullanım tiplerinde ve orman alanlarında meydana 
gelen zamana bağlı değişimlerin nasıl gerçekleştiği, arazi kullanım tiplerindeki 
değişikliklerin hangileri arasında olduğu, alan ve oransal olarak ne kadar bir 
değişimin gerçekleştiği elde edilen bulgular yardımıyla açıklanmaya çalışılmış-
tır. Karşılaştırması yapılan dönemler arasında meydana gelen olumsuzlukların 
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nedenleri ve bu olumsuzluklara yol açan faktörler irdelenerek çeşitli önerilerde 
bulunulmuştur. Beykoz ilçesi sınırlarında kalan devlete ait orman alanları, özel 
ormanlar, özel ağaçlandırmalar ve kent korularının durumu da ayrı ayrı 1971 
ile 2012 yılları orman amenajman planlarına göre irdelenmiştir. Orman alan-
larının ormancılık dışı kullanımı, yerleşim alanlarına dönüşmüş orman alanları, 
izin ve irtifaka konu edilen orman alanları da bu çalışmada ele alınmıştır. 

 Ormanların ve arazilerin, belirlenen arazi yetenek sınıflarına ve amaç kuru-
luşlarına göre kullanılması optimum yarar sağlarken, bunun rastgele kullanımı, 
verimli tarım arazilerinin kaybına, bitki örtüsünün ve ormanların yok olmasına, 
su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, Beykoz ilçesi 
sınırları içerisinde yer alan ormanların aktüel kuruluşları ortaya konulduktan 
sonra, İstanbul metropolünün içerisinde ve hemen bitişiğinde kalan bu orman-
ların kuruluş amaçlarının neler olması gerektiği tartışılmıştır. Ayrıca, bu or-
manların hem bugün hem de gelecekte ne tür biyotik-abiyotik tehditlerle karşı 
karşıya kalacağı ve bu etkenlerin ne tür sonuçlarının olabileceği irdelenmeye 
çalışılmıştır. Son olarak da Beykoz ormanlarının sunduğu orman ekosistem hiz-
metlerinin; iklim değişikliği ile kent ısısının değişimi ve toplum sağlığı üzerinde 
sağladığı faydalar irdelenmeye çalışılmıştır. 

Bildirinin Giriş bölümünde sorun tanımlanmış, konunun önemi, çalışmanın 
amacı ve kapsamı belirtilmiştir. Yöntem bölümünde çalışmanın ana materyal-
lerini oluşturan 1971 yılına ait meşcere haritaları ile 2012 yılı sayısal meşcere 
haritalarından yararlanma biçimleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Bulguların elde 
edileceği veri kaynakları, bunların özellikleri ve bunlardan yararlanma biçimleri 
bu kısımda anlatılmıştır. Bulgular bölümünde, 1971 ve 2012 yıllarına ait orman 
varlığı ve diğer arazi kullanım tiplerinin alansal miktarları ortaya konulmuş ve 
zaman içerisinde meydana gelen değişimler açıklanmıştır. Tartışma başlığı al-
tında, arazi kullanım tiplerinde ve orman alanlarında meydana gelen değişim, 
ormanlardan aktüel faydalanma biçimi, toplumun ormanlardan beklentileri ve 
ormanların amaç kuruluşları bütüncül bir yaklaşım ile ele alınmış ve elde edilen 
bulgular ışığında tartışılmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise, Beykoz ilçesi 
ormanlarının sürdürülebilirliğini sağlamak koşuluyla, ormanlardan optimal bir 
şekilde nasıl faydalanılacağının üzerinde durulmuş ve bu konuda neler yapıl-
ması gerektiği ile ilgili somut önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanım tipleri, Beykoz ormanları, orman fonksi-
yonları, optimal kuruluş, meşcere haritası
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Bazı Rusça Kaynaklarda Beykoz

Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA
Rusya Bilimler Akademisi Şarkıyat Enstitüsü

Rusya İmparatorluğu’nda XIX yy.sonu – XX yy. başında yayınlanmış siyasi, 
askeri, edebi içerikli kitap ve dergilerde Osmanlı’ya olan ilginin yoğun bir şe-
kilde artması göze çarpmaktadır. İstanbul’u hep Konstantinopol veya Tsargrad 
diye adlandırmış Rus yazarlar, hacılar, diplomatlar, ajanlar, bilim adamları şehri 
karış karış gezmiş, ve gördüklerini satırlara dökerek, Osmanlı Türkiyesi ve onun 
başkenti hakkında zengin bir miras bırakmışlar. Bu mirasın büyük bir kısmı hala 
kütüphane raflarında yatmakta ve geniş kitle okuyucunun kullanımına açık de-
ğildir. Bu tebliğimizde biz Bosfor (Boğaz) ve onun bir incisi olan Beykoz hakkın-
da Rusça basılmış birkaç kaynağı tanıtmak istiyoruz.

İlk eser olarak S.Petersburg’ta 1886 yılında başılmış ‘Boğaz’ın Stratejik 
Tanımı’ (Strategiçeskoye opisaniye Bosfora) adlı kitap üzerinde duracağız. 
Yazarı - Rusya’nın Konstantinopol’deki Genelkurmay askeri ajanı Tümgeneral 
Filippov. O dönem Türkiye’nin silahlı kuvvetlerinde önemli bir yer tutan Bo-
ğaz’daki her koy, körfez, kasaba, sahil, köy ve sair yerlere yerleştirilmiş aske-
ri birlikler hakkında gayet detaylı ve geniş değerlendirmeleri olan bu eser bir 
istihbarat raporu niteliğindedir. Kitapta Beykoz için de epey bilgi verilmiştir. 
Yazar o zamanlar pek büyük olmayan Beykoz’da 440 civarında hane bulundu-
ğunu, orada ve çevre köylerde Türk, Rum ve Ermenilerin oturduğunu, Hünkar 
İskelesi’nde bulunan Sultan sarayının bahçeler ve binalarla kuşatıldığını anlat-
mış. Beykoz’dan çeşitli taraflara uzanan şosse yolları inceledikten sonra, yazar 
tekerlekli araçların Karlı Tepe’den Almalı Çiftliği istikametine gidebildiği yolun 
askeri yönden ayrı bir önem taşıdığını söylemektedir. Yelkenli gemilerin de du-
rakladığı Beykoz iskelesinin coğrafi durumunu anlatmış, Beykoz Kaymakamlı-
ğında, sarayda, iskele ve tütün fabriğinde bulunan muhafızların ve gece nöbet 
tutan askerlerin, hatta balıkçıların sayısını bile netleştirmiş, kıyıda bulunan ve 
su üzerinde yüzen deniz fenerlerinde görev yapan asker birlikleri, garnizon ve 
kışlalar konusunda bilgi vermiştir. 

Beykoz iskelesi, 1920’lerde Beyaz Rusların İstanbul’a hicreti serüveninde 
de mühim bir röl oynamıştır. Nitekim, arşiv belgelerine göre, Ocak 1921’de Se-
vastopol’den Beykoz’a gelen 4 binden fazla Beyaz Rus’un kullanılmayan ve yü-
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zen kışla haline getirelmiş eski ticari gemilerde bekletildiği, onlara Fransız işgal 
kuvvetlerinin baktığı bilinmektedir. Beykoz iskelesinin adı Rus mültecilerinin 
hatıratlarında da geçmektedir. Mesela, Vadim Andreyev’in (1903-1976) ‘Bir 
Yolculuk Hikayesi’ adlı eserinde İstanbul’un işgali günlerinde Beykoz’dan Kaf-
kasya’ya geçmek isteyen bazı Rus mültecilerin Yunan devriyelerine yakalan-
ması olayı anlatılıyor. ‘O dönemde Kemal Paşa’yla Yunanlılar arasındaki savaş 
Boğaz’dan çok da uzakta değildi. Kemal Paşa’nın gönüllü askerleri olduğumu-
zu düşünerek bizi tutukladılar’, diye yazıyor V. Andreyev.

Diğer bir kaynak olarak, Rus turistler için yazılmış ‘Konstantinopol ve Çevre-
si İçin Resimli Rehber’ adlı kitabı inceleyeğiz. İkinci baskısı 1919’da İstanbul’da 
yapılmış bu Rusça kitabı C. Korkmaz ve M. Skakovskaya derlemişlerdir. Orada 
Beykoz’da ve çevresinde gezilebilecek tarihi yerler, dağlar, tepeler, vadiler tek 
tek anlatılmış. Hristiyan turistler için önem taşıyan kutsal yer Yuşa Hazretle-
rinin mezarı hakkında bilgi ayrıca dikkate değerdir. Bu mezarla ilgili Osmanlı 
rivayetlerinden birisini ünlü türkolog V. A. Gordlevskiy derlemiş ve 1911 yılında 
Moskova Üniversitesinin Etnografik İnceleme dergisinde bastırmıştır. Rivayette 
koyun otlatan çobanın rüyasında Hz.Yuşa’yı görmesi ve konuyu Sultana anlat-
ması, Sultanın da mezar üstünde türbe yaptırması ve çobanı türbedar olarak 
belirlemesi anlatılmaktadır.

XX yy. başı Rusya Müslümanları arasında Beykoz, ünlü yazar Ahmet Midhat 
Efendi’nin (1845-1913) oturduğu bir yer olarak bilinir. Ahmet Midhat’ın ma-
nevi oğlu olan Kazan Tatarı Fatih Kerimi (1870-1937) kendisini evinde ziyaret 
etmiş ve bu konuda ‘İstanbul Mektupları’ (1913) eserinde bahsetmiştir. Aslen 
Kafkasya Müslümanlarından olan Ahmet Midhat Efendi Rusya’dan gelen yolcu 
ve hacılarla daima görüşmüş ve onlara yardımda bulunmuştur. 1897 yılında 
Saint Petersburg’ta basılan ‘Çağdaş Türkiye. Osman Çarlığı Hakkında Hikaye-
ler’ adlı eserinde yazar Yuri Kazı Bek, mesela arkadaşı A. Osipov ile Beykoz’a 
Ahmet Midhat’in evine misafir gittiklerini, ev sahibi ile Fransızca konuştuklarını 
anlatıyor ve ‘Bu kabuliyetli muharrir, Boğaz kıyılarında, şehrin gürültüsünden 
uzakta, küçük bir evde yaşıyor ve burada yazacağı eserlerin hayallerini kur-
maktadır’ diye yazıyor.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Beykoz, Bosfor, Rusya İmparatorluğu, Ahmet 
Midhat Efendi
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Ormana Terk Edilen Köpekler ve Kırsal Alandaki Değişimler: 
Beykoz Örneği

Ali GÜLÜM
Sosyolog / Antropolog / Veteriner Teknikeri

İstanbul’un tarihsel ve kültürel geçmişinde köklü bir yeri olan sokak köpekleri 
ve sokak köpekleri ile insanın ilişkisinin son yıllarda kritik bir değişime uğradığı 
görülmektedir. Bu değişimin görünür olan kısmında, şehrin içinde sokak köpek-
lerinin sayılarının azaldığı ve şehre bağlı ormanlarda sayılarının arttığı gözlenir. 
Beykoz 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. Gerek ormana doğrudan bireyler tarafından terk edilen, gerekse çeşitli be-
lediyelerin “salma” adı altında toplu olarak gerçekleştirdiği toplu terk etme eylem-
leri sonucu Beykoz’a bağlı ormanlarda önemli bir köpek popülasyonu oluşmuştur. 

Köpekler gerek terk edilme sebebiyle psikolojik gerekse ait olmadıkları bir 
ortamda yaşadıkları için hem psikolojik hem de fizyolojik olarak bu durumdan 
ilk ve doğrudan etkilenen canlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir can-
lı topluluğu olan ormanın dokusunun ve işlevinin de doğal olmayan bu deği-
şimden etkilenmemesi elbet mümkün değildir. İnsan ve toplum tarafında ise 
gerek ormanlık alanlara yakın yerleşimlerdeki etkilerden ve gerek ormandan 
yararlananlar üzerindeki etkilerden bahsetmek mümkündür. Bu değişimin so-
nucu 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. Özetle, insan, hayvan ve orman bo-
yutlarıyla tüm bir ekosistemin değişiminden, değişimin fiziksel ve kültürel bir 
dokuya etkisinden bahsetmek mümkün olmaktadır. 

Beykoz ilçesinin gerek yukarıda bahsedilen fiziksel özellikleri gerekse İs-
tanbul ait kimliği ve kültürel derinliği taşımaya devam ediyor olması sebebiyle 
Beykoz’da üretilebilecek gerçekçi ve uygulanabilir çözümlerin tüm İstanbul için 
pilot bir çözüm haline dönüşmesi mümkün olabilir. 

Çalışma, yukarıda bahsedilen etkileri yaşayan ve gözlemleyen paydaşların 
görüşlerini de dahil edecek şekilde bir sorun tespiti yapmaya, kalıcı ve sürdürü-
lebilir çözüm yollarına dair alternatifleri araştırmaya ve önermeye odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sokak Köpekleri, Beykoz Ormanları, Ekosistem, Hayvan Terki.



12

Beykoz’un İlk Karakolhaneleri

Doç. Dr. Arif KOLAY - Duygu ATEŞ
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Emniyet işlerinin yürütüldüğü binalar olan karakolhaneler, yerleşim alan-
larında meydana gelen asayiş ve güvenlik problemleriyle, toplumun huzur ve 
sükûnet ihtiyacından doğmuştur. Diğer bir ifade ile insanların yerleşik düzende 
bir arada yaşama gerekliliği karakolhanelerin varlığını da zorunlu kılmıştır. Os-
manlı Devletinde her dönem çeşitli askeri sınıflarla (yeniçeri ağası, topçubaşı, 
cebecibaşı, kaptan-ı derya ve bostancıbaşı gibi) kolluk hizmetleri sağlandığı, 
ancak bu askeri sınıflara ait hususi karakolhanelerin olmadığı bilinmektedir. 

İstanbul’da en erken tarihli karakolhaneler Bahçekapı, Çenberlitaş, Samatya 
mahallelerindedir. Birtakım modernleşme icraatları kapsamında III. Selim döne-
minde Nizamiye karakolları kurulduysa da modern kolluk kuvvetlerinin ve kara-
kolhanelerin inşası II. Mahmut döneminde, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ar-
dından İstanbul’da yapılmıştır. Söz konusu karakolhanelerin genel olarak tek katlı, 
gösterişsiz ve sade yapılar olduğu bilinmektedir. Ülke içi güvenlik ve karakolhane-
lerle ilgili Tanzimat Fermanı ve sonrasında sistematik ve köklü düzenlemeler yapıl-
mıştır. İstanbul’da pek çok sanayi kuruluşuna ve tarihi mekana ev sahipliği yapan 
Beykoz’un karakolhaneler bakımından değerlendirilmesi son derece mühimdir. 

Beykoz’a dair yapılacak bu çalışmada kullanılacak kaynak Cumhurbaşkan-
lığı Osmanlı Arşiv belgeleridir. Yapılacak taramalarda, Zabtiye Nezareti (ZB), 
Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), Şura-yı Devlet (ŞD.), İrade Dahiliye (İ.DH), Dahi-
liye Muhasebe Kalemi (DH.EUM.MH), Dâhiliye Emniyet-i Umumiye, Memurin 
Kalemi (DH. EUM. MEM.) gibi pek çok fonlardan yararlanılacaktır. 

En basit şekilde yapılan arşiv aramasında, “Beykoz ve karakolhane” kelimele-
ri birlikte taratıldığında en erken tarihli karakolhane inşaatının 13 Ağustos 1896 
ve 8 Aralık 1904 tarihlerine olduğu belirlenmiştir. Beykoz’un Polonez, Çubuklu, 
Yalı gibi birçok yerleşim yerinde karakolhanelerin mevcut olduğu tespit edilmiş, 
11 Eylül 1908 tarihli belgede ise Beykoz’da meydana gelen kundakçılık hadise-
lerinden dolayı Beykoz halkı namına Halil’in imzasıyla çekilen telgrafla bölgede-
ki karakolhane sayılarının arttırılmasına dair istekte bulunulduğu belirtilmiştir.

Bu çalışmada, Beykoz genelindeki karakolhanelerin sayılarının belirlenme-
si, bu kamu binaları için yapılan arazi tahsisleri, söz konusu olan yerleşim yerin-
de karakolhane teşekkülüne sebep olan olayların neler olduğu, binaların inşaat, 
tamirat maliyetleri ile bu kurumlara yapılan personel atamalarının ele alınması 
temel amaçlarımızdır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, karakolhane, polis, jandarma, emniyet
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Beykoz’da Padişahlık Makamına Ait Bir Mülk: Tokat Çiftliği

Prof. Dr. Arzu TERZİ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Osmanlı Devletinde padişahlık makamına ait gelir getiren mülklere emlâk-ı 
hakanî veya emlâk-ı hümâyûn adı verilir. Bu mülklerin hukuki özelliği herhangi 
bir padişahın özel mülkü olmamaları ve bir padişahtan diğerine intikal etmele-
ridir. Osmanlı padişahlarının izniyle hanedan mensupları bu mülkleri tasarruf 
edebilseler de sadece kullanım hakkına sahiptiler. Emlâk-ı hakanî veya emlâk-ı 
hümâyûn tabirleri sadece Sultan II. Abdülhamid’in saltanatında farklı anlam-
larda kullanılmış, II. Meşrutiyetten sonra emlak-ı hakani tabiri asıl anlamıyla 
Cumhuriyet’e kadar varlığını sürdürmüştür. 

Bu tebliğin amacı; emlâk-ı hakanî statüsündeki Tokad Çiftlik-i Hümâyûn’u 
üzerine idarî ve malî açıdan yaptığımız incelemelerin sonuçlarının paylaşımıdır. 
Aktarılan bilgilerin kaynakları ise tamamen Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşi-
vi’ndeki konuya ait belge ve defterlerdir. 

Tebliğ’de önce Tokad çiftliğinin emlâk-ı hakanî statüsüne getiriliş tarzı üzerin-
de durulacaktır. Bu işlem sırasında padişahlık makamına ait düzenlenen sened-
ler tarihleriyle birlikte ortaya konacaktır. Ardından idari memurları, korucuları ve 
bekçileriyle yönetimi hakkında bilgi verilecektir. Bu yönetim tarzının Sultan II. 
Abdülhamid döneminde değişimi ve sonrasındaki idaresine de temas edilecektir. 

Tokad çiftlik-i hümayunu bir ziraî işletmedir. Dolayısıyla tebliğin ikinci kıs-
mında çiftliğin demirbaş listesi sunularak padişahlık makamına ait bir ziraî iş-
letmede incelenen dönemde demirbaş olarak nitelenen her türlü hayvan, alet, 
edevat vs. hakkında bilgi sunulacaktır. Çiftlikte yapılan ziraî üretimin çeşitleri 
ve hayvancılık da bu tebliğin ilgi alanıdır. Ayrıca bu ziraî işletmeden gerek zira-
at gerekse hayvancılık alanında yıllık olarak sağlanan gelirler ve yapılan mas-
raflar hakkında fikir verebilmek amacıyla belirli bir zaman dilimi esas alınarak 
örnekleme yapılacaktır. 

Netice itibariyle bir tebliğ metninin sınırları içerisinde ve yukarıda dikkat 
çekmeye çalıştığımız mülk haline getirilişi, yönetimi, demirbaşı ve gelir-gider-
leri şeklinde dört ana başlık çerçevesinde Tokad Çiftliği hakkında yapmış oldu-
ğumuz araştırmaların sonuçları bu çalışmada paylaşılacaktır.
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Beykoz’un Çocukları ve Çocuk Kütüphaneleri

Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Çalışmanın Amacı

Her çocuğun mümkün olan en iyi koşullarda hayata başlamasının sağlan-
ması, 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 top-
lumda 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 büyük farklar yaratacaktır.

Çocuk kütüphaneleri, ailelerinden dolayı zorunlu olarak dezavantajlı (fakir-
lik; mülteci olma; ebevynlerin eğitim seviyesinin düşük olması; ebeveynlerden 
en az birinin hapiste olması vb.) doğan ve yaşayan çocukların, çocukluk dö-
neminin olumsuz etkilerinin iyileştirilmesinde rol alabilecek ücretsiz ve devlet 
destekli tek kurumdur ve bu kütüphanelerden hizmet almak kamusal bir haktır. 
Dolayısıyla sosyal ve ekonomik göstergeler arasında ciddi bir farkın yaşandığı 
sosyal yapılarda, üst-sosyo ekonomik seviye ile alt- sosyo-ekonomik seviyeye 
mensup olan çocukların toplumdaki temsil edilme gücünün dengelenmesini 
sağlayabilmek için, çocuk kütüphanelerinin en temel hizmet ilkesi olan “fırsat 
eşitliği” için çalışmak olmalıdır. Fırsat eşitliği için çalışmanın özünde ise, çocuk 
kütüphanelerini birer eğitim sağlayıcı olarak tasarlamak yatmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında, örgün eğitim kurumları dışındaki eğitim sağlayıcısı 
olarak çocuk kütüphanelerinin, çocukların akademik, dil ve bilişsel gelişimleri-
nin desteklenmesi için yaş gruplarına uygun atölye çalışmaları, eğitsel prog-
ramlar hazırlaması; ihtiyaca uygun kulüpler oluşturması (İngilizce kulübü, dra-
ma kulübü, ev ödevi kulübü vb.) ve çeşitli kişi ve kurumlarla işbirlikleri yapması 
beklenmektedir. 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, kullan-
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dıran, yayan ve hizmet verdiği çocuklar arasında fırsat eşitliği yaratan merkez-
ler olması gelmelidir. 

Bu çalışmada, “Beykoz’daki çocuk kütüphaneleri, çevredeki çocukların ve 
ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu?” sorusundan hareketle, sosyo-ekono-
mik açıdan dezavantajlı olan çocuk ve ailelerin çocuk kütüphanelerinde dâhil 
olabilecekleri program ve atölye çalışmaları sonucunda akademik ve bilişsel 
fırsat eşitliğinin nasıl yakalanabileceği; okul öncesi dönem çocuklarının gelişi-
minde çocuk kütüphanelerinin önemi; okuma kültürüne sahip bir toplum ola-
bilmek için çocukların kütüphanelerle buluşturulmasının gerekliliği ve zorunlu 
eğitimin uzun ara dönemlerinde (yaz tatili, ara tatil gibi) çocuklarda meydana 
gelen öğrenme kaybının engellenmesinde çocuk kütüphanelerinden nasıl ya-
rarlanılacağı tartışılacaktır. 

Bu amaçla, Beykoz’da faaliyet gösteren bütün kütüphane türlerinin bir ha-
ritası çıkarılacak ve bu kütüphaneler arasından çocuk kütüphanelerine odakla-
nılarak çocuklara uygunluğu ve hizmet sunma kapasitesi açısından değerlen-
dirilecektir.

Çalışmanın Hedefi

Çalışmanın temelde 2 hedefi bulunmaktadır:

1. Bu bölgede müstakil bir binada hizmet veren, okul öncesi dönemden baş-
layarak bütün çocuklar için faaliyet ve projeler üreten çocuk kütüphanelerinin, 
çocukların ve ailelerin ve dolayısıyla Beykoz’un eğitim çehresine yapacağı et-
kiyi açıklamak.

2. Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan Millet Kıraat-
hanesinin yapılanması sürecine bir altyapı sağlayarak, Millet Kıraathanelerinin 
sadece bir kitap-kafe görüntüsünden uzaklaştırılması gerektiğini vurgulamaktır.

Mevcut Durum

Beykoz’un nüfus ve eğitim seviyesi yapılanmasına bakıldığında, bu bölge-
de yerleşik olanların çoğunun Beykoz ayakkabı kundurası ile Paşabahçe cam 
fabrikasında çalışmak için gelen işçi aileler ile Karadeniz’e kıyısı olan şehirler-
den gelen çiftçi ailelerden oluştuğu söylenebilir. Bu yapılanma, aslında aileden 
çocuğa aktarılan bir gelenek olan eğitim altyapısının kuşaklar arasında akta-
rılamamasına da neden olmaktadır. Nitekim Beykoz’a ait okullaşma oranlarını 
gösteren istatistiklere bakıldığı zaman, Beykoz’da ailelerin eğitime gerekli öne-
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mi 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 40000 öğrencinin aleyhine olan 
bu farkın kapatılması için mutlak şekilde çocuk kütüphanelerinden yararlanıl-
ması gerekmektedir.

Fakat maalesef Beykoz sınırları dâhilinde çocuklar için müstakil yapılarda 
kütüphaneler olmadığı görülmektedir. Bunun yerine kültür merkezi içinde yer 
alan ve çocuk kütüphanesi olarak hizmet veren alanların olduğu görülmektedir. 
Bu kütüphaneler hem yer kısıtlılığı hem konumu itibariyle sadece kitap alış-ve-
rişinin yapıldığı ve öğrencilerin ders çalışmak için geldikleri etüt merkezi havası 
taşımaktadır. Hâlbuki çocuk kütüphanelerinde gerçekleştirilecek olan faaliyet 
ve atölye çalışmaları ile sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan çocukların 
avantajlı olan çocuklarla arasındaki farkı kapatma şansı mümkündür. 

Bunun yanısıra Beykoz’da, İstanbul’un diğer ilçelerinde pek de görülmeyen 
camii kütüphanelerinin sayısı dikkat çekmektedir. Beykoz’daki hemen hemen 
bütün camiilerin (formel bir kütüphane sistemine ve kütüphanecilik ilkesine 
dayanmasa bile) bir kütüphanesi bulunmakta ve faaliyet göstermektedir. Bu 
da Beykoz’un sosyolojik olarak bu boyutuyla da incelenmesini gerekli kılmak-
tadır. Nitekim bu camii kütüphanelerinin üstlendikleri fonksiyonlar ve halkın 
kullanım amacı, belki de adeta bir yaşam merkezi olarak faaliyet gösterecek 
olan müstakil bir halk kütüphanesini gerekli kılmaktadır.

Beykoz sınırları içinde yer alan kütüphaneler içinde şöyle bir tablo ortaya 
çıkmaktadır: 

- Marmara Üniversitesi Kampüs Kütüphaneleri

- Beykoz Üniversitesi Kütüphanesi

- Türk Alman Üniversitesi Kavacık Kampüsü Kütüphanesi

- Kemalettin Tuğcu İlçe Halk Kütüphanesi (Kültür Bakanlığı) (Necmettin 
Erbakan Kültür Merkezi içinde)

- İBB Osman Akfırat Halk ve Çocuk Kütüphanesi (İBB) (Necmettin Erbakan 
Kültür Merkezi içinde)

- Kültür Sanat Merkezleri içinde kütüphaneler

- Muhtelif camiilere ait kütüphaneler
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Çalışma Süreci ve Yöntemi

Bu çalışmada, Beykoz’da yer alan çocuk kütüphaneleri yapı, mekân, kolek-
siyon ve insan kaynakları açısından araştırmacı tarafından yerinde incelenecek 
ve Uluslararası Kütüphane Birlikleri Örgütü (IFLA)’nün kriterleri doğrultusun-
da Beykoz’daki çocuk kütüphanelerinin bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

Camii Kütüphaneleri ziyaret edilecek ve bu kütüphanelerden sorumlu olan 
kişi/ kişilerle yapılacak olan görüşme neticesinde halkın bu kütüphaneleri 
kullanım amacı araştırılacaktır. Bu araştırma neticesinde halkın ihtiyaçlarının 
(okuma, boş zamanı değerlendirme, araştırma, internet erişimi vb.) karşılan-
ması için merkezi konumda ve müstakil yapıda bir halk kütüphanesi ihtiyacının 
olup olmadığı sorgulanacaktır. 

Beykoz’da yer alan bütün kütüphane türlerinin tek bir ortamda resmedilme-
si için, Beykoz’un kütüphane haritası hazırlanacaktır.

Değerlendirme

Öznesinin bizzat çocuk olması ve yapılacak olan her türlü çalışmanın bu 
bilinçle yapılma gerekliliği çocuk kütüphaneleri ve kütüphaneciliği konusunu 
diğer kütüphane türleri arasında bir adım daha öne çıkarmaktadır. Nitekim 
çocuğun erken dönemde tanışacağı akademik, bilişsel ve dil alanına yönelik 
çalışmalar, çocuğun yaşam boyu öğrenme becerilerine de etki edecektir. Dola-
yısıyla çocuk kütüphaneleri iyi oluşturulmuş toplumların diğer kütüphanecilik 
uygulamalarının kalitesi için de zemin teşkil etmektedir. 
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Beykoz’un Kırsal Mahalleleri

Dr. Öğr. Üyesi Aylin YAMAN KOCADAĞLI
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Ülkemizde 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı kanunla Büyükşehir sis-
teminde idarî, malî ve hizmet bakımından önemli değişiklikler meydana gel-
miştir. Büyükşehir belediye sınırı il mülki sınırı olan İstanbul’da bu kanunla il 
mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulun-
dukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmaları kabul edilmiştir. Böylece 
İstanbul’da belde ve köy idarî yapılanması kalmamış; il idarî sınırında büyük-
şehir modeline tam anlamıyla geçilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında ilde, il 
mülki idare alanı içinde kalan tüm yerleşim birimlerinin nüfusları kır - şehir ay-
rımı yapılmaksızın şehir nüfusu olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bir ilin 
merkezinde büyükşehir belediye teşkilatının kurulması, ilin kapsadığı coğrafî 
mekânın tamamıyla şehirleşmiş olduğu anlamına gelmez, gelmemelidir. Kırsal 
alanlar, kırsal yerleşmeler ve buralarda yaşayan kırsal nüfus İstanbul gibi bir 
dünya metropolünün bile günümüzde var olan ve devam eden bir gerçeğidir. 

İstanbul’da bahsi geçen bu idarî dönüşümden şüphesiz en fazla etkilenen 
ilçelerin başında Beykoz gelmektedir. Çünkü Beykoz geçmişten günümü-
ze önemli bir kırsal nüfusa ev sahipliği yapan İstanbul’un ender ilçelerinden 
birisidir. Yasa öncesi 2012 yılında Beykoz’un toplam nüfusu içerisinde kırsal 
nüfusun payı %11 gibi azımsanamayacak boyutta önemli bir orandır. Yasanın 
yürürlüğe girmesinden sonra nüfusu resmî istatistiklerde bütünüyle şehirli nü-
fus olarak değerlendirilmiş olmasına rağmen Beykoz esasında hâlen önemli 
bir kırsal nüfusa sahiptir. Mevcut kırsal nüfusun şehir nüfusu dâhilinde adde-
dilmesi kırsal kesimde yaşayanlara bazı kolaylıklarla birlikte bir takım idarî ve 
sosyo-ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir.

Bu araştırma Beykoz ilçesi dâhilinde yasal düzenlemelere bağlı olarak şehir 
yönetsel alanı içerisine dâhil edilen ve köy tüzel kişilikleri kaldırılarak şehrin 
mahallesi durumuna getirilen kır yerleşmelerinde nüfusun gelişim seyrini ve 
yeni idarî düzenlemenin kırsal alandaki sonuçlarını irdelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediye Kanunu, Nüfus, Beykoz
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Beykoz’daki Üniversitelerin Beykoz’la İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ERDOĞAN COŞKUN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Beykoz, sosyo-ekonomik olarak hızlı bir değişim yaşayan ve özellikle eko-
nomik olarak değişim rotasını arayan bir ilçe. Sanayisizleşmenin sonrasında 
Beykoz, özellikle demografik ve ekonomik bir dönüşüm sürecine girdi. Son yıl-
larda üniversite ve/veya üniversite birimlerinin faaliyete geçmesiyle de ilçenin 
demografik ve ekonomik değişimini inceleyen araştırmalarda yeni etkenlerin 
hesaba katılması gerekmektedir. Zira Beykoz’da faaliyet gösteren beş üniver-
site ve/veya üniversite biriminin sadece öğrenci sayısının ilçe nüfusuna oranı 
yaklaşık olarak %35’e ulaştı. Bu araştırma, Beykoz’da faaliyet gösteren üniver-
sitelerin Beykoz’da yaşanan demografik, ekonomik ve toplumsal değişime et-
kisini göstermeyi amaçlanmaktadır.

Ülkemizde üniversiteler öncelikle çok işlevli büyük şehirlerde tesis edilmiş-
tir. Bu sebeple üniversitenin bütüncül olarak kentsel gelişmede etkin olduğu 
modeller bulunmamaktadır. Ancak 20. yüzyılın sonlarında üniversite eğitimin 
kitleselleşmesiyle büyükkent merkezlerinin üniversiteleri hem demografik ola-
rak hem kamu hizmetlerinin sağlanması bakımından yüklenmesi zorlaşmıştır. 
Bu sebeple dünya çapında etkin olan üniversitelerin büyükkent dışı bölgelerde 
kurulma eğilimi Türkiye’de de etkili olmuştur. Böylece nüfusun dengeli dağılımı 
ve az gelişmiş büyükkent dışı bölgelerde kamu hizmeti yatırımlarının gelişmesi 
sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitelerin bölgelerin toplumsal ve ekonomik gelişi-
mine katkıda bulunması beklenmektedir. Beykoz, kentsel işlevleri bakımından 
değişim sürecindeki bir ilçe olarak üniversitelerin değişimdeki rolünün tespit 
edilebileceği bir model olma fırsatı sunabilir.

Üniversite ile kent/kentsel bölge arasındaki ilişki, karşılıklı etkileşim içinde 
oluşmaktadır. Üniversite faaliyet gösterdiği bölgeyi dönüştürürken bölgenin 
özellikleri üniversiteyi şekillendirebilmektedir. Üniversite ile kent/kentsel böl-
ge arasındaki etkileşim nüfus, ekonomi ve toplumsal etkenler bağlamında ele 
alınabilir. 

a) Üniversite öğrencileri ve personelleriyle bölge nüfusunu nicel ve nitel de-
ğişime uğratır. Ürettiği hizmet alanlarıyla da iç göçü artırabilir. 



20

b) Bir tüketici topluluğu olarak üniversite öğrenci ve personelinin öncelikli 
olarak barınma ve beslenme ihtiyaçları ve diğer gider maddeleri bölge ekono-
misinde talep yaratarak canlanmaya sebep olabilir. Bir üniversitenin nüfusu-
nun bölge nüfusunun iki katı bir topluluğa temel ekonomik faaliyet üreteceği 
beklenmektedir. 

c) Üniversite çevresinde kültürel canlılığa etki edebilir. Kültür ve eğlence te-
sislerine olan talebi artırır ve bölge halkının da üniversitenin bilimsel ve kültürel 
etkinliklerinden faydalanmasına imkân tanıyabilir. Bu noktada üniversite nüfu-
sunun bölgesel bir kutuplaşmayla yerel kültürün dışında bir kültür ve eğlence 
kompleksi oluşturması da muhtemeldir. Dolayısıyla üniversite ile kent/kentsel 
bölge arasındaki toplumsal etkileşimin boyutlarının tespiti ve bu alana yönelik 
kamu politikalarının oluşturulması önem kazanmaktadır.

Bu değişim etkenleri bağlamında Beykoz’un üniversitelerin talep ettiği 
kamu ve özel hizmetleri üreterek bir “üniversite şehri” haline gelmesi müm-
kündür. Bu araştırma üniversitelerin “değişim aracı” olarak Beykoz’a etkisine 
odaklanmaktadır. 
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Alibahadır’da Tarıma Bakış 

Doç. Dr. Ayşen ŞATIROĞLU
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Bu yıl karşı karşıya kalınan Covid-19 pandemisi kent nüfusunun beslen-
mesi sorununu, daha doğru bir ifade ile tarımsal üretimin önemini bir kez daha 
ortaya koymuştur. Geçmişte sanayi ile anılan Beykoz ilçesi, büyük miktarda 
kırsal alana da sahiptir. İstanbul’u besleyebilecek değerli topraklara sahiptir. 
Beykoz’da yakın zamana kadar köy statüsünde bulunan Alibahadır bu açıdan 
özellikle dikkat çekmektedir. Bu araştırmada Alibahadır [köyünde] tarıma ba-
kış ele alınacak ve burada uzun zamandır üretim ve satış hizmeti verilen “Sizin 
Sebze Bahçeniz”, önemli bir örnek olarak tanıtılacaktır.
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Osmanlı Arşiv Vesikaları Perspektifinden Anadolu Hisarı’nın 
Kullanımı ve Korunması

Ayşenur ERDOĞAN
İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Öğrencisi

Asırlar boyunca kadim uygarlıklara ev sahipliği yapan İstanbul, gerek coğ-
rafi konumu ve gerekse stratejik pozisyonu ile oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Bundan dolayı da birçok devletin ilgisini çekmiş, defalarca kuşatılmış ve büyük 
saldırılar yaşamıştır. Asya ve Avrupa arasında bulunan beldeye sahip olmak için 
surların önünde göründe devletler arasında şüphesiz İslam devletleri de bulun-
maktadır. Ancak onların bu beldeyi arzulamasında bir sebep daha vardır. O da 
Hz. Peygamber’in bu şehri alacak komutan için verdiği müjdedir. Öyle ki bu müj-
deye nail olmak isteyen birçok kumandan defalarca şehrin kapısına gelmiştir. 
Bunlardan biri de Sultan I. Bayezid’dir. 

İstanbul’u almak için yola çıkan Sultan Bayezid, Anadolu Yakası’na en hakim 
olan noktaya ve boğazın da en dar yerine “köprübaşı” olarak Karadeniz’den ge-
çişleri kontrol edebileceği bir hisarın inşasına başlamıştır. Bir rivayete göre hicri 
793 (1390) başka bir rivayete göre ise 797 (1394)’de yapımına başlanan bu 
hisar Güzelhisar, Güzelcehisar, Yenihisar, Yenicehisar ve Akçahisar isimler ile de 
anılmaktadır. Nitekim erken dönem Osmanlı tarihçilerinden Aşıkpaşazade’nin 
de satırlarında da bu isimlerden biri ile yer almıştır. 

“Padişah da askeriyle Yoras’tan geçti. Sonra Boğazkesen’in üst yanında bir 
hisar yaptı; ona Güzelce Hisarı derler. Kale tamamlanınca içine asker koyarak 
kuvvetli şekilde kapattı.”

Anadolu Hisarı’nın inşası ile birlikte Boğaz geçişlerini bir nebze de olsa kont-
rolü altına alan ve şehre baskı uygulayan Sultan, Bizans’a elçi göndererek şehrin 
teslimini istemiştir. Sultan’ın bu isteği kabul edilmediği gibi kuşatma da başarısız 
olmuş ve fetih gerçekleşememiştir. Ancak içerisindeki garnizon ile Osmanlı haki-
miyetinde kalan kale, İstanbul’u alma arzusunda olan bir başka 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 adına Anadoluhisarı’nın 
tam karşısına bir hisar inşa ettirmeye başlamıştır. 1452 yılında Boğazın Rumeli 
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tarafında yaşanan bu inşa faaliyetleri sırasında Anadoluhisarı’nı da ihmal edil-
memiştir. Nitekim etrafına bir “hisarpence” yaptırılarak kale güçlendirmiş, kuşat-
manın buradan da desteklemesi amaçlamıştır. Sultan Bayezid’in yadigarı kale 
yeniden ihya edilirken buraya Sultan II. Mehmet’in vakfından olmak üzere bir de 
namazgah eklenmiştir. 

Fatih Sultan Mehmet’in de planladığı gibi kuşatmada büyük hizmeti görülen 
Boğaziçi’nin Anadolu Hisarı, Osmanlıya karşı yapılmış akınları engellemede de 
kullanıldıktan sonra adeta misyonunu tamamlamış ve başka görevler üstlenmiş-
tir. Bulunduğu semte adını veren kale bir dönem yeniçeri karakolu ve hapishane 
olarak kullanılmıştır. Nitekim bazı kaynaklarda bu vazifelerinin ardından gözden 
düştüğü belirtilmektedir. Elbette Fethin gerçekleşmesi ve İstanbul’un güvenliği-
nin sağlanmasının ardından Rumelihisarı gibi Anadoluhisarı’nın da askeri öne-
mi azalmıştır. Ancak Osmanlı bu kaleye tamamen yüz çevirmemiş onu kaderine 
terk etmemiştir. 

Boğaziçi’nin Asya tarafında adeta fethin mimari bir mirası olan bu kale Ra-
mazan ayında iftar ve sahur vakitlerinin bildirilmesinde ve yangın haberlerinin 
duyurulmasında kullanmıştır. Dahası Bayram şenlikleri, Veladet-i Hümayun ilanı, 
Padişahın doğum günü kutlaması, donanmanın Karadeniz’e indirilmesi, padişa-
hın boğazdan geçişi sırasında buradan yapılan top atışları ile yıllar boyunca me-
rasimlerin bir parçası olmuştur. 

Tüm bunların yanı sıra bugün Osmanlı Arşivi’nde yer alan tarihi kayıtlardan 
anlaşılıyor ki Anadolu Hisarı hapishane olarak kullanılmasının ardından kendi 
haline bırakılmamıştır. Farklı zamanlarda ve muhtelif sebeplerle harap hale ge-
len kalenin korunmasına ve ihyasına oldukça dikkat edilmiştir. Nitekim arşivde 
yer alan keşif ve tamir evraklarına bakıldığında Eylül 1787’de kalenin kapı ve 
nöbet kuleleri ile büyük bir tamir geçirdiği, Temmuz 1803’de bir kez daha ihya 
edildiği görülmektedir. 1815 senesinde ise Hisarın bugün bulunmayan külah 
kısımlarının ve diğer mahallerini yenileme çalışmaları yapıldığı dikkat çekmek-
tedir. Bu yenilenmeden neredeyse yüz yıl sonra yaşanan depremden büyük ha-
sar aldığı ve bazı mahallerinin tamamen yıkılmaya yüz tuttuğu anlaşılan kalenin 
1901 yılında onarılması için harcanan çaba dikkat çekmektedir. Devamında ise 
Nisan 1905’de İstanbul’un bazı surları ile birlikte Anadolu Hisarı’nın harap olan 
duvarları ve kapılarının tamiri için yeni bir keşif yapılmışsa da sonuçsuz kalmıştır. 
Başarısız girişimlere rağmen kalenin onarılmasından vazgeçilmemiştir. Zira Mart 
1909’a tamire muhtaç mahallerin ihyası için gereken meblağ belirlenerek ve Ha-
zine-i Celile’den karşılanmasına karar verilmiştir. 
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Batılıların Ortaçağ şato mimarisiyle özdeşleştirdiği hatta bu yüzden Asya Şa-
tosu dahi dedikleri kalenin sadece kendisi değil onun bir parçası olan yapıları da 
bakım ve onarımlardan nasiplerini almışlardır. Öyle ki yapının hemen yanında 
yer alan ve İstanbul için ilk örneklerden sayılan Namazgâh da bunlardan biri-
dir. Bugün hala kullanılan Namazgâh ve etrafını çevreleyen duvarlarının zaman 
içinde tamire muhtaç hale gelmesinden dolayı bakım gördüğü anlaşılmaktadır. 
Ayrıca kaleye yerleştirilmiş olan yangın tulumbaları da muhtelif vakitlerde ona-
rımdan geçmiş ve yenilenmişlerdir. Dahası kalenin etrafında bulunan ve Rama-
zan ayında vakit bildirme, padişahı selamlama gibi birçok amaç doğrultusunda 
kullanılan topların dahi bakımlarına her zaman dikkat edilmiştir. 

Anlaşılacağı üzere İstanbul’un fethine hizmet etmiş en eski Osmanlı eserle-
rinden Anadoluhisarı Kalesi’ne yaklaşım biçimleri zaman içerisinde değişse de 
hiçbir zaman kaderine terk edilmemiştir. Hatta 31 Mart 1919’da Rumelihisarı ile 
birlikte Anadoluhisarı’nın da Deniz Eserleri Müzesi yapılmak üzere Bahriye Ne-
zaretine verilmesine karar verilmiştir. Nitekim bu bildirinin de amacı İstanbul’un 
Fethi’nden müze olma kararına kadarki süreç içerisinde kalenin ve ona bağlı ya-
pıların değişen misyonunu ve geçirdiği merhaleleri arşiv vesikaları ışığında anla-
tabilmek ve açıklayabilmektir. 
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Beykoz’un Dereseki Köyünde Yoğunlaşan Sapçılık Mesleği

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYBERK
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü

İstanbul, tarih boyunca çeşitli mesleklerin farklı bölgelerde yoğunlaştığı bir 
kent olmuştur. Eyüp semti oyuncakçılığı, Vefa semti bozacılığı ile ün kazan-
mıştır. Öte yandan; denizcilik tarihine ilgi duyanlar açısından Haliç, Osmanlı 
döneminden günümüze gelen tersaneleri ile önemli bir kültürel ve tarihi bir çe-
kim noktası oluşturmaktadır. Tüm bu sayılanların yanında; Beykoz’un Dereseki 
köyündeki sapçılık mesleği, bu yerleşim yerinde bir odak merkezi yaratarak, 
İstanbul’un zanaatlar varsıllığının içinde yerini almıştır.

Sapçılık mesleğine ilişin ilk ayrıntılı çalışma, M. Ali Diyarbakırlıoğlu’nun 
“Kaybolan Meslekler ve Son Ustalar” adlı yapıtıdır. Diyarbakırlıoğlu, sap usta-
larına ilişkin olarak üretim aşamalarından söz etmiş ve kitabında bizzat kendi 
fırçası ile bu ustaları çalışırken betimleyerek, kayıt altına almıştır.

Günümüzde bu meslek, Kastamonu’da ve Zonguldak’ta varlığının sürdür-
mektedir. İstanbul’da ise; Eminönü-Küçükpazar, Gaziosmanpaşa-Beşyüzevler 
ve Beykoz-Dereseki köyündeki sap ustaları bulunmakta olduğu bilinmektey-
dir. Eminönü’ndeki işlik, daha sonra 2004 yılında kapanmıştır. Kendileriyle ko-
nuştuğumuz ustalar, Beykoz ve Ümraniye’de de sapçı işliklerinin bulunduğunu 
belirtmişlerdir. Bu geleneksel üretim günümüzde özellikle Beykoz Dereseki 
köyünde sürdürülmektedir. Günümüzde mesleğin temsilcisinin çok az kalma-
sının nedeni, yapı iş kolunun insan gücünden makine gücüne dönmesidir. Bir 
el sanatı olaraksap üretiminin sürekliliğine darbe vuran bu gelişme sonucunda, 
bu meslek kaybolmaya yüz tutmuştur. Diyarbakırlıoğlu (2010), kol gücünün 
yoğun kullanıldığı yapı işkolunda kullanılan el gereçlerinin kaybolma, kırılma 
gibi nedenlerle bu iş kolunda bir talep yarattığını; ancak teknik gelişmelerin 
sunduğu olanakların böyle bir gereksinimi ortadan kaldırdığını belirtmektedir.

Adeta varoluş savaşımında son savunma çizgisine çekilmişcesine, bu köye 
sığınan sapçılık mesleği, doğa ile insan arasında kurulan bu son doğrudan üre-
tim ilişkisi, önemli bir gözlem yapma olanağı vermektedir. Bu nedenle varlığının 
sürdürülmesine destek verilmelidir.
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Dereseki Köyü’nde “Sapçılığı” Değerli Kılan Yönü 
Üretim Yöntemi Olmaktadır

Yapılan ağır iş nedeniyle yüksek dayanım gerektiren, çok sayıda el gereci-
nin sapı ağaçtan üretilmektedir. Bu tipteki ürünlerle özellikle kent pazarlarında 
bu tür gereçleri satan pazarcı tezgahlarında karşılaşılmaktadır. Ancak burada 
çok önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. Dereseki köyünde tanıklık edilen bu üre-
tim biçimi, makina kullanılarak, gerçekleştirilmemekte; burada, sap üretimi için 
el ile üretilmiş geleneksel tezgahlar kullanılmaktadır. Böylece makine kullanı-
larak yapılan üretiminde sap için gerekli biçimi sağlamak uğruna ağaçtaki tüm 
lifleri kesip koparılmamakta; sapa direnci sağlayan lif, gövde içinde sürekliliğini 
korumakta ve el gerecinin dayanımını ve kullanım süresini artmaktadır. 

Sapların üretimi dört ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla ağartma 
işlemi, kurutma işlemi, baskı aletinde doğrultma ve ıçkılama işlemi şeklindedir. 
Içkılama, ağartma işlemi sırasında da kullanılmaktadır. Son aşamada ıçkılama 
daha çok ince ıçkı ile yapılan düzeltme işlemidir.

Bu üretim yönetiminin gerçekleşmesi için özel olarak üretilmiş sapçılık tez-
gahı da önemli bir bileşendir. Sap ustası, bu tür bir üretim için özel olarak ge-
liştirilmiş bir tezgah üzerinde önce – eğer yuvarlak ham odun sırıkta- yamukluk 
varsa; usta kendi ağırlığını vererek doğrultma işlemini gerçekleştirmekte, ar-
dından uzun oturma biçimine geçerek, ve ıçkı adlı gereçle sapı kabuklarından 
arındırmaktadır.

Sahnelenen bir koreografiyi izlemekten zevk duyan bir göz için, sapçı usta-
sının tezhagında gerçekleştirdiği sap üretim sürecini izlemek; izleyiciye teatral 
bir haz vermektedir.

Sapçılığın Bugün Dönüştüğü Durum ve Yüklendiği Yeni Anlam

Bundan 50 yıl önce sıradan bir marangozluk işi gibi görülebilecek bu iş ey-
lemi, günümüzde teknolojnin yoğunluk kazandığı çağ için insanoğlunun doğa 
ile doğrudan ilişki kurduğu bir bağı temsil etmektedir. Üretimde çok sayıda bi-
leşeninin devreye girmemesi, alınan yuvarlak gövdeli sırıkların ustanın eli ile 
son ürün durumuna getirilmesi ayrıca tezgahın yine aynı usta tarafından yapıl-
mış olması, unutulmakta olan bir üretim ilişkisi bütününü içinde barındırmak-
tadır. Bu nedenle bu meslek, korunmaya alınmalı ve ustalara gereken değer ve 
önem mutlaka verilmelidir.

Bu bildirinin amacı da ülkemizdeki önemli bir el sanatı olan sapçılığın varlı-
ğına ve değerine ilişkin bir kamu oyu oluşturmaktır.
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Paşabahçe’nin Kültür Mirası Potansiyeli ve Mahmut Bey Köşkü

Arş. Gör. Cem BALCAN
Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Z. Sena GÜNEŞ KAYA
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Tarihsel ve kentsel bağlamlarda bir Boğaz köyü olan Paşabahçe, Beykoz il-
çesinin önemli yerleşimlerinden biridir. Paşabahçe’nin bir yerleşim yeri olmaya 
başlaması 18. yüzyılı bulmaktadır. Bu dönemden önce, İncirköy’ün güneyinde 
meskûn olmayan ve bahçelerin yer aldığı bir mevkidir. Hezârpâre Ahmet Pa-
şa’nın köşkü ve bahçesin varlığından dolayı Paşa Bahçesi (Paşabahçe) ismini 
aldığı bilinmektedir. Önceleri daha çok Gayrimüslimlerin ikamet ettiği Paşa-
bahçe, 1763 yılında Sultan III. Mustafa tarafından küçük bir külliyenin yaptırıl-
masından sonra Müslümanların da yerleştiği bir semt hâline gelmiştir.

1935 yılında Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası ve 1939 yılında Paşabahçe 
Tekel İçki Fabrikası’nın inşa edilmeleri neticesinde aldığı göç nedeniyle semt 
giderek büyümüştür. Bu göçler ile birlikte Paşabahçe işçi semti hâline gelmiş 
ve hem fiziksel hem de demografik olarak dönüşüm geçirmiştir.

Paşabahçe’nin merkezine yakın bir konumda yer alan Ayios Konstantinos ve 
Ayia Eleni Rum Ortodoks Kilisesi aynı yerde bulunan bir kilisenin üzerine 1894 
yılında inşa edilmiştir. Bazı değişikliklere rağmen özgün mimarîsini ve detayları-
nı korumaktadır. İstanbul’daki birçok Rum Ortodoks Kilisesi gibi üç nefli ve orta 
nefin yan neflerden sütunlar ile ayrıldığı bir plan şemasına sahiptir. Dışarıdan 
beşik çatı ve içeriden tonoz ile örtülü olan kilisede bemanın önünde yer alan 
süslü ahşap ikonostasis dikkat çekici bir mimarî ve sanatsal elemandır. Ayazma 
ise, semtin merkezindeki meydanın kenarında, Atatürk Parkı’nın altındadır.

1924 yılında inşa edilmiş olan Paşabahçe İlkokulu üç katlı kâgir bir yapıdır. 
Kemerli yüksek pencereleri, yüksek tavanları ve kapıları ile Erken Cumhuriyet 
Dönemi’nde Millî Mimarî üslubu ile inşa edilmiş olan eğitim yapılarının tipik bir 
örneğidir. III. Mustafa’nın 1763 yılında yaptırdığı ve küçük bir cami, hamam, 
mektep ve çeşmeden oluşan külliyeden geriye yalnızca çeşme kalmıştır. Dik-
dörtgen planlı kâgir cami 1970’lerin başında yıkılmış ve yerine yeni bir beto-
narme cami inşa edilmiştir.
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18. yüzyılın ortalarında yapılmış olan bu küçük külliye, semtin merkezini 
oluşturmaktadır. Merkezin yakın çevresinde bitişik nizam ve köyiçi olarak ta-
nımlayabileceğimiz yapılaşma görülürken, Boğaz kıyısında bitişik nizam ya da 
geniş bahçelere sahip müstakil yalılar vardır. Semtin merkezinin 20. yy baş-
larına ait haritalarda da görülebilen bitişik nizam dokusunun, külliyenin inşa 
edilmesinin ardından yerleşimin büyüdüğü sırada oluşan özgün doku olduğu 
düşünülebilir. Günümüzde betonarme yapıların çoğunluğu oluşturduğu mer-
kez dokusunda, 20. yy’ın ortalarında yapılmış olan kâgir duvarlı betonarme 
döşemeli iki katlı konutlar ile 19. yy’da yapılmış olan ahşap konutlar da vardır.

İç kesimlerdeki tepelerde bahçe içerisinde müstakil konutların ve köşklerin 
oluşturduğu bir yapılaşma mevcuttur. Konutlar sürekli kullanım için, köşkler ise 
üst düzey devlet görevlileri tarafından yazlık konutlar olarak inşa edilmiştir. Ge-
nellikle yokuş üzerinde inşa edilmiş olan bu ahşap konutların eğimden dolayı 
bir cephesiyle bahçeye açılan kâgir bodrum katları vardır. Boğaz’a yönlenmiş 
olan ahşap konutların bir kısmı cihannüma katlarına sahiptir.

Günümüzde Paşabahçe’nin ahşap mimarî dokusunu okumak zorlaşmış, 
kültürel varlıkların bir kısmı kaybedilmiştir. Paşabahçe’deki Mahmut Bey Köş-
kü, Beykoz’un günümüze ulaşabilen özgün sivil mimarlık örneklerinden biridir. 
Köşkün sahiplerinden edinilen bilgiye göre yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahiptir. 
Paşabahçe’nin iç kesiminde dik bir yokuşta yer alan yapı, Boğaz’ın arka plan 
siluetine estetik katkıda bulunmaktadır. Geniş ve ağaçlıklı bir bahçenin üst ko-
tuna yakın inşa edilmiş, Boğaz manzarasına doğru yönlenmiştir. Mahmut Bey, 
köşkü yaklaşık bir asır önce satın alarak yerleşmeden önce kapsamlı onarım-
dan geçirmiştir. Yapıyı inşa ettiren kişi ile ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır.

İç sofalı yapının plan şeması simetrik olup giriş ve üst katta tekrar etmek-
tedir. Bodrum katı yığma taş ve tuğla karışıktır. Üst katlar ahşap iskelet sistem 
olup zemin kat dolgulu, üst kat dolgusuzdur. İç mekânlar bağdadi tekniği ile 
sıvanmış, cepheler ahşap ile kaplanmıştır. Her katta bir sofa, dört ana mekân 
ve üç küçük mekân yer almaktadır. Zemin katta sofanın ana cepheye bakan 
yüzünde ana giriş kapısı, sofanın diğer yüzünde merdiven ve bahçeye çıkış ka-
pısı 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 işlevini yüklenmiştir. Yanındaki küçük mekân 
ile arasında ayrıca bir kapı mevcuttur. Uzun birer dikdörtgen şeklindeki küçük 
mekânlardan diğer ikisi ıslak hacimdir. Özgün tefrişlerden yekpare mermer bir 
hela taşı ile yine yekpare mermerden istiridye şekilli oyma lavabo günümüze 
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ulaşmıştır. Üst katta da aynı plan şeması görülmektedir. Ancak zemin kattaki 
mutfağın yerindeki mekân odadır. Üst kat sofası bir balkon ile Boğaz’a açıl-
maktadır. Üst kattaki ıslak hacimlerden birinde, zemin kattakine eş bir istiridye 
lavabo korunmuştur. Bodrum kat planı da üst kat planlarını yinelemekle bera-
ber farklılıklar göstermektedir. Köşkün odalarında ocak, sedir benzeri gelenek-
sel tefrişler yer almamaktadır. Bunun nedeni muhtemelen çağdaş köşkler gibi 
Mahmut Bey Köşkü’nde de Batılılaşma etkisiyle mobilyaların Osmanlı yaşam 
tarzına dâhil edilmesidir.

Mahmut Bey zamanında köşkte gerçekleşen müdahaleler tespit edilebil-
mektedir. Öncelikle giriş sahanlığı rüzgârlık hâline getirilmiştir. Sofalar, ön 
mekânları arka ve servis mekânlarından ayıracak şekilde altı kanatlı ahşap ve 
cam doğramalar ile ikiye bölünmüştür. Üst kattaki balkon sofaya dâhil edilerek, 
ileriye doğru yeni bir balkon inşa edilmiştir. tüm bu müdahaleler sırasında renk-
li camların yanı sıra eğrisel kayıtlı ahşap doğramalar kullanılmıştır.

Mahmut Bey Köşkü’nün en dikkat çekici öğesi ise eğrisel balkon saçağıdır. 
İlk inşasında 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 geometrik 
bir bezemeye sahiptir. Ön mekânların pencereleri daha geniş, arka odaların 
pencereleri daha dardır. Hepsi ahşap doğramalı olan giyotin pencereler ahşap 
kapaklara sahiptir.

Ülke genelindeki gibi Paşabahçe’de de sivil mimarlık örnekleri kaybedilmiş, 
yerleşim dokusu değişmiştir. Zaman içinde ahşap sivil mimarlık örnekleri yıkıl-
mış, bahçelere birden fazla apartman yapılmıştır. Aile yapısının küçülmesi ile 
yapılar tek aile için büyük ve maliyetli olmaya başlamıştır. Değişen yaşam koşul-
larını sağlamakta da Mahmut Bey Köşkü ve benzer yapılar çağdaş konfor koşul-
ları açısından yetersiz kalmaktadır. Paşabahçe’nin ve Beykoz’un geçmiş ile kül-
türel 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. 
Bu yapıların korunmaları için ilçede bütüncül koruma politikaları geliştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Paşabahçe, Beykoz, Kültür Mirası, Kültürel Miras, Köşk, 
Sivil Mimarlık
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Anadoluhisarı Şehri: Yerleşmenin Kuruluşu ve Gelişimi

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Boğaziçi’nin tarihi yerleşmelerinden olan Anadoluhisarı, günümüzde Bey-
koz ilçesi sınırlarında bulunur. İdari bakımdan bir mahalle olan Anadoluhisarı, 
adını XIV. yüzyılda Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan bir hisardan alır. Gü-
zelcehisar olarak da isimlendirilen bu yapı, yerleşmenin nüvesini teşkil eder. 
Yerleşme, bu hisar etrafında teşekkül etmiş olup zamanla çevreye doğru sa-
hasını genişletmiştir. Adı geçen hisarın askeri bir yapı olması ve yapılış amacı 
dikkate alındığında yerleşmenin askeri fonksiyona sahip olduğu görülür. Ancak 
bu durum zaman içinde değişmiş, hisar etrafında teşekkül eden yerleşme za-
manla Boğaziçi’nin küçük köylerinden birine dönüşmüştür. Uzun tarihi geçmi-
şinde köy yerleşmesi vasfını koruyan Anadoluhisarı, 18. yüzyıldan itibaren bir 
sayfiye yerleşmesi niteliği kazanmıştır. Osmanlı döneminde İstanbul’un önemli 
mesire yerlerinden biri olan Göksu Çayı ve Çayırı ile Küçüksu Kasrı ve yalıların 
bu gelişmelerde katkısı önemli olmuştur. 

Anadoluhisarı idari bakımdan 1930’larda nahiye ve bu nahiyenin merkezi-
dir. Bu tarihlerde nahiyeye bağlı üç mahalle vardır. Anadoluhisarı günümüzde 
bu vasfını kaybetmiştir. 

Boğaziçi’nde ulaşımın artması Anadoluhisarı’nın gelişiminde etkili olmuş-
tur. Ancak esas gelişim sürecini 1950’li yıllardan sonra, iç göçlere bağlı gerçek-
leşen nüfuslanma ile yaşamıştır. Bu sürece paralel olarak, yerleşmenin mekân-
sal büyümesi hızlanmış ve zaman içinde sahası genişlemiştir.

Anadoluhisarı’nda yerleşmenin mekânsal gelişimini denetleyen başlıca 
faktörler; hidrografik unsurlar (İstanbul Boğazı ve Göksu Çayı), topoğrafik şart-
lar ve bitki örtüsü (Mihrabat Korusu) olmuştur. Bu fiziki unsurlar yanında beşeri 
bir faktör olarak ulaşımın da yerleşmenin gelişimi ve bunun istikameti üzerinde 
etkileri söz konusudur. Yerleşmenin batısında yer alan İstanbul Boğazı bu yön-
de doğal bir engel teşkil etmiştir. Benzer şekilde, yerleşmenin tarihi merkezinin 
hemen güneyinden geçen Göksu Çayı da güneye doğru olan gelişiminin önün-
de doğal bir sınır teşkil etmiştir.

Kıyının hemen gerisinde başlayan eğim değerleri yüksek yamaçlar yerleş-
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menin uzunca bir süre dar bir kıyı şeridine adeta hapsolmasına yol açmıştır. Di-
ğer taraftan Göksu Çayı’nın Otağ Tepe’nin güney yamacında bulunan bir kolu 
tarafından açılmış olan küçük bir vadi, sınırlı da olsa, yerleşmenin iç kesime 
doğru genişlemesine imkan vermiştir. 

Anadoluhisarı’nda mekansal gelişim üzerinde karayolunun etkisi olmuş, 
Boğaz kıyısı boyunca uzanan Üsküdar-Beykoz karayoluna bağlı olarak yerleş-
me kuzey-güney yönünde sahasını genişletmiştir. Ancak daha sonra buna, iç 
kesimler ile artan ulaşıma bağlı olarak, doğu yönü de eklenmiştir. Ancak ka-
rayolunun yerleşme üzerindeki en önemli etkisi 1988 yılında ulaşıma açılan 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve devamındaki TEM karayolu olmuştur. Belir-
tilen bu temel denetleyici faktörlerin etkisinde mekânsal gelişimini sürdüren 
Anadoluhisarı zaman içinde İstanbul şehirsel alanına dahil olmuştur.

Çalışmada, bir hisar etrafında teşekkül eden Anadoluhisarı’nın mekânsal 
gelişimi incelenmiştir. Bu amaca uygun olarak 1916 yılından itibaren çeşitli 
yıllara ait haritalar hazırlanmış ve böylece yerleşmenin bu tarihten günümüze 
kadar olan gelişimi ortaya konulmuştur. Çalışmada yerleşmenin mekânsal ge-
lişimini denetleyen faktörler ve yerleşme üzerine etkileri üzerinde durulmuştur. 
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Kanlıca Şehri: Yerleşmenin Kuruluşu ve Gelişimi

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Bu çalışmanın temel amacı, geçmişte Boğaziçi’nde bir köy yerleşmesi olan 
Kanlıca’nın mekânsal gelişiminin incelenmesidir. Bunun için, yerleşmenin 
mekânsal gelişimini gösteren haritalar hazırlanmış ve gelişim süreci bu hari-
taların da yardımıyla açıklanmıştır. Bu amaca yönelik hazırlanmış olan ilk hari-
ta, Kanlıca’nın köy yerleşmesi olduğu 1916 yılına aittir. Bu tarihte, günümüze 
göre, oldukça küçük bir alanda yayılış gösteren Kanlıca, zaman içinde gelişmiş, 
sahasını genişletmiştir. 1972 ve 1997 yılı verilerine göre hazırlanan haritalar-
da bu durum oldukça belirgindir. Yerleşme, ilk kuruluş yeri olan Boğaziçi kı-
yılarından, doğuya, iç kesimlere doğru olan gelişimini sürdürmüş ve İstanbul 
şehirsel alanına dahil olmuştur.

Günümüzde İstanbul şehrinin önemli bir parçasını teşkil eden Kanlıca, uzun 
tarihi boyunca Boğaziçi’nde küçük bir köy yerleşmesi olarak varlığını korumuş, 
yakın çevresinde bulunan çiftliklerde yetiştirilen ürünlerinin pazaryeri olma ni-
teliği taşımıştır. Yerleşmenin doğusundaki plato sathında yer alan bu çiftlikler 
arasında Kavacık, Yazıcı ve Sırrıbey çiftlikleri vardır. 18. yüzyılda Kanlıca kıyıla-
rında yapılmaya başlanan yalılar Kanlıca’nın yeni bir fonksiyon kazanmasında 
önemli olmuştur. Kanlıcanın sayfiye yerleşmesine dönüşmesinde, yalılara ilave 
olarak Kanlıca Koyu ve Mihrabat Korusu’nun da payı olmuştur.

Kanlıca’da mekânsal gelişimini denetleyen unsurlardan biri yerleşmeyi 
batıdan sınırlandıran İstanbul Boğazı’dır. Bir su kütlesi olarak doğal bir engel 
teşkil eden Boğaz, yerleşmenin batı yönünde gelişmesinie imkan vermemiştir. 
Kıyı gerisinde aniden yükselen topoğrafya ancak dar bir kıyı şeridinde yerleş-
meye izin vermiş ve buna bağlı olarak Kanlıca uzun bir süre kıyıda küçük bir 
yerleşme olarak kalmıştır. Kanlıca İskelesi’nde Boğaza açılan iki küçük vadi-
nin mevcudiyeti yerleşmenin doğuya doğru gelişmesine imkan vermiştir. Bu 
küçük vadiler boyunca uzanan Hacı Muhiddin ve Mihrabat caddeleri boyunca 
yerleşim sahası genişlemiştir. Bu denetleyici faktörlere, günümüzde mahalle-
nin güneyinde bulunan Mihrabat ve kuzeydeki Çubuklu korularını ilave etmek 
gerekir. Belirtilen yönlerde gelişme imkanı bulamayan Kanlıca’nın esas gelişim 
sahası doğu yönünde olmuştur. Kıyı gerisindeki plato düzlüklerinden oluşan ve 
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kırsal karakterde olan bu sahanın hızlı bir şekilde yerleşime açılmasında 1988 
yılında ulaşıma açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve devamındaki çevre-
yolunun (TEM) büyük etkisi olmuştur. Kanlıca’nın güneydoğusundaki Kavacık, 
adı geçen ulaşım güzergahının açılmasıyla yerleşmenin hızla arttığı bir saha 
olmuştur.

Merkezinde İskender Paşa Camii ve iskelenin bulunduğu Kanlıca, Osmanlı 
ve Cumhuriyet döneminde göç almıştır. Buna bağlı olarak nüfusu artmış, sa-
hası genişlemiştir. Osmanlı döneminde imparatorluk sınırları dışından gelen 
göçmenlerden bir kısmının Kanlıca’da iskan edilmesi, nüfuslanma ve mekânsal 
gelişimde etkili olmuştur. Cumhuriyet döneminde, 1950 ve 1980’li yıllarda iç 
göçler ile gelenler, özellikle Kanlıca ile Kavacık arasında kalan sahanın yerleşi-
me açılmasında temel rol oynamıştır. Bu süreçte Kanlıca İstanbul’a eklemlen-
miştir.
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Ortaçağ’da Beykoz ve Çevresi

Prof. Dr. Ebru ALTAN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Boğaziçi’nin kuzey doğuda Karadeniz’e açılan noktası Beykoz’un (Amykos) 
bilinen en eski tarihi M.Ö. 700’lere kadar uzanmaktadır. Bölge, önceleri buraya 
hâkim olan Thrak kralına nispetle Amykos olarak anılmıştır. Thrakların ardın-
dan Bithynia (M.Ö. 337) ve Roma hâkimiyetine giren (M.Ö. 65) Beykoz, 395 
yılında Roma İmparatorluğu’nun Doğu Roma ve Batı Roma diye ikiye ayrılma-
sından sonra Bizans sınırları içinde kalmıştı. XV. yüzyılda Osmanlı fethinden 
sonra Amykos yerine Beykoz olarak anılmaya başlanmıştı. Sur içindeki baş-
kent İstanbul’a Boğaz’da en uzak noktada bulunan Beykoz’da Bizans dönemin-
de daimi bir yerleşime rastlanılmamıştır; ancak Akdeniz ve Ege’yi Karadeniz’e 
bağlayan oldukça önemli bir su yolu üzerinde bulunması, Boğaziçi sahillerini 
kuzeyden gelecek tehditlere karşı koruyan askerî bir üs ve Boğaz’dan geçen 
gemilerin kontrol edilerek gümrük vergisinin alındığı bir nokta olması açısından 
söz konusu bölge ticarî ve askerî yönden daima önemli bir merkez olmuş ve 
bu bakımdan Bizans döneminde de mühim gelişmelere tanıklık etmiştir. XIV. 
yüzyılda Boğaziçi’ne hâkim olan Cenovalılar Anadolu Kavağı ile Rumeli Kava-
ğı’nda bugün de kalıntıları bulunan kaleler yapmışlardır. Öte yandan Boğazın 
Anadolu tarafı İstanbul’un fethinden çok önce Türkler tarafından iskân edil-
mişti. Nitekim 1391’de Boğaz girişini kontrol altında bulunduran Bizans kalesi 
Yoros’u ele geçirmiş olan Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’ın Anadolu Hisarı’nı 
(Güzelcehisar) inşa ettirmesini takiben Beykoz ve çevresi çeşitli imar faaliyet-
leriyle şenlendirilmişti. Fakat fetihten sonra Boğaziçi’nde yaşanan önemli de-
ğişimden nasibini alan bölge burada kurulan köyler, kasırlar, yalılar bahçeler, 
camiler vs. ile kalabalıklaşarak güzelleşmiş ve özellikle yaz aylarında ön plana 
çıkmıştır. Bu bildiride Beykoz ve çevresinin Ortaçağ’daki durumu ve tanıklık 
ettiği önemli olaylar ele alınarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Amykos, Bizans, Ortaçağ
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Beykoz ve Yakın Çevresinde Sıcaklık ve Yağış Ekstremlerinde 
Gözlenen Değişmeler (1950-2019)

Prof. Dr. Ecmel ERLAT
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

İklim sisteminin kendi doğal değişkenliği ve kaotik özellikleriyle bağlantılı 
“nadir” olarak gözlenen ekstrem sıcaklık ve yağışlar ile kuraklık, hortum, dolu 
yağışı gibi meteorolojik ve klimatolojik kökenli ekstrem olaylar, doğal ekosis-
temler ve toplum üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Günümüzde 
atmosferin kuvvetlenen sera etkisine bağlı olarak gelişen küresel iklim değişik-
liği sonucunda, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha belirgin olmak üzere 
tüm dünyada meteorolojik ve klimatolojik kökenli ekstrem olaylara bağlı doğal 
afetlerin sayısı artış göstermektedir. Oluşan ekstrem hava ve iklim olaylarının 
hepsini antropojenik kökenli iklim değişikliğine bağlamak mümkün olmamakla 
birlikte, iklim değişikliği ekstrem olayların frekansı, şiddeti, alansal dağılışı, süre-
si ve zamanlamasında önemli değişmeler meydana getirmiştir. Küresel ölçekte 
yükselen hava ve özellikle okyanus - deniz suyu sıcaklıkları sıcaklıkla ilişkili eks-
tremlerin, atmosferin nem içeriğindeki artış ise ekstrem yağışların gerçekleşme 
olasılığını arttırmaktadır. BM Afet Riskini Azaltma Ofisi ve Afetlerin Epidemi-
yolojisi Araştırma Merkezi, son 20 yılda kuraklık, sel ve diğer ekstrem olaylar 
ile ilişkili afetlerin, tüm doğal afetlerin yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğu-
nu, bu afetler sırasında toplam 1.3 milyon insanın hayatını kaybettiğini ortaya 
koymuştur. İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Beykoz’da da 2010 yılı yaz 
mevsiminde gözlenen sıcak hava dalgası, 30 Eylül 2018 ve 31 Ekim 2019 ta-
rihlerinde gözlenen aşırı yağışlara bağlı sel ve taşkınlar buna örnek gösterilebilir. 

Bu çalışmada Beykoz ve yakın çevresinde 1950-2019 döneminde ekstrem 
sıcaklık ve yağış değerlerinde gözlenen değişim ve eğilimler incelenmiştir. Bu 
amaçla Beykoz ve yakın çevresinde yer alan meteoroloji istasyonlarının günlük 
maksimum/ minimum ve günlük yağış gözlemlerinden yararlanılmıştır. Beykoz 
ve Beykoz/Anadolu Feneri istasyonlarının gözlem süreleri son 6 yıl ve sadece 
yağış rasatları ile sınırlı olup klimatolojik analizlerin yapılması için uygun değil-
dir. Bu nedenle Beykoz’a en yakın konumda yer alan Sarıyer meteoroloji istas-
yonunun gözlemleri esas alınmıştır. Çalışmada, Dünya Meteoroloji Örgütünün 
Klimatoloji Komisyonu ve Sektöre Özel İklim İndisleri (Commission for Clima-
tology -CCl) Expert Team on Sector-specific Climate Indices-ET-SCI) tarafın-
dan geliştirilen tüm dünyada ekstrem hava ve iklim olaylarının tanımlanması-
nı sağlayan indislerden sekiz indis seçilmiştir. Bunlar, Don Olaylı Gün Sayıları 
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(günlük minimum sıcaklığın < 0 °C altında olduğu gün sayısı), Soğuk Dönem 
Süresi (en az 6 ardışık gün boyunca günlük minimum sıcaklığın 10. persantilin 
altında olduğu gün sayısı), Sıcak Dönem Süresi (en az 6 ardışık gün boyunca 
günlük maksimum sıcaklığın 90. persantilin üzerinde olduğu gün sayısı), Sıcak 
Hava Dalgaları (sayı, frekans, süre), Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı (günlük yağış 
şiddetinin >= 10 mm gün sayısı), Çok Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı (günlük yağış 
şiddetinin >= 20 mm gün sayısı), 1 Günlük Maksimum Yağış Şiddeti (yıl için-
de bir günde düşen maksimum yağış miktarı) ve 5 Günlük Maksimum Yağış 
Şiddeti (yıl içinde toplam 5 günde düşen maksimum yağış miktarı) indisleridir.

Hesaplamalarda ClimPACT2 yazılımından yararlanılmıştır. İstasyonların sı-
caklık ve yağış ekstremlerine ait dizilerdeki artma veya azalma yönündeki olası 
eğilimlerini belirlemede, basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Reg-
resyon katsayısının istatistiksel anlamlılığı (n-2) serbestlik dereceli “Student t 
testi” ile sınanmıştır. 

Yapılan analizler, Beykoz ve yakın çevresinde hem sıcaklık hem de yağış 
ekstremlerinin son 70 yılda değiştiğini göstermektedir. Sıcaklık ekstremleri göz 
önüne alındığında, don olaylı gün sayıları ve soğuk dönem sürelerinde azalma 
eğilimi, sıcak dönem süreleri ile sıcak hava dalgalarının sayı, frekans ve süre-
lerinde istatistiki olarak anlamlı olmak üzere belirgin artışlar belirlenmiştir. Sı-
cak hava dalgaları gibi sıcaklık ekstremlerinin, 2000’li yıllardan sonra dramatik 
bir şekilde yükseldiği görülmektedir. Benzer şekilde 1990’lı yıllardan itibaren 
daha belirgin olmak üzere yağış şiddetinde anlamlı artış eğilimleri gözlenmek-
tedir. 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 yükselmiştir.

Küresel sıcaklık artışının bugünkü düzeyinde ya da üzerinde sürmesi, büyük 
olasılıkla, iklim sisteminde 21. yüzyıl süresince 20. yüzyılda gözlenenden daha 
büyük birçok değişikliklere neden olacaktır. Bu durum, içinde bulunduğumuz 
yüzyılda Beykoz ve yakın çevresinde ekstrem hava sıcaklıkların frekansının ve 
süresinin daha da artacağını göstermektedir. Yüksek sıcaklık ekstremlerindeki 
artışın, insan konforunu olumsuz etkileyeceği açıktır. Bu durum yılın sıcak döne-
minde soğutma gün sayıları ve buna bağlı enerji tüketiminin de artacağı anla-
mına gelmektedir. Beykoz’da 30 Eylül 2018 tarihinde 53,8 mm günlük maksi-
mum yağışın yol açtığı sel ve taşkın örneğinde olduğu gibi orta ölçekli konvektif 
sistemlerin birkaç saat içinde bıraktığı şiddetli günlük yağışlardaki artış eğilimi 
Beykoz ve yakın çevresinde sel ve taşkın riskini daha da artırmaktadır. Yüksek 
sıcaklık ve yağış ekstremlerinde gözlenen artış eğilimi gözetilerek kamusal hiz-
metlerin planlanması ve ileriye dönük önlemlerin alınması önerilmektedir

Anahtar Kelimeler: Beykoz, İklim değişimi, Sıcaklık ekstremleri, Ekstrem gün-
lük yağışlar
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Beykoz ve Çevresinde Ziraat Özellikleri

Doç. Dr. Erol KAPLUHAN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

İstanbul’un bir ilçesi olan Beykoz; Çatalca-Kocaeli bölümünün Kocaeli Ya-
rımadası batısında yer almakta olup; batıdan İstanbul Boğazı, doğudan Şile 
ilçesi, kuzeyden Karadeniz ve güneyden de Çekmeköy, Üsküdar ve Ümraniye 
ilçeleri ile çevrelenmiştir. 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 paralel ve meridyenleri arasında yer almaktadır. Bey-
koz, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasının kuzey kesiminde Küçüksu Deresi 
ile Anadolu Feneri arasında yer almakta olup 31273 hektarlık yüzölçümü ile 
İstanbul’un dördüncü büyük ilçesidir. İlçenin İstanbul Boğazı’ndaki kıyı uzunlu-
ğu 25.6 km ve Karadeniz kıyısı 15.3 km’dir.

Beykoz sahip olduğu bu konum ve doğal ortam potansiyeli nedeniyle olduk-
ça uzun bir yerleşim tarihine sahiptir. 1930 yılına kadar Üsküdar’a bağlı olan 
Beykoz bu tarihte ayrı ilçe olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapı-
lan sanayi ağırlıklı çalışmaların etkisiyle fabrikaların çoğalması sonucu, iç göç 
ile hızla büyüyen Beykoz genelde işçi kesimin tercih ettiği yerleşim yeri olması-
na rağmen, son yıllarda üst gelir seviyesinden yoğun talep görmektedir. Günü-
müzde ilçe “Boğazın incisi” olarak adlandırılmaktadır. Beykoz’da günümüzde 
yerleşimin genelde Boğaz kıyılarında yoğunlaştığı ve iç kesimlere doğru gidil-
dikçe köy yerleşmelerinin 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 Karade-
niz ikliminin karışımı olan “Geçiş Tipi İklim” etkilidir. Yazlar, Akdeniz kadar sıcak 
olmamakla birlikte Karadeniz kadar yağışlı değildir. Beykoz ve çevresi başta 
kestane, meşe, gürgen, ıhlamur, kayın, kızılağaç ve fındık ağaçlarından oluşan 
doğal orman örtüsüyle kaplıdır.

19. Yüzyıl’ın başlarına kadar güzellikleri, sessizliği ve yeşillikleriyle anlatı-
larda önemli bir mesire yeri olarak yer alan Beykoz ve çevresi Tanzimat son-
rası devlet eliyle başlatılan sanayileşme çabalarının görünürlük kazandığı ilk 
mekânlardan birisi olmuştur. Kâğıt, deri, çuha, mum, cam gibi o dönem ön-
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celikle ihtiyaç duyulan pek çok maddenin imal edildiği fabrikalar bu bölgede 
art arda kurulmuştur. Çoğunluğu devlet tarafından kurulan bu “fabrika-i hü-
mayunlar” sayesinde Beykoz ve çevresi Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk sanayi 
havzasından birisi haline gelmiştir. İlçenin geniş alana yayılan doğu ve kuzey 
bölümlerinde orman alanları, askeri alanlar, köyler ve tarım alanları bulunmak-
tadır. Kentsel yerleşime alanı ise, İstanbul Boğazı’na paralel olarak, Paşabahçe 
ile Anadolu Kavağı arasındaki kesimi kapsamaktadır. Bu haliyle, İlçe 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 mahalleye dönüştürülen yerleşimlerin nüfusları düşüktür. Elmalı Ma-
hallesi orman içine sonradan yerleşilerek oluşmuş köy niteliğinde olup, Kara-
deniz köyleri özelliğini taşır. İlçe nüfusunun büyük bölümünü Beykoz’a bölge 
dışından iç göçle gelen vatandaşlar oluşturmuştur. Yaşanan aşırı iç göç so-
nucunda birçok yerde doğal bitki örtüsünün yok edilmesi ile yerleşim alanları 
meydana gelmiştir Yer şekillerinin de engebeli olması plansız yapılaşmanın se-
beplerinden biridir. Arazi mülkiyeti genellikle orman ve hazineye ait olup, şahıs 
mülkiyetindeki arazilerin sınırlı olması ve büyük parseller içermesi yüzünden 
işgallerle konut alanı haline dönüştürülmüştür. Eski yerleşim alanı olarak Mer-
kez, Yalıköy, Paşabahçe, Anadolu Hisarı, Kanlıcanın bir kısmı müstakil ve eski 
tip konut tarzını koruyabilen mahalleler arasındadır.

Anadolu Yakası’nda Şile ve Beykoz ilçelerine ait yerleşmelerden; Bahadır, 
Bıçkıdere, 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 birin-
ci derecede ekolojik tarım potansiyeli olan alanlar olarak belirlenmiştir.

Bölgenin toprağı ziraat açısından ele alınacak olursa genelde ormanın dı-
şındaki toprakların tamamı ziraat yapmaya uygundur. Toprağın büyük çoğun-
luğu 2. Sınıf ve 4. Sınıf topraklardır. Ömerli Köyü civarı 1. Sınıf, Cumhuriyet 
Köyü ve civarı 4. Sınıf toprak, Polonezköy civarı 2. Sınıf toprak, M.Şevketpaşa 
Köyü ve civarı 4. Sınıf topraktır. Yukarıda belirtildiği gibi bu toprakların hemen 
hepsinde ziraat yapılmaktadır veya yapılmaya müsaittir. Bölgenin en önemli 
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vadisi Riva Akarsuyunun aktığı vadidir. Riva çayı bölgenin en önemli akarsu-
yudur ayrıca 100km’lik uzunluğu ile İstanbul’un en uzun akarsuyudur. Bölgede 
bulunan yaklaşık 950 hektarlık tarım alanının dağılımı: 461 hektar sulu mut-
lak 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 
ilçesinde ve çevresindeki sahalarda ziraat faaliyetleri ve özelliklerini ortaya 
koymaktır. Ayrıca bu çalışmayla Beykoz ve çevresinde ziraat faaliyetleri; ana 
eğilimleri ve değişimleriyle, ilçenin dününe ve bugününe ışık tutacak ve ge-
leceğinin planlamasına katkı sağlayacak çerçevede ele alınmıştır. Çalışmada 
başta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, geçmiş dönemde yapılmış ça-
lışmalar olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan faydalanılmış ayrıca çalışma sa-
hasında yapılan arazi çalışmaları ile ziraat sahaları ve özellikleri yerinde tespit 
edilmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Beykoz, Ekonomik Faaliyetler, Ziraat Faaliyetle-
ri, Tarım Alanları
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Sanayisizleşme Sonrası Hemşehri Dernekleri: 
Beykoz Örneğinde Bir “Tampon Mekanizma” Tartışması

Esen KAYGUSUZ
İstanbul Üniversitesi Siyaset Sosyolojisi YL Programı

Sosyolojinin temel inceleme konularından biri toplumsal yapıların değişimi-
dir. Bu çalışmalarda kır-kent, geleneksel-modern, cemaat-cemiyet gibi birbirine 
zıt kategorilerden oluşan ikiliklerin öne çıkarıldığı görülür. Yapılacak araştırma-
nın odak noktası olan hemşehri dernekleri bu ikili ayrımların bir hâlinden diğer 
hâline geçişin yaşandığı süreçlerde ortaya çıkan kurumlardan biri olarak ele 
alınır. Aynı veya yakın coğrafi bölgelerden gelen kişilerin karşılıklı bağını nite-
leyen hemşehrilik, Türkiye’de 1950’li yıllarla birlikte yaşanan kırdan kente göç 
ve kentleşme sürecinin bir parçası olarak kurumsallaşmaya başlamıştır. Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de sivil toplum kuru-
luşları arasında faal olan 15941 dernekle hemşehri dernekleri tüm derneklerin 
%7,2’sini oluşturmaktadır ve bu derneklerin %53,5’i Marmara Bölgesi’nde bu-
lunmaktadır. Hemşehri derneklerinin nicel olarak kapladığı geniş alan, bir sivil 
toplum kuruluşu olarak çalışılmasını anlamlı kılmaktadır. 

Literatürde hemşehri ilişkileri kentleşme süreci ve yoğun iç göç bağlamında 
ele alınmaktadır. Nüfus artışı ve aynı süreçte tarımda makineleşmeyle topra-
ğın kullanım biçimlerindeki değişim kırsal bölgedeki iş gücüne duyulan ihtiyacı 
azaltmaktadır. Bundan dolayı iş olanakları fazlalığı ve gelişmiş hizmet sektö-
rü sanayi kentlerine olan göçün esas unsurunu oluşturmaktadır. Göçle birlikte 
kentlerde kurulan hemşehrilik ilişkileri; göç edenlerin kente yerleşme ve kentte 
yerlileşme sürecinde sosyal destek ve dayanışma ağları geliştirmesiyle güçlen-
meye başlamıştır. Bu doğrultuda hemşehri derneklerinin, göç eden bireylerin 
kente uyum sağlamasında üstlendiği rollerle bir “tampon mekanizma” olarak 
kentlerde var olduğunu vurgulayan çalışmalara dikkat çekilebilir. Kavramı lite-
ratüre kazandıran Mübeccel Kıray, tampon mekanizmaları durmaksızın devam 
eden değişim sürecinde toplumsal yapıdaki dengenin korunması adına beliren 
kurum ya da ilişkiler olarak tasvir etmekte ve yumuşak bir geçiş sağladıktan 
sonra bu mekanizmaların ortadan kalkacağını ifade etmektedir. Bir tampon 
mekanizma olarak özellikle kahvehanelerde enformel olarak ortaya çıkan hem-
şehrilik ilişkilerindeki dayanışma ve sosyal hizmet işlevinin göç eden ilk nesil 
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için tampon mekanizma olduğu vurgulanmaktadır. Bireylerin kentlileşmesiyle 
işlevini kaybedeceği düşünülen hemşehrilik ilişkileri, ilk neslin ardından ku-
rumsallaşmaya başlamış ve bu yapıların kültürel, siyasal ve ekonomik amaç-
ların ortaklığı ile hemşehrilerin bağları güçlenmiştir. Yapılan çalışmalardaki 
çıktılara göre artık kente yerleşen bireyler, dernekler aracılığıyla geldikleri kül-
türü kentlerde koruma ve yaşatma amacını taşımaya başlamıştır. Bu noktada 
hemşehri dernekleri hem kıra ait görülen özellikleri sürdürme gayesi hem de 
kümelendikleri çevreyi genişletmedikleri için göç sonrasında bireylerin kent-
lileşmesinin önünde bir engel olduğu varsayımında bulunulmuştur. Fakat bir 
yandan da güncel veriler ışığında aslında genç neslin hemşehri derneklerine 
katılımının az olduğu ve memleket kültüründen ziyade kent kültüründe yetişti-
ği belirtilmektedir. Kültürel fonksiyonun yanı sıra çıkar grubu olarak işlev gör-
meleriyle siyasal bir aktör olarak sivil toplumda varlığını sürdürdüğü ve özel-
likle yerel siyasette etkin rol aldığını belirten çalışmalar mevcuttur. Buradan 
hareketle iç göçle birlikte ortaya çıkan sorunlara karşı görevi toplumsal yapıyı 
dengede tutmak olan hemşehri dernekleri, göçün yoğunluğunun azalması ve 
bireylerin kente uyum konusunda daha az sıkıntı yaşamasıyla birlikte tampon 
rolünü kaybetmesine rağmen varlığını sürdürmektedir.

Araştırmanın saha kısmının yürütüleceği Beykoz, yalnızca Türkiye’de yaşa-
nan iç göç ve araştırmanın odağındaki hemşehri ilişkilerinin gözlemlenebile-
ceği bir alan olmayıp aynı zamanda iktisadi, demografik ve kültürel yapısıyla 
farklı sorular sormaya imkân tanımaktadır. Kent merkezine uzaklığıyla kendi 
içine kapalı bir ilçe olan Beykoz, 19. yüzyıldaki ilk sanayileşme hamlelerinden 
itibaren sahip olduğu fiziki şartların uygunluğuyla fabrikalaşmanın yoğun gö-
rüldüğü yerlerden biridir. Beykoz’daki hızlı nüfus artışının en önemli sebeplerin-
den birisi özellikle cumhuriyetin ilanından sonra yapılan sanayi yatırımlarıyla 
açılan Paşabahçe Şişecam, Sümerbank Deri ve Kundura gibi fabrikaların ol-
duğu söylenebilir. Sanayilerdeki iş olanaklarının fazla olması, kırsal bölgelerde 
geçim sıkıntısı yaşayan kişileri ilçeye yönlendirmiş ve böylece Beykoz Türki-
ye’deki sanayileşme ve kentleşmenin seyrinin takip edilebileceği bir bölgeye 
dönüşmüştür. Ne var ki 1999’da Kundura ve 2002’de Şişecam fabrikalarının 
kapatılması ve özelleştirilmesiyle Beykoz bir sanayi bölgesi olarak işlevini yi-
tirmiştir. Buna rağmen yıllarca aldığı göçlerle demografik olarak Türkiye’nin 
her ilinden izler taşımaya devam etmektedir. 2019 TÜİK verilerine göre toplum 
nüfus 248260 kişidir. İçlerinde nüfusun % 31’ini oluşturan 77152 kişinin nü-
fusa kayıtlı olduğu il İstanbul iken, nüfusun çoğunluğu İstanbul dışındaki ille-
re kayıtlıdır. Ayrıca Beykoz’daki sivil toplum kuruluşlarının %22’sini hemşehri 
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dernekleri oluşturmaktadır. Bunların ışığında Beykoz örneğinde demografik 
özellikler dikkate alındığında hemşehri derneklerinin işlevlerini tartışma imkâ-
nı doğmaktadır. Bu araştırmada bilhassa sanayileşmiş bölgelere yönelik yoğun 
göçle karşımıza çıkan hemşehrilik ilişkilerinin, 1990 sonrasında sanayi fonk-
siyonunu yitiren bir bölge olan Beykoz’da değişen veya değişmeyen rollerinin 
ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca fabrikalarda çalışan, sonrasında emekli 
edilen çalışanlar göz önüne alınarak 1990 sonrasında dernek üyelerindeki de-
ğişim sorgulanacaktır. 

Araştırmada nitel yöntem kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapıla-
caktır. Hemşehri derneği üye ve yöneticilerinin 1990’lı yıllarla birlikte sanayi 
faaliyetlerine son verilmesinin ardından hemşehrilik örgütlenmelerindeki de-
ğişime ilişkin deneyimleri ve bu deneyimlere dair algıları keşfedilmeye çalışı-
lacaktır. Araştırmanın evrenini Beykoz’da bulunan hemşehri derneklerinin üye 
ve yöneticileri oluşturmaktadır. Yaklaşık 10-13 kişiden oluşması öngörülen ça-
lışma grubunda cinsiyet dengesi gözetilmeye çalışılacak, 30 yaş altı ve üstü 
yetişkinlerle görüşülerek deneyimlerde yaş odağında bir karşılaştırma olasılı-
ğı incelenecektir. Veriler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanacaktır. 
Mülakat formu hazırlanırken uzman görüşlerine başvurulacaktır. Mülakatlar 
katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirilecektir. Görüşmeler katılımcıların izinlerine 
bağlı olarak ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınacak, sonrasında kayıtlar deşifre 
edilecektir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulacaktır.
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Modernleşen Osmanlı Cam Üretimi: Paşabahçe Şişe Fabrikası

Doç. Dr. Fatih DAMLIBAĞ
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

19. Yüzyılda Beykoz cam üretimi alanında önemli gelişmelere sahne ol-
muştur. III. Selim döneminde Mehmet Dede, İtalya Venedik’e giderek opal cam 
yapım tekniğini öğrenmiştir. 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 olmuştur. 
Bu tesiste Beykoz işi fincan, sürahi, gülabdan ve vazo benzeri cam kaplar yapıl-
mıştır. Beykoz’daki cam alanındaki ikinci tesis İncirköy Cam ve Kristal Fabrikası 
olmuştur. Fabrika 1845 yılında Mustafa Nuri Paşa tarafından kurulmuştur. Fi-
nansal zorluklar sebebiyle fabrika ertesi sene 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. 

Beykoz’da camcılık alanında yapılan 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 imtiyazla buhar makine-
si kullanarak cam eşyalar üretecektir. Sonrasında Mişon Levi, Avusturya va-
tandaşı Modiano ile ortak olmuştur. Bu imtiyazın talep edilmesi ve fabrikanın 
kurulmasında, cama olan talepteki artış önemli bir yer edinmiş olmalıdır. II. Ab-
dülhamid döneminde sanat eseri vasfından çok, teknik amaçlı camlara ihtiyaç 
vardı. Gaz lambaları için ısıya dayanaklı kırılmaz cam lazımdı. Büyük pencere-
ler yapmak için büyük ve sağlam camlar gerekmekteydi. Diğer yandan esnafın 
da cam talebi başlamıştı. Örneğin belediye işkembecilerin işkembelerini camlı 
dolaplarda satmalarını şart koşmuştu. 

İmtiyaz Mukavelenamesi

1) Osmanlı vatandaşı ve tüccar olan Mişon Levi, makine ile cam eşyalar 
üretecektir. Mişon Levi bu fabrikada her çeşit gaz lambası şişesi, eczacı süra-
hisi, 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 



44

Servi Burnu arasında bir yer hedeflemiştir. Kendisine 10 senelik bir imtiyazla 
ruhsat verilmiştir. 

2) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren 10 sene boyunca, İstanbul ve çevre-
sinde bu tarz üretim için kimseye ruhsat verilmeyecektir. 

3) İmtiyazın verildiği tarihten itibaren sekiz ay içerisinde fabrika inşasına 
başlanacaktır. Bundan bir sene sonraysa, fabrikada şişe imalatına geçilmelidir. 
Şayet bir sene geçtikten sonra imalata başlanamazsa veya imalata başlansa 
bile üretim durdurulursa ve ayrıca bu tarz bir üretim için talipli ortaya çıkarsa, 
imtiyaz geçerliliğini kaybedecek olup yeni isteklilere ruhsat verilebilir.

4) Bu fabrikada hammadde olarak kullanılacak şişe toprağı Beykoz ve ha-
valisindeki devlet topraklarında bulunursa, imtiyaz sahibi bunu ücretsiz olarak 
kullanmak hakkına sahiptir. Şayet hammadde için kullanılacak bu arazilerin 
devlet tarafından satılması gerekirse, bu arazileri bedeli karşılığıyla imtiyaz 
sahibinin öncelikle satın almak hakkı olacaktır. Fakat fabrika hammaddesini 
özel mülk olan arazilerden temin edecek olursa, ilgili arazinin sahibinin onayını 
almak zorundadır.

5) Bu fabrikanın kuruluşu için ilk defa olarak Avrupa’dan getirtilecek ma-
kine 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 yurtdışına 
satılacak ürünleri de gümrük resminden muaf tutulmuştur. Fakat suiistimalle-
ri 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 arasın-
dan seçilecektir. 

7) Bu fabrikada eski şişe atölyelerinde yapılmakta olan pul şişeler üretilme-
yecektir. Fakat bu eski şişe atölyeleri, yeni kurulacak bu fabrikanın mamullerini 
taklit ederek kristal olmamak şartıyla pul şişeler üretebilir. Bu tarz bir üretime 
yeni kurulacak fabrikanın müdahale hakkı olmayacaktır. 

Saul Daniel Modiano fabrikanın sermaye sahibidir. Kendisi Selanik’te doğ-
masına rağmen, genç yaşlarından itibaren İtalya’da yaşamıştır. 1873’te Tries-
te’de kurduğu sigara kâğıdı fabrikasının ürünlerini Osmanlı Devleti de dâhil 
pek çok ülkeye ihraç etmiştir. Sonrasında Paşabahçe’deki şişe fabrikasını kur-
muş olup, bölgenin kalkınması ve camcılığın gelişmesine önemli katkı sağla-
mıştır. Modiano Şişe Fabrikası dört cam fırınına sahip olup, 600 civarında işçi 
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istihdam etmekteydi. Bu işçilerin 100 tanesi Avusturya İmparatorluğu’na ait 
Bohemya ve Styria bölgelerinden gelmişti. Fabrikanın etrafında yerleşim bi-
rimleri ve bir okul bulunmaktaydı. 

İmtiyaz mukavelenamesinin altıncı maddesi, istihdamın Osmanlı vatandaş-
ları arasından seçilmesi için konulmuştur. Osmanlı Devleti ülke içinden temin 
edilemeyen kalifiye elemanların, yurtdışından getirtilmesini makul görmüştür. 
Fakat diğer elemanlar Osmanlı vatandaşları arasından seçilmelidir. Bu husus 
fabrikanın işçileri arasında sorun çıkarmıştır. Paşabahçe Şişe Fabrikasına altı 
adet Avusturyalı işçi alınmıştır. İşe alınan bu işçiler sonrası, Anadolu’dan gel-
miş bazı işçilerin işine son verilmiştir. 24 Mart 1909 gecesinden itibaren bütün 
işçiler bu işten çıkarmaya karşı destek grevine başlamıştır. Fabrikanın sahipleri 
Avusturya konsolosluğuna durumu bildirmişlerdir. Beykoz Kaymakamı Asım 
Bey Zaptiye Nezaretine gönderdiği telgrafla, ertesi gün fabrikaya yeteri kadar 
kuvvet gönderilmesini talep etmiştir. 

Paşabahçe Şişe Fabrikası 1913-1915 Sanayi İstatistiklerine göre faaliye-
tini sonlandırmıştı. Bu istatistiklere göre Modiano’nun 1885’te Paşabahçe’de 
kurduğu bu tesis, yüzlerce işçi çalıştıran büyük bir şişe fabrikasıydı. Fabrikanın 
faaliyetine son verme gerekçesi olarak, şiddetli yabancı rekabeti ve hammad-
delerin yabancı ülkelerden getirilme mecburiyeti ortaya konulmuştur. Fakat 
Modiano’nun müttefik olan Avusturya vatandaşı olması, yabancı rekabetini 
biraz arka plana atmalıdır. Savaşın sebep olduğu hammaddeye ulaşım ve ti-
caret sıkıntıları, faaliyetinin durdurulmasında daha gerçekçi bir sebep olarak 
görülmektedir. Bu fabrika 1922 yılında, Tekel İçki Fabrikası’nın inşası sırasında 
yıktırılmıştır.
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Beykoz Halvetî Tekkeleri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KÖSE
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

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 kadılıkları tekkelerin en yoğun inşa edildiği yerlerdi. Bu kadılıkların 
merkezlerinden uzaklaştıkça tekkeler sayıca azalmaktaydı. Anadolu yakasında 
Üsküdar’dan sonra en fazla tekke Beykoz’da inşa edilmişti. İlçede 1925 yılı-
na kadar faaliyet göstermiş on civarında tekke yapısı bulunmaktaydı. Bunlar 
arasında Halvetî tekkeleri de önemli bir yere sahipti. Hâfız Mehmed Efendi 
Tekkesi, Şeyh Süleyman Efendi Tekkesi ve Macar Kalesi Zâviyesi, Halvetîliğin 
Beykoz’da temsil edildiği tarikat yapılarıydı. Şeyh Ataullah Tekkesi ise sadece 
belli bir dönem Halvetîliğe bağlı olarak hizmet vermişti. 

Tebliğimizde bu tekkelerin kuruldukları yerler, kuruluş tarihleri, kurucuları, 
postnişinleri, zikir günleri, geçirdikleri tamirler, yenilemeler ve devlet tarafın-
dan buralara yapılan yardımlar hakkında bilgiler verilecektir
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Beykoz’un Turizm Coğrafyası: Potansiyel ve Değerlendirme

Prof. Dr. Füsun BAYKAL
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Bir yerin potansiyelini saptamak, “var olan ancak bilinmeyen, kullanımda 
olmayan gizli tarafları ortaya çıkarmak” demektir. Aynı zamanda potansiyel, 
“güç” anlamına geldiği için saptama, bir gücü açığa çıkarma işlemidir. Turizm 
potansiyelinin bilinmesi, bir coğrafi mekânın turizme uygun kaynaklarını orta-
ya çıkardığı gibi aynı zamanda önemli handikapların üstesinden gelmeye ve 
yanlışlardan kaçınmaya da yardım etmektedir. Turizmin potansiyelinin araş-
tırılması, onu her ölçekteki planlama çalışmalarının ilk adımı ve vazgeçilmezi 
yapmakta, ancak kurallara uygun biçimde saptamanın yapılmaması birtakım 
sorunları da beraberinde getirmektedir. Sözgelimi yalnızca arz çekiciliklerine 
dayalı bir potansiyel araştırması yeterli değildir. Çünkü “nerede ne var” şeklin-
de basit bir veri derlemesi, saptamanın yalnızca küçük bir parçasıdır. Bir yerin 
turizm potansiyeli tam ölçülmeden başlatılan girişimler, şu olumsuz sonuçlara 
yol açabilmektedir: Doğal çevre üzerinde zincirleme olumsuz etkilerin ortaya 
çıkması; turizme tek yönlü bağımlılık doğması (ekonomik yapının çökmesi, ye-
rel kültürel yozlaşma vd.); doğru turistik ürünlerin seçilmemesi; turizmi geliştir-
me stratejilerinin yanlış belirlenmesi; yatırımların atıl kalması; bölgesel kalkın-
ma projelerinin amaçlarından uzaklaşması; ve sürdürülebilirliğin riske atılması. 
Görüldüğü gibi turizm potansiyelini doğru bilmenin önemi çok büyüktür. Tu-
rizm, bir sistem olarak düşünülmeli, sistemi oluşturan tüm elemanların ayrı ayrı 
potansiyelleri belirlenmeli ve en sonunda bir teşhise (sentez) varılmalıdır. Po-
tansiyel saptama iki aşamalıdır: Birincisi analiz (arz, talep, pazar ve rekabet), 
ikincisi sentezdir. Arz analizi; Doğal ve kültürel çekicilikler, hizmet olanakları, 
turizm eğitimi, halkın görüşü, talep analizi; hedef pazarlara göre potansiyel 
turistlerin özellikleri, pazar analizi; hedef pazar ülkeleri ve pazarda yenilikler, 
rekabet analizi; rekabet gücü, haksız rekabet, işbirliği-güçbirliği, potansiyel 
rakipler vd. konuların araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bütün bu analizlerin 
arkasından onların yorumlanması, diğer ifadeyle teşhis aşaması gelmektedir. 
Teşhis, analizlerin sentezlenmesidir. Bu aşamada güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar 
ve riskler ortaya konulmalıdır (SWOT analizi).

Bu çalışmanın amacı iki yönlüdür: Birincisi; turizm coğrafyası yaklaşımıyla 



48

Beykoz ilçesinin turizm potansiyelini ana hatlarıyla saptamak ve turizmin mev-
cut durumu ile karşılaştırmak, ikincisi; hem ilçenin potansiyelini hem de dünya-
daki turizm eğilimlerini göz önüne alarak bugünden yarına nasıl değerlendiril-
mesi konusunda bazı önerilerde bulunmaktır. Bu bir anlamda Beykoz’da turizmin 
yol haritasını çizmeye yardımcı olmaktır. Çalışma; sosyal bilimler dahilinde nitel 
araştırma yöntemi ile hazırlanmış ve üç tür nitel araştırma gerçekleştirildiği için 
yöntemi “Çoklu Nitel Araştırma” olarak da adlandırmak mümkündür. Araştırma 
desenleri şunlardır: coğrafi alan araştırması, örnek olay araştırması (durum çalış-
ması, vaka araştırması, case study) nedensel ve ilişkisel karşılaştırma. Potansiyel 
saptamanın metodolojisinde; AB LEADER Programı çerçevesinde 1996 yılında 
hazırlanan bir yayın referans alınmıştır. Çalışmanın tasarımı; amaç ve yönteme 
bağlı kalınarak şu şekilde oluşturulmuştur: ilçe turizm potansiyelinin ana hatla-
rıyla saptanması; turizmin mevcut durum analizi; potansiyel ve mevcut durumun 
karşılaştırılması; Dünya’daki turizm eğilimleri, Türkiye’ye, İstanbul’a ve Beykoz’a 
yansımaları; Beykoz Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı, 2014-2023 İstanbul 
Bölge Planı (İSTKA) ve İstanbul İli Tabiat Turizmi Master Planı 2013-2023’ü dik-
kate alarak Beykoz’da turizmin geleceği hakkında yorumlarda bulunmak. 

Beykoz turizmi hakkında ilk verilere internetteki web siteleri ve pdf kay-
naklardan erişilmiştir. Daha detaylı verilere ulaşmak üzere 2020 Eylül ayında 
Beykoz’da bir coğrafi alan araştırması planlanmıştır. Çalışmaya hazırlık aşa-
masındaki ilk tespitlerimize göre; ilçenin doğal ve kültürel çekicilikleri farklılık, 
çeşitlilik ve özgünlük yapısıyla üst düzeyde, hizmet olanakları kısmen yeterli, 
talep ve pazar açısından güçlü potansiyele sahip, rekabet avantajları da çok 
sayıdadır. Bu yüksek potansiyele ve ilçenin marka değerlerine karşılık gelişen/
gelişmekte olan turizm türleri ise oldukça sınırlıdır: kıyı turizmi, inanç turizmi, 
ekoturizm ve kırsal turizm. Turizm potansiyelinin doğru kullanılarak ilçe turiz-
mine performans kazandıracak pek çok turizm türü ve çeşitli aktiviteler hayata 
geçirilebilir: kültür turizmi, nostalji turizmi, üçüncü yaş turizmi, gençlik turizmi, 
deneyimsel turizm, eğitim çiftlikleri ve çiftlik turizmi, agroturizm, kamp-karavan 
turizmi, macera turizmi, gastronomi turizmi, doğa ve kültür rotaları, ekomüze 
vd. Bütün bu öngördüğümüz turizmle ilgili yeniliklerin başlatılabilmesi, başarılı 
şekilde yönetilebilmesi ve sürdürülebilir olabilmesi için şu iki girişim çok önem-
lidir: ilçede turizmle ilgili kurumsal ve STK’lar düzeyinde örgütlenmeye gidilme-
si; turizm için bir stratejik ve eylem planının yapılmasıdır. Örgütlenme ve planla-
mayı işlevsel kılacak anahtar kelimeler ise: program, proje, izleme ve kontroldür.

Anahtar Kelimeler: Turizm potansiyeli, rekabet gücü, örgütlenme, plan, proje, 
Beykoz
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Beykoz Ormanlarının Ekolojik Özellikleri ve Ekosistem 
Hizmetleri

Prof. Dr. Hüseyin Barış TECİMEN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

Bu çalışma ile Beykoz ilçesi çevresinde bulunan ormanların genel ekolojik 
özelliklerinin bir değerlendirilmesi yapılmış ve ormanların sunduğu ekosistem 
hizmetleri bakımından, ormanların sürekliliği incelenmiştir. Beykoz ve çevresin-
de yer alan orman alanları 6839 ha’dan oluşmaktadır. Beykoz, tarihi yapısı, doğal 
güzellikleri, İstanbul boğazına 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 gürültüsünden uzak kalmayı tercih eden toplumun yüksek ge-
lirli kesimleri için de orman alanlarına yakın yerlere yapılan villa yaşamı sürmek 
isteyenlere de cevap verebilmektedir. Toplumun bu talepleri ise orman alanla-
rı üzerinde baskı yaratmaktadır. 2B kanunu ile orman dışına çıkarılarak iskâna 
dönüşen alanlar ve doğal alanlar içinde kurulan etkinlik bahçeleri, Beykoz or-
manlarının, koruma-kullanma dengesini bozabilmektedir. Bu çalışma ile, orman 
ekosistem hizmetlerinin orman koruma kullanma ilişkileri bakımından ve Beykoz 
ormanlarının ekolojik özellikleri bakımından bir değerlendirmesini yapmayı he-
deflemiştir

Anahtar Kelimeler: Ekosistem hizmetleri, koruma-kullanma dengesi, kent or-
manları, kuzey ormanları
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Yerleşim Planlaması ve Kaynak ve Kent Sürdürülebilirliği 
Açısından Beykoz’un Jeolojisine Bir Bakış

Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Afetsellik ve yer kaynakları bağlamında Beykoz’un jeolojisi İstanbul’un gene-
linden önemli ölçüde farklılıklar sunar. Bunların birincisi afetsellik bağlamında 
olup, Beykoz’un Marmara Denizi içinden geçen ve Dünyanın en önemli deprem 
üreten faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay (KAF) zonuna diğer ilçelerine 
göre daha uzak ve bu nedenle de daha güvenli bir alanda bulunmasıdır. Bununla 
birlikte, KAF öncesi öncesi Beykoz’dan Sarıyer’e geçen bir fay hattının var ol-
duğunu 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 zayıf zemin ko-
şullarının deprem dalgalarının ortamda daha uzun bir süre kalmasına ve bu nedenle 
de deprem şiddetinin daha de artmasına neden olmaktadır. Bu tür zemin koşulların-
dan önemli biri Rüzgarlıbahçe – Kavacık - Otağtepe hattı üzerinde yaklaşık 10 met-
re kalınlığında eski nehir çökelidir ve bu alüvyonlar yataya yakın konumlu bir şapka 
şeklinde görülürler. Bu bölgede yapılan fore kazık uygulamlarında temel kayaya 
inmeyen fore kazıkların inşaat öncesi çöktüğü ve ciddi bir zemin iyileştirme soru-
nun neden olduğu görülmüştür. Bu bölgede yapılacak yapılarda kazık temellerin ya 
alttaki kireçtaşlarına kadar çakılması veya alüvyon dolgunun ve altındaki ayrışmış 
killi kireçtaşı kesiminin tamamen kaldırılması gerekecektir. Benzer önlemler Bey-
koz’daki nehir yataklarına yakın zeminlere yapılacak yapılarda da alınması gerekir. 

Beykoz’un İstanbul genelinden ikinci bir jeolojik - kaynak özgünlüğü ise Bey-
koz’un çok değerli kaynak sularına sahip olmasıdır. Beykoz’un lezzetli fakat düşük 
debili su kaynakları (Çubuklu, Akbaba, Sırmakeş) Üst Ordovisyen- Alt Siluriyen 
yaşlı kuvarsitlerden (eski plaj kumları) ve daha bol ancak daha düşük nitelikli su-
ları da Devoniyen yaşlı kireçtaşlarından (Onçeşme, Anadolukavağı) boşalmakta-
dır. Beykoz’un bu su kaynaklarının gelecekte de akması kuvarsitler ve kireçtaşları 
üzerine inşaat, yol vb. mühendislik yapısının yapılmasının sınırlanmasına bağlı 
olacaktır. Kireçtaşı ve kuvarsit içine sızmayı engelleyen uygulamalar, kontrolsüz 
sondajlar ve tüneller geçmişte yaşanan yersel kaynak kurumalarının daha da art-
masına ve kaynak suyunu kaybetmiş bir Beykoz oluşmasına sebep verebilir. Ko-
ruma tedbirleri yanında, yer altı sularının beslenmesi için kireçtaşları ve kuvarsit-
lerin bulunduğu alanların yapay beslenmesi de yapılabilir. En azında çatı sularının 
bu alanlarda açılacak sondajlarla yer altına verilmesi (Örneğin Alman Üniversitesi 
ve Nun Okulları çatı sularının Onçeşme’yi besleyen kireçtaşları içine verilmesi) 
yer altı sularının, dolayısıyla kaynakların gücünü ve ömrünü arttıracaktır.
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Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketinin Kuruluşu ve İçme Suyu Temin 
Projesi: Göksu Bendi (1888-1894)

Prof. Dr. İlhami YURDAKUL
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü

 

Küresel ısınma, hızla artan nüfus ve kirlenme nedeniyle dünyanın kullanı-
labilir su kaynakları giderek azalmaktadır. Su savaşları, aslında, endüstriyel 
devrimle beraber başlamış olup bugün de uluslararası ölçekte devam etmek-
tedir. Modernleşme ve endüstrileşmeyle birlikte geleneksel şehirlerin kalıpları 
ve şehirlerin nüfusu da büyük ölçüde artmıştır. Bu nedenle şehirlerin içme suyu 
ihtiyacının karşılanması için yeterli miktarda içilebilir suyun bulunması, taşın-
ması ve dağıtılması için finansman, teknoloji ve uzman iş gücüne ihtiyaç var-
dı. Bu yüzden de uluslararası sermayeye, bilgiye ve teknolojiye sahip şirketler, 
hükümetlerin ve belediyelerin karşılayamadığı bu hizmetlere talip oldu. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti de özellikle daha çok teknik 
bilgi ve yatırım finansmanı gerektiren hizmetleri yap-işlet-devret modeliyle ba-
tılı şirketlere ihale etti. Bu arada özellikle yatırım yapma arzusunda olan batılı 
müteşebbisler de projelerini hayata geçirip önemli gelirler elde etmeye çalıştı. 
Bu iş alanlarından biri de genel olarak büyük şehirlerin içme suyu ihtiyacının 
karşılanması idi. 

Osmanlı Devleti’nin büyük şehirlerinde bulunan geleneksel su sistemleri 
eskimiş, yapılan onca plan ve gayrete rağmen bakım ve onarım çalışmaların-
dan beklenen netice alınamamıştı. Bu yüzden de özellikle büyük şehirlere su 
temini organizasyonu yabancı şirketlere ihale edildi. Bu bağlamda gelişmiş 
teknoloji, teknik personel ve sermayeye sahip büyük batılı şirketler İstanbul’un 
içme suyu ihtiyacını karşılamak için peş peşe projeler üreterek sermayelerini 
daha da büyütmek istedi. İstanbul’da tarihî yarımada ile Galata ve Beyoğlu ta-
rafının su ihtiyacının karşılanması amacıyla 1873 yılında Dersaadet Su Şirketi 
kuruldu. Şirketin getirdiği Terkos ve ona bağlı derelerin suyu da İstanbul’un Ru-
meli yakası için hemen hemen yegâne su kaynağı oldu. 1931 yılında devletin 
istemesi halinde satın alma hakkının doğması üzerine Dersaadet Su Şirketi’nin 
kamulaştırılmasına karar verildi. Aralık 1932’de imzalanan antlaşmayla kamu-
laştırılan şirket, Ocak 1933’te İstanbul Sular İdaresi’ne devredildi. 

İstanbul’da geleneksel içme suları sahiplik bakımından mülk sular ve vakıf 
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sular, kaynakları bakımından ise yüzey suları, menba suları, kuyu suları, sarnıç 
suları vb. şeklinde sıralanabilir. Roma ve Bizans devrinde İstanbul’un Rume-
li yakasına içme suyu temin için suyolları yapılmıştı. Ancak Üsküdar-Kadıköy 
bölgesinin içme suyu ihtiyacının temini için böyle bir suyolu projesi yapılma-
mıştı. Osmanlı döneminde ise vakıf sular ve mülk sular niteliğinde yüzey suları, 
menba suları ve kuyulardan bölgenin içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. 19 yüz-
yılda 10.000 civarında sokağın olduğu İstanbul’da yaklaşık 600.000 su kuyu-
su, 15.000 sokak çeşmesi ve 1.500 ev sarnıcı vardı. 

19. yüzyılda İstanbul’da her sokakta 1-2 çeşmenin, her evde bir iki su kuyu-
sunun ve yaklaşık 10 evden birinde ev su sarnıcının bulunduğu geleneksel su 
temin vasıtalarının tasfiye surecine girdi. Bu bağlamda şehrin yüksek mevkile-
rine su temini için kullanılan “su terazileri” yerine “buhar makinesi”, kuyu açma-
da “kazma-kürek” yerine “tulumbalı burgu” kullanımı gibi teknolojideki değişim 
başladı. Mahallenin en önemli nirengi noktalarından sokak çeşmesinin yerine 
evlerin kapılarına su saatlerinin takıldığı, ücretsiz sokak çeşmelerinden akan 
vakıf suları yerine de suyun parayla evlere satıldığı büyük dönüşüm yaşandı. 

İstanbul’un Anadolu yakasının su ihtiyacının temini için de 1888 yılında ve-
rilen imtiyaz kapsamında Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi kuruldu. Göksu ve suları 
Riva’ya akan Paşaköy vadisinde bentler yapılarak Kandilli ve Erenköy tarafla-
rına su verilecekti. Bir süre sonra şirketin imtiyaz sahası Boğaziçi’nde Kanlıca 
ve Kadıköy’den Maltepe’ye kadar olan sahayı içine alacak şekilde genişletildi. 
Ayrıca Çamlıca ve Beykoz gibi yüksek mevkilere de su verilmesi için yeni mu-
kavelenameler imzalanarak gerekli çalışmalar yapıldı. 

1893 yılında Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi yap-işlet-devret modeliyle inşa 
ettiği Elmalı Barajı’nda biriktirilen suyu buhar gücü ve su boruları vasıtasıyla 
Üsküdar-Kadıköy bölgesine getirip evlere akıtmıştır. Şirket, getirdiği suyu ev-
lerin kapısına konan saatle para karşılığında halka satmaya başlamıştır. Gele-
neksel su temin vasıtaları olan ücretsiz vakıf suları, menba suları, su kuyuları 
ile sokak çeşmeleri vasıtasıyla temin edilen içme suyunun yerini şirketin yeni 
teknoloji ve tekniklerle inşa edip yaptığı baraj suyunu evlere ulaştırıp parayla 
sattığı Elmalı Suyu almıştır. Böylece şirketin Göksu’da Elmalı Deresi üzerinde 
Elmalı Bendi’ni tamamlayarak buradan temin ettiği suyu İstanbul’un Anadolu 
yakasına verdiği için Rumeli yakasının Terkos suyuna mukabil Anadolu yakası-
nın suyuna Elmalı suyu denildi.

II. Meşrutiyet’in ilanı ve Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda millî bir iktisat 
politikası geliştirme çabaları, dünyanın ekonomik şartları, şirketlerin beklen-
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tileri karşılayamaması ve su ücretlerine yapılan zamlar halkın şirketlere karşı 
hoşnutsuzluğuna neden oldu. Bu süreçte halk ve hükümet ile şirketler arasın-
da meydana gelen bazı anlaşmazlıklar basının gündemine ve yargıya taşındı. 
1937 yılında Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi de diğer yabancı şirketlerin kamulaş-
tırılma sürecinde olduğu gibi benzer gerekçelerle kamulaştırıldı ve bir yıl sonra 
İstanbul Sular İdaresi’ne devredildi. Osmanlı derinde kurulup Cumhuriyet dev-
rinde kamulaştırılan şirketin faaliyetleri iki farklı devir ve rejim politikalarının 
izahı bakımından da önemlidir 

Bu bildiride Beykoz’da bir bent inşası ile İstanbul’un Anadolu yakasına içme 
suyu getirilmesi için yabancı sermayeli Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi’nin kurul-
ması, imtiyaz verilmesi, imtiyaz sahasının genişletilerek ve yeni mukavelelerle 
Beykoz gibi daha yüksek mevkilere de su getirilmesi incelenecektir.
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Doğan Yarıcı’nın Anlatılarında Bir Mekân Olarak “Beykoz”

Arş. Gör. İlker ASLAN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Beykoz, jeopolitik olarak geçmişten günümüze İstanbul’un önemli bir bölge-
si olmuştur. Bu bölge, sadece jeopolitik önemi bakımından değil, kültürel olarak 
da şahsına münhasır bir anlam taşımaktadır. Bunun neticesinde Beykoz’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 karak-
termişçesine eserlerine taşımışlardır. 

Beykozlu bir yazar olan Doğan Yarıcı (d. 1967) gerek kısa ve uzun öyküle-
rinde gerekse de romanlarında kimi zaman dolaylı yoldan kimi zamansa doğ-
rudan Beykoz’a yer vermiştir. Her şeyden önce bir mekân olarak Beykoz, Doğan 
Yarıcı’nın edebiyatını etkileyen, o edebiyata yön veren en önemli unsurlardan-
dır. Beykoz, Doğan Yarıcı’da durağan bir figür değildir. Bahçeleriyle, korularıy-
la, çayırlarıyla, fabrikalarıyla, kahvehaneleriyle ve belki de hepsinden önemlisi 
Beykozlularla, Beykoz’un sakinleriyle sürekli hareket halinde olan; canlı ve di-
namik bir öğedir. Beykoz bazen nostaljik bir unsur olarak “ben buradayım” der; 
bazense zamanın ötesinde bir imge olarak var olur. Bu varoluş, Beykoz’un ade-
ta bir roman karakteri yapılarak konuşturulmasına vesile olur Doğan Yarıcı’nın 
anlatısında. Kendi ifadeleriyle “İstanbul’da fakat İstanbul’dan da İstanbul’a da 
çok uzak” bir mekândır Beykoz. Bugünkü terminolojik ifadeyle “İstanbul’un ya-
vaş şehri (cittaslow)” aslında Beykoz’dur. Yarıcı’nın anlatısında bu yavaşlık, bir 
hareketsizliğe değil; kendi içinde bir harekete dönüşür. Kimi zaman denizin ve 
balıkçıların durmak bilmez çabasında görülür bu hareket, kimi zamansa Bey-
koz çayırını dolduran Beykozluların çığlıklarında. 

Doğan Yarıcı’nın her ne kadar öykü ve romanlarında Beykoz’a bir gölge, bir 
imge olarak rastlamak mümkün olsa da onun metinleri arasında Beykoz’un en 
görünür olduğu eseri, bizzat Beykoz’un kendisi için kaleme almış olduğu ve 
2013 yılında yayınlanan “Her Aşk Gibi Yarım” adlı romanıdır. Her Aşk Gibi Ya-
rım’da Beykoz, en ince ayrıntısına kadar görünür ve kendini var eder. Eser, ger-
çek bir hikâyeden yola çıkılarak yazılmış, dilin ve anlatının temel olanaklarının 
dışına çıkılarak hazırlanmış bir romandır. Romanın esin kaynağı, bizzat Doğan 
Yarıcı’nın eşinin dedesi olan Orhan Sunder’dir. Yarıcı’nın da romanı ithaf ettiği 
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Sunder, Beykoz Kundura Fabrikası’nın 1950’lerde idari müdürü olarak görev 
yapmıştır. 1950’lerin yokluk döneminde fabrikada tutkal yapımı için pozitif 
filmler kullanan Sunder’in hikayesi, sadece Beykoz’daki bir fabrikanın zorluk-
larla dolu işleyişini göstermesi bakımından değil; aynı zamanda Türkiye’nin de 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında geçtiği sıkıntılı dönemleri görmek bakımından 
önem teşkil etmektedir. Öte yandan, edebiyatın teknik imkanlarının genişçe 
kullanıldığı Yarıcı’nın hikayesinde, yazarın bizatihi kendisi dışında bir de anla-
tıcı vardır ki bu da Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından, kendisi de bir Bey-
kozlu olan Sadri Alışık’tır. Sonuç olarak Her Aşk Gibi Yarım, Beykoz’un farklı 
yönleriyle vücut bulduğu bir eser olarak görülebilir.

Bir röportajında “Beykoz, İstanbul’un taşrasıdır, Beykozlular İstanbullu de-
meden önce Beykozluyuz derler” ifadelerini kullanan Doğan Yarıcı, bunun as-
lında bir yokluğa, itilmişliğe, kenarda kalmışlığa değil; belli değerlerin, yaşam 
biçimlerinin, gündelik hayat pratiklerinin farklılığına işaret ettiğini söyler. Bey-
koz, gerek gerçekten de coğrafi olarak İstanbul’un “merkez” diyebileceğimiz 
bölgelerinin dışında kalması, gerekse de günümüzde belli ulaşım imkanlarının 
sınırlı olması sebebiyle Yarıcı’yı doğrulayan bir profil çizer. Her ne kadar günü-
müzde Beykoz belli birtakım sosyoekonomik değişimlere açık bir şekilde dö-
nüşse de hala Yarıcı’nın romanlarına da konu olan sıkı insani ilişkilerin varlığını 
koruduğu, işçilerle yerli halkın iç içe olduğu bir profil sergiler. Yarıcı’nın anlatısı-
na konu olan da bu ilişkileri var eden, İstanbul’un dışında ama hayatın bir hayli 
içinde olan Beykoz’dur. 

Beykoz’un, coğrafi olarak İstanbul’un böylesi dışında olmasına rağmen 
edebiyata konu olması, onun aslında sosyokültürel olarak ne denli önemli ve 
zengin bir mekân olduğunun da göstergesidir. Tanzimat’tan bugüne Beykoz, 
dönüşerek ve farklılaşarak da olsa edebiyattaki şahsına münhasır yerini koru-
muştur. Bu bağlamda Doğan Yarıcı’nın edebiyatına etki eden ve aynı zamanda 
malzeme olan Beykoz’u da bir mekân olmanın ötesinde, canlı ve dinamik bir 
karakter olarak görebiliriz. Beykoz, bu çerçevede, kendi yerelliğinin sınırları-
nı aşarak bir İstanbul resmi sunması açısından dikkate değer bir öğe olarak 
incelenmeli ve Yarıcı’nın edebiyatındaki Beykoz imgesi de bu bakış açısıyla 
değerlendirilmelidir. Bu anlatılanlar ışığında çalışmamızda Doğan Yarıcı’nın 
öykü ve romanlarından yola çıkarak Beykoz’un nasıl anlatıldığı, bir mekân ve/
ya karakter olarak nasıl var olduğu, metinlerden alıntılanacak pasajlarla örnek-
lendirilerek açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Doğan Yarıcı, Roman, Öykü, Türk Edebiyatı
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Beykoz (İstanbul) İlçesi’nde Sanayinin Gelişimi, Dağılışı ve 
Yapısal Özellikleri

Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Ekonomisi genellikle tarımsal üretime dayalı olan Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda öne çıkan bir diğer sektör olarak da sanayi, daha çok küçük imalat ve 
lonca meslek gruplarına bağlı olarak atölyeler şeklinde çalışmaktaydı. Osman-
lı’da 18. yy.’ın ilk çeyreğinden başlamak üzere sanayileşme çabaları başlamış 
(özellikle 19. yy.’da) ve işletmeye açılan sanayi tesisleri daha çok devlet işlet-
meleri şeklinde kendini göstermiştir. Makine ve teçhizatı çoğunlukla yurtdı-
şından getirilerek Fabrika-ı Hümayun ismiyle kurulan fabrikaların hemen ta-
mamı öncelikle ordunun ve payitahtın ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmete 
açılmıştır. Kaynaklardan 19. yy.’da devlete ait kurulan fabrika sayısının 150 ile 
160 arasında olduğu ve bu fabrikaların da yaklaşık % 65’inin İstanbul ve yakın 
çevresinde kurulduğu bilinmektedir. Bu dönemde İstanbul ve çevresinde hiz-
mete açılan işletmelerin yaklaşık %15’i İstanbul’un nispeten uzağında Beykoz 
ve çevresinde kurulmuştur. Bu çerçevede araştırma alanı olarak belirlenen ve 
İstanbul’un güzide ilçelerinden biri olan Beykoz, 19. yy. başlarından itibaren 
devlet eliyle fabrikasyon işletmelerin açıldığı ve yoğunlaştığı önemli alanlar-
dan biri olmuştur. Osmanlı Dönemi’nde sanayi tesislerinin Beykoz’da kurulma-
sında; buradaki Küçüksu, Göksu, Çubuklu, Riva, Tokat gibi derelerin taşıdığı 
önemli miktarda su varlığının, bu derelerin taşıdığı ve biriktirdiği kil oranı yük-
sek, kırmızı renkli alüvyonların, neojen yaşlı silis ocakların ve çevredeki orman-
lardan sağlanan odun ve kereste varlığının etkisi göz ardı edilemez. Bu su ve 
hammadde kaynakları varlığı ile dönemin yetkililerinin Beykoz’u tercih etmele-
ri, burada sanayi açısından bir başlangıcı oluşturmuş ve Beykoz, İncirköy, Çu-
buklu, Paşabahçe imalathanelerin ilk kurulduğu semtler olarak belirmiştir. Bu 
kapsamda 19. yy.’ın başlarında III. Selim döneminde Beykoz ve çevresinde ilk 
kurulan fabrikalar; Beykoz Kâğıthanesi (1802-1804), Beykoz Çuha Fabrikası 
(1805), Beykoz-İncirköy Cam ve Porselen Fabrikası ve Beykoz Deri ve Kundu-
ra Fabrikaları olmuştur. Daha sonra II. Mahmut döneminden sonra gerek dev-
let eliyle, gerekse özel teşebbüs ve yabancı ortaklıklarla Beykoz ve çevresinde 
çeşitli sektörlerde sanayi işletmeleri açılmıştır. Bu tesislerin bazıları çeşitli se-
beplerle çok uzun ömürlü olamamış, bazıları da Cumhuriyet sonrası neredeyse 
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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 İlçesi’ndeki sanayileşmenin tarihsel gelişimini ve bu gelişimin 
nedenlerini, yapısını ve sektörlerin dağılımını belirlemektir. 2017 yılı verileri iti-
bariyle 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 sektörlerde 123 sanayi işletmesinde toplam 6914 kişi ça-
lışmaktadır. 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 ve-
riler kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Beykoz, Sanayi, Sanayileşme
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Beykoz ve Çevresinde Yer ve Yerleşme Adlarının 
Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Günlük yaşam başta olmak üzere birçok alanda kullanılan yer adları (topo-
nimi), milletlerin önemli kültürel değerlerinden birini oluşturur. Yer adlarının 
bu niteliği, esasında insanın üzerinde yaşadığı coğrafyanın özelliklerini çok ya-
kından tanımasıyla ilgilidir. Çünkü mekânın iyi tanınması oranında yer adları 
özgünlük kazanır, kültürel bir değere ve kimliğe dönüşür.

İnsanın en büyük eseri olan şehirler, belirli bir mekân üzerinde kurulur ve 
gelişme gösterir. Bu mekânı teşkil eden dağ, tepe, ova, vadi, kısık, sırt, bayır, 
yokuş, falez ve burun gibi çeşitli topografik elemanların yanı sıra sular (akarsu, 
pınar, göl, deniz) ve bitkiler, kısaca fiziki coğrafyanın konusu teşkil eden bü-
tün unsurların, şehrin veya herhangi bir yerleşmenin kuruluşu, planlanması, 
gelişimi, fonksiyonları, arazi kullanımı, toplum yaşantısı ve kültür değerlerinin 
oluşumunda önemli rolleri bulunur. Hatta zamanla şehir ile üzerinde yer aldığı 
topografya birbiriyle özdeş hale gelir. Diğer taraftan göç alan, farklı fonksiyon-
lara ve kültürel değerlere sahip olan şehirlerde beşeri coğrafyanın çeşitli alan-
larıyla ilgili önemli etkiler de söz konusu olur. Böylece şehir dokusunda dağ, 
tepe, bayır, pınar, dere, mahalle, semt, cadde, sokak, okul, park, meydan, durak 
vb. tanımlanan çok sayıdaki unsur, coğrafyanın etkisinde kalarak şekillenir ve 
adlandırılır. Bunun doğal bir sonucu olarak şehir yerleşmeleri, yer adları ba-
kımından çok zengin coğrafi üniteler haline gelir. Her bir yer adı ise, coğrafi, 
tarihi, kültürel ve toplumsal ilişkileri ve yansımalarıyla şehri ve onun kimliğini 
teşkil eder.

Yer adları, şehir mekânında ortak toplum hafızasını oluşturması ve ortak 
kimliği göstermesi bakımından da önemli bir işleve sahiptir. Yer adları bir nevi 
şehrin hafızası, yani belleğidir. Şehrin tarihi boyunca şahit olduğu önemli olay-
ları, bünyesinde yetiştirdiği kişileri, düşünceleri, ideolojileri, hâkim gücü, siya-
sal akımları, kültürel unsurları, göçleri, çeşitli ekonomik faaliyetleri ve benzer-
lerini mekâna verilen adlarla bizlere ve gelecek nesillere hatırlatır. Bu yönüyle 
yer adları şehrin farklı dönem ve özelliklerini yansıtan birer belge niteliği taşır.



59

Bildiride ilk önce harita, plan, arşiv belgesi, Osmanlı dönemine ait çeşitli 
defterler (tahrir, temettuat, muhasebe, vakıf vb.) başta olmak üzere farklı kay-
naklardan ve yerinde yapılan gözlemlerden bazı yer ve yerleşme adları belir-
lenmiştir. Bu bağlamda özellikle mümkün olduğunca erken Osmanlı dönemi 
kaynaklarından yararlanılmaya çalışılmıştır. Böylelikle Beykoz ilçesinde yer 
adlarının şekillenişinin ve değişiminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Daha 
sonra bu yer adları coğrafya sistematiğine uygun bir şekilde sınıflandırılmış, 
kökeni ve anlamı konusunda açıklayıcı nitelikte özlü bilgiler verilmiştir. Konu-
nun oldukça kapsamlı olduğu dikkate alınarak bu bildiride özellikle Beykoz (Be-
ğkoz) ve mahalle adlarının üzerinde durulmuştur. Kuşkusuz bazı yerleşme ve 
yer adlarının kökeninin ve anlamının bugün için açık bir izahı yoktur ve bazı 
bilgilerin de doğruluk derecelerini kesin olarak anlamak mümkün değildir. Bu 
da çalışılan konunun bir özelliğidir.

Anahtar Kelimeler: Toponimi, Yer adları, Beykoz, İstanbul
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Yakın Zamanların Beykoz’u

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Mekânın tarih için önemi büyüktür. Tarihi, bir bilgi alanı olarak tarih yapan 
temel unsurdan biri mekândır. Beykoz, yakın zamanlar Osmanlı tarihinde, sa-
dece bir mesire, İstanbul halkının hava değişimi yeri değil, aynı zamanda pek-
çok hadiseye tanıklık etmiş, ev sahipliğinde bulunmuş bir mekân; pekçok yalı 
ve köşkün bulunduğu bir sayfiyedir. Yakın çağlarda Beykoz, Şehremaneti’ne 
bağlı bir kaza merkezidir. Burada bir padişah köşkü, bir askeri dabakhane ve 
bir askeri kışla bulunmaktadır. 3. Selim devrinde Beykoz asayiş sorunları ile 
ön plandadır. Asayişin ihlalinde yeniçerilerle beraber bölgede eşkıyanın yağ-
macılığı da görülür. 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılışından sonra İstanbul, 
tabiatıyla Beykoz, asayiş bakımından rahat bir nefes alacaktır. 

Sultan 2. Mahmud devrinde Beykoz, daha çok Ruslarla yapılan Hünkâr İs-
kelesi Anlaşması ile bilinir. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı sıra-
sında Mısır kuvvetleri, Nizip’te Osmanlı ordusunu mağlu edecek ve Kütahya’ya 
kadar gelecektir. Çaresiz 2. Mahmud, Rusya’ya yardım talebinde bulunacak, 
Rus kuvvetleri Boğaz’a, Hünkar Çayırı’nda ordugah kurarak, yeleşecektir. Os-
manlı Devleti, Rusya’nın bir an önce İstanbu’u terki için, Osmalı aleyhine olmak 
üzere Ruya ile 1833’te bir antlaşma imzalayacaktır. Görüşmeler, Beykoz’da, 
Yalıköyü kısmında Beykoz Çayırı/Hünkâr 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 saldırı-
ya uğradığı zaman Rusya karadan ve denizden yardım edecek; Boğaz’dan iste-
diği 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 edildiği mekânlar olmuştur. Abdülhamid’in doğum ve tahta çıkış yıldö-
nümlerinde; Abdülhamid’in emriyle, Boğaz’ın her iki yakası kontrol edilmek-
tedir: Yalılar, köşkler; yıldönümü şenliklerine ne kadar ilgilidirler, şenliklere ne-
şekilde iştirak etmektedirler. Testin konusu budur; yalı/köşk/hane kandillerle 
“fevkalade donatılmışsa” sahibi Sultan’a fevkalade bağlıdır. 

Genel olarak İstranbul’da, özel olarak Beykoz’da kim kimle buluşmaktadır; kimin 
evinde toplantı düzenlenmektedir? Sultan Abdülhamid Devri için önemlidir. Basit, 
sıradan sebeplerle yapılan gözetlemeler değildir elbette. Arka planı önemlidir.
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Temettuat Kayıtlarına Göre Beykoz’un Tarihi Coğrafyası

Doç. Dr. Mehmet BAYARTAN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Yerleşmelerin sahip olduğu özellikler, zamanın ve mekânın farklılıklarına göre 
ve bu farklılıkların yaratmış olduğu çeşitliliklerle izah edilir. Toplumsal ihtiyaçla-
rın oluşması ve karşılanması, çevrenin ortaya koymuş olduğu imkânlar çerçeve-
sinde gerçekleşir ve ölçülür. Çevrenin doğal şartları beşeri şartlarla şekillenir, bu 
suretle mekân özellikleri çok farklı anlamlar yüklenir. Bunların izahı, toplumların 
mekânı zamanın şartlarına göre kullanması sonucunda ortaya çıkan hususiyet-
lerin 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 tanımlayışı olarak top-
lumsal hafızanın önemli aktarıcısıdırlar. Şehir hayatının geçmişine ait izlerine, 
bir başka deyişle mirasına sahip olması da bu açıdan önemli bir katma değer 
olarak düşünülmektedir. Geçmişin bilgi ve belgeleri günümüzde devam etme-
yen 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 borçludur. Zira geçmişin 
sonuçları, bugünün oluşmasında önemli sebepler olarak değerlendirilmelidir. 
Şüphesiz bunu tek bir bakış açısıyla izah etmemiz sözkonusu değildir. Bu ne-
denle bazı izahların yapılabilmesinin ancak uzmanlık alanlarıyla mümkün ola-
bileceği düşünülmektedir. 

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

Geçmişte yaşananlar, günümüzden çok farklı olarak görünse de esasen 
bugün ve geleceğin hazırlayıcısı yani bir anlamda geçmiş olmazsa bugün ve 
gelecek de olamaz. Geçmişe sahip çıkmak bize geleceğimizi kazandırır. Bu 



62

nedenle insan faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, esasen geçmişin özelliklerine 
atfedilmelidir. Olumlu gelişmelerin izah kadar olumsuz olayların da izahını geç-
mişte aramak gerekmektedir. Son derece geniş bir alana yayılan ve çok önemli 
bir yere sahip olan geçmişin değerlerini iyi değerlendirmek ve izah etmek bu 
açıdan büyük bir değer taşır. 

Geçmişe ait hususiyetlerin izah edilmesinde mekânla olan ilişkisini ortaya 
koymak, birçok meselenin aydınlatılmasında önemli bir yer teşkil eder. Bunun 
bilimsel 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 ara-
larında farklılıklar arzetmesinden kaynaklanır. Nitekim toplumsal ihtiyaçlar, 
çeşitli iç ve dış kaynaklı etkilerle oluşan farklılıklar, teknolojik gelişmeler gibi 
önemli etkenlerle de değişimleri meydana getirmektedir. Yeryüzündeki toplum-
sal farklılıklar, kültürle bütünleştirilerek zaman ve mekâna bağlı olarak edilir. 

Geçmişte meydana gelen her olay, kendi zamanının ve mekânının biçim-
lendirdiği bir sürece dayalı olarak gelişir ve izah bulur. Etkileri ve kalıcılığı ise, 
olayın derinliğine bir başka deyişle bilginin yayılışı, katma değeri ve toplumun 
hafızasına yerleşmesi ve aktarılmasına bağlıdır. Bu nedenle her kültür, bir an-
lamda döneminin özellikleriyle izah edilir. Osmanlı toplumunun biçimlendirdiği 
kültürel değerleri, bugün izah etmenin ancak o dönemin özelliklerini taşıyan 
bilgi, belge ve kültür unsurlarıyla mümkün olabilmektedir. Osmanlı arşivinde 
yer alan belgelerin bu açıdan paha biçilemez bir değeri vardır. Çok farklı amaç-
larla hizmet edebilecek çok çeşitli belgelerin ve defterlerin yer aldığı arşiv içe-
risinde, 600 yılı aşkın süreçte Osmanlı dönemine ait bilgi ve belgelerin birçok 
hususiyetin izahını mümkün kılmaktadır. 

19. yüzyıl Osmanlı toplum ve kültür tarihinin aydınlanmasında değerli kat-
kılar sunan ve 19. yüzyılın ortalarına denk gelen bu dönem içerisinde ekono-
mik, sosyal ve kültürel hususiyetleriyle ilgili değerli bilgilerin yer aldığı temet-
tuat defterlerini incelemek suretiyle Beykoz’un 1840’lı yıllardaki durumunun 
izah edileceği bu çalışmada Tarihi coğrafya esaslarına dayalı olarak nitel ve 
nicel araştırma yöntemleri kullanılacaktır. Bu suretle Beykoz’un 19. yüzyıl or-
talarında ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dair şartları ortaya koymak, bu 
çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Tarihi Coğrafya, Temettuat, 19. Yüzyıl, Osmanlı
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Beykoz Şehri

Doç. Dr. Mehmet BAYARTAN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Beykoz, İstanbul Boğazı’nın kuzey ucuna yakın bir mevkide ve İstanbul şe-
hir merkezine en uzak konumda yer almaktadır. Hemen belirtmek gerekmek-
tedir ki, yerleşim tarihi itibariyle, doğu Roma, Bizans ve Osmanlı gibi, üç impa-
ratorluğa başkentlik yapmış İstanbul’dan; daha eski bir yerleşmedir. Neolitik’e 
kadar inen ve devamlı iskân edilen Beykoz; şehir coğrafyası açısından çok ilgi 
çekici özelliklere sahiptir. 

Her şeyden önce Beykoz; İstanbul Metropolitanının bir ilçe merkezidir. Yak-
laşık 250.000 nüfusun yaşadığı ilçe, 313 km2 genişliğinde bir alanı kapsamak-
tadır. Beykoz, aynı adı taşıyan ilçenin, aynı zamanda idare merkezi durumunda-
dır (Göney, S.-2019:25). Eski bir belediye, eski bir idarî merkez, deniz ulaşımı, 
odunculuk, balıkçılık, mangal kömürcülüğü, kaynak suyu ticareti, çeşitli sebze 
ve meyve satıcılığı vs. gibi çok çeşitli iktisadî hizmetleri kendinde toplamış, 
Osmanlı imparatorluğunun 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 itiba-
ren bu büyük sanayi tesislerinin Beykoz’u terketmeleri, kuşkusuz Beykoz sakin-
lerini iktisadî bakımdan güç durumda bırakmış olabilir. Fakat mutlaka Beykoz 
alternatif iktisadî faaliyetleri bularak, coğrafî çevreye daha uygun ve duyarlı 
hizmetlere yönelecektir.

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 yakasında başta sahil yolları ile üç köprünün kurulması, Marmaray’ın işlet-
meye açılması, deniz ulaşımını sağlayan yelkenli ve kürekli teknelerin yerine, 
önce kömürlü, daha sonra mazotla çalışan gemilerin ikame edilmesi; Boğaz 
ulaşımında köklü değişikliklerin oluşmasına zemin hazırlamış bulunmaktadır. 

Beykoz şehri denildiğinde hemen bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Her şey-
den önce bu müphem durumun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bey-
koz şehri; kuşkusuz Beykoz ilçesi içinde ve onun idarî merkezi durumundadır. 
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Ancak kendisine idarî bakımdan bağlı bulunan Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca 
ve Anadoluhisarı şehirlerinden farklı bir yerdedir. Keza Kandilli, Çengelköy, 
Beylerbeyi ve Kuzguncuk da, şehir coğrafyası esaslarına göre, şehir niteliğine 
sahiptir ve Üsküdar ilçesine idarî bakımdan bağlı bulunmaktadır. Şehir coğ-
rafyası bakımından herhangi bir yerleşmenin şehir veya köy halinde tanım-
lanmasını belirleyen bazı kriterler bulunmaktadır. İstanbul Boğazı’nın her iki 
yakasında, Sarıyer, Büyükdere, Yeniköy, İstinye, Emirgan, Rumelihisarı, Bebek, 
Arnavutköy, Beşiktaş gibi; Üsküdar, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Anadolu-
hisarı, Kanlıca, Çubuklu, Paşabahçe ve Beykoz da kendi içinde şehir durumun-
dadırlar. Eskiden bu yerleşmeler köy statüsünde 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 duru-
munda 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 Kocaeli illeri dahilindeki köyler, idarî bakımdan bağlı bulunduğu ilçe 
belediyelerine bağlı birer mahalle statüsü kazanmıştır. Bu itibarla Beykoz şehri 
45 mahalleye ulaşmış ve bu husus karmaşayı daha da arttırmış bulunmaktadır. 

Halbuki şehir coğrafyası açısından Beykoz şehri; Beykoz Merkez Mahal-
lesi, Yalıköy Mahallesi’ni içine alan eski bir iskân çekirdeğinin oluşturduğu 
yerleşmeye; 50’li yıllar sonundan sonra eklenmiş Ortaçeşme ile Çamlıbahçe 
mahallelerinin teşkil ettiği bir yerleşmeye tekabül etmektedir. Türkiye İstatistik 
Kurumunun 2018 senesi nüfus verilerine göre, Merkez Mahallesi’nin nüfusu 
5.920 (nüfus yoğunluğu 1.672 kişi/km2), Yalıköy Mahallesinin nüfusu 5.304 
(5.251 kişi/km2), Ortaçeşme Mahallesinin nüfusu 7.869 kişi (9.596 kişi/km2) 
ve Çamlıbahçe Mahallesinin nüfusu 6.333 kişiden (12.924 kişi/km2) oluşan 
(Göney, S.-2019:25) ve toplam 32.017 nüfusun barındığı yerleşme, şehir coğ-
rafyası esaslarına göre, esas Beykoz şehrine tekabül etmekte olup, bu çalışma-
nın da temelini teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Şehir, Yerleşme, Şehir Coğrafyası, Mahalle
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Şeyh Abdurrahim Nesib Efendi’nin Divançesi

Mehmet Cemal ÖZTÜRK
MEB Uzman Öğretmen

Doç. Dr. Melek KAHRAMAN DİKMEN
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Raûfiliğin Pîri; Hz. Pîr Nûreddîn-i Cerrâhî ile pîrdeş olan Seyyid Ahmed 
Raûfî 1068/1657’de Üsküdar’da doğmuş, tahsilden sonra Kapıağası müder-
risliğine tâyîn olmuştur. Köstendilli Ali Alâaddîn Efendi’ye intisâb ederek icâzet 
alan Seyyid Ahmed Raûfî, Üsküdar-Salacak’taki, Yemen Fâtihi Gāzi Sinân Paşa 
Câmiî’nin imam ve hatipliği ile o civârdaki âsitânesinde şeyhlik yapmıştır.

1170/1757’de irtihâl ederek Sinânpaşa Câmiî hazîresine defnedilen Sey-
yid Ahmed Raûfî’nin Dîvân’ı, Kurretü’l-Uyûn isimli bir risâlesi ile Şerh-i Kasîde-i 
Bânet Suâd isimli şerhi vardır. Kaynaklarda yirmi kadar halifesi olduğu belirtil-
mektedir. Halvetiliğin Ramazaniye şubelerinden olan Raûfiyye’ye ait sadece 
dört tekke vardır. Bunlar da Üsküdar’daki âsitâne ile, Beykoz Hâfız Efendi, Ye-
niköy İsmail Efendi ve Rumelihisarı’ndaki Karabaş tekkeleridir.

Beykoz Hâfız Efendi Tekkesi

Beykoz ilçesi, Merkez mahallesi, Karacaburun caddesi (günümüzde Kelle 
İbrahim) üzerinde Şeyh Hâliz Mehmed Efendi, 1173/1759 târihinde Halvetî 
tekkesi olmak üzere yaptırılan tekke, takriben 1932/33 yıllarında yol genişlet-
mek için yıktırılmış, hazîresi günümüze intikal etmiştir. 

Tekkede on şeyh, postnişinlik yapmıştır: 1) Hâfız Mehmed Efendi 
(i.1208/1793), 2) Ahmed Niyazî Efendi (i.1219/1804), 3) Abdurrahim Nesîb 
Efendi (i. 1219/1815), 4) Rızâ Efendi (i.?), 5) Yahyâ Efendi (i.1247/1831), 6) 
Ahmed Necmeddîn Efendi (i.1264/1847), 7) Es-Seyyid Eş-Şeyh El-Hâc Meh-
med Tevfik Efendi (i.1301/1893), 8) Hâfız Ahmed Raûfî Efendi (i.1316/1898), 
9) Yahyâ Fevzî Efendi (i.1327/1913),10) Hattât Hâfız Ahmed Cemâleddîn 
Efendi (i.1374/1954).

Şeyh Abdurrahim Nesib Efendi’nin Divançesi 

Doğancılar, Raûfî Âsitânesi şeyhidir. Hz. Raûfî’nin oğlu şeyh Seyyid Nûrullâh 
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Efendi’nin oğludur. “Pîrzâde’’ diye meşhûrdur. Şeyh Hâfız Mehmed Efendi’nin 
halîfesidir. Beykoz tekkesinde üçüncü şeyh olarak sekiz sene şeyhlik yapmıştır. 
Ayrıca, Yeniköy’deki Şeyh İsmâil Efendi tekkesinde vekâleten şeyhlik yapmıştır.

Özel bir kolleksiyondaki bazı eserler arasında Raûfi Efendi’nin divanının bir 
nüshası da bulunmaktadır. Bu nüshanın es-Seyyid Mehmet Şükri bin İsmail 
tarafından 1297/1880 tarihinden yazılan bir mecmuadan Bursalı Tahir Bey’in 
delaletleriyle istinsah edilmiş olduğu hattatı tarafından 1336/1918 tarihinde 
kaydedilmiştir. Bu nüshanın yarısını Raûfi Efendi’nin divanı oluşurken, diğer 
yarısı ise Raûfizade Abdurrahim Nesib Efendi’nin divançesi olarak kaydedil-
miştir. Yirmi beş sayfada yirmi kadar şiir bulunup, bir tane na’t-i şerif ve bazı 
tarihler de bulunmaktadır.

Beykoz Sempozyumu dolayısıyla bu divançeyi hazırlayarak ilim erbabının 
istifadesine arz etmeyi arzu ediyorum.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Şehir, Yerleşme, Şehir Coğrafyası, Mahalle
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Metropolde Yeni Taşra Temsilleri: Beykoz’da Çekilen Diziler 
Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BALCI
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Amine Kübra COŞKUN
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilimdalı YLÖğrencisi

Taşra, en yalın manası ile merkezden uzaklığı ifade der. Öte yandan bu 
uzaklığın sadece bilindik uzaklık ölçütleriyle oluşturulduğu söylenemez. Eski 
mesafeler ulaşım olanaklarının gelişmesiyle değişirken taşralılık söylemsel 
olarak yeniden üretilmektedir. Günümüzde oluşan metropol ve taşranın söy-
lemleri için İstanbul’un sosyal hayatı kendine özgü karşılaşmalar doğurmak-
tadır. Geçmişten bugüne İstanbul, toplumun tüm renklerini içeren çeşitliliği 
ile siyasal, ekonomik veya kültürel merkez-çevre ayrımlarının odak noktasıdır. 
1950’lerde gurbet kuşlarına yuvalık yapan, 1980’lerde adeta altın olan taş 
toprağı ile uzaktaki hayatları kendine çeken şehir, her metropolde olduğu gibi, 
göç dalgalarının neticesinde günümüzdeki heterojenliğine kavuşmuştur. Söz 
konusu karmaşık süreç kentin kültürel topografyasını da yeniden belirlemiştir. 
İstanbulluluk, İstanbul’un belli semtlerinde yaşamaya aktarılırken kimi semt-
ler de eş zamanlı olarak sakıncalı bir temsile erişmiştir. Ortalama beyaz ya-
kalı yaşam tarzını metropolün güncel ihtiyaçları ve nostaljik mahalle kültürü 
ile birleştiren 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 içselleştirilmesinde kitle 
iletişim araçlarının hayati bir önemi vardır. Bu araçlardan en konvansiyonel 
olanı ise şüphesiz televizyondur. Çoğu evin başköşesini işgal eden televizyon 
ekranı aynı zamanda birçok insanın ben idealinin biçimlenmesine katkı sağlar. 
Öte yandan dijital teknolojilerin gelişmesi ve internet erişiminin kolaylaşması 
ile televizyon izleme pratiği akıllı telefonların ekranlarına geçmiş ve bireysel-
leşmiştir. Gerek ailece gerek bireysel olarak izlensin Televizyonların prime time 
kuşağında anlatılan hikayeler halen her yaştan izleyicinin, Suart Hall’ın deyişi 
ile, “anlam haritalarının” referans noktalarının başında gelmeyi sürdürmekte-
dir. Doğal güzelliği, sıcak mahalle hayatı ve eski Türk filmlerini hatırlatan mima-
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ri düzeni ile temsil edilen Beykoz günümüz dizi sektörünün uğrak yerlerinden 
biridir. Birçoğu reyting rekorları kıran çoğu dizide ilçe, anonim bir mekan olarak 
kullanılır. Sonucunu tahmin etmenin pek güç olmadığı bir kovalamacanın, nos-
taljik bir İstanbul masalının ya da melodramatik bir ayrı dünyalar hikayesinin 
gösteren değeri olarak sahnelenir. Çekilen dizilerin ağırlıklı olarak polisiye, dö-
nem dizisi ve sınıfsal farkların ayırdığı aşk hikayeleri olması oldukça manidar-
dır. İlçenin demografik, ekonomik, kültürel ve mimari özelliklerini yaygın met-
ropol ve kentli söylemiyle merkez-kaç bir ilişki içinde kullanılmaktadır. İlçenin 
gerçek yaşamı merkezdeki güvenlik güçlerin mekânsal, geride kalmış bir dö-
nemi canlandıran zamansal bir kaçış, maddi koşullara kayıtsızlaşılan sınıfsal 
bir kaçış noktası olarak temsil edilmektedir. Merkezdeki hareketlenmelere bü-
tünüyle bağımlı ama dışarda olarak tariflenen bu estetize taşralılık söz konusu 
farklı yapımların ortak noktasıdır. Merkezde olağan yaşamın marjında geçen 
bu hikayelerin 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 imkan 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 değerlendiri-
lecektir. Günümüzde estetize edilen metropol temsilinde üretilen taşralılık im-
geleri Beykoz’da çekilen TV dizileri aracılığında yorumlanmaya çalışılacaktır.
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Beykoz’da Üç Hoca: Osman Akfırat, Şükrü Kibar, İhsan Sedef

Öğr. Gör. Mehmet ERKEN
İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi

İbrahim KİBAR
Lund Üniversitesi Hukuk YL Öğrencisi

Bu çalışmanın amacı Beykoz’da imam ve vaiz olarak görev yapmış üç hoca-
nın hayat hikayelerini, yaşadıkları dönemde Beykoz’un toplumsal hafızasında 
edindikleri yeri ve dönemin İstanbul’undaki diğer hocalar ile ilişkilerini hatırat-
lar, belgeler ve derinlemesine mülakatlar yoluyla ortaya koymaktır. Bu hocalar 
sırasıyla Medineli Hacı Osman [Akfırat] Efendi, İhsan Sedef ve Şükrü Kibar’dır. 
Üç hocadan Osman Akfırat 1928 yılından itibaren, İhsan Sedef ve Şükrü Kibar 
ise 1950’li yıllardan itibaren Beykoz’da imam, müezzin ve vaiz olarak görev 
almışlar, toplumsal hafızada önemli bir yer edinmişlerdir. Bugün Beykoz’da Os-
man Akfırat adına bir kütüphane, İhsan Sedef adına bir park bulunması, bu 
hocaların Beykoz halkı nezdinde edindikleri yeri gösteren işaretlerdir. 

İsimleri toplumsal hafızada olduğu kadar kurumlar nezdinde yaşatılsa da üç 
hocanın hayatları hakkında bilgiler dağınık bir şekilde mevcuttur, hocaların ken-
di aralarındaki ilişki ise akraba ve cemaatlerinde bulunanlar tarafından bilinse 
de kayda geçmemiştir. İhsan Sedef ve Şükrü Kibar teyze çocuklarıdır ve Bey-
koz’a geldiklerinde hem Medineli Hacı Osman Efendi’den hem de İstanbul’daki 
muhtelif hocalar ile arkadaşlık kurmuş yahut dersler almışlardır. Çalışmamızın 
amacı bu üç hocanın biyografilerini ele aldıktan sonra, hem kendi aralarındaki 
ilişkiyi, hem İstanbul’daki diğer hocalar ile ilişkilerini hem de en önemlisi, bir 
cami hocası ve vaiz olarak toplumla kurdukları ilişkiyi ortaya koymaktır. 

1881 yılında Medine-i Münevvere’de dünyaya gelen Hacı Osman Efendi 
on yedi yaşında dini eğitimini ilerletmek amacıyla İstanbul’a gelmiş ve burada 
medrese tahsilinin ardından hoca olmuştur. Tevhid-i tedrisat kanunu’na kadar 
devam ettirdiği Fatih dersiamlığı vazifesi sonrasında vefat yılı olan 1967 yılına 
kadar Beykoz’da imamlık vazifesi yapmış, aynı zamanda İstanbul’un farklı ca-
milerinde vaazlar vermiştir. Bu nedenle sadece Beykoz değil İstanbul halkı nez-
dinde maruf bir vaizdir. Çalışmada, hocanın vaazları, hutbeleri ve bir imam ola-
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rak günlük ilişkilerinde halk ile nasıl ilişki kurduğu sorusuna cevap aranacaktır. 
Osman Efendi’nin Mahir İz ve Gönenli Mehmet Efendi ile ilişkisi bilinmektedir. 
Bunlar yanında şu sorulara da cevap aranacaktır; Osmanlı son döneminde ken-
disi gibi dersiamlık yahut medrese müderrisliği yapmış Ömer Nasuhi Bilmen, 
Bekir Haki Yener ya da Hüsrev Altınlar gibi Osmanlı bakiyesi ulema ile ilişkileri 
var mıdır? Var ise nasıldır? 

Şükrü Kibar (d.1929) ve İhsan Sedef (d.1931) ise Sakarya’ya bağlı Hendek 
ilçesinde dünyaya gelen iki teyze çocuğudur. Hendek’de aldıkları ilk eğitim-
den sonra bir akrabalarının daveti üzerine Beykoz’a gelen Şükrü Kibar ve İh-
san Sedef eğitimlerini burada devam ettirmişlerdir. Eğitimlerinin ardından ise 
İhsan Sedef Beykoz Camii’nde müezzinlik, Şükrü Kibar da Çubuklu camiinde 
imamlık vazifesi almışlardır. Şükrü Kibar, Beykoz’a geldikten sonra Hacı Osman 
Efendi’nin talebesi olmuş, uzun yıllar eğitimine devam etmiş, ilerleyen yıllar-
da kitaplarını tercüme edip yayınlamış ve bu iki hocanın ilişkisi Hacı Osman 
Efendi’nin irtihaline kadar yakın bir biçimde devam etmiştir. İhsan Sedef ise 
İstanbul’daki muhtelif hocalardan kıraat ve musiki eğitimi almış ve bu sayede 
cumhuriyet döneminin önemli mevlithanları arasında anılan isimlerden birisi 
olmuştur. Mevlithan olarak yurt içi ve yurt dışında pek çok ayine ve etkinliğe 
katılmış, hatta bu seyahatlerinden bir tanesinde aldığı davet üzerine emekliliği 
sonrasında bir dönem Amerika’da da imamlık yapmıştır. 

Hacı Osman Efendi 1967 yılında Beykoz’da ebediyete intikal etmiş, ardından 
Eyüp Sultan mezarlığındaki istirahatgâhına defnedilmiştir. Hoca’nın cenazesinde 
yaşanan kalabalık dönemin gazetelerinde haber olmuştur. Şükrü Kibar ise emek-
liliğinden sonra, doğduğu köy olan Hendek’e bağlı Soğuksu Köyü’ne yerleşmiş, 
2013 yılında burada vefat etmiş ve toprağa verilmiştir. İhsan Sedef ise 1995 yılın-
da Beykoz’da vefat etmiş ve naâşı Beykozluların talebiyle buraya defnedilmiştir.

Bu çalışmada dört kaynaktan faydalanılacaktır. Birinci kaynak hocalar 
hakkında dağınık bir şekilde mevcut hatıralar ve biyografik bilgilerdir. İkincisi, 
Beykoz halkından üç hocanın cemaatinde bulunan, vaazlarını dinleyen, soh-
betlerine katılanlar ve hayatta olan akrabaları ile yapılacak derinlemesine mü-
lakatlar. Üçüncüsü, ailelerde bulunan şahsi evraklar, belgeler, kitaplar. Osman 
Akfırat ve İhsan Sedef’in çocukları olmamıştır. Fakat Osman Akfırat, kitaplığını 
ve bir kısım evrakını vefatından önce Şükrü Kibar’a bırakmıştır. Bu tereke halen 
Şükrü Kibar’ın çocukları ve torunlarındadır (Şükrü Kibar, bu tebliğin yazarla-
rından İbrahim Kibar’ın dedesidir ve bu nedenle evrakın bir kısmı kendisinde 
bulunmaktadır). Yapılan ön çalışmada İhsan Sedef’in terekesi ise tespit edile-
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memiştir. Bu nedenle Şükrü Kibar ve Osman Akfırat için mevcut belgelerden 
yararlanılacak, İhsan Sedef ile ilgili ise yakın akrabalarına müracaat edilecektir. 
Dördüncü kaynak da resmi vazifeli bu üç imamın Diyanet İşleri başkanlığında 
bulunan sicil kayıtlarıdır. 

Birbirleriyle hoca talebe ve akrabalık ilişkisi bulunan bu üç hoca hem bir-
birlerini etkilemiş hem de Beykoz içinde öne çıkmış ve insanlar üzerinde etki-
li olmuş isimlerdir. Medineli Hacı Osman Efendi’nin vefatı üzerinden yaklaşık 
50, İhsan Sedef’in vefatı üzerinden yaklaşık 25 sene geçmiş olmasına rağmen 
Beykoz’da isimlerinin yaşatılıyor olması, toplumsal hafızada edindikleri yerin 
kanıtıdır. Bu önemlerine rağmen, İstanbul çapındaki etkisi ve dönemin önemli 
isimleri ile tanışıklığı dolayısıyla Hacı Osman Efendi ile alakalı bazı yayınlar 
olsa da diğer iki isim hakkında mevcut yazılı bilgi oldukça kısıtlıdır. Dolayısıyla, 
bu çalışmada öncelikle hocalar hakkında farklı kaynaklardan edinilen bilgiler 
ile münferit biyografiler aktarılacaktır. Bu anlatılarda hocaların kendi araların-
daki ilişkiye de, toplum ile kurdukları ilişkiye de, dönemin Beykoz’unda ve genel 
olarak İstanbul’unda diğer hocalar ile kurdukları ilişkilere de vurgu yapılacaktır. 
Medineli Hacı Osman Efendi’nin bir dönem Sultanahmet Camii imamlığı da 
yapmış olan Gönenli Mehmet Efendi ile ilişkisi ya da öğrencilerinden 1960’lar-
da Beykoz Camiinde imamlık yapmış olan Pamuk Yayınları sahibi Ahmet Pa-
muk; İhsan Sedef’in Karagümrük Cerrahi Tekkesi Şeyhi Muzaffer Özak ile ilişki-
si ya da musikişinas Sami Özer ile ilişkisi bu ilişkilere örnek olarak gösterilebilir. 
Bütün bu ilişkilere rağmen hocalar hakkında biyografik bilgiler menkıbevi bir 
özellik taşımakta, yaşadıkları dönemin koşulları ve insanları ile ilişkilerine de-
ğinmemektedir.

Sonuç olarak bu çalışmanın temel amacı mezkur üç hocanın hem her bi-
risinin ayrı ayrı hem de toplu olarak sosyal hayata etkisini değerlendirmektir. 
Bu etkiyi anlamak ve bağlamına oturtabilmek için de öncelikle hocaların hayat 
hikayelerine yer verilecektir. Bu vesile ile hedeflenen bir diğer nokta Cumhuri-
yet’in kuruluşundan 1990’lı yıllara kadar farklı tarihler içinde birbirleri ile ilişkili 
bir şekilde Beykoz’da vazife almış üç hoca özelinde, İstanbul ve Beykoz haya-
tında ve toplumsal hafızasında hocaların, vaizlerin, imamların yerlerini açığa 
çıkarmaktır
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Fatih Döneminde Yoros (Beykoz) Kazası

Doç. Dr. Mehmet Hanefi BOSTAN
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un fethi ile birlikte şehir ve şehrin 
hinterlandı içinde yer alan yerleşim birimleri için kazai ve askeri düzenlemeler 
yapılmakla birlikte bu düzenlemelerle ilgili ayrıntılı bilgi veren kayıtların çok azı 
günümüze ulaşabildi. Bu nedenle İstanbul’un Fatih zamanındaki sosyal ve ikti-
sadi durumu konusundaki bilgilerimiz eksik kaldı. Özellikle İstanbul’un Anado-
lu Yakası konusunda bilgi veren arşiv kayıtlarından sadece vakıf kayıtları günü-
müze gelebildi. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde tasnif çalışmaları devam 
ederken 2019 yılının sonlarında Kocaeli sancağına ait idari birimler konusunda 
ayrıntılı bilgiler veren bir tahrir defteri bulunarak araştırmacıların istifadesine 
sunuldu. 1466 yılına ait ve 1160 numaralı bu tahrir defteri İstanbul’un Anado-
lu Yakası ile ilgili ayrıntılı bilgilere haizdir. 

Tebliğimiz büyük ölçüde 1160 numaralı Kocaeli sancağına ait tahrire daya-
nılarak İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Yoros (Beykoz) ve çevresinin 
Fatih Sultan Mehmed dönemindeki durumu ele alınacaktır. 2016 yılında Ulus-
lararası bir kongrede Yoros (Beykoz) Kazasının İskân Yerleri ve Nüfus adıyla su-
nulup yayınlanan bir tebliğimiz bulunmakla birlikte Fatih döneminde yöre ile il-
gili iki vakıf kaydı ve bir kale kaydı dışında bilgi verilemedi. Bu yeni tebliğimizde 
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Beykoz ve çevresine yapılan Türk akınları, ve 
bu akınlar sonucunda bölgede İstanbul’un fethi öncesinde hâkimiyet kurulup 
kurulamadığı yeniden tartışılacaktır. Eğer hakimiyet 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 mu-
karernâme ile tahsis edilmesinin ne anlama geldiği açıklanacaktır. Beykoz sı-
nırları içinde yer alan Anadolu (Yenice) Hisarı ve Yoros Kalelerinin ne durumda 
ve kimin kontrolünde olduğu ve bu kalelerin İstanbul’un fethindeki etkilerinin 
ne düzeyde gerçekleştiği değerlendirilecektir

İstanbul’un fethinden sonra Yoros ve çevresinde nasıl bir idarî yapılanma 
oluşturulduğu ortaya konulacaktır. Yoros (Beykoz)’un idari yönden Kocaeli san-
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cağına ve kazai yönden Üsküdar kadılığına 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, fe-
tihle birlikte bölgeye yerleştirilen Müslüman Türkler’in ve gayr-i Müslimlerin 
olup olmadığı tespite çalışılacaktır. Yöreye yapılan iskânlar sonucunda kurulan 
idari birimlerin kaç tane olduğu ve bunların hangi adı taşıdığı tahrir kayıtların-
dan ortaya çıkarılacaktır. Bölgede mezra bulunup bulunmadığı ve bu mezralar-
da nüfus iskânının olup olmadığı tespite çalışılacaktır. Bütün idarî birimlerde 
yaşayan nüfusun ne kadar olduğu hesaplanacak ve elde edilen veriler tablo 
ve grafiklerle gösterilecektir. Bölgedeki nüfusun en çok ve en az hangi iskân 
birimlerinde yaşadığı tespite çalışılacaktır. Kaza dâhilindeki iskân birimlerine 
yerleştirilen Türklerin hangi boya mensup olduğu arşiv kayıtları verilerine da-
yanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çepni Türkmenlerinin bölgede bir 
etkinliğinin olup olmadığı tespite çalışılacaktır. Fatih döneminde Yoros (Bey-
koz) kazası sınırları dâhilinde bulunan yerleşim birimleri bugün yalnız Beykoz 
ilçesi sınırları içinde mi, yoksa başka ilçe sınırları dâhilinde de yer alıp almadı-
ğı belirlenmeye çalışılacaktır. Nüfusu oluşturan unsurlar içinde gayr-i Müslim 
nüfus bulunup bulunmadığı tahrir verileri ışığında ortaya konulacaktır. Nüfusu 
oluşturan topluluk içinde görevli ve muaf zümre bulunup bulunmadığı tespite 
çalışılacak ve bunların toplam nüfus içindeki oranları verilecektir. 

Yoros (Beykoz) nahiyesinde yaşayan halkın geçimini nasıl sağladığı, yörede 
ziraate açık ne kadar toprağın bulunduğu, çift miktarınca toprağı olan halkın 
sayısının ne kadar olduğu, çiftten az toprağı olan hanelerin bulunup bulunmadı-
ğı, varsa bunların ne kadar olduğu tespite çalışılacaktır. Ayrıca yörede hariçten 
gelip toprak eşenlerin bulunup bulunmadığı tahrir kayıtlardan belirlenecektir. 
Yörede hassa çitliklerin ne kadar olduğu ve bunların hangi yerleşim birimlerinin 
sınırları içinde bulunduğu belirlenecektir. Yörede hangi meyvelerin yetiştirildiği 
ve bağcılığın ne durumda bulunduğu arşiv verilerine göre açıklığa kavuşturu-
lacaktır. Bölgede hayvancılık yapılıp yapılmadığı, eğer yapılıyorsa bunun hangi 
düzeyde olduğu ve hayvancılıkla ilgili ne tür vergilerin alındığı tespite çalışıla-
caktır. Yörede bal üretiminin hangi seviyede olduğu değerlendirilecektir. Kaza 
sınırları dâhilinde yapılan balıkçılığın ne düzeyde olduğu, vergi alınıp alınmadı-
ğı tespite çalışılacaktır. Beykoz (Yoros)’da sanayinin ne durumda olduğu, sana-
yi kuruluşu olarak ne tür sanayi kuruluşlarının bulunduğu, sanayi ürünü olarak 
ne tür ürünlerin üretildiği ve değirmen sayısının ne kadar olduğu ve bu sanai 
işletmelerinin hangi iskân birimi sınırları içinde bulunduğu ortaya konulacaktır. 
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Kaza dâhilinde iskele bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa hangi semtlerde yer 
aldığı tespite çalışılacaktır. Fatih Sultan Mehmed döneminde Beykoz ve çevre-
sinden ne kadar vergi alındığı ve bölgedeki iktisadî kapasitenin hangi düzeyde 
olduğu belirlenmeye çalışılacaktır.

Bölgede şehirleşme olup olmadığı hususu değerlendirilecektir. Yoros (Bey-
koz) çevresindeki dinî yapılar, kaleler ve görevlilerin sayıları ile bölgede kimlere 
timar verildiği 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 
araştırmalardan da istifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Anadolu Hisarı, Yoros (Beykoz), Çepni, İskân, Nüfus, Vakıf
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Türkiye’de Koalisyonlar Döneminin (1973-1980) 
Türk Basınında Beykoz Algısı

Dr. Öğr. Üyesi Menderes AKDAĞ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü

Doç. Dr. Serhat YETİMOVA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Demokrat Parti’nin 27 Mayıs 1960 Darbesi’yle iktidardan düşürülmesiyle 
1965 yılı genel seçimlerine kadar Türkiye tarihinde ilk kez koalisyon hükümet-
leriyle 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 Partisi 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 edecek-
tir. 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 Muhtırası siyasetteki istikrarın bozulması-
na da yol açacaktır. Bu muhtıra sonrası 1973 Genel Seçimleri’ne kadar partiler 
üssü hükümetler kurulacaktır. 12 Mart muhtırasından 12 Eylül 1980 Darbesine 
kadar hiçbir seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olacak oy oranına erişmez. 
Türkiye koalisyonlar dönemine girer. Ancak bu koalisyonların neredeyse hiçbiri 
uzun ömürlü olmaz. Siyasi istikrarsızlık, zayıf iktidarlar dönemi başlamıştır. Tür-
kiye hızla ekonomik darboğaza girer. Öbür yandan siyasi çatışmalar şiddete dö-
nüşür. Siyasi cinayetler de artış olur. Sokak gösterileri artar. Beykoz, İstanbul’un 
önemli ilçelerinden bir tanesidir. İstanbul Boğazı’nın doğu kesiminde kalan bü-
yük bir ilçedir. İlçenin sınırları Karadeniz kıyılarından başlar, güneyde Ümraniye 
ve Üsküdar’a kadar uzanır. Konumu itibariyle Beykoz, ormanları, sayfiye yerleri, 
su yatakları bakımından ün kazanmış yerdir. Bu anlamda sinema vb. sanatsal 
faaliyetler anlamında önemli bir alandır. Beykoz’un olumlu algısı öteden beri var 
olduğu söylenebilir. Çalışmamızda Hürriyet, Tercüman, Milliyet ve Cumhuriyet 
gibi gazeteler taranacaktır. Bu tarama sonucunda Türkiye’nin siyasi istikrar-
sızlık ve şiddet döneminde Beykoz ne tür haberlerle ön plana çıkmıştır anla-
şılmaya çalışılacaktır. Söz konusu haberlerin nitelikleri analiz edildikten sonra 
Beykoz’un o dönemdeki basındaki algısı ortaya konmaya çalışılacaktır. Varsa 
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kırılma, bu kırılmanın derinliği, niteliği açıklanacaktır. Dönemin Beykoz’unun 
Türk kültür, sanat, edebiyat, sinema, ekonomi ve politik tarihindeki yeri; aynı 
zamanda yürütülen belediye hizmetleri ve kültürel mirasın korunması gibi konu 
başlıkları bağlamında dönemin basın arşivi üzerinden bir değerlendirme işlemi 
gerçekleştirilecektir. Aycan Doğan Uyar’ın tezinde belirttiği gibi tarihi MÖ 12. 
yüzyıl’da bölgeye yerleşmiş olan Bebrikler Devleti’ne dayanan Beykoz, Osman-
lı Dönemi’nde gelişimini sürdürerek Cumhuriyet Dönemi’nde günümüzdeki 
halini almıştır. Farklı dönemlerde yapılmış olan anıtsal yapıları, çoğunluğu 19. 
yüzyıla tarihlenen geleneksel sivil mimarisi ile merdivenli ve çıkmaz sokakları 
yerleşimin dokusunu oluşturmaktadır. 1950’lerden itibaren bölgede açılan fab-
rikalar 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 
neden olmuştur. Beykoz, 1900-2000 yılları arasında içinde fabrikaların olduğu 
bir “işçi ilçesi” hüviyetinde var olmuştur. Aralarında Beykoz Kundura Fabrikası, 
Beykoz Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası gibi fabrikaların olduğu tesisler Bey-
koz’da etkisini gösteren cumhuriyetçi ideolojideki Türk modernleşmesi ve ay-
dınlanması bakımından oldukça büyük etkiye sahip olmuştur. Aynı şekilde Sü-
merbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Türkiye’deki ilk fabrikalardan birisi 
olması nedeniyle, üretim geleneği açısından önemli bir örnektir. Beykoz ilçesi, 
barındırdığı fabrikalarla üretim üzerine varlığını inşa etmiş ve işçilerin yaşamı 
üzerinden gelişen bir ilçe olmuştur. Çalışmanın önemi açısından konu değerlen-
dirildiğinde görülmektedir ki Beykoz’un Türkiye’nin modernleşmesi sürecinde 
özellikle Osmanlıların Batılılaşma hareketini sembolize eden Lale Devri’nden 
itibaren oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Çok sayıda aydının, edebiyatçı 
ve sinemacının yetişmesine imkân sağlamış bir kültürel yerleşim alanının Türk 
modernleşmesine ne yönde katkılarda bulunduğu yine dönemin basınına yan-
sıdığı şekliyle ele alınacak; basın merkezinde dönemin iletişim araçları üzerin-
den Türkiye’nin alternatif tarihine katı sunulmaya çalışılacaktır. Alan taraması 
yapıldığında çalışmamıza benzer bir araştırmanın yapılmadığını gördük. Bu an-
lamda çalışmamız Beykoz’un kültür ve tarihine, dönemin literatürüne önemli 
katkı sağlayacaktır şeklinde düşünebiliriz. Çalışmamızda yöntem olarak karşı-
laştırmalı analiz metodu uyguladık. Dönem gazetelerini farklı görüşlerdeki ga-
zetelerden seçerek bilgilerin doğruluğunu ortaya koymaya çalıştık. Hemen her 
durumda olduğu gibi baskın bir algı olsa dahi tek bir algının varlığından söz 
edilemez. Buna göre 1973-1980 arasında tek bir Beykoz algısından söz etmek 
neredeyse mümkün değildir. Farklı gazeteleri taramamız tarafların o dönemde 
Beykoz’a bakışlarını da ortaya koyacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, İstanbul, Siyaset, Koalisyonlar, Beykoz Belediyesi
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Bir Üniversite Şehri Olarak Beykoz

Arş. Gör. Merve ZAYIM
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Yerleşme Coğrafyası’nın iki temel basamağı olan kır ve şehir yerleşmesi, 
geçmişte ve günümüzde farklı alanlar tarafından kullanılmakta ve tanımlan-
maktadır. 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 şehirleşme, birçok unsuru barındırmakta buna işlevsellik kazan-
dırmaktadır. Şehirlerin ortaya çıkması, gelişmesi ve devamlılığının sağlanması 
fonksiyonlarına bağlıdır. Şehirler sahip olduğu fonksiyonları sayesinde varlığı-
nı devam ettirir. Bu fonksiyonlar çeşitlilik gösterebileceği gibi, öne çıkan özel 
fonksiyonu da olabilmektedir. Örneğin; Antalya’nın turizm şehri olarak anılma-
sını sağlayan turizm fonksiyonu ya da Ankara’nın başkent olması nedeniyle 
sahip olduğu idari fonksiyonu öne çıkmaktadır. Elbette bu örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. Üniversiteler de bu özel fonksiyonlardan biridir ve eğitim fonk-
siyonunun öne çıkmasına, o şehrin üniversite şehri olarak anılmasına neden 
olabilmektedir. Eskişehir buna en güzel örneklerden biridir. 

 Nitekim üniversiteler genel anlamda ülke için, özel anlamda ise bulunduğu 
bölge için oldukça önemli bir değerdir. Yüksek eğitim veren bir kurum olma-
nın yanı sıra sosyo-ekonomik anlamda da bölgenin gelişmesine katkı sağla-
maktadır. Ayrıca bulunduğu bölgenin şehirlileşmeye katkısı da şüphesiz akla 
gelmektedir. Üniversitelerin kurulması ve oraya çekilen nüfusla birlikte ekono-
mik anlamda gelişme kaydeden şehirler, sosyo-kültürel anlamda da birbirini 
destekler duruma gelecektir. Bunun yanı sıra üniversitenin kurulmasına bağlı 
olarak gelişen şehirlerde var olan hayat tarzı da değişime uğrayacaktır. Yeni ve 
farklı işletmelerin açılması, mevcut öğrenci ve üniversiteye çalışmaya gelen-
lerin ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olacak ve bu sayede buraya gelen nüfusun 
ihtiyaçları karşılanacak böylece buradan dışarıya gitme gereksinimleri de or-
tadan kalkacaktır. Yeni ve farklı işletmelerin, sosyal alanların, kütüphanelerin, 
spor tesislerinin, araştırma merkezlerinin vb. yerlerin şehre kazandırılmasıyla 
değişen sadece hayat tarzı olmayacak, mekânsal bir takım değişiklikler de ya-
şanacaktır. Üniversite faaliyetlerine bağlı olarak düzenlenecek akademik kong-
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reler, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar, münazaralarla bunun beraberin-
de üniversiteye ve ilgili fakültelere bağlı olarak kurulan radyo ve televizyonlarla 
da sosyal ve kültürel hayat üzerinde söz sahibi olacaktır. Üniversiteler aynı za-
manda kuruldukları şehrin, eğitim seviyesine de doğrudan katkı sağlayacak ve 
şüphesiz kurulduğu yerde istihdam olanakları da sunacaktır. 

Toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmalarına katkı sağlayan üniversite-
ler, önemli eğitim kurumlarının başında gelmektedir. Nitelik bakımından dona-
nımlı olması gereken üniversitelerin yapacağı katkı da kuşkusuz fazla olacaktır. 
Beşeri sermaye yetiştiren en önemli eğitim kurumlarından olan üniversiteler, 
toplumun gelişmesi ve bu gelişmeyi de doğru yönde yönlendirme gücüne 
sahiptir. Uzun vadede gerçekleştirilecek bu gelişmenin tohumlarının atıldığı 
üniversiteler, aynı zamanda teknolojik gelişmelerin de ileri seviyelere taşındı-
ğı 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 değerin gelecek nesillere aktarımını sağ-
layan aktörlerdir. Bu yanıyla geçmiş ile gelecek arasında adeta bir köprü görevi 
görmektedir. Ayrıca üniversitelerin bilimsel faaliyetlerle birlikte bilgi birikimi-
ne yaptığı katkılar, bölgesel kalkınma sürecinde aktif rol oynamasıyla entegre 
olunca şüphesiz ortaya çok daha güzel sonuçlar çıkacaktır. Bölgesel kalkınma-
da yönlendirici bir güç olması ve sahip olduğu imkanlarıyla bu sürece katıl-
ması, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmasıyla, kalkınmada 
beklenen ivmeyi yukarıya taşıyacaktır. Ancak şu gerçek de unutulmamalıdır ki, 
üniversitelerin sağlayacağı yararlar hiç kuşkusuz kurulacağı yerin altyapısına 
bağlıdır. Altyapısı eksik veya tamamlanmamış bir yerde üniversitenin kurul-
ması beklenen olumlu sonuçları veremeyecek ve bu durum hayal kırıklığı ya-
şanmasına neden olacaktır. Bu nedenle böyle yerlerde kurulan üniversitelerin 
beklenen katkıyı verememesi kaçınılmazdır. 

Çalışma sahamız olan Beykoz’da bulunan beş üniversitenin şehre katkısı 
yadsınamayacak durumdadır. Özellikle bölge halkı için önemli katma değer 
sağlayan üniversiteler, öğrencilere sundukları imkanlarla 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 oluşturmaktadır. Beykoz halkının eğitime verdiği önemle birleşince üni-
versitelerin buradaki potansiyeli daha da artış gösterecek ve yeni kurulan üni-
versitelerin mevcut öğrenci sayılarının da artmasıyla şehir için eğitim vazgeçil-
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mez 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 üniversitelerin bu konularda ilgili 
bölüm ve fakültelerinin kurulmasıyla da sağlayacağı katkı artacaktır. Bu gibi 
geliştirilmeye açık imkanlarının bulunması Beykoz’u gelecekte bir marka ha-
line getirebilecek ve sağlayacağı sosyo-ekonomik katkıların yanı sıra kültürel 
anlamda da ivme kaydettirecektir. 

Yapılan literatür çalışmaları, arazi çalışmaları ve bu çalışmalardan toplanan 
verilerin ArcGIS 10.2 programı ile işlenmesiyle interpolarasyon analizi ve swot 
analizi gibi tekniklerle anlatım zenginleştirilmiştir. Gerçekleştirilen incelemeler-
le şehir-üniversite ilişkisi, üniversitelerin şehirleşmeye olan etkileri ve çalışma 
sahamız olan Beykoz’da üniversitelerin şehre katkısı anlatılmaya çalışılacaktır. 
Bu çalışmalar sayesinde, şehirsel kullanım alanlarının üniversitelerden önce 
ve sonra olmak üzere değişimlerine bakılarak, şehrin gelecekteki potansiyeli 
ortaya konulacak, karşılığında ise var olan potansiyelinin nasıl değerlendirile-
bileceğine yönelik varılan sonuçlar da dikkate alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Şehir, Fonksiyon, Özel Fonksiyon, Üniversite 
Şehri, Beykoz, İstanbul
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Modernleşme Sürecinde Bir Eğitim Kurumu: 
Beykoz Erkek Rüşdiye Mektebi

Prof. Dr. Meryem KAÇAN ERDOĞAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Seyfi ERDOĞAN
MEB Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi

Osmanlı Devleti’nin yenileşme çabaları XVII– XVIII.yy.da başlamış, toplu-
mun ve devletin ihtiyaç duyduğu her alanda olduğu gibi eğitim alanında da 
XIX.yy.da sistemli bir şekilde devam etmiştir. Meclis-i Umur u Nafia (1838 
yılında) tarafından yayımlanan bir layihada (tasarıda) ilk kez eğitim alanında 
yapılması gereken değişiklikler ve düzenlemeler belirtilmiştir. Bu rapor, özel-
likle fen ve teknik konularda gelişmişliği yakalamak, halkın hayat standardını 
iyileştirmek, okul çağına gelen (beş-altı yaşlarındaki) çocukların eğitimini sağ-
lamak, okullarda görevlendirilecek öğretmenleri donanımlı olarak yetiştirmek, 
dersleri sınıf ortamında yapmak, eğitim-öğretim konularını idare edecek bir ku-
rum oluşturmak gibi yenilikleri içermektedir. Bu raporun sunulmasından bir yıl 
kadar sonra (11 Mart 1839 tarihinde) Evkaf-ı Hümayun Nezareti bünyesinde 
Mekatib-i Rüşdiye Nezareti kurulmuştur. 

Tanzimat Fermanı’nın ilanını takip eden yıllarda hem yönetim hem de Tanzi-
mat aydınları eğitim konusunda girişimlerini sürdürmüşler, eğitim basamakları 
sıbyan mektepleri, rüşdiyeler ve darü’l-fünun olarak üç seviyede teşkilatlan-
mıştır. Meclis-i Maarif-i Umumiye (1845) kurulmuş, Mekatib-i Rüşdiye Nezare-
ti’nin Evkaf Nezareti’nden ayrılıp Mekatib-i Umumiye Nezareti’ne bağlanması 
ve yeniden teşkilatlanması Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin kararı ile gerçekleş-
miştir. Islahat Fermanı (18 Şubat 1856), eğitim konusunda bir denetim merke-
zi oluşturma maddelerine yer verdiğinden Maarif-i Umumiye Nezareti (1857) 
kurulmuştur. Eğitim alanındaki düzenlemelerin en kapsamlı maddelerini içeren 
Meclis-i Umumiye Nizamnamesi (1 Eylül 1869), değişik ırk ve dinden tebayı 
tek bir ideal (Osmanlı Birliği) etrafında birleştirmeyi ve Batılı düşünceye sahip 
bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçlamıştır. Bu Nizamname’nin 18-32. Mad-
deleri Rüşdiye Mektepleri ile ilgili esasları içermektedir. Bu maddeler, Rüşdiye 
Mektepleri’nin öğrenim sürelerinin kaç yıl olacağını, hangi şarlarda nerelerde 
açılabileceğini, bu okullarda görev alacak öğretmenlerin ve diğer görevlilerin 
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hangi şartları taşıması gerektiğini ve sayılarının ne kadar olacağını, bu okullar 
için gereken harcamaların nereden ve hangi yolla yapılacağını, okul inşa plan-
larının nasıl hazırlanacağını belirlemektedir. 

Açıldığı tarihten (5 Şubat 1839 tarihinde II. Mahmut’un fermanı ile sıbyan 
mekteplerinin geliştirilmesi için ve ilk sivil rüşdiye kabul edilen Mekteb-i Maarif-i 
Adliye’den) itibaren Darü’l Fünun’a öğrenci yetiştiren orta öğretim kurumu olan 
rüşdiyeler, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nden sonra idadilerin (liselerin) bir 
alt basamağı olarak tanımlanmıştır. Mekteb-i Maarif-i Adliye’den sonra ikinci 
sivil rüşdiye kabul edilen Mekteb-i Ulum u Edebiyye (19 Mart 1839) ve devlete 
nitelikli memur yetiştirmek amacı ile Davutpaşa Rüşdiyesi (1847) kurulmuş, bu 
okullar başarılı olunca önce İstanbul’da (Beyazıt, Fatih, Üsküdar ve Beşiktaş’ta 
dört olmak üzere), 21 Mart 1849/50 yılında Bezm-i Alem Valide Sultan’ın bani-
si olduğu Darü’l-Maarif ile sayıları günden güne artmıştır. Darü’l-Maarif ile 4 yıl-
lık öğrenim süresi 6 yıla çıkarılmış, 1863 yılında yayımlanan bir talimatname ile 
5 yıla düşürülmüştür. İstanbul’daki bu ilk örneklerden sonra Rumeli ve Anadolu 
Vilayetleri’nde açılan rüşdiye mekteplerinin sayısı (1869- 1876 yılları arasın-
da) 423’e ve öğrenci sayısı da 20.000’e ulaşmıştır. II.Abdülhamid Dönemi’nde 
rüşdiyeler yaygınlaşmış ve hazırlık sınıfları da bulunan 10 yeni rüşdiye açılmış 
ve bunlar Merkez Rüşdiye Mektepleri olarak adlandırılmıştır. Ancak içinde bu-
lunulan siyasi ve sosyal şartlar, eğitimin yaygınlaştırılması çabaları içerisinde 
rüşdiye mekteplerinin sayı bakımından artmasına rağmen yeni arayışlara giri-
şilen 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 bazıları idadilerle birleştirilerek 
öğrenim süreleri 3 yıla indirilmiştir. 1888 yılından itibaren rüşdiyelerdeki öğ-
renci sayılarının azalmaya başlaması ile mali sorumluluğun halka devredilmesi 
ve Sanayi Mektepleri’ne dönüştürülmesi gündeme gelmiştir. 1880’li yıllardan 
sonra sayı bakımından artmış olan rüşdiyeler, öğrenci sayısının azlığından do-
layı idadi bulunan yerlerde idadilere dönüştürülmüş ve idadiler yaygınlaşmış-
tır. II.Meşrutiyet’i izleyen yıllarda rüşdiyeler, küçük düzenleme ve değişikliklere 
rağmen özel okulların ve yabancı dil ağırlıklı Numune Mektepleri’nin yaygınlaş-
masına karşı duramamış ve nihayet 1923 yılında kapatılmıştır.

1900’lü yılların hemen ilk yıllarına (H.1320/M.1903) tekabül eden bir za-
manda açılan Beykoz Erkek Rüşdiye Mektebi, Erenköy ve Altunizade’de açılan 
üç resmi rüşdiyeden birisidir. Rüşdiyeler ile ilgili yazılan akademik makaleler, 
hazırlanan lisansüstü tezler ve yayımlanan kitaplarda Beykoz Rüşdiye Mek-
tebi’nin sadece isminden bahsedilmektedir. Bazı arşiv belgeleri, iptidai kısmı 
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ile birlikte açılışının yapılacağını belirttiğine göre “Beykoz Merkez Rüşdiyesi” 
ibaresi daha doğru bir tespit olacaktır. Ayrıca yine belgeler ışığında “erkek” rüş-
diye mektebi olduğu belirtilmektedir. Bu da Beykoz’daki Rüşdiye Mektebi’nin 
karma veya İnas Rüşdiye Mektebi olmadığı bilgisine bizi ulaştırmaktadır. 

Bu çalışmada Beykoz Rüşdiye Mektebi, mektep binasının kiralanışı, icar be-
delinin miktarı ve icar bedelinin bir hayırsever tarafından karşılanması, açılışı, 
fiziki durumu, eksikleri, ihtiyaçları, tamir keşif raporu ve tadilat işleri, müdür 
tayini, muallimlerin (muallim-i evvel, muallim-i sani ve muallim-i salis) isimleri, 
tayinleri, sicilleri, maaşları, izin ve tatil süreleri, mubassır, bevvab ve hademe 
görevlendirilmesi, müfettiş raporları, ödül ve cezalandırmalar ayrıca kargir bir 
rüşdiye ve iptidai kat planlarının çizimleri ve inşaat yapılacak arsanın uzaklığı 
ve yer tespiti, bu inşaatta sarfedilecek muhtemel inşaat malzemeleri ve bedel-
leri gibi çeşitli özellikleri bakımından Maarif Salnameleri ve Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivleri belgeleri taranarak tanıtılmaya çalışılacaktır.
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Beykoz Yalıköy Merkez Mahallesi: Sürdürülebilir Bir Kentsel 
Koruma için Mevcut Koşulların ve Önerilerin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI
Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. Mine ESMER
FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ruba KASMO
FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Yerleşime ilişkin ilk bilgilerin II. Mehmet dönemine (1451 - 1481) dayan-
dığı Beykoz, Osmanlı döneminde deniz kenarında kurulu, doğal güzellikleri ile 
anılan bir mesire ve avlanma yeriydi. 1923’te kurulan Cumhuriyet ile birlikte 
devletin yönetim biçimi değişmiş; bununla birlikte toplumsal ve ekonomik ya-
şamda değişimler ve imar uygulamalarında 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 yerle-
şimin etrafındaki demografik yapı değişerek; 1950’lerden sonra artan iç göç ile 
bölgedeki tesislerde işçi olarak çalışacak olan kırsal nüfus bu bölgeye çekilmiş-
tir. Artan nüfusla beraber gelişen gecekondulaşma öncelikle Beykoz’un hazine 
arazilerinde başlamış ve Beykoz’un yamaç ve tepelerine doğru önlenemeyerek 
devam etmiştir. İstanbul’un 1916 ve 1960 yılları arası kentsel gelişimi incelen-
diğinde, 1940’lı yıllarda, yerleşimin sahil ve mevcut cadde ve sokaklar doğrul-
tusunda geliştiği izlenir. Ancak, 1950’li yılların başlarından itibaren koruların 
ve büyük açık alanların ifrazları ile yeni oluşan parsellere konut yapılmaya baş-
landığı görülmektedir. 

1950 - 1965 yılları arasında ise Boğaziçi alanında çeşitli yasalar ve ku-
rumlarca desteklenen mevzi imar planı ile gerçekleştirilen yüksek bloklu ko-
nut alanları oluşturulmaya başlanmıştır. 1960’lı yıllarda yerleşimin yoğunluğu 
önemli bir değişim göstermemiştir. 1966 - 1975 yılları arasında Beykoz’daki 
gecekondu alanları süreklilik kazanmıştır. 1980’lerden sonra ise artan yoğun 
yapılaşma görülmektedir. 1989 yılında trafiğe açılan II. Boğaz Köprüsü de Bey-
koz’da gecekondu yerleşiminin artmasına neden olmuştur. 1980 sonrasında 
yapılaşmadaki ve kat sayısındaki artış ile büyüme durdurulamaz biçimde de-
vam etmiştir.
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Beykoz’daki yapılaşmanın merkezi mesire yeri olan Çayır etrafındaki nüve 
olan Yalıköy Mahallesi’dir. 1930’lu yıllarda çizilen İstanbul Anadolu Ciheti Ha-
ritası’nda mahalledeki yapı adalarının biçimleri okunabilmektedir. Haritada 
Abrahampaşa Koruluğu, Beykoz Parkı, Çakmak Dede Mezarlığı, Ahmet Mithat 
Caddesi (günümüzde Fevzipaşa Caddesi) ve Kavakdere Caddesi (günümüzde 
Mehmet Yavuz Caddesi), Şahinkaya Caddesi, Seyrek Selviler Sokağı, Zindeler 
Yurdu Sokağı, Panayır Sokağı, Hüsniye Sokağı, Hacı Alibey Sokağı görülmek-
tedir. Beykoz Üretim Fidanlığı’nın bulunduğu alan koruluk alan olarak gösteril-
miştir. 

Osmanlı döneminden itibaren sınırları genişleyen yerleşimin, yalılar ve ah-
şap konutların yapılması ile mimari karakteri oluşmaya başlamıştır. Farklı par-
sel yerleşimleri içerisinde gelişmiş olan kentsel doku, günümüzde sürekliliğini 
kısmen de olsa devam ettirmektedir. 

Kelle İbrahim Caddesi üzerindeki yalılar, geniş bahçeler içinde ayrık nizam-
da, 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.

Beykoz, yüzyıllar boyunca Osmanlı döneminin kültürel ve mimari zenginli-
ğine ışık tutmuş ancak günümüzde bu kültürel ve mimari zenginliğini kaybet-
me tehlikesi altında olan bir bölgedir. Bölgede inşa edilen niteliksiz yapılar ve 
geleneksel sivil mimari örneklerine yapılmış olan müdahaleler sonucu gelenek-
sel doku değişime uğramıştır. Beykoz yerleşimindeki kent dokusu sosyolojik ve 
fiziksel etkenler ve imar hareketleri sonucu 20. yüzyılın ikinci yarısında günü-
müzdeki halini almaya başlamış. Fakat yerleşim, kuzey ve kuzeydoğuya doğru 
genişlemesini sürdürmüştür. Zaman içerisinde nüfusun artmasıyla birlikte yeni 
yapı adaları oluşmuş, yamaçlardaki koruluk alanları konut alanlarına dönüş-
meye başlamıştır. Yerleşimdeki geleneksel yapılara ticari işlevlerin yüklenmesi 
ve geleneksel yapıların yıkılarak daha yüksek katlı apartmanlara dönüşmesi 
kent dokusunun karakterini olumsuz etkilemiştir. Bunların yanı sıra, günümüz 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda ger-
çekleştirilen müdahale ve onarımlar da kent dokusunda önemli değişimler 
meydana getirmiştir.

Yukarıda sözü geçen tüm değerler ve sorunlar göz önünde bulundurularak 
Beykoz Yalıköy Merkez Mahallesi, 2019-2020 Bahar döneminde, FSMVÜ Mi-
mari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’nda Kentsel-Sit Koruma 
Stüdyosu kapsamında çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Stüdyoda kentsel 
koruma alanının sınırları belirlenerek alanın korunması ve kullanımına yöne-
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lik dolu-boş, işlev, strüktürel durum, yeşil alan miktarı, tescilli yapı sayısı vb. 
doku analizleri yapılarak, 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 değer-
lendirilmesi ve sunulması hedeflenmektedir.

Çalışmalar doğrultusunda görülmüştür ki: Yerleşimdeki geleneksel yapı tip-
leri 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 rast-
lanmaktadır. Ayrıca bahçe içerisine konumlanmış tekil konutlar da mevcuttur.

Mevcut durumda İshakağa Caddesi, Meydan Sokak, Yalıköy Mektebi Soka-
ğı, Baharatçı sokağı, Fıstıklı Yalı Sokağı ve çevresinde tescilli ve nitelikli yapıla-
rın bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple, bölgenin yapı tipolojisinden örnek-
ler barındıran bu sokakların cephe ve silüet çalışmaları yapılmış; aynı zamanda 
önerilen cephe tasarımları ile sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Bölgede yapılan analizler ve tespitler sonucunda 115 adet yapıya müda-
hale yapılmasına karar verilmiştir. Bu yapılardan 29 tanesi için cephe iyileş-
tirme, 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 yansıtan örneklerdir. Öneri çalışmasının 
amacı alandaki nitelikli yapıların belgelenmesi, bu kültürel varlıkların önemle-
rine ve korunmalarının gerekliliğine dair bir farkındalığın oluşmaya başlaması 
ile yapıların onarımlarının ve bakımlarının yapılarak sürdürülebilir bir biçimde 
korunmalarının sağlanmasına katkı sunulmasıdır.
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Beykoz Orman Ameliyat Mektebi

Muharrem ERGÜL
5. Dönem Beykoz Belediye Başkanı / Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

Beykoz, bitki örtüsü ve çeşitliliği açısından İstanbul’un en zengin yerleşim 
yerlerinden biridir. Bitki örtüsü ve çeşitliliğinin yanında Beykoz koruları, çayır-
ları ve ormanlarıyla da İstanbul için adeta bir oksijen deposudur. Beykoz’un 
geniş ormanlık alanları ayrıca İstanbullular için hem mesire hem de avlanma 
alanı olarak da çok değerlidir. 

Beykoz İstanbul Boğazı’nın doğusunda yer alması itibarıyla hem Karadeniz 
hem de Marmara Bölgesi’nin iklim geçişlerinin görüldüğü bir yerleşim yeridir. 
Beykoz geniş bir alana sahip olmasına rağmen yoğun bir nüfusun olmayışı 
nedeniyle koruları, çayırları ve ormanları genel olarak korunmuştur. Ancak or-
manların korunması zaman içinde yetersiz kalmıştır.

2.Abdülhamid döneminde 1876 yılında Tanzimat’ın ilanıyla birlikte “Os-
manlı Ziraat Bürokrasisi” kurulur. Ziraat bürokrasisinin kurulmasıyla birlikte 
İstanbul genelinde modern usullerle, tarım hayvancılık ve orman varlığının ge-
liştirilip korunması düşüncesi ön plana çıkar.

Bu arada 1913 yılında vilayetlerin idaresini yeniden düzenlemek amacıyla; 
15 Mart 1913 tarihinde “İdare-i Vilayat-ı Kanun_ı Muvakkati” gereğince “Mec-
lis-i Umumi ve Vilayet-i Hususi” idareleri kurulur (İl Genel Meclisleri ve Özel 
İdareler). Bu kanuna dayanarak Beykoz’da bir ziraat mektebi açılması için bü-
yük çabalar sarf edilmiş ancak okulun açılması 1.Dünya Savaşı yılları nedeniy-
le gerçekleştirilememiştir. 

2.Meşrutiyet Dönemi’nde ormanların azalması ve orman içindeki açıklıkla-
rın artması Ziraat Nezareti’nin dikkatini çekmiş, bunun üzerine Almanya’dan 
uzmanlar getirilerek görüşlerine başvurulmuştur. Bu görüşlerin ışığında or-
mancılığı bilen, ehliyetli ve bilgili eleman yerleştirilmesi kararı alınmıştır. 

Bu çerçevede 31 Temmuz 1911 tarihinde “Orman Ameliyat Mektebi Esbab-ı 
Mucibe Layihası” ve 1913 tarihli “Orman Ameliyat Mektebi Nizamnamesi” ile 
Türkiye’nin muhtelif yerlerinde “Orman Ameliyat Mektebi” açılması gündeme 
gelmiştir. Bu tebliğimde 1918 yılında Beykoz’da açılan “Orman Ameliyat Mek-
tebi’nin” açılışı, işleyişi, eğitim durumu ve tanıklıkları anlatmaya çalışacağım.
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Beykoz’un Denizcilik Tarihi 
ve Beykoz’un Denizcilik Müzesi İhtiyacı

Mustafa AYDEMİR
Araştırmacı-Yazar / Müzeci

İstanbul’un Beykoz İlçesi konumu itibariyle iki kıtanın iki denizin birleştiği 
önemli bir suyolu üzerindedir. İlçenin kaderi kuruluş tarihinden günümüze ka-
dar hep denizle iç içedir. Bir kere jeopolitik anlamda çok önemli bir yerdedir. 
Beykoz, Akdeniz’in Karadeniz’e açılan kapısının sağında; Karadeniz’in Marma-
ra üzerinden Akdeniz’e açılan kapısının solunda yer alır. Bu haliyle zaten her iki 
denizi kontrol eden stratejik bir kalenin kapısından farksızdır.

Bu yüzden çok eski çağlardan beri askeri anlamda karşısındaki Sarıyer sa-
hilleri ile birlikte boğazın kilidi durumundadır. Bu yüzden Beykoz kıyılarında 
tarihin değişik zamanlarında güvenlik anlamında birçok kaleler, kuleler inşa 
edilmiş, boğazın kontrol ve gözetiminden askeri ve ticari anlamda istifade edil-
miştir. Ülkemizin eski ve tarihi fenerlerinden biri de bu yüzden Anadolu Feneri 
adıyla boğaz girişinde burada yer almaktadır. 

Bölgede bu amaçla yapılan askeri istihkâmlar ta Anadolu Fenerinden baş-
lar, Poyraz, Anadolu Kavağı, Umur Bey Limanı ile devam eder, en son Yıldırım 
Beyazıt’ın yaptırdığı Anadolu Hisarı ile son bulur.

Karadeniz özellikle kış aylarında fırtınalarından dolayı çok tehlikeli bir deniz 
olduğundan, Beykoz’un boğaz girişinde her dönemde batmış birçok geminin 
kalıntıları olup bu batıklar insanlık tarihini aydınlatacak bilgilerle doludur. 

Beykoz, deniz savunmasının ve deniz ticaretinin önemli bir noktasında yer 
almasının yanısıra ülkemizde balıkçılığın ve dalyancılığında merkezindedir. Ay-
rıca fener hizmeti dışında, görevleri denizden ve gemiden adam kurtarma olan 
tahlisiyeciliğin ilk başladığı yerlerden biri de Beykoz’dur. Donanmamızın dalgıç 
okulu ile, sualtı Sas ve Sat komandolarını yetiştiren tesisler de halen Beykozda 
bulunmaktadır.

İlçenin eski çağlarda Traklardan gelen kuruluş hikayeleri, Antikçağlarda 
Arganotlardan gelen Altınpost hikayeleri, Romadan, Bizanstan, Osmanlıdan 
gelen zengin tarihi deniz hikayeleri vardır. Beykoz’un Boğaziçi’nden güzellik-
lerini yansıtan tarihi deniz gravürleri ise bugün müzelerin ve koleksiyonerlerin 
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gözdesi durumundadır.

Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere Beykoz karadaki tarih ve kültürünün 
dışında en büyük önemini ve varoluş nedenin denize borçludur. Dolayısıyla 
Beykoz İlçesi, karşısında yer alan Sarıyer gibi öncelikle denizci bir ilçe olmanın 
haklı gururuyla doludur. 

Ne var ki son yıllarda Beykoz, tarihten ve coğrafyadan gelen bu denizciliğini 
unutmuştur. Beykoz’un bu avantajlarını iyi kullanabilmesi, bölgesini tarihi ve 
turistik yönden yeni bir çekim ve cazibe merkezi olarak yeniden yaratabilme-
sine bağlıdır. Bunun için yeni ve akıllı projelere ihtiyaç vardır. Bu öyle bir proje 
olmalıdır ki ilçeye kültürel, turistik ve maddi anlamda da bir katkı sağlamalıdır. 

Beykoz için bu katma değeri yaratacak bizim öngördüğümüz proje hiç kuş-
kusuz “Beykoz Deniz Müzesi” projesidir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde 
deniz müzesi sayısı maalesef iki elin parmaklarından fazla değildir. Oysa bu 
sayı ABD de müze gemilerle birlikte 450, İngiltere’de yine müze gemilerle bir-
likte 700’ün üzerindedir. 

Böylesi bir müze için gerekli bütün envanterler, tarihi eser ve koleksiyonlar 
ile bunları yapacak uzman ekip hazırdır. Bu konu tarafımızdan projelendirilmiş 
olup uygulama için sadece bütün bunların farkında olan bir iradenin emrini 
beklemektedir. 

Burada sizlere amforalar rehberliğinde hem Beykoz’un hem de dünya de-
nizcilik tarihinin anlatılacağı müze projesinden kısa bir özet sunulacaktır.

(Burada mevcut hazır olan deniz müzesi projesi görsel anlatımlarla kısaca 
izleyicilere sunulacaktır.)
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Eskiçağ Kaynaklarında Beykoz

Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bu bildiri kapsamında Beykoz ilçesi sınırlarında kalan bölgenin eskiçağ de-
niz ve kara ulaşımında oynadığı rol eskiçağ yazarlarının eserlerindeki bilgiler 
dikkate alınarak sunulacaktır. Akdeniz, Ege ve Marmara Denizlerini Karade-
niz’e bağlayan ve özellikle Kuzey Karadeniz bölgesinden hububat sevkiyatı 
için hayati önem taşıyan bu su yolu hakkında eskiçağ yazarlarının bu kutsal 
alan hakkında yazdıkları ve eskiçağ dönemi kitabeleri aracılığıyla bugüne de-
ğin Beykoz bölgesinde Karadeniz’e açılan veya Karadeniz’den gelen gemilerin 
izledikleri deniz yoluna ilişkin yorumların bir sentezinin yapılması öngörülmek-
tedir. Bunun dışında kara yoluyla Boğaz bölgesine gelen çeşitli eskiçağ kavim-
lerine mensup orduların ve insan topluluklarının 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 ve-
rilmesi öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beykoz Kasabası, Temettuât Defterleri, Tanzimat, Fiziksel 
ve Sosyal Yapı
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Beykoz ve Çevresinin Hava Kalitesinin Ortalamalar, 
Maksimumlar ve Limit Değerler Açısından İncelenmesi

Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Günümüzde yaşanan hava kirliliğinin etkileri, coğrafi ortamda; yerel, bölge-
sel ölçekte olduğu kadar, küresel boyuta da hissedilmektedir. Hava kirliliğinin 
nedenleri arasında hızlı ve çarpık şehirleşme, endüstrileşme ve yanlış yer seçi-
mi, motorlu taşıtlar, kalitesiz yakıt kullanımı gibi daha ziyade beşeri faktörler yer 
almaktadır. Daha çok beşeri kaynaklara bağlı olan hava kirliliği, doğal ortam ko-
şulları tarafından da desteklenerek belli bir süre içerisinde yüksek konsantras-
yonlarda hissedilebilmektedir. Yıl içerisinde özellikle soğuk dönem ( Ekim-Mart 
arası), hava kirliliğinin daha yüksek konsantrasyonlara ulaştığı zaman dilimine 
isabet etmektedir. Ancak, İstanbul’un diğer ilçeleri gibi Beykoz İlçesi’nde de, 
sıcaklık koşulları, ısınma süresi üzerinde fazla olumsuzluk yaratmaz. Özellikle 
nüfus miktarı (2019 yılı verilerine göre 248 260 kişi) ve yoğunluğu (2019 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’da 
hava kirleticilerden, partiküler madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), karbon 
monoksit (CO), azot dioksit (NO2) ve azot oksitler (NOx) gibi kirleticilerin kon-
santrasyonlarının, zamansal değişimi, son 3 yıllık süre içerisinde incelenecektir. 
Ancak, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde, hava kirliliği ölçümü yapan istasyon ol-
maması sebebiyle, komşu ilçelerden olmak üzere, Kandilli, Ümraniye ve Şile istas-
yonlarının verileri kullanılacaktır. Söz konusu kirleticilerin ortalama değerlerinde 
bir düşüş izlenmesine rağmen maksimumlar, bazen limit değerleri aşabilmekte-
dir. Bu nedenle Beykoz İlçesi hava kalitesinin zamansal değişimi, maksimum ve 
limit değerler açısından da incelenmiştir. Bu verilerin hava kalitesi üzerindeki et-
kileri ve dağılımları, coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla üretilen haritalarla değer-
lendirilmiştir. Kirleticilerin maksimum konsantrasyonları, “06.06.2008 tarih ve 
26898 Sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde bulunan 
Kış Sezonu Limit Değerleri ve Avrupa Birliği- Türkiye Limit Değerleri” ile karşılaş-
tırılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, Beykoz İlçesi 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, Mak-
simum, Limit Değerler



91

İstanbul’un Kırsal Bir Köşesi Olarak Beykoz’un Kültürel - 
Kentsel Miras Açısından Değerlendirilmesi

Dr. Y. Mimar Olcay AYDEMİR
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü

Beykoz bugün hala İstanbul un en pitoresk köşesi olarak doğası, tarihi, kırsal 
görünümü ile bir değeri olan semtimizdir. Semtin kültürel miras, doğa, kentin 
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 fiziki aktörleri ile değil çevresel, ekonomik ve sosyal parametreleri ile 
var olan yaşam alanıdır. Kentin anıtları, parkları, bahçeleri, sokakları, kaldırım-
ları, yani ana kamusal alanları o kentin hayati organlarıdır. Ve aynı zamanda 
biz hizmet edenlerin hareket alanıdır. Koruma sürecinde proje çalışmaları ya-
pılırken, özellikle doğru kararlarının alınabilmesinde bu rezerv alanlarının iyi 
ve kapsamlı analizi korunma sürecine, gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. 
Dünyada mimarlık çalışmaları artık yapının, yapı çevresinin daha doğrusu ken-
tin insan ruhu üzerindeki etkisine konsantre olmaktadır. Bu nedenlidir ki bizi 
mutlu eden kentler, mutluluk kriteri sıkça kentsel çalışmaların konusu olmak-
tadır. Beykoz’un doğal, tarihi güzelliklerini yanında insanların, anılarının kentin 
kamusal alanları ile nasıl buluştuğu önemli bir konudur. Burada Beykoz ve çev-
resi tüm bu örnekler ve önerilerle ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, kültürel ve kentsel miras, kamusal alanlar, anıtlar
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Camköy Vakfı Projesi Bir Hayal Miydi?
Yoksa Beykoz Dünyadaki Önemli Örneklerden Biri mi Olacaktı?

Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

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

1987 yılında Paşabahçe Cam Fabrikasının yeni Boğaziçi imar planına göre 
kapatılacağı ve yıkılacağı söylentileri başladı. Bizler ise böyle bir sanayi mira-
sının korunması gerektiğini söylüyorduk. Amacımız çok açıktı. Bölgedeki 200 
yıllık tarihi camcılığın değerini arttırmak, Beykoz’u bu alanda marka yapmak, 
Paşabahçe Fabrikası 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 olacak-
tı. Konu İstanbul Valisi’ne, İstanbul Belediye Başkanlığı’na kadar iletildi. Herkes 
bizimle aynı düşüncedeydi. Camköy Vakfı kurulması için yapılması gereken ça-
lışmaları Şişecam ve Paşabahçe hukukçuları ile yetkilileri yürüttü. Beni de Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak görevlendirdiler. Hepimiz gönüllü olarak çalışıyorduk.

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

Gelecekte Paşabahçe Cam Fabrikası’nın da buradan taşınacağı öngörülerek 
çevredeki tepelerde yeni atölyeler, camcılık okulu, günü birlik turizm tesisleri plan-
landı. Vakfın girişimiyle, bütün giderlerinin tümünü Şişecam karşılayarak bölgeyi 
koruyacak dev boyutlu projeler hazırlandı, Beykoz halkına sunuldu ve Paşabah-
çe’de bir imza töreni düzenlendi, Devlet Bakanı Tınaz Titiz, İstanbul Valisi, İstanbul 
Belediye Başkanı ve Şişecam Genel Müdürü’ne kadar herkes heyecan içindeydi. 
Konu gazetelerde 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 
taşınması sonrasında, Beykoz’da yaratılmış ve 200 yıldan fazla bir süre boyun-
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ca yaşamış olan önemli bir camcılık geleneğinin nasıl sürdürülebileceği konu-
suydu. 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 
Paşabahçe Fabrikası üst yönetimi, hem o tarihte istihdamdan sorumlu Bakan 
olan Tınaz Titiz ve kadrosu tarafından desteklendi. Ama en önemlisi Beykozlu 
camcıların bu projeyi desteklemesiydi. Aslında bu çok normaldi, çünkü o tarih-
te binlerce kişi bölgedeki camcılık işinden geçimini sağlıyordu. Diğer yandan 
İstanbul Belediyesi ve Beykoz Belediyesi de bu düşünceyi destekleyince CAM-
KÖY Vakfı kuruldu ve çalışmaya başlandı.

Neler Hedeflenmişti?

Bütün bu düşüncelerin ışığında ortaya korunması ve sürdürülmesi gereken 
şu hedefler 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 her-

kes tarafından kabul edilmiş durumdaydı.
 
CAMKÖY Vakfı Resmi Senedindeki Temel Maddelerden Özetler:

Madde 3: Vakfın amacı, tarihi “Camcılık Sanat ve Kültürünü” incelemek, araş-
tırmak, değişen ihtiyaçları gelişen teknolojiye uyumlu endüstriyel yeni boyutlar 
kazandırmak; turistik gelişmeye katkıda bulunmak, “Cam İşletmecisi Müteşeb-
bislerini” 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 
yaptırmak.

c- Müze kurma, eğitim ve sosyokültürel faaliyetler, camcılık sanatı ve amaç-
ları doğrultusunda meslek geleneğinin devam ettirileceği geçici veya sürekli 
organizasyonlar kurmak, bu konularda gerekli faaliyetlerde bulunmak.
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d- Cam ve kültür ve sanatını sergilemeye, geliştirmeye ve ülke turizmini ha-
reketlendirmeye yönelik olmak üzere çeşitli organizasyonları gerçekleştirmek.

e- Yönetim kurulunca uygun görülecek Vakıf amaçlarına uygun diğer faali-
yetlerde bulunmak.

MADDE 5: Vakıf Kurucu üyeler tarafından vakfedilmiş olan 10.180.000.- 
(On milyon 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 
GÖKIRMAK 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 se-
çiminde 5 üye seçimle iş başına getirilir. Üç yıl sonunda bu iki tabii üyenin 
seçilme hakkı vardır.

Mütevelli Heyeti toplantısından, organların seçimine kadar yukarıda yazı-
lı 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 
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 
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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 Yetkilisi)

CAMKÖY VAKFININ KURULUŞU İÇİN İNCELENEN VE ÖRNEK ALINAN 
DÜNYA CAMCILIK YERLEŞMELERİ:

Bu önemli projeyi ortaya atan girişimciler, büyük kuruluşlar ve kişilerin tümü 
konunun profesyonelleri ve yetkilileriydi. Bu nedenle CAMKÖY Vakfı projesi bir 
hayal değildi. Ayrıca bütün dünyadaki benzer tür sanayi ve kültür mirası örnek-
leri arasında en önde gelen örnekler yerinde incelenmişti. Bunlar İtalya’daki 
Venedik ve Murano adası, Almanya’daki Bodenmais bölgesi, İsveç’teki “Kos-
ta-Boda” ve “Orrefors” 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 des-
teklemiş 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 
gönüllü olarak yürütülen bütün bu çalışmalar, hazırlanan büyük projeler ve çok 
büyük bir emek boşa gitti. CAMKÖY Vakfı yıllar sonra katkıda bulunan herkesin 
üzüntüleri içinde kapatıldı.

Ancak Beykoz’un tarihi ve kültürel mirasının sürdürülebilmesi ve 200 yıllık 
Beykoz camcılık kültürünün geleceğe taşınabilmesi için “CAMKÖY” projesi her 
zaman hayata geçirilmesi gereken çok önemli bir gerçektir.
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Kültürel Mirasın Korunması ve Yaratıcı Ekonomiler kapsamında, 
Türk Cam Sanatı Geleneği Beykoz-Paşabahçe “Camköy” Projesi

Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Jülide EDİRNE ERDİNÇ
Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı

 

Sürdürülebilir insani kalkınmanın baş aktörü ekonomik gelişimin çevresel, 
sosyal ve kültürel kalkınma ile beraber değerlendirilmesi gerektiği anlaşılan 
günümüzde, eski ürün merkezli ekonomik kalkınma nosyonu yerini insan mer-
kezli bir yaklaşıma bıraktığı ve artık yeni insani ve çevresel bir uygarlık gelişi-
mi stratejisi oluştuğu görülür. Bu değişim sürecinde UNESCO, sürdürülebilir 
kalkınmanın sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarını içeren bütünsel bir yak-
laşımı ve bu yaklaşımda en önemli unsurlardan biri olan ‘kültürel miras’ın ele 
alınmasını önermektedir. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD 2008, yaratıcı 
ekonomilerde kültürel mirasın, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkın-
ma hedeflerine ulaşmada, sosyo-ekonomik büyüme ve iş yaratma potansiye-
linin ve toplumsal katılım, kültürel çeşitlilik ve insani gelişmeyi teşvik etmesi-
nin altını çizmiştir. Avrupa Konseyi Faro -Toplum İçin Kültürel Mirasın Değeri 
Çerçeve Sözleşmesinde kültürel miras ve yaratıcılık arasındaki ilişkiye dikkat 
çeker. Kültürel mirası korumanın, sürdürülebilir kalkınmanın ve yaratıcılığın 
karşılıklı destekleyicisi şeklinde merkezi bir faktör olduğunu belirtir. Kültürel 
miras bireye ve topluma bir kimlik, yenilik ve yaratıcılık kaynağı haline gelerek 
yaratıcı endüstrileri güçlendiren ve yaratıcılara /düşünürlere ilham veren kapa-
sitesi ile doğrudan ve dolaylı ekonomik kalkınmaya katkı yaratmaktadır.

Bu söylemler eşliğinde, küreselleşen dünyamızda, yaratıcı ekonominin di-
namiklerinin daha iyi anlaşılmasının bir ihtiyaç haline geldiği görülür. Buna 
göre kültürel miras, tüm sanat dalları ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ru-
hudur. Kültürel miras artık, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesi için bir 
temel olmakta, toplumlar arası diyalog, işbirliği yanında kişisel gelişim için bir 
katalizör olarak görülmektedir .

Kültürel Mirası koruma ve bu korumanın etkilediği alanlar kapsamında 
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19.yüzyıl cam sanayiinin merkezi olan Beykoz’da son 200 yıllık Türk cam sana-
tı kültürel mirasının ortaya konması ve sürdürülmesine ilişkin gerçekleştirilmiş 
olan Beykoz-CAMKÖY projesi bu bildirinin konusudur. Beykoz Camköy Projesi 
ve kültürel miras ve yaratıcı endüstriler kavramlarının daha ortaya çıkmasın-
dan çok önce Türk cam sanatı ve camcılık geleneğinin değerini bilen ve bu de-
ğeri ve kültürel birikimi gelecek nesillere aktarımını sağlayacak bir proje olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzün değişen koruma yaklaşımları baz alındığın-
da 1987 yılında aynı yaklaşımla önemli bir öngörü ve hassasiyetle tasarlanan 
bu projenin sahip olduğu niteliklerinin ortaya konması bildirinin hedefidir.

Proje 200 yıllık camcılık geleneği ve ustalığının birikimiyle önemli bir özellik 
kazanan Beykoz ve Paşabahçe bölgesinde, camcılık bilgisinin ve sanat ağır-
lıklı cam üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak için kurgulanmıştır. Yerel 
kaynaklara uygun 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 laboratuarı rolü oynaması ‘Beykoz Camköy Projesi’nin bu bildiride ele 
alınacak özellikleri arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Beykoz-Paşabahçe Camcılığı, Camköy, 
yaratıcı ekonomiler
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Beykoz İlçesi (İstanbul) Temel Jeolojik Özellikleri ve Pontid 
Tektono-Stratigrafik Birliği İçerisindeki Konumu, KB Türkiye

Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN - Doç. Dr. Namık AYSAL
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

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

İstanbul-Beykoz civarının Paleozoyik kayaçları, Ordovisiyen’den Karbonifer’e 
uzanan transgresif bir istiften oluşmaktadır. Bu istifinin tabanını oluşturan Koca-
töngel Formasyonu, laminalı miltaşı, kiltaşı, yeşilimsi boz renkli, ince – orta kat-
manlı ve çapraz tabakalı kumtaşı ardalanmasıyla tanımlanan, Ordovisyen yaşlı 
karasal çökellerden 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, Devoniyen yaşlı Pendik ve Denizliköy formasyonları ile Karbonifer 
yaşlı Trakya formasyonu çökelmiştir. Paleozoyik yaşlı istif, Çavuşbaşı çiftliği ve 
çevresinde geniş bir alanda izlenen bir granitik pluton ve eşyaşlı mafik – felsik 
damar kayaçları tarafından 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 dal-
ma-batma sonucu gelişen yay magmatizmasının ve Üst Kretase – Paleosen 
dönemlerinde etkili olan ve Karadeniz’in açılmasını sağlayan yay-gerisi rift or-
tamının ürünleri olarak değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul Birliği, Beykoz, Pontidler, Magmatik yay, Neo-
Tetis okyanusu



99

Sultan II. Mahmud’un Göksu’da Yaptığı Tüfek Atışı Hatırasına 
Dikilen 1226 (1811) Tarihli Ayak ve Nişan Taşı

Doç. Dr. Sadi S. KUCUR
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Osmanlı Türkleri ata sporu okçuluğu geliştirerek bir sanat haline getirmişler-
dir. Rekor kırılan uzun menzilli atışların hatırasına atışın yapıldığı yere ayak taşı, 
okun düştüğü yere ise nişan veya menzil taşı dikmişlerdir. Taşlarda genellikle 
atışı yapanın kimliğini, yapılan atışın özelliklerini anlatan ve zamanın meşhur 
hattatlarından birisine yazdırılan manzum metinlere yer verilir. Bu gelenek ateşli 
silahların yaygınlaşmasından sonra devam etmiş ve tüfek atışları için de bu taş-
lar dikilmiştir. Ok atışlarına nispetle tüfek atışlarıyla ilgili ayak ve nişan taşları 
daha az olduğu gibi genel olarak ayak taşlarına da daha az rastlanır. Yapılan 
atışların ve hatırasına dikilen taşların, Osmanlı toplumunda ok ve tüfek atışı spo-
runun özendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 

Sultan II. Mahmud ok atışlarına ilgi gösteren, rekorlar kıran bir kemankeş-
tir. Sultan 1232 (1817) yılından itibaren bu sporla ilgilenerek eğitim almış, 
akabinde kabza almış, kemankeşliğe yükselmiş ve menzil atışlarında önemli 
rekorlar kırmış, kendisinin de katıldığı ok koşuları düzenletmiştir. Okçuluk spo-
ru son parlak dönemini onun zamanında yaşamış, yaptığı atışların hatırasına 
Okmeydanı’nda ve başka yerlerde her biri birer büyük abide görünümündeki 
birçok ayak, ana ve nişantaşı diktirmiştir. Bunlardan rekor kırdığı yedi menzilin 
nişantaşları günümüze ulaşmıştır.

Ancak II. Mahmud okçulukla bu yoğun meşguliyetinden önce, saltanatının 
ilk yıllarında tüfek atışları da yapmıştır. Zira o Nizam-ı Cedid ordusunun silah 
ihtiyacını karşılamak için modern tüfek imalâtını geliştirmeye büyük çaba gös-
teren bir sultandır. Tebliğin konusu sultanın yaptığı tüfek atışlarından ve kırdığı 
rekorlardan biriyle ilgili, Beykoz’un Göksu Mahallesinde diktirdiği ayak ve nişan 
taşıdır. Sultan 1226 (1811) yılında Göksu’yu ziyarete gelir ve burada Kapudan 
Paşanın diktirdiği tüfek taşı ve menzilini görünce “Ebû Çontur” adıyla meşhur 
olan tüfekle 2498 adımlık bir atış yapar. Bu atışın hatırasına tarih düşüren Şair 
Ârif’in, hattını ise Yesârîzade Mustafa İzzet Efendinin ta‘lîk hatla yazdığı 20’şer 
beyitlik iki şiir, ayak ve nişan taşına hakkedilerek dikilir. Ayak taşı Göztepe Ma-
hallesinde, vakıf arazi içinde, nişan taşı ise Yeni Mahalledeki bir meydanda dikili-
dir. Nişantaşında sultanın tuğrası ile hattatın imzası da bulunmaktadır. Bu tarihi 
iki taş Osmanlı kültürünün günümüze ulaşabilen iki güzel örneğini vermektedir. 
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Sözleşmeli Çiftçilik: Beykoz Örneği

Arş. Gör. Salih ÜNÜVAR
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye’de tarım alanında 1980 sonrasında serbest pazar ekonomisine ge-
çişle birlikte devlet desteklerinin azalması süreci yaşanmaktadır. Taban fiyat 
uygulamasının birçok ürün için kaldırılması ile ürün fiyatlarının piyasa koşulla-
rına bırakıldığı bir döneme de geçiş başlamıştır. Birçok ülkede neoliberalizme 
bağlı olarak tarımsal üretim ve yerel üretici desteklemelerinde geriye dönüşler 
olmuş, içeride fiyat ve girdi desteği kesilmesi ve dış ticarette korumacı politika-
lardan vazgeçilmesiyle dünya piyasalarıyla uyum hedeflenmiştir. Piyasanın ve 
rekabet mantığının toplumu ve toplumsal davranışları yönetmesi olarak tanım-
lanabilecek neoliberal zihniyet, Türkiye şartlarında üreticileri tamamen piya-
sanın insafına bırakmamış ve tarım bir şekilde desteklenmeye devam etmişse 
de, bu dönemde, küreselleşme ve kapitalistleşme süreçleriyle beraber devlet 
politikaları etkili bir düzenleme aracı olmaktan uzak hale gelmiştir. 

Literatürde 2000’li yıllarda yapılan kır konulu çalışmalarda küresel süreçlerin 
tarım üzerine etkilerini ele alan ve bunları dünya genelindeki süreç ve teoriler-
le karşılaştırmalı açıklamaya çalışan, 1980 sonrası politikaların köylülerin geçim 
stratejilerini nasıl etkilediğini ele alan yayınlar öne çıkar. Kırsal alanda yaşayanlar, 
üretim birimi olarak varlıklarını sürdürebilmek adına “beka mekanizmaları” olarak 
adlandırılan stratejiler geliştirmişlerdir. Türkiye tarımında artan metalaşmayla be-
raber, çiftçiler bu süreçte ürün çeşitlenmesi, ürün kalitesinin artması, sertifikasyon 
ve sözleşmeli çiftçilik gibi uygulamalar yoluyla ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. 

Sözleşmeli çiftçilik uygulamasında, sözleşme şartları ürün çeşidine göre 
değişmekle birlikte, alıcılar ürünün kalitesine dair standartlar belirler ve bu 
standartlara uyum sağlamak için ürünün tohumdan son haline gelinceye ka-
dar gerekli girdiler konusunda üreticilere destek olur. Sözleşmeli tarıma şartla-
rın genel olarak alıcılar lehine belirlendiği ve çiftçilerin aleyhine koşulların yer 
aldığı yönünde eleştiriler getirilir. Öte yandan ise 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 
Belediyesi’nin 19 çiftçi ile sözleşme imzalamasıyla hayata geçirilmiştir. Baldan 
karpuza çeşitli 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 na-
sıl sonuçlar doğurduğu, sözleşmeye katılan üreticilerle görüşmeler yapılarak 
ele alınacaktır. Söz konusu projenin uygulanmasının olumlu ve olumsuz yönle-
rine yer verilip, kırsal kalkınma ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği anla-
mında uygulama değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tarım, kırsal kalkınma, sözleşmeli çiftçilik, kırsal sürdürülebilirlik
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Beykoz’da Tarihi Bir Şahsiyet: 7-8 Hasan Paşa ve Yalısı

Dr. Öğr. Üyesi Salim AYDIN
Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü

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 gösterilmiş, ancak o kaynakta ne bir komu-
tan ne de Hasan ismi geçmektedir.

Hasan Paşa 1877-78 (93 Harbi) Osmanlı-Rus Harbinde, Anadolu cephesinde, 
Ardahan’da Ruslara karşı savaşmış, ancak bu cephede Osmanlı ordusu bir başarı 
gösterememiştir. Paşa, Abdülaziz döneminde ilk defa karakol komutanı olmuş, pa-
dişahın tahtan indirilmesiyle memleketi Çorum’a dönmüş, II. Abdülhamid’in sultan 
olmasıyla tekrar Beşiktaş Muhafızı olmuştur. Paşanın şöhretini artıran en önemli 
unsur Çırağan Vakası olmuş, bu olayda Ali Suavi’nin ölümüne neden olarak, bas-
kının başarılı olamamasında önemli bir rol oynamıştır. Paşa, Beşiktaş’taki bütün 
olaylarla ilgilemiştir.  Bunun en güzel örnekleri “Benli Hürmüz” olayı ve Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü’nün antrenmanlarıdır.

Paşanın, Beşiktaş Muhafızlığı yanında kendine bağlı hafiyelerle II. Abdülha-
mid’e jurnal ulaştırması da önemlidir. Bunun en iyi örneği, Karaköy’de Ermenilerin 
Osmanlı Bankası Baskını’dır. Bu yönüyle de Hasan Paşa, II. Abdülhamid döneminde 
Hafiye-i Şehriyari 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 yı-
lında Çorum, Ankara’ya bağlı sancak merkezi haline getirilmiştir. Paşa, ayrıca Çorum 
Ulu Cami avlusunda bir kütüphane binası inşa ettirmiştir.

Paşa, yaz mevsiminde Beykoz Kanlıca’daki yalısında yaşamıştır. Paşanın vefa-
tından sonra yalı torununa kalmıştır. Kanlıca ile Çubuklu sınırında Çakalburnu adı 
verilen 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 adın-
dan 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. Bunla-
rın başında uzun yıllar Beşiktaş Muhafızlığı yapması, Boğaziçi ve Beykoz’un en önemli 
yalılarından birisine sahip olması, Beşiktaş merkezde Hasan Paşanın adıyla bir fırının 
bulunması ve Arapça rakamlarla attığı ifade edilen imzasıdır. Yaptığımız araştırmalar-
da ve Osmanlı Arşivi vesikalarında Beşiktaş Muhafızı veya Beşiktaş Muhafızı Müşir 
Hasan Paşa tabirleri kullanılmıştır. Yedi-Sekiz Hasan Paşa tabirine 1950 yılı önce-
sinde rastlanamamıştır. Hasan Paşa’nın okuma ve yazma bilmediği yönünde imzası 
üzerinden bu şekilde anılması paşanın devlet için yaptığı hizmetleri örselemektedir.
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19. Yüzyılda Beykoz’un Bağ, Bahçe ve Bostanları

Seda ÖZEN BİLGİLİ
Mimar  

Doç. Dr. Selman CAN 
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Beykoz, günümüzde de köylerinde devam etmek suretiyle kentsel tarıma 
katkıda bulunan bir yerleşimdir. Geçmişte kent bostanları İstanbul’un ken-
di sebze ve meyvesini üretmesine imkan veriyordu. Bununla kalmayıp çevre 
kentlerde de bu sebze meyveler kendisine pazar buluyordu. Tarih kitapların-
da; 19.yy sonlarında İstanbul’da Anadolu yakasında Tuzla’dan Anadolu Fene-
ri’ne kadar, Avrupa yakasında ise Çekmece’den Rumeli Feneri’ne kadar alanda 
1200 ü aşkın bostan olduğunu yazmaktadır. Ortaköy ve Arnavutköy’de çilek, 
Tarabya’da ağaç çileği, Yedikule marulundan bahsedilirken Beykoz’un cevizinin 
meşhur olduğu belirtilmektedir.

Bostanların, bostancı kulübesi, bostan havuzu, bostan kuyusu ve “noria” 
yani “su çarkı” gibi öğelerden oluşan kendine has bir mimari sistemi ve su kül-
türü mevcuttur. Dolayısıyla bostanların kaybolması, sadece bir bahçenin kay-
bını değil, bir mimari kültürün kaybına yol açmaktadır.  

İmar hareketleri ve iskan planlamasına yenik düşen kent bostanlarının Bey-
koz’daki izini, eski haritaların rehberliğinde süreceğiz. 

Mühendishane-i Hümayun öğrencilerinin, 1845 yılında hazırladığı ve 
“Dar’üs saltanatı seniye olan İstanbul’un haricinde vaki Zeytinburnu ve Üskü-
dar’da kâin Fenerbahçesinden Karadeniz Boğazı’nda vaki Rumeli ve Anadolu 
Fenerlerine varıncaya kadar nefs-i İstanbul’un ve civarında vaki Eyüp ensarı ve 
Hasköy ve Kasımpaşa ve Galata ve Beyoğlu ve Tophane ve Beşiktaş ve Üskü-
dar ve mahalli sairede mevcut cevami-i şerife ve mevaki-i meşhura ve kışlak-ı 
hümayun ve ebniye-i saire ve bi’l cümle tarik-iâm ve tarik-i has ve bostan ve 
meydan ve bağ ve bahçe ve iskele ve mevaki-i saire ve kurbu civarında olan 
bazı karyelerin harita-i mevzuiyesidir ki bu defa Mühendishane-i Hümayun şa-
kirdanı kulları marifetiyle talim günâ bi’l hendese mesaha olunarak mücedde-
den ahz-u tersim olunmuştur.“ başlıklı haritada görülen bostanların bugünkü 
Beykoz’daki yerlerini araştıracağız.

Anahtar Kelimeler: Bostan, Mühendishane-i Hümayun, kentsel tarım, kent 
bostanı
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Beykoz İlçesi İçin Doğa Temelli Alternatif Turizm Önerileri

Prof. Dr. Semra GÜNAY
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi

Eşref AY
Anadolu Üniversitesi SBE

Deniz ATEŞ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi SBE

Burhan CAN
Eskişehir Teknik Üniversitesi LEE

Beykoz ilçesi şehir turizmi açısından gelişmiş, deniz, tarih, kültür ve inanç 
turizmi seçenekleri bulunan bir ilçedir. İlçenin şehirsel gelişiminin bir parçası 
olarak konaklama, yeme içme ve alışveriş hizmetleri de mevcuttur. İlçenin bü-
tüncül gelişiminin sağlanması için şehrin hinterlandı ile bütünleşmesi önem-
lidir. Bu açıdan baktığımızda kalkınmada katma değeri yüksek bir ekonomik 
faaliyet olan turizmin ilçe geneline yaygınlaştırılması ilk akla gelen önerilerden 
biridir. Turizmin tüm ilçeye yaygınlaştırılabilmesi için doğa temelli turizm etkin-
liklerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Doğa temelli turizm kit-
le turizmine alternatif olarak gelişmiştir. Kapsamına bakıldığında doğada yürü-
tülen 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 gözlemciliği gibi etkinlikler de söz konusu-
dur. Bu çalışmada Beykoz ilçesinin doğa temelli alternatif turizm potansiyeli 
coğrafi bilgi sistemlerinde çok kriterli karar verme süreci kullanılarak belirlen-
meye çalışılmıştır. İlçenin iklim yükseklik, eğim, bakı, bitki örtüsü, su kaynakları, 
kırsal yerleşmeler, ulaşım gibi temel unsuları literatür ışığında ağırlıklandırılmış 
ve doğa temelli turizme uygun alanların tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif turizm, doğa temelli turizm, ekoturizm, doğa 
temelli spor etkinlikleri, kırsal turizm
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Beykoz Âşığı Bir Şair: Cemal Süreya

Dr. Öğr. Üyesi Serhat DEMİREL
Sakarya Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı

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 müm-
taz isimleri Beykoz’da ya ömürlerinin bir kısmını geçirmiş ya da orada olmayı, 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 sebepler rol oynar. Bu özellikleriyle Bey-
koz, şairler ve yazarlar için son derece cezp edici 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 önem-
sediği ve yaşamının bir bölümünü de sürdürdüğü Beykoz’a dair taşıdığı düşler 
ve düşüncelerinin neler olduğu, bunların şairin poetik hayatıyla bağlantılarının 
tartışılması amaçlanmaktadır. 

İncelemede temel kaynak metin olarak Cemal Süreya’nın hayatına dair 
önemli izler ve ipuçları taşıyan mektupların yer aldığı On Üç Günün Mektupları 
ile edebiyat, kültür ve yaşama ilişkin pek çok konuda görüşlerini ortaya koydu-
ğu yazılardan oluşan Günler adlı kitaplarına başvurulacak, yanı sıra şairin şiir, 
deneme, vb türde öteki metinlerinden de yararlanılacaktır. Bunlardan başka, 
kız kardeşi Perihan Bakır’ın kaleme aldığı Size Nefesimi Bırakıyorum adlı hatıra 
kitabı da şairin hayatının gizli kalmış yönleri ile, yaşadığı evler ve mahalleler 
hakkında bizim açımızdan daha da önem taşıyan bilgiler ihtiva etmektedir.

Gerek anne ve babasıyla gerekse üniversiteden mezun olduktan sonra iş 
icabı çeşitli şehirlerde yaşamış olan Cemal Süreya’nın en sevdiği ve ömrünün 
büyük bölümünü geçirdiği şehir İstanbul’dur. Kadıköy’de uzun yıllar ikamet et-
tiği sokağın adı bugün Cemal Süreya Sokağı olmuştur. 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, şairin hayatında Zuhal Tekkanat’la evlendi-
ği tarihten itibaren devreye girer ve kaderini tayin edici bir rol üstlenir. Bundan 
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sonra artık şairin Beykoz’la gönülden bir yakınlık içine girmesi kaçınılmaz olur. 

Cemal Süreya Beykoz’da kendini nasıl hissetmektedir ve Beykoz’a karşı 
taşıdığı olumlu olumsuz izlenimler nelerdir diye sorulduğunda ilk başvurula-
cak kaynak hiç şüphesiz ki onun ikinci karısı Zuhal Tekkanat’a yazdığı ve Onüç 
Günün Mektupları adıyla kitaplaşan mektuplarıdır. Bu mektuplarda şairin Bey-
koz’a değin fikirlerini açıkça okuyabilmek mümkün gözükmektedir. Ancak şair-
lerin büyük ölçüde imgelemle yaşayan, şiiri hayatla hayatı şiirle iç içe düşünen, 
hisseden insanlar oldukları göz önünde bulundurulursa Cemal Süreya’nın Bey-
koz’a dair söylediklerini de çok dikkatlice okumak gerektiği ortadadır. 

Mektuplarından birinde eşine “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 
tatlı 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, sa-
nırsam. Sonunda gelip kentin iyice magazinleştiği bir semte yerleştik yeniden. 
Şimdiyse Başkente yolcuyuz…” (1998: 25)

Bu satırlarda Beykoz’a çevresel olarak duyulan özlemin yanı sıra bu semtte 
sevdiği kadınla birlikte yaşadığı acı tatlı evlilik hayatının anılarını zihninde yeniden 
yaşamasının getirdiği mutluluk göze çarpmaktadır. Şairin bu alıntıda magazinleş-
tiğini iddia ettiği semt ise Şişli olmalıdır zira o yıllarda Şişli İstanbul’un sosyete mu-
hiti halini almaya başladığından giderek magazinel bir hüviyet de kazanmaktaydı. 

Şairin anılarındaki Beykoz, yaşanan bütün zorluklara karşın bir güzellikler sem-
tidir. Cemal Süreya, tıpkı Ziya Osman Saba’nın Kadıköy’deki Misakı Milli Sokağı ve 
çevresine yıllar sonra hasretle baktığı gibi bakmaktadır Beykoz’daki mahallesine. 
Yokluklar, çile, ve bütün zorlayıcı unsurlara rağmen taze bir evlilik hayatının, ileri-
ye dönük umutlu beklentilerle örülü günlerin geçtiği semt şair tarafından kolayca 
benimsenmiştir. 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 sahipleri şimdi” (49). Bu sözler, Cemal Süreya’nın “Hep beyazı söyledi 
şiirlerinde…” diyerek sevgi ve beğenisini dile getirdiği Ziya Osman Saba’nın “Mi-
sakı 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.

Beykoz’un Cemal Süreya için ne denli önemli bir semt olduğunu mektupları 
okudukça daha da iyi anlayabilmek mümkün. İşte bunlardan birinde o, yine Bey-
koz’daki kahvede kaleme aldığı satırlarda eşine şöyle söylemektedir: “Mutluluk. 
Kişi ancak eksiksiz bir mutluluğu (nasıl yakalamıştık) Beykoz’da tadabilir (saçla-
rından baharı). Bisiklete binen çocuklar geçiyor. Oturulabilecek iyi, geniş, bahçe-
li bir evimiz olmalı burada” (1998: 46). Mektubun devamında Beykoz’un çeşitli 
yerlerini sayıyor hasretle: “Anımsa: Ortaçeşme, Onçeşmeler, Yalıköy, Akbaba, De-
reseki, 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 haline gelmiştir. Burada da ilk olarak yine şairin eşine yazdığı mektuplara 
müracaat etmemiz gerekiyor: “Evet evet Beykoz’da oturmalı.. İlerde gelip bu-
raya yerleşmeli. Büyük ve her olanağı bulunan bir ev, bahçe, küçük bir araba. 
Yapıtları burada yazmalı, arabayla Boğaz Köprüsü’nü geçerek yayınevlerine 
götürmeli. Buna varsın değil mi?” (1998:83). 

Bunlar ve benzeri başka sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla Beykoz şair ta-
rafından asla unutulmadığı gibi mutlulukla örülü düşlerin de birincil mekânı 
haline gelmiştir. 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
Yapın bir de ağaç yapmış yanına
Dallarına konsun diye kelimelerin

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Cemal Süreya için Beykoz iki açıdan güzel ve 
önemlidir. Birincisi geçmiş asude günleri hatırlattığı ve zihninde tekrar yaşat-
tığı için; ikincisi de gelecekte hayalini kurduğu sakin, dingin bir hayatın mer-
kez mekânı olması açısından. Kısacası, şaire göre hem anıların hem düşlerin 
mekânıdır Beykoz. Bu niteliğiyle de onun zihninde ve gönlünde diğer semtlere 
nazaran çok daha hassas, özel bir yerde konumlanmıştır
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Anıt Ağaçlarda Risk Analizleri: Beykoz Korusu Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Serhun SAĞLAM - Prof. Dr. Ahmet YEŞİL - 
Arş. Gör. Tufan DEMİREL - Arş. Gör. İnci ÇAĞLAYAN
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Amenajmanı ABD

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 yaşla-
rı itibariyle özel ilgi isteyen kültür miraslarıdır. 

Bu çalışmada anıt ağaçların sağlığını tehdit eden faktörler ve bunları gider-
mek için uygulanması gereken teknik işlemler hakkında 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 nedeniyle devrile-
rek can ve mal kayıplarına neden olmalarıdır. 

Çalışma da ağaçların sağlık sorunlarının tespitinde kullanılan yöntemler ve 
devrilme risk hesapları hakkında bilgiler verilmiştir. Beykoz Korusunda Akustik 
Tomografi Yöntemi ile içsel çürüklüğün belirlenmesi ve ağaçların devrilme risk-
lerinin hesaplanması konusunda yapılan çalışmalar sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anıt ağaç, Devrilme riski, Akustik Tomografi, Beykoz
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Parti “Alan”ında Gençlik Teşkilatları: 
Beykoz Örneğinde Nitel Bir Araştırma 

Sevâl BALTACI
İstanbul Üniversitesi Siyaset Sosyolojisi YL

Demokrasinin uygulanması, iktidarın belirlenmesi halkın seçimlere ka-
tılması yoluyla gerçekleşmektedir. Modern toplumu, geleneksel toplumdan 
ayıran bu “katılım” faktörüdür. Verba ve Nie, siyasal katılım üzerine gerçek-
leştirdikleri 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.” cümlesiyle ifade etmişlerdir.  Siyasal katılı-
mın günümüze kadar, Milbrath ve Goel’in “... vatandaşların hükûmet ve siya-
seti etkilemeye ya da desteklemeye çalıştıkları eylemler …”, Kaase ve Marsh’ın 
“...  siyasi sistemin çeşitli düzeylerinde doğrudan veya dolaylı olarak siyasi se-
çimleri etkilemeyi amaçlayan vatandaşların tüm gönüllü faaliyetleri ...”, Parry, 
Moyser ve Day’in “... çoğu durumda, en sonunda kamu temsilcileri ve yetkililer 
tarafından alınan kararları etkilemeyi amaçlayan vatandaşların eylemleri ...” ve 
Verba, Schlozman ve Bardy’nin “... bir demokraside vatandaşlara endişeleri ve 
tercihleri hakkında hükûmet yetkililerine bilgi verme ve onlara yanıt vermele-
ri için baskı yapma fırsatı ...” cümleleriyle de örneklendirilebildiği gibi çeşitli 
tanımları yapılmıştır. Siyasal katılımın internette görüş bildirme, bir topluluğa 
katılma, bir eyleme/yürüyüşe katılma, bir sivil toplum kuruluşuna dahil olma 
gibi birçok yöntemi olmasıyla birlikte, yakın zamanda yapılan çalışmalarda, 
siyasete “katılmamanın” bile bir siyasi ifade biçimi olduğu ortaya konulmuş-
tur. Tüm bunlarla birlikte siyasi partiler, siyasi gündemi belirlemenin ve halkın 
siyasete katılımının temel araçları olarak sistemde merkezî bir rol oynamaya 
devam etmektedir. 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 arasındaki ileti-
şimi sağlama, toplumsal talepleri sisteme aktarma gibi birçok işlev üstlenmek-
tedirler. Siyasi partiler, toplumsal alandan bağımsız, merkezî yönetimlerden ve 
yönetimin uyguladığı politikalardan ibaret soyut birer aygıt değil, aksine üyele-
ri aracılığıyla gerçekleştirdiği toplumsal ilişkiler içerisinde var olan, bu ilişkilerle 
partinin geniş kitlelerle iletişimini sağlayan, parti politikalarını yayarak parti iş-
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leyişini sürdüren toplumsal gruplardır. Buna rağmen parti üyeleri siyasi parti li-
teratüründe liderlerden ya da seçmenlerden daha az ilgi görmektedirler. Siyasi 
partiler, parti gençlik teşkilatlarında üyelerine verdiği afiş asma, broşür dağıt-
ma, partiye üye kazandırma, genç kitlenin partiyle iletişimini sağlama gibi aktif 
görevler yanında, parti kültürü edinmelerini sağlayarak onları partinin geleceği 
hâline getirmektedir. Siyasal katılım anlamında üstlendiği tüm bu roller göz 
önünde bulundurularak bu çalışmada parti gençlik teşkilatları incelenecektir.

Beykoz’da nüfusun ve yerleşimin gelişiminde belirleyici olan süreç sanayi-
leşme olmuştur. Sanayi bölgesi olması dolayısıyla 2000’li yıllara kadar yüksek 
nüfus artışı görülen Beykoz’da, 1999 yılında Deri ve Kundura Fabrikası’nın ve 
2002 yılında da Şişe Cam Fabrikası’nın kapanmasıyla birlikte ortaya çıkan iş-
sizlik sorunu sonucu dış göç vermeye başlamıştır. Bugüne kadar görülen en 
büyük azalış 2017-2018 döneminde gerçekleşmiş, 251087 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 ulaşmış-
tır. İlçedeki genç nüfus incelendiğinde ise son 30 yıl içerisinde büyük oran-
da azalma görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yıllık yayınladığı ha-
ber bültenine göre, Türkiye’de genç nüfus geçmiş yıllar incelendiğinde genel 
bir artış göstermekte ve 2019 yılında genç nüfus toplam nüfusun %15,6’sını 
oluşturmaktadır. Gençlik teşkilatlarına üyelik için geçerli olan 15-30 yaş aralı-
ğı bazında incelendiğinde ise bu oran %23,24’e yükselmektedir. Beykoz ilçe-
sine bakıldığında ise 1990 yılında toplam nüfusa 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. Türkiye’deki genç nüfusun artış hızı ile karşılaştırıldığında 
Beykoz’daki demografik değişim dikkat çekicidir. Bu veriler ışığında yapılacak 
çalışmada Beykoz’da yıllar içerisinde demografik olarak azalış gösteren gençlik 
kategorisinin ele alınması; yerel aidiyet ve siyasal katılım bağlamında partilerin 
gençlik teşkilatlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. İl merkez teşkilatlarına 
kıyasla sahada daha aktif şekilde çalışma gerçekleştiren ve seçmenle birebir 
temas hâlinde olan ilçe teşkilat üyeleriyle görüşme yapılacak olması çalışma-
ya, görüşülen partilerin toplumsal ilişkilerini inceleme imkânı tanıyacaktır. Bu 
sayede partili gençler hem toplumun genç nüfusu hem de genç nüfusu siyasal 
alanda temsil etme işlevini üstlenen toplumsal gruplar olarak ele alınıp, Bey-
koz’daki gençlerin sorunları ve siyasal katılımdan beklentileri üzerine genel bir 
tablo oluşturulması planlanmaktadır.

Bu bağlamda parlamentoda temsil edilmekte olan partilerin gençlik teşki-



110

latları ile nitel araştırma yöntemi kullanılarak birebir derinlemesine görüşmeler 
yapılması, bu sayede katılımcıların deneyimlerine, bakış açılarına, fikirlerine 
dair ayrıntılı bilgiler edinilmesi planlanmaktadır. Bu araştırmanın, teşkilat baş-
kanları ve yöneticilerden ziyade daha çok herhangi bir yönetim kadrosunda bu-
lunmayan üyelerle yapılması ve böylece partinin işleyişinin en alt kademeden 
başlanarak anlaşılması hedeflenmektedir. Araştırmanın verileri Bourdieu’nün 
alan, sermaye, habitus, doxa ve illusio kavramları üzerinden incelenecektir. Bu 
anlamda siyasi parti Bourdieucü bir yaklaşımla, devlet alanı ve toplumsal ala-
nın kesiştiği bir ara alan, gençlik teşkilatları ise siyasi parti alanına bağlı bir alt 
alan olarak ele alınacaktır. Alan yaklaşımı çalışmada içsel çözümleme yapıla-
bilmesi için olanak sağlayarak partinin iç yapısının ve işleyişinin anlaşılmasına 
yardımcı olacak, genç üyelerin parti habitusu edinme süreçlerinin ve içeride 
oluşan ilişki ağlarının incelenmesinde kolaylık sağlayacaktır.
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Boğaziçi’nde Mermerden Bir Serdâb Köşkü: Beykoz Mecidiye 
Kasr-ı Hümâyûnu

Arş. Gör. Sinem SERİN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Mecidiye Kasr-ı Hümâyûnu, Beykoz’un Yalıköy semtinde Hünkâr İskelesi 
olarak anılan mahallin güneyinde setlerle yükselen bir alanın en tepe nokta-
sında yer almaktadır. Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa, devlete karşı isyan 
etmesini ve bu isyan neticesinde gerçekleşen uluslararası sorunları unutturup, 
kendisini padişah Sultan Abdülmecid’e affettirmek niyetiyle hediye olarak bir 
kasır inşa ettirmek istemekteydi. Kasrın yeri olarak da özellikle Rusların 1833 
yılında imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması’ndan sonra Serviburnu’nda yap-
tıkları anıta nazire olmak maksadıyla aynı bölgeyi seçmişti. 1846 yılında İstan-
bul’a gelen Mehmed Ali Paşa, kasır inşa etmek üzere padişahtan müsaadeyi 
almıştır. Sonrasında kasrın konumlanacağı 200 dönümlük arsanın satın alın-
masıyla işe başlanmış ve temeller atılmıştır; ancak kasrın inşasının bitirilmesi-
ne Mehmed Ali Paşa’nın ömrü vefa etmemiştir. Bina, 1854 yılında Mısır Valisi 
Said Paşa zamanında tamamlanmış ve padişaha takdim edilmiştir. 

Siyasi manası maddi anlamından çok daha büyük olan böylesine bir hedi-
yeye Sultan Abdülmecid fazla rağbet göstermemiştir. Bunda taşıdığı sembolik 
özelliğin büyük önem taşıdığı fikri ortaya çıkabilir. Ayrıca takdim edildiği sü-
reçte Kırım Harbi’nin devam ediyor olması siyasi gündemin yoğunluğundan 
dolayı kasrın göz ardı edilmiş olabileceği de düşünülebilir. 

Hararetli bir savaşın ortasında kasrın ilk misafirleri, Aydın’dan gelip savaşa 
katılmak üzere Hünkâr İskelesi’nde konuşlanan zeybek gruplarının liderleridir. 
Kasrın Sultan Abdülmecid döneminin sonuna kadar başka bir kullanımına rast-
lanmamaktadır. Ancak Sultan Abdülaziz, bulunduğu yerin sahip olduğu temiz ve 
ferah havadan dolayı özellikle yaz aylarında bir biniş mekânı olarak kasrı tercih 
etmiştir. Padişah Tokat Çiftliği’ne avlanmaya gittiği vakit dönüşte burada dinlenir, 
kimi zaman da Beykoz Çayırı’nda güreş müsabakaları tertip ettirerek kasırdan 
onları seyrederdi. Yine bu dönemde kasır, uluslararası resmi misafirlerin ağırlan-
dığı bir mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle Fransız Prensi Jérôme Na-
poléon Bonaparte, ikinci kez İstanbul’u ziyaret ettiğinde Beykoz Kasrı’nda misafir 
edilmiş ve padişah da burada kalan prense iade-i ziyarette bulunmuş idi. Prensin 
İstanbul’a ilk ziyareti ise Kırım Harbi esnasındaydı. Bu ziyaretinde prense, Sultan 
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Abdülmecid tarafından elçilik binasında iade-i ziyarette bulunulmuştu. 

Kasrın bir diğer uluslararası misafiri, Fransız İmparatoriçesi Eugénie’dir. İm-
paratoriçe Eugénie, Sultan Abdülaziz’in Paris gezisine iade-i ziyaret maksadıy-
la Süveyş Kanalı’nın açılışı için Mısır’a giderken İstanbul’a uğramıştır. Fransız 
İmparatorluğu devlet simgelerinden olan “kartal” adını taşıyan l’Aigle Yatı ile 13 
Ekim 1869’da Osmanlı topraklarına ulaşmış, Abdülaziz de imparatoriçeyi on üç 
çifte saltanat kayığı ile karşılamaya gitmiştir. Ayrıca İmparatoriçe Eugénie’nin 
şerefine 101 pare top atışı yapılmıştır. İmparatoriçe İstanbul’da kaldığı sürede 
Beylerbeyi Sarayı’nda misafir edilmiştir. Eugénie, Sultan Abdülaziz eşliğinde 
Dolmabahçe Sarayı’nı gezmiş, Pertevniyal Valide Sultan’ı ziyaret etmiştir. Bu-
rada kendisi onuruna verilen öğle yemeği ziyafetine padişahla birlikte aynı sof-
rada 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 izlemiştir. İmparatoriçeye ikinci 
ziyafet ise, İstanbul’da geçirdiği ikinci gün, yani 15 Ekim 1869 Cumartesi günü 
Beykoz Kasrı’nda verilmiştir. Kasırdaki ziyafetten önce, Türk ve Fransız bayrak-
larıyla donatılan ana yollarda askerler sıralanmıştır. Yapılacak askerî geçit tö-
reninin izlenebilmesi için inşa edilen tek katlı Hümâyûnâbâd Köşkü’nün ortası 
padişah ve misafirine, sağ ve sol tarafları ise töreni izlemeye gelecek devlet 
erkânı ve elçilere ayrılmıştı. Sultan Abdülaziz, yanında İmparatoriçe olduğu hal-
de altı at koşulmuş bir saltanat arabası ile köşke gelmiş ve burada geçit törenini 
izledikten sonra Mecidiye Kasrı’na geçmişler ve burada Eugénie’nin şerefine 
verilen ziyafet, davetli devlet erkânı ve elçilerin de katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Kasrın bu dönemdeki en önemli rollerinden biri ise, cülus yıldönümlerinin 
kutlandığı şenliklere ev sahipliği yapmasıdır. Her sene padişah Sultan Abdüla-
ziz’in cülus yıldönümlerinin kutlanması için Beykoz Kasrı’nın mefruşatı elden 
geçirilir, gerekli tadilatlar ve yenilemeler yapılırdı. Ayrıca şenlikler kalabalık bir 
davetli sayısına sahip olduğundan kasrın bahçesine bir de çadır kurulurdu. Me-
cidiye Kasrı, cülus yıldönümlerindeki şenliklere ev sahipliği yapmaya zaman 
zaman Sultan II. Abdülhamid döneminde de devam etmiştir. 

Beykoz Mecidiye Kasr-ı Hümâyûnu, kimi zaman hanedan üyelerinin ika-
metgâhı olarak da kullanılmıştır. Mesela Sultan Abdülaziz’in kızı Saliha Sultan 
ve Sultan Abdülaziz’in oğlu Mehmed Şevket Efendi’nin oğlu yani Sultan Abdü-
laziz’in torunu Şehzade Cemaleddin, kısa sürelerle kasırda ikamet etmişlerdir. 

Beykoz Kasrı, Sultan Abdülaziz döneminde gördüğü teveccühü maalesef 
daha sonra aynı miktarda görememiştir. Her ne kadar zaman zaman cülus yıl-
dönümü kutlamaları için kullanılsa da gözden düşmüş bir mekân olarak varlığı-
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nı sürdürmüştür. Bina her ne kadar rağbet gören bir yer özelliğini koruyamasa 
da saltanat kasırlarından olduğundan tamamen ortadan kalkmasına müsaade 
edilmemiş ve yıllar içerisinde meydana gelen tahribatlar tamir ve tecdid edile-
rek varlığının korunması sağlanmaya çalışılmıştır. Özellikle Sultan II. Abdülha-
mid döneminde bu konuda oldukça ihtimamlı davranıldığı görülmektedir. Ancak 
yine bu dönemde kasırdaki eşyaların envanteri çıkarılmış ve bir kısmı Yıldız Sa-
rayı’nda bir kısmı ise diğer saray ve kasırlardan kullanılmak üzere nakledilmiştir. 

II. Meşrutiyet döneminde kasır, kamu hizmet binası olarak kullanılır. 1910 
yılında Osmanlı Parlamento Başkanı Ahmed Rıza Bey, Beykoz Kasrı’nın bahçe-
sinde milletvekilleri için bir ziyafet düzenler ve ziyafetin toplu fotoğrafları döne-
min yayın organları tarafından yayınlanır.

Beykoz Kasrı, I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda âtıl vaziyetteki 
pek çok devlet binasının olduğu gibi Darüleytam olarak kullanılmıştır. Cum-
huriyet’in ilk yıllarında Darüleytam (Yetimler Yurdu) işleviyle hizmet vermeye 
devam etmiştir. Ancak 1926 yılında çıkan yasayla Türkiye genelindeki Darü-
leytamlar kaldırılır ve Darüleytam işleviyle hizmet veren binalar yasa gereği 
hazineye devredilir. Savunma Bakanlığı’nın mülkiyetine bırakılan Beykoz Kas-
rı’nda kısa bir süre göçmenler barınmış ve daha sonra kasır 1952 yılına kadar 
İstanbul Boğaz Komutanlığı (Beykoz) Askeri Birimleri tarafından kullanılmıştır. 
1952 yılında harap hale gelen kasır, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na dev-
redilir. Eylül 1953’te kasır, Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne bağlı bir birim 
olarak Beykoz Yüksek Tahsil Gençliği Prevantoryumu adı altında hizmete açılır. 
Kasır, 1963 yılına kadar prevantoryum işlevini sürdürür. 1963 yılı içinde Bey-
koz Çocuk Göğüs Hastalıkları Hastanesi adıyla sadece 0-14 yaş grubunda olan 
çocukların tedavi edildiği bir kuruma dönüştürülür. 

Beykoz Kasrı’nın 31 Aralık 1997 tarihinden sonra TBMM Milli Saraylar Da-
ire Başkanlığı’na devredilmesi kararı çıkar. Ancak kasrın TBMM Milli Saraylar 
Daire Başkanlığı’na resmi olarak devredilmesi 24 Mayıs 1999 tarihinde ger-
çekleşir. Binanın restorasyonu ise Nisan 2006’da başlayacaktır. Kasırdaki ça-
lışmaların birçoğu 2016 yılı içinde tamamlanmış ve 11 Nisan 2017 tarihindeki 
açılış töreniyle Beykoz Mecidiye Kasrı müze işleviyle ziyaretçilere açılmıştır.

Tebliğimizde inşasının tamamlanmasından itibaren Beykoz Mecidiye Kasr-ı 
Hümâyûnu’nun kullanımı ve zaman içinde geçirdiği tefriş ve tadil çalışmaları, 
Osmanlı arşiv belgeleri ışığında değerlendirilerek, kasrın taşıdığı ehemmiyet 
ortaya çıkarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz Kasrı, Mecidiye Kasrı, Beykoz, Hünkâr İskelesi, 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Sultan Abdülaziz
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İstanbul Umumi Meclisi’nde 
Beykoz Azalarının Faaliyetleri (1930-1938)

Songül GÜNEŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı YL Öğrencisi

Cumhuriyetin ilk yıllarında, mahalli idareler alanındaki mevzuat ve teşkilat-
lanma, Osmanlı Devleti’nden miras kalan şekliyle 1930 yılına değin uygulan-
mıştır. 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. Yeni kanun, 
İstanbul Belediye Başkanı’nın riyasetindeki Cemiyet-i Belediye-i Umumiye ile 
İstanbul Valisi’nin idaresindeki Vilayet Umum Meclisi’nin lağvedilerek iki mec-
lisin İstanbul Umumi Meclisi adı altında birleştirilmesi yeniliğini de beraberinde 
getirmiştir. 68 üyeden müteşekkil İstanbul Umumi Meclisi’nde şehrin 14 kaza-
sından biri olan Beykoz, üç meclis üyesi ile temsil edilmiştir.

Yeni Belediye Kanunu ile birlikte Şehremaneti teşkilatı lağvedilmiştir. İs-
tanbul ve başkent Ankara’da vilayet ve belediye idarelerinde birleşik idareye 
geçilmek suretiyle yeni bir mahalli idari yönetim modeli denenmiş ve bu uy-
gulama 1957 yılına kadar işlerliğini sürdürmüştür. 1930 yılında yapılan Cum-
huriyet tarihinin ilk çok partili yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan 
meclis, 1930-1934 yılları arasında ilk dönemini icra etmiştir. İstanbul Umumi 
Meclisi’nin bir başka özelliği ise kadın meclis azalarının yer aldığı ilk meclis 
olmasıdır. Meclis azaları, İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarının önderleri, çeşitli 
meslek kuruluşlarının temsilcileri, eski milletvekilleri veya ilga edilen Cemiyet-i 
Belediye-i Umumiye ve Vilayet Umum Meclisi’nde görev yapmış azalar arasın-
dan seçilmişlerdir. Beykoz’un ilk dönem görev yapan üç temsilcisi de Cemiyet-i 
Belediye-i Umumiye’nin son döneminde görev yaptıktan sonra İstanbul Umu-
mi Meclisi’ne aday gösterilmiş ve Beykoz’da en çok oyu alan üç aza olarak yeni 
mecliste de görev yapmaya başlamışlardır.

Beykoz kazası, 1930-1934 yılları arasında Mehmet Ali Bey, Sadi Bey ve 
Selahattin Bey tarafından temsil edilmiştir. Beykoz temsilcilerinden Mehmet 
Ali Bey Nafia Komisyonu’nda, Selahattin Bey Bütçe Komisyonu’nda, Sadi Bey 
ise Maarif Komisyonu’nda yer almaktaydı. Beykoz’un temsilcileri arasından 
Mehmet Ali Bey, meclisin genel çalışmalarında aktif bir biçimde rol oynamış 
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ve 1934 yılında yapılan yerel seçimlerde de tekrar göreve seçilmiştir. Sadi Bey 
ve Selahattin Bey ise yeni dönemde listede yer almamışlardır. 1934 yılında 
yapılan seçimlerin ardından Beykoz’u İstanbul Umumi Meclisi’nin ikinci döne-
minde temsilen Mehmet Ali (Gökçen) Bey, Ferit Erinal ve Reşat Yılmaz seçi-
lerek 1934-1938 yılları arasında görev yapmışlardır. İkinci dönemde Mehmet 
Ali Gökçen, 68 Meclis üyesi arasından yeni meclise tekrar seçilen 18 kişiden 
biri olmuştur. Yeni Mecliste en çok meslek grubu avukatlar onlardan sonra da 
tüccarlar gelmektedir. Ferit Bey, meclise seçilen iki eczacıdan biri olmuştur. Re-
şat Bey ise Liman İnhisarı Umumi Katibi’dir. İstanbul Umumi Meclisi’nin ikinci 
döneminde seçilen Beykoz azalarından Mehmet Ali Gökçen, Mülkiye Komisyo-
nu’na, Ferit Erinal Sıhhiye Komisyonu’na ve Reşat Yılmaz da İktisat Komisyo-
nu’na seçilmişlerdir. 

İstanbul Umumi Meclisi’nin ilk iki döneminde yer alan çalışmalar incelen-
diğinde, ilk dönem azalarından Sadi Bey’in Beykoz ile ilgili faaliyetlerde öncü 
olduğu görülmektedir. 1932 yılının nisan ayında, Sadi Bey’in teklifiyle görüşü-
len, Beykoz Çayırı’nın müzayedeye konulmadan Emlak Bankası’ndan alınması 
ve istimlak edilmesi hususunda İstanbul Umumi Meclisi karar alarak İstanbul 
Belediyesi’ne yetki vermiştir. Sadi Bey’in Beykoz’a ilişkin teklifleri arasında 
Beykoz’un Cumhuriyet Köyü’nün yolunun yapılması için bütçeden tahsisat ya-
pılması hususudur. Söz konusu teklif meclis tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca 
Sadi Bey, Beykoz’da bina ve arazi vergilerinin ödemeleri konusunda taksitlen-
dirme yönünde de teklifte bulunmuştur. Bu dönemde inşa edilen Göksu Köp-
rüsü için şehir bütçesinde 90 bin lira harcanmış ve inşaatı kısmen bitirilerek 
15 bin lira daha ek ödenek sarf edilmiştir. Ayrıca Beykoz Mahmut Şevket Paşa 
Nahiyesi’nin Ömerli Kariyesi’nde, Cumhuriyet Köyü’nde ve Anadolu Hisarı’n-
da pazar kurulmasına dair izinler de Umumi Meclis’in Beykoz’a ilişkin kararları 
arasındadır. 1935 yılına gelindiğinde Beykoz kazasından aza Ferit Erinal, İs-
tanbul Limanı Bakteriyoloji Arttırma, Arıtma ve Eksiltme Komisyonu Üyeliğine 
İstanbul Umumi Meclisi tarafından seçilmiştir. Petrol Şirketi Shell’in Paşabah-
çe’de Yanıcı Madde Deposu İnşasına izin hususu ise mecliste görüşülerek red-
dedilmesi kararı alınmıştır.

Ayrıca, 1937 yılında İstanbul Belediyesi ile Beykoz Kundura Fabrikası ara-
sında İshakağa Çeşmesi’nden akan suyun fabrikanın kullanımına tahsisi ko-
nusunda ihtilaf yaşanmıştır. Mehmet Ali Gökçen, ihtilafın çözümü aşamasında 
suyun fabrikaya tahsis edilmesi durumunda halkın kullanımının kısıtlanmama-
sı için suyun bir kısmının halka sunulması gerektiğini ifade etmiş ve fabrikanın 
halkın suyunu kısıtlama hakkı olmadığını belirterek meclisin bu yönde karar 
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almasını sağlamıştır. Mehmet Ali Bey, Karaköy Köprüsü’nün Eminönü kaza 
sınırlarına dahil edilmesi ve İstanbul şehir hududu içerisinde yapılan hayvan 
sevkiyatlarının güzergahı ile ilgili hususlarda da İstanbul Umumi Meclisi’ne 
teklif vermiştir. 1937 yılında Beykoz kazası dahilindeki milli emlakın satış ve 
kiralama işlerine bakmak üzere teşekkül edecek komisyona Beykoz azası Fe-
rit Erinal’ın seçilmesi uygun görülmüştür. İstanbul Umumi Meclisi’nde Beykoz 
azaları, şehrin kronik problemlerinin çözümü ve Beykoz’un ihtiyaçları noktasın-
da birçok konuda faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Bu çalışma Beykoz’da, Erken Cumhuriyet Dönemi şehircilik faaliyetleri-
ne ışık tutma amacını taşımaktadır. Bu amaçla, İstanbul’un iki dünya savaşı 
arasında ve dünya ekonomik buhranının tesirini gösterdiği bir evrede, Beykoz 
temsilcilerinin rolü ve 1930’lu yılların başında Beykoz’da yapılan faaliyetler 
mercek altına alınmıştır. Döneme ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan meclis kararları ve süreli yayınlar çalışmada bi-
rincil kaynaklar olarak dikkate alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Belediye Kanunu, Beykoz, İstanbul Umumi Meclisi, şehircilik
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Beykoz’un Karanlıkta Kalmış Romanı: Hacı Manuil

Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK
Kadir Has Üniversitesi Modern Diller Bölümü

Bu sunumda Beykoz’un edebi temsilini konu edinen çalışmalarda neredey-
se hiç ele alınmamış, temel mekânı Beykoz’un çeşitli semtleri olan Hacı Manuil: 
Beykoz’da Neler Oldu? romanı incelenecektir. Asıl adı Hacı Manuil olan roman 
İstanbullu Rum yazar Thrasos Kastanakis tarafında 1956 yılında Atina’da ya-
yımlanmıştır (Kastanakis, 2000). Türkçede ise roman Belge yayınları tarafın-
dan -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 ede-
biyatta 1930 kuşağı olarak bilinen (Demirözü, 2005) çoğu İstanbul ya da Ana-
dolu kökenli yazar topluluğu içerisinde yer almaktadır. İstanbul’daki Fransız-Rum 
Lisesi’ni (Lycée National Francohellénique) bitirdikten sonra Paris’e gitmiş ve 
Sorbonne Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü’ne devam ederek 1967’deki ölümüne 
kadar burada kalmıştır (Ladoyianni, 2015). Geniş kitlelerle tanışması 1924 yılın-
da yazdığı Prensler (Οι πρίγκηπες) romanı ile olur, asıl popülaritesi ise Hacı Manuil 
romanının 1984 yılında dizi film olarak çekilmesidir. Dizi, dönemi için en yüksek 
bütçeli yapım olarak değerlendirilmiş ve geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmuştur. 
İstanbul’daki bazı çekimlerin yetkililerden izin alınamadığı için gizli olarak yapıldı-
ğı belirtilmektedir (Kriçiolis). Yazar Beykozlu değildir ancak romanın sonuna yaz-
dığı “Epilog” bölümünde, anlatıcı kimliğinden sıyrılarak kendi sesiyle konuşmaya 
başlar ve babasının ve teyzesinin Paşabahçe’de yaşamış olduğunu belirtir. Ro-
mandaki ayrıntılı Paşabahçe, Çubuklu ve Sultaniye betimlemeleri yazarla Beykoz 
arasındaki yakın ilişkiden izler taşımaktadır. Beykoz Panayır Sokak’taki Aya Pa-
raskevi Kilisesi, ayazması, Paşabahçe Ayios Konstantinos ve Eleni Kilisesi, kilise 
meydanındaki Sokratis’in Kahvesi romanın önemli mekânlarındandır. 

Hacı Manuil romanı Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1916 yılında Bey-
koz Sultaniye’de çınarların altında karanlık bir gecede Hacı Manuil’in Paşabah-
çe Kaymakamı Beyazıt Bey’le karşılaşmasıyla başlar. Kaymakam, Hacı Manuil 
ile karşılaşmasından pek hoşnut değildir çünkü romana adını veren Hacı Ma-
nuil karakteri oldukça fakir ve zor geçen çocukluğunun ardından maddi duru-
munun 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 kendi-
sinin kaymakam yapılacağı söylenmiştir. Nitekim romanın sonuna eklenerek 
olay örgüsünün bütünlüğünü bozan “Epilog”da İbrahim’in Anadolu’ya geçerek 
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Mustafa Kemal’in yanında savaştığı ama sonrasında İzmir Suikastı’nı düzenle-
yenler arasında yer aldığı 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 bir-
çok kadını tuzağa düşürür, şiddet uygular ve nihayet Paşabahçe Kaymakamı’nı 
öldürmekten suçlu bulunarak idam edilir. Kör Ali, İbrahim özellikle de Hacı Ma-
nuil tüm olumsuz özelliklerine ve acımasızlıklarına rağmen çok boyutlu ve so-
fistike karakterler olarak betimlenmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı’nın anlatıldığı 
çoğu romanın aksine karakterlerin iyiliği ve kötülüğü etnisite ve din üzerinden 
tanımlanmaz. Hacı Manuil’in en iyi dostu Müslüman İbrahim’dir, bütün kirli işle-
ri birlikte yaparlar; roman boyunca anlatıcının ötekileştirici bir söylemine rast-
lanmaz. Bu açıdan da roman Birinci Dünya Savaşı anlatıları (Köroğlu, 2004) 
arasında ilginç bir konuma sahiptir.

Roman boyunca yasadışı faaliyetler sürdürülürken Beykoz kuytu köşeleriy-
le, gölgeli sokaklarıyla, 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 çınarları…Kastanakis, yarattığı bu tekinsiz atmosferle aynı 
zamanda edebiyat tarihi açısından karanlıkta kalmış İstanbul romanlarıyla da 
güçlü bir metinlerarası ilişki kurmaktadır. Söz konusu romanlar 19. yüzyılda İs-
tanbul’da Yunanca olarak yazılmış “gizemli (apokrufa) şehir romanları” olarak 
isimlendirilen bir grup romandır (Gotsi 1997). Meşhur Fransız yazar Eugene 
Sue’nün Paris Sırları (1842-1843) romanından ilhamla yazılmış bu romanla-
rın özelliklerini Lambros Varelas, “Η Είκονα του Αστέος σε Ελληνικά Απόκρυφα 
Μυθιστορήματα του 19ου Αιώνα” (19. Yüzyıl Yunanca Esrarlı [Şehir] Romanların-
da Şehrin Tasviri) başlıklı makalesinde şu şekilde sıralamaktadır: Şehrin nüfusuy-
la, binalarıyla, yapısıyla bir labirent olarak tasvir edilmesi, anlatı zamanının özel-
likle kanunsuzluğun kol gezdiği gece ya da gece yarısı olarak seçilmesi, mekân 
olarak batakhanelerin ya da ona benzer ortamların tercih edilmesi, toplumsal 
ve ahlaki yozlaşmanın ve çürümenin mekânı olarak şehrin temsili ve polis gibi 
kolluk kuvvetlerinin dokunulmazlığı. Hacı Manuil romanında bu özelliklerin çoğu 
söz konusudur. Karanlık bir gece Paşabahçe Kaymakamı’na Sultaniye’nin çınar-
ları altında rastlayan Hacı Manuil ile başlayan roman yine karanlık bir geceyarısı 
Hacı Manuil’in Sultaniye’de asılması ile sona erer. Romandaki betimlemeler, Bey-
koz’un edebi temsilinde diğer romanlarla yarışacak bir yetkinliktedir (Kahraman, 
2005) (elbette burada çevirmen Osman Bleda’nın da hakkını vermek gerek).

Sonuç olarak, bu çalışmada Beykoz’un edebi temsili bağlamında ele alınma-
mış bir roman olan Thrasos Kastanakis’in Hacı Manuil romanı çözümlenecek, 
Beykoz’un romanda nasıl betimlendiği, bu betimlemelerin işlevleri, 19. yüzyıl 
Yunanca gizemli şehir romanlarıyla ilişkisi ve Birinci Dünya Savaşı anlatıları 
arasındaki özgün konumu ortaya konmaya çalışılacaktır.
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II. Abdülhamid Döneminde Beykoz’da Bulaşıcı Hastalıklar ve 
Bunlarla Mücadele Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus BİNGÜL
Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Tarih boyunca insanlar çeşitli hastalıklara maruz kalmış ve bunlarla müca-
dele yöntemleri geliştirmiştir. Hastalıkların başlıca sebepleri ise nüfus artışı, 
çevre kirliliği, göçler ve savaşlardır. İstanbul’un devletler arası bir ticaret mer-
kezi olması buranın birçok hastalıktan etkilenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Veba, 
kolera, çiçek, frengi gibi bulaşıcı hastalıklar birçok kez İstanbul’da ölümlere se-
bebiyet vermiş, kentin sosyo-ekonomik ve kültürel çehresini dönüştürmüştür. 
Şüphesiz İstanbul’un bir parçası olarak Beykoz da bu hastalıkların etki alanla-
rından birini oluşturmuştur. 

19. yüzyıla kadar dünyadaki en etkili hastalıklardan biri vebadır. Vebanın et-
kisi sonraki yıllarda da devam etmekle birlikte dünya 1817’de ilk kez pandemi 
şeklinde kolera ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Hindistan merkezli olup 
ticaret ve askeri hareketlilikler neticesinde dünyaya yayılan kolera 20. yüzyı-
lın başlarına 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 sağ-
lık önlemlerinin alınmasına dair bir pratik oluşturmuştur. Veba ve kolera gibi 
ölümcül hastalıkların etkisiyle Tanzimat döneminde sağlık işlerinde hızlandırı-
lan düzenlemeler, Sultan II. Abdülhamid dönemine (1876-1909) gelindiğinde 
ise kapsamı genişletilmiş bir şekilde devam ettirilmiştir. 

Sultan II. Abdülhamid dönemi sosyal, ekonomik ve imar alanındaki kalkın-
ma 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 şek-
linde 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 sağlanmıştır. Böylece önceki dönemlerde elde 
edilen tecrübeler yeni usullerin geliştirilmesine vesile olmuştur. Bu dönemde 
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Beykoz ve dolayısıyla İstanbul’da meydana gelen başlıca salgın hastalıklar ise 
iki türlüdür. Birincisi insan hastalıkları olup bunlar kolera, tifo, kuş palazı ve kı-
zamık 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 ha-
yatı doğrudan etkileyen birçok hastalığa maruz kalmıştır. Bu hastalıklardan en 
çok etkili olanları kolera ve tifodur. Kolera, hijyen koşullarının sağlanmadığı or-
tamlarda türeyen mikropların ağız yoluyla bağırsakları etkilemesi neticesinde 
meydana gelerek ölümle sonuçlanmaktadır. Tifo da koleraya benzer semptom-
lar gösteren ölümcül bir diğer bulaşıcı hastalıktır. Bu hastalıkların kontrolünün 
sağlanmasında ise belediyeler ve sıhhiye dairelerinin çalışmaları son derece 
mühimdi. Bunun için Beykoz’da tebhirhane ve tahaffuzhane gibi sağlık mer-
kezleri kurulmuştur. Nitekim bu türden tesisler daha önce İstanbul’da mey-
dana gelen salgınlar sebebiyle benzer şekilde Beykoz’da kurulmuştu. Böylece 
insanların, eşyaların ve evlerin dezenfekte edilmesi, şüpheli hastaların tecrit 
edilmesi sağlanmıştır. Bu dönemde karantina ya da kordon usulü de uygula-
narak hastalığın başka yerlere taşınmasının önüne geçilmesine çalışılmıştır. 
Vapur ve tren gibi toplu taşıma araçları dezenfekte edilerek ulaşımın kontrollü 
bir şekilde sağlanması da alınan tedbirler arasındaydı. Belediyeler bu ve ben-
zeri çalışmaların yürütülmesinde etkin tol oynamıştır. Özellikle çevre ve lağım 
temizliği ile altyapı çalışmalarına özen gösterilerek hastalık kontrol altında tu-
tulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte hanlar, işyerleri, çarşı ve pazar gibi kalabalık 
mekanlar 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 süre-
lerle eğitime ara verilerek mektepler tatil edilmiştir. Bu sürelerde mekteplerin 
temizlenerek mikroplardan arındırılmasına çalışılmıştır. Hayvan hastalıklarının 
önlenmesi için de tedbir ala yoluna gidilmiştir. Bu maksatla çeşitli ilaç ve aşılar 
kullanılmış ve mümkün mertebe veterinerler görevlendirilmiştir. Ülkenin baş-
lıca 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 bulun-
duğu mali durum ve imkanların niteliği ile ahalinin hastalıklara karşı bilinç sevi-
yesine bağlıydı. Bu dönem bir yandan mali buhranlara sahne olmuş bir yandan 
da siyasal ve toplumsal olayların etkisiyle ülke genelinde birçok yerde isyanlar 
meydana gelmiştir. Bu olaylar devletin mevcut kaynaklarının kullanımını zor-
laştırıcı etkiye sahip olmuştur. Buna rağmen devlet kurumları sağlık alanında 
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tüm imkanları seferber ederek önlem alma yoluna gitmiştir. Dönemin başlıca 
kitle iletişim aracı olan gazeteler vasıtasıyla halk ve idareciler bilgilendirilmiş, 
hastalıkların sebepleri, semptomları ve gelişim süreçleri hakkında ilanlar ya-
yınlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı Sultan II. Abdülhamid döneminde Beykoz’da meyda-
na gelip yukarıda izahı yapılan hastalıkların ve bunlara karşı alınan önlemlerin 
niteliğinin tespitidir. Çalışmanın ana kaynağı Başbakanlık Osmanlı Arşivlerin-
de yapılan tarama sonucunda elde edilen vesikalardır. Bu vesikalar hastalıkla-
rın çeşitleri, etkileri ve hastalıklara karşı alınan tedbirler itibariyle tasnif edile-
rek incelenmeye tabi tutulacaktır. 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 et-
kinliğine dair bir fikir oluşturulması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Beykoz, Salgın, Hastalık, Kolera, Tifo, Kuş-
palazı, Veba-i Bakari
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Beykoz İlçesinin Jeomorfolojisi

Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Beykoz İlçesi; batıdan İstanbul Boğazı, doğudan Şile İlçesi, kuzeyden Ka-
radeniz ve güneyden de Çekmeköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri ile sınırlan-
mıştır.

Tektonik olarak, Lavrasya ana kıtasında yer almakta olan ilçe, Alpid dağ 
oluşumunun ürünü olan ve levha tektoniği kuramına göre Avrasya ve Ara-
bistan-Afrika levhalarının kıta-kıta çarpışmaları sonucu meydana gelen Tür-
kiye’nin tektonik birliklerinden Pontidlerin batı bölümündeki “İstanbul Zonu” 
üzerinde bulunmaktadır. Coğrafi bakımdan ise, Marmara Bölgesi’nin Çatal-
ca-Kocaeli Bölümü’nün Kocaeli Yöresi’ndedir. Üzerinde yer aldığı Kocaeli Ya-
rımadası’nın batıya doğru devamı Trakya’da uzandığından, Cvijic tarafından 
“Thrazische-Bithynische Fläche (Trakya-Bitinya Yüzeyi)” diye adlandırılan bu 
saha, Türk Coğrafyacıları tarafından “Trakya-Kocaeli Penepleni” diye bilinir.

Bu sebeple, Beykoz İlçesi tümüyle dalgalı görünüm sunan neredeyse de-
niz seviyesine kadar akarsularla aşındırılarak kazılmış bir peneplen yüzeyin-
den oluşur. İlçenin ortalama yükseltisi 150 m dolayında olup 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 şeklindeki alçak-uzun sırtlar ve yükseltisi fazla olmayan aşı-
nım 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. 

Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinden başlayıp güneye doğru yükselerek 
440 metrelere kadar ulaşan Beykoz’un hafifçe engebeli arazisini, yani Kocaeli 
Platosu’nu Riva, Küçüksu ve Göksu dereleri ile bunların kolları aşındırarak par-
çalamıştır. Bunlar sahanın ana akarsularıdır. 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, 
özellikle de Doğu Karadeniz Bölümü kadar yağışlı değildir. Beykoz ve çevresi 
başta kestane, meşe, gürgen, ıhlamur, kayın, kızılağaç ve fındık ağaçlarından 
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oluşan doğal orman örtüsüyle kaplıdır.

Genellikle; plato sahası ile vadi tabanı düzlükleri ve doğal plajlardan olu-
şan ilçenin alanı 240 km² dir. Bu da İstanbul İl alanı (5400 km2)’nın % 4’üne 
karşılık gelir. Genellikle kuzeybatı-güneydoğu yönlü yapısal hatlara uygunluk 
gösteren akarsular; 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 tabanlarında ise, birikim sonucu alüvyal dolgulu taban 
düzlükleri gelişmiştir. Güneyden kuzeye doğru; Küçüksu, Göksu, Dedeoğluçift-
lik, Ortaçeşme, Mollaahmet 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, Kabafındık ve Karakiraz 
dereleri ise Karadeniz’e sularını ulaştıran ilçenin dereleridir. 

Beykoz İlçesinde, Kuaterner’deki akarsu vadilerini deniz sularının basma-
sına sonucu alüvyal boğulmalara uğrayarak birçok vadi tabanı düzlüğü geliş-
miştir. Bu düzlükler, geçici ve mevsimlik derelerin ağız kesimlerinde, devamlı 
derelerin ise, 50-100 m yükseltisine kadar vadi içlerine kadar sokulurlar. 

Beykoz İlçesinin temel kayaçları, Paleozoik ve Mesozoik kayaçlarından olu-
şur. Paleozoik miltaşı, kiltaşı, kumtaşlarından; ayrıca killşist ile kireçtaşlarından, 
Mesozoik ise Üst Kretase’nin volkano-sedimanter kayaçlarından ve Çavuşbaşı 
grano-diyoritlerinden meydana gelmiştir. Miyosen ve Pliosen ise, bunların üze-
rine gelen örtü depolarıdır. Kuaterner ise alüvyon, deniz kumu, kumullarla tem-
sil olur. İlçe arazisi 65 milyon yıldan beri, Üst Kretase’den itibaren, tamamıyla 
kara haline geçmiş bulunmaktadır. Üst Kretase volkano-sedimanter kayaları ile 
Miyosen-Pliosen (Neojen) karasal depoları arasında yer alması gereken stra-
tigrafik katlara rastlanılmaması, Beykoz İlçesinin bu devreden itibaren tama-
men kara halinde bulunduğuna kanıt oluşturmaktadır.

Neojen başlarında, Kocaeli Yarımadasının dolayısıyla Beykoz İlçesi arazisi-
nin bugünkünden daha yüksek bir plato görünümünde olması, hatta devamın-
da daha güneyde gerideki Samanlı Dağlarına kadar uzanması muhtemeldir. 
Devam eden aşınım süreçlerinin etkisiyle genelde bu devirde güneyden sü-
pürülerek taşınan ve bilhassa kuzeydeki aklanda biriktirilen karasal Pliosen’in 
çakıl, kum, kil formasyonları, süregelen döngüde tekrar aşınırlarken, üzerlerine 
yerleşmiş akarsularla tekrar yarılmışlardır ve Miosen ile Pliosen aşınım yüzey-
leri oluşmuşlardır. Bu aşınım yüzeylerinin oluşumu; akarsuların vadilerini yerel 
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taban seviyesine kadar kazma ve aşındırmalarının devamı sırasındaki Genç 
Alpin tektonik hareketlerin aralıklarla süregelmesi ve sahadaki gençleşmelerle 
aşınım döngüsünün yeniden canlanması şeklinde olduğu söylenebilir. Üst Pli-
osen’den itibaren kuzeydeki Pliosen örtünün yer yer aşınarak sıyrıldığı ve eski 
temelin ortaya çıktığı alanlarda ise, daha önceki peneplenasyona delil oluştu-
rabilecek, Ante-Neojen yaşlı fosil yüzeyler de bulunur. Pliosen sonu-Kuaterner 
başlarında meydana gelen Geç Alpin tektonik hareketler sonucu, ilçe sahası 
güneyden, Aydos Dağı-Çenedağı – Sarıyer-Büyükdere ekseni boyunca epiro-
jenik olarak kubbeleşmiştir. Yükselme neticesi Çatalca-Kocaeli Penepleninin 
dolayısıyla, ilçe sahanın gençleşmesi ve akarsularla yarılması yeni bir aşınım 
döneminin başlamasına yol açmıştır. Bu genç tektonik hareketlerin kanıtların-
dan olan gençleşmeyi, sahada yer alan aşınım yüzeylerinin kuzeye 2-5° tatlı 
eğimli uzanışlarından anlamak mümkün olabilir. Kuaterner başlarında itibaren, 
temele kopma edilmiş olan akarsu şebekesi genellikle dandritik drenaj şebeke-
si sunmaktadır. Subsekant akarsular, genellikle zayıf tabaka zonları, çizgisel-
likler ve formasyon sınırlarına yerleşerek yataklarını derine kazmışlardır. Akar-
suların özellikle taraça sisteminden de anlaşılacağı üzere, günümüzde izlenen 
drenajın taban seviyesine ulaşılmasına kadar birkaç safhalı yüksekte kalmış 
taban parçalarının varlığı, bizlere aşınmanın ve ayrıca yarma boğazların da bu-
lunması temele gömülmesinin devamlılığını göstermektedir. Akarsular, sadece 
derine aşındırma ile kalmayıp, yerel taban seviyesine göre yana aşındırma faa-
liyeti sonucu mendereslenmeler meydana getirmişlerdir. Ayrıca özellikle aşını-
ma daha elverişli marnlar içinde oluşmuş vadilerde, geriye aşındırma faaliyeti 
hızlanmış, eğim kırıkları ve kapmalar oluşmuştur.

Beykoz İlçesi’nin gerek Karadeniz ve gerekse İstanbul Boğazı kıyılarında; 
Kuaterner’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 İlçesi kıyıları, son buzul dönemi (Würm) sonrasın-
da buzulların erimesiyle deniz basmasına uğraması sonucunda boğulmuş kı-
yılardır. Buzul dönemi kıyı çizgisi -90-100 m eş derinlik çizgisinin (izobatının) 
bulunduğu kesimde şelfin bitimindedir. Beykoz İlçesi’nin % 80’i yüksek kıyılar 
olup, falezlerden; % 20’si ise alçak kıyılar olup, doğal plajlardan meydana gel-
miştir. İstanbul Boğazı kıyısındaki mevcut 3’lü denizel taraça seviyelerinden 
anlaşılabileceği gibi, Pleistosen’de Beykoz +25-26 m’lere kadar yükselmiştir. 
Karakiraz deresi ağzı ve Riva Çayı ağzı gibi sahalar kısmen doğal plajlı kıyıla-
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rın ön plana çıktığı ve kıyılarda olgunluk safhasının başlamış olduğu, yüksek 
kıyılar olan ve diğer kısımlarında gençlik safhasının devam ettiği polisiklik kıyı-
lardır. Beykoz’un hemen kuzeyinde Umuryeri İskelesi ile Selvi Burnu arasında 
doğuya doğru bir genişçe koy bulunmaktadır. Burası bir denizaltı heyelanının 
gerisindeki ayna kısmını oluşturur ve heyelanlı kıyı tipine örnektir. Karadeniz 
kıyısındaki Soğanlı Adası ise, daha çok kış aylarında belirginleşen bir tombo-
lo’dur ve “Soğanlı Tombolosu” diye anılır. 

Beykoz İlçesinde; doğal süreçlerin yanısıra, insan etkisi ile ortaya çıkmış 
veya değiştirilmiş çeşitli yerşekilleri de mevcuttur. Antropojenik yerşekillerine 
ilçenin özellikle kıyı kesiminde, özellikle de düzenlenmiş kıyılarda rastlanmak-
tadır. Ayrıca Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen bazı insan faaliyetleri kıyı-
nın kısmen doğal karakterini yitirmesine de neden olmuştur. Buradaki dikkat 
çekici örnek dalgakıranlar ve balıkçı limanlarıdır. Bunlara daha çok Karadeniz 
kıyılarında rastlanır. İnsanın bir diğer etkisi ise akarsular üzerinde belirgindir. 
Özellikle çeşitli amaçlarla akarsuların doğal yatakları düzenlenmektedir. Bu-
nun en karakteristik örnekleri yerleşme alanları içerisinde kalan akarsularda 
görülmektedir. Beykoz’un içinden geçen Ortaçeşme Deresi buna örnek teşkil 
eder. Yine Riva Çayı üzerinde yatak düzenlemesi yapılmış, hatta bu akarsu üze-
rine –saha dışında kalmakla birlikte- Ömerli Baraj Gölü inşa edilmiş ve doğal 
süreç koşulları baraj gövdesinin yapımı ile yukarı çığırın yani baraj havzasında 
doğal özellikleri kısmen ortada kalkmıştır. Aynı şekilde, Göksu üzerindeki İstan-
bul’un en eski barajları olan Elmalı I ve II Barajları bulunur.

Sonuç olarak; Beykoz İlçesi arazisi; Paleozoik’in temel kayaları üzerine ge-
len örtü formasyonlarının gözlendiği, diskordant yapılı polisiklik topografyalara 
tipik bir örnek oluşturur. İstanbul’un ikinci derece deprem bölgesinde bulunan 
bir ilçesi olması ve Kuzey Anadolu Fayı’na uzaklığı İstanbul’un güney kıyılarına 
nisbetle daha kuzeyde bulunması nedenleriyle, ilçeyi son yıllarda daha fazla bir 
cazibe merkezi haline getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Jeomorfoloji, Beykoz İlçesinin Jeomorfolojisi, 
Beykoz, Beykoz İlçesi, İstanbul
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Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve Teknoloji Transferi: 
Beykoz Fabrikaları Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKAY
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Serdar SUBAY
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi Doktora Öğrencisi

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren temel sanayi örgütlenmesi lonca ve 
gedik sistemine dayanan, sınırları belirlenmiş esnaf teşkilatından oluşmaktaydı. 
19. Yüzyıla kadar ayakta kalan bu geleneksel ve kapalı sanayi yapısı, devletin ve 
toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. Sanayi Devrimi ise bu yapıların sonunu 
getirmiştir. Yüzyıllardır aynı üretim zihniyeti ile çalışan örgütler Avrupa menşeili 
seri üretim yapan büyük fabrikalarla rekabet edemeyerek çözülme sürecine gir-
mişlerdir. Bu süreçte Osmanlı Devleti, Avrupa’nın üretim gücüyle mücadele etmek 
amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 1800’lü yıllardan itibaren açılan İzmit 
Çuha Fabrikası, Çubuklu Billur Fabrikası, İzmir Kâğıt Fabrikası, İpek İplik Fabrikası 
gibi fabrikalar devlet eliyle açılmış ve işletilmiş birimler olarak bu girişimlere örnek 
gösterilebilir. Ancak bu girişimler yalnız fabrikaların rekabet gücünden uzak ol-
ması sebebiyle değil, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın tersine ithalatı önceleyen ve 
kolaylaştıran ticaret anlaşmaları sonucu beklenen başarıyı gösterememiştir.

Yine de bu süreçte İstanbul’da da kayda değer bir sanayileşme girişimi baş-
lamıştır. 1844 yılında açılan Zeytinburnu Fabrikası, bir nevi ağır sanayi bölgesi 
olarak tasarlanmıştı ve büyük oranda ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
üretim yapıyordu. Aynı dönemde Zeytinburnu Fabrikası’nın Anadolu yakasın-
daki muadili sayılabilecek bir sanayileşme girişimi de Beykoz’da yaşanmıştır.

 Beykoz’daki ilk sanayi tesisi III. Selim döneminde kurulan kâğıt fabrika-
sıydı. Bürokrasinin artan kâğıt ihtiyacının ithal yolla karşılanma zorunluluğu, 
devlet bütçesi için büyük bir yük getirmekteydi ve bu fabrikanın birincil ama-
cı kâğıt ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasıydı. Bu fabrikayı daha sonra 
deri, kundura, ispirto ve cam fabrikaları takip etti. Bu sayede bir sanayi bölgesi 
hüviyeti kazanmaya başlayan Beykoz’a yeni bir liman açıldı ve nakliye işlerinin 
kolaylaştırılması amacıyla yeni yollar inşa edildi.

Beykoz’da kurulan fabrikalar kısmen Osmanlı geleneksel sanayi mamulle-
rinin üretimi amacıyla açılmış olsa da üretim tarzının modern ve Batılı olması 
öngörülmüştü. Enerjiden üretim tarzına; yönetimden pazar imkânlarına teorik 
olarak 19. yüzyılın koşullarına göre planlanan fabrikalarda bu zihniyetin oluşa-
bilmesi için Batı’dan bilgi ve teknoloji transferi de bir zorunluluktu. Bu zorun-
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luluk fabrikalarda yabancı uzman ve çalışanların istihdamıyla somutlaşmıştır. 
Sanayisi emekleme dönemini yaşayan bir devlet olarak, Osmanlı Devleti, Sa-
nayi Devrimi’nin olumsuz etkileriyle başa çıkabilmek ve Batı sanayisi ile reka-
bet edebilmek amacıyla kurduğu bu fabrikaların makinelerini Batı’dan almakla 
kalmamış kimi zaman fabrikaların yönetimini dahi yabancılara teslim etmek-
ten de çekinmemiştir. Avrupa’dan en yeni teknolojiler ithal edildiği gibi elektrik 
gibi yeni enerji imkânları da Beykoz fabrikalarında denenmiştir.

Beykoz fabrikalarında bilgi transferinin bir gereği olarak yabancı uzman is-
tihdamına sıklıkla başvurulmuştur. Özellikle Almanya, Avusturya ve Fransa’dan 
adı geçen sanayi kollarında istihdam edilmek üzere uzmanlar getirtilmiştir. Bu 
sayede Avrupa tarzı üretim yöntemleri, ülkede uygulanma sahası bulmuştur. 

Nihai başarısı tartışılabilecek bu yöntemler sonucunda elde edilen bilgi birikimi 
ve teknolojik altyapı imkânları her şeye rağmen Beykoz’u önemli bir sanayi merke-
zi haline getirmiştir. Özellikle Paşabahçe’de cam imalatı parlak bir örnektir. Bunun 
yanında Beykoz’daki kâğıt fabrikası, Osmanlı kâğıt tüketiminin büyük bölümünü 
karşılayabilecek şekilde planlanmıştı. Her ne kadar bu mümkün olamamışsa da 
fabrikadaki üretim 20. Yüzyıl başlarında bürokrasi ve basının talebinin bir kısmını 
karşılamıştır. Kundura, ispirto ve deri üretimi de süreklilik göstermemişse de bazı 
dönemlerde ordunun ve halkın ihtiyacının bir bölümüne cevap verebilmiştir. 

Beykoz fabrikalarının kayda değer bir diğer önemi buralarda eğitim gören, 
tecrübe kazanan Türk çalışanların daha sonra ülkenin farklı bölgelerinde kü-
çük sanayi işletmeleri kurmaları; tecrübelerini farklı coğrafyalara taşımaları ol-
muştur. Bu bakımdan fabrikalar sadece üretim merkezleri değil aynı zamanda 
lonca teşkilatı sonrası, o teşkilatın önemli bir vazifesi olan meslek eğitiminin 
sürdürülmesi bakımından da fonksiyonel olmuştur. Bosna’dan Beykoz’a gelen 
ve modern deri işleme sanatını memleketlerine taşıyan öğrenciler buna örnek 
verilebilir. Bunun yanı sıra Beykoz deri fabrikası ustaları, talep gelen vilayetlere 
gönderilerek, fabrikada elde edilen bilgi birikimi farklı bölgelere taşımışlardır. 
Bu bakımdan Beykoz fabrikalarının yalnız İstanbul’da değil ülke çapında sa-
nayinin gelişimi sürecinde görevler üstlendiği görülmektedir. Dolayısıyla Bey-
koz’da kurulan fakat işletme aşamasında beklenen başarıyı gösteremeyen fab-
rikaların Osmanlı sanayisine çok yönlü katkıları olmuştur.

Bu çalışmada, İstanbul’un sanayi merkezlerinden biri olan Beykoz’da, devlet 
eliyle açılan fabrikalarda yabancı istihdamın ve teknoloji transferinin Osmanlı 
sanayisine ve modernleşmesine katkıları incelenecektir. Çalışmanın temel veri 
kaynağını TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi’nde yer alan belgeler oluştur-
maktadır. Ayrıca konu ile ilgili daha önce yayınlanmış sınırlı sayıdaki çalışma-
dan da faydalanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Sanayisi, Beykoz Fabrikaları, Yabancı Uzman 
İstihdamı, Paşabahçe
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Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yerinde Dönüşüm Odaklı 
Yaklaşımın Beykoz Projesi Üzerinden Örneklenmesi

Yüksek Mimar Tuğba SARSILMAZ
Beykoz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Doç. Dr. Erkan AVLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Kentsel dönüşüm projeleri çevresel, ekonomik ve fiziksel açıdan sorunla-
rın yönetilemez duruma geldiği alanlarda, çevrenin iyileştirilmesi ve mekân-
sal sorunların çözülmesinde gerekli görülmektedir. Genelde kentsel dönüşüm 
uygulamalarında büyük bir değer artışı olmakta ve kentsel dönüşüm projeleri, 
kentsel dönüşüm alanında yaşayanların yeni alanlara taşınmasıyla sonuçlan-
maktadır. Bu durum toplumsal dışlanmayı beraberinde getirmekte ve yerinden 
edilme sonucunda sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların önlenmesi 
için, dönüşüm sürecinde nitelikli yapı üretiminin yanı sıra, dönüşüm alanında 
yaşayan sakinlerin memnuniyetini sağlayacak dönüşümler yapılmalıdır. Bu 
nedenle kentsel dönüşüm projelerinde, mevcut kent sakinlerinin uygulama 
sonrası aynı alanda yaşamaya devam edecekleri çevrelerin oluşturulması için 
yerinde dönüşüm ilkesi benimsenmelidir.

İstanbul Boğazı’nda konumlanan Beykoz İlçesi’nin en eski yerleşim alanla-
rından biri olan, mülkiyet hakkı olmaksızın gelişmiş Tokatköy Mahallesi’nde ger-
çekleştirilmesi düşünülen kentsel dönüşüm projesi, çalışmada örnek proje olarak 
belirlenmiştir. Bu projede, yerinde dönüşüm hedeflenmektedir. Böylece uygulama 
sonrası, dönüşüm alanında yaşayan sakinlerin yaşamlarına aynı alanda devam et-
melerine, mülkiyet ve imar sorunu olmayan bağımsız bölümlere kavuşabilmelerine 
olanak sağlanabilecektir. Bu hedefe katkı sağlamak amacıyla çalışma kapsamın-
da, dönüşüm alanında yaşayan kullanıcıların özellikleri, beklentileri ve tercihlerinin 
belirlenmesi için anket uygulanmıştır. Bu ankette, alanda yaşayan sakinlerin beşe-
ri, sosyal, ekonomik durumları ve yaşam koşullarının yanı sıra, kentsel dönüşümle 
ilgili düşünceleri ve talepleri sorgulanmaktadır. Anketten elde edilen verilerle ye-
rinde dönüşüm projesine girdi oluşturabilecek öneriler geliştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm, Beykoz kentsel dö-
nüşüm projesi
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Beykoz’daki Tarihi Koruların Fonksiyonel Değerlerinin 
Hesaplanması ve Sürdürülebilir Çoklu Çevresel Faydalanma 
Anlayışan Uygun Olarak Planlanması

Prof. Dr. Ünal ASAN

Bu bildiride Beykoz İlçesi sınırları içinde yer alan ve özelde ilçe halkının, ge-
nelde tüm İstanbul halkının sosyal, kültürel ve doğal bir çevre içindeki sağlıklı 
yaşamına çok önemli katkılar yapan iki tarihi korunun (Abrahampaşa ve Çu-
buklu-Hıdiv), fiziksel ve görsel özelliklerine işaret edilmiştir. Bu amaçla bildiride 
önce her iki korunun tarihsel geçmişinden kısaca söz edilerek gerekli birkaç te-
rimin açıklaması yapılmış, sonra da koruların toplum yararına gerçekleştirdiği 
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. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 
olan koruların toplum kullanımına sunduğu fayda ve fonksiyonların konumsal 
dağılımları haritalanarak, bir taraftan doğal çevrenin sürdürülebilirliğini göze-
tilip, 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
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Ali Rıza Öge’nin Hâtıralarında Beykoz

Doç. Dr. Yücel YİĞİT
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Sultan Abdülhamit’in tahtan indirilmesinden yaklaşık on bir ay sonra 1175 
yaka numarasıyla polisliğe kabul edilen Ali Rıza Öge, çalışkanlığı, kıvrak zekâsı 
gibi hususi karakterleriyle ön plana çıkmış ve Talat Paşa’nın korumalığına ka-
dar yükselmiştir. Kadimi Baba sıfatıyla şiirler de kaleme alan Ali Rıza Efendi, 
aynı zamanda bir Bektaşi Babası ve koyu bir İttihatçı’dır. Hâtıralarını Cumhu-
riyet Dönemi’nde “Zabıta Hayatımda Neler Gördüm Neler Geçirdim?” ismiyle 
neşretmiştir.

Mesleğe ilk adım attıktan sonra vazifesini İstanbul’da Emniyet Müdürlü-
ğü’nün Kısm-ı Siyasi kısmında Ermeni Masası’nda sürdürmüştür. Tehcir Yasası 
sonrası başkentteki komitacı Ermenilerin takibi, yakalanmasında aktif rol al-
mıştır. Lakin bu hassas görevi Mondros Mütarekesi sonrası ona pahalıya pat-
lamış ve görevinden uzaklaştırılmıştır. Memuriyete ara vermek zorunda kalan 
Öge, ailesinin giderlerini karşılamak için eşinin köyü Beykoz Akbaba’ya yerleş-
miştir. 

Beykoz’da dünkü mesai arkadaşı emniyet müdürlerinden Murat Germen ile 
önce tavuk yetiştirmeye sonra da fasulye üretmeye başlamıştır. Ancak komi-
tacı Ermeniler, Beykoz’da hayatını idame ettirmeye çalışan Ali Rıza Öge’nin 
peşini bırakmamış ve 1 Mayıs 1919 tarihinde pusuya düşürmüşlerdir. Ölüm-
den dönen ve ağır yaralanan eski emniyetçinin hayatı kararmış ve son nefesine 
kadar onlarca ameliyat olarak yaşama tutunmaya çalışmıştır. 

Tebliğimizin temel amacı: Mütareke Günleri’nde Beykoz’daki gündelik ya-
şam ile siyasi ve asayiş olaylarının yanı sıra Beykoz’da Kuvâ-yi Milliye’nin faa-
liyetlerini Ali Rıza Öge’nin gözünden ortaya koymaktır. Çalışmamızın kronolo-
jik çerçevesini Mütareke Dönemi’ni kapsamaktadır. Tebliğimizi hazırlarken Ali 
Rıza Öge’nin hâtıratı dışında Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki şahsi dosyası 
bazı süreli yayınlardan da istifade edilecektir.
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Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Açıdan İstanbul’un Su 
Kaynakları Elmalı Su Havzası (Beykoz) Örneği

Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN TUTAY
İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Muhterem DEMİROĞLU
Hakkâri Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

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 başkent-
lik yapmış İstanbul için içme ve kullanma suyu temini kuruluşundan günümüze 
kadar yaşamsal bir sorun olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Kuruluş dö-
neminde su ihtiyacını yeraltı suyu kaynaklarından karşılayan İstanbul, Roma İm-
paratorluğu döneminden itibaren artan su ihtiyacını su kemerleri vasıtasıyla şehir 
dışından temin etmeye başlamıştır. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde Ist-
rancalardan başlayarak İstanbul dışındaki membalar ve yüzey suları kemerlerle 
taşınıp yeraltı 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 havza-
sından karşılanmaktadır. 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 sonar en büyük yüzölçümüne sahip olan 
Beykoz İlçesi, İstanbul’un en önemli su havzalarından bir olan Elmalı barajına 
ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu yakasının önemli su kaynaklarından biri olan 
Elmalı barajı ve Elmalı su havzası aşırı yerleşim ve kontrolsüz nüfus artışı ne-
deniyle kirlenmeyle karşı karşıyadır/ hatta kirlenmiştir. Bu çalışmada kurulu-
şundan günümüze İstanbul’un su yönetimi ana hatlarıyla özetlendikten sonra, 
günümüzde şehrin su ihtiyacının yaklaşık %90’ını karşılayan su havzaları, hav-
za kavramı kapsamında 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. Makalede kullanılan bilgi ve görsellerin bir kısmı bu yayının yazarla-
rı 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
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Boğaziçi’nde Bir Prestij Mekân: Anadoluhisarı

Zehra ERGÜL KAYA
Sanat Tarihçisi

İnsanın tarihi yolculuğunu en iyi gözlemleyebileceğimiz kültür mirası ürün-
leri şehirlerdir. İstanbul birikimli kültür ortamıyla sayısız araştırmaya kaynaklık 
etmektedir. İstanbul ve eşsiz suyolu Boğaziçi semtlerinden Beykoz doğal gü-
zelliği yanında tarihte iz bırakan mekânları ile öne çıkmaktadır. Boğaziçi’nin 
nüfusu sadece Müslümanlardan oluşan köyü Anadoluhisarı kendine has özel-
likleriyle dikkat çekicidir. Anadoluhisarı köyiçi mahallesi; Boğaziçi’nin en eski 
abidevi yapısı Anadoluhisarı Kalesi, tipik Osmanlı mahalle yapısı ve İstanbul’un 
en eski Müslüman mezarlıklarından birini bünyesinde bulundurmaktadır. Ana-
doluhisarı geçmişle bağ kuran bir mekân bütünlüğüne sahiptir. Şehirleşmenin 
sosyal ilişkileri hızla değiştirdiği bir vasatta alternatif bir yaşam pratiği ve kent-
lilik bilincinin arttırılmasına örneklik edebilecek yerlilik bilincinde bir sosyal 
doku göstermektedir.

Bu bildiride Anadoluhisarı mekân çözümlemesi yapılarak, alan araştırması 
bulguları ışığında; Anadoluhisarı mahallesinin; Türk-İslam yaşayışı ve kültürel 
birikiminin mekâna aktarıldığı mikro bir örnek olduğu ortaya koyulacak, Ana-
doluhisarlılık ortak paydasında birleşen, partilerüstü yapısı ile semt derneği ve 
muhtarlık seçiminde icazet usulünü sürdüren kendine has yerel yapısı ele alı-
nacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şehir, Kültür, Mekân, Anadoluhisarı, Mahalle
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İstanbul’un Fethinden Sonra Beykoz ve Civarının Tarihi Gelişimi

Prof. Dr. Zekai METE
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Yıldırım Bayezid’in İstanbul’un fethi niyetiyle boğazı kontrol etmek maksa-
dıyla Anadoluhisarı’nı inşa ettirdiği 14. yüzyılın sonları, Beykoz ve civarında 
Türk hâkimiyetinin tam olarak tesis edildiği döneme karşılık gelmektedir. Aslın-
da bölgenin önemli bir kısmı Orhan Gazi tarafından bu tarihten yaklaşık yarım 
asır önce fethedilmiştir. Daha sonra II. Mehmed (Fatih), İstanbul’un fethinden 
önce Anadoluhisarı’nı fizikî ve askerî açıdan tahkim etmiştir. Fakat fetihten 
sonra sur dışında başlatılan 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 zikredildi-
ği ilk kayıt 1524 tarihli bir kadı sicilinde yer alır. Bu tarihten itibaren başka 
Arşiv belgelerinde de artık “Beğkoz” tabiri görülmeye başlanır. Osmanlı timar 
sistemi açısından elzem olan tahrir (vergi sayım) defterlerinden bölgeye ait 
1469, 1522 ve 1530 tarihli defterlerde bugün Beykoz sınırları içinde bulunan 
hemen her yerleşim birimine -bazı isim değişiklikleriyle- rastlanırken, Beykoz 
bunlar arasında yer almaz. Bu tarihlerde bölgede “mahalle” teşkilatına sahip 
tek yer “Nefs-i Kal’a-yı Yenice” yani Anadoluhisarı’dır. Bazı köyler Yavuz Sultan 
Selim’in İstanbul’daki cami ve imaretine vakıf olarak tahsis edilmiştir. Bir müd-
det 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 
gelenlerinin 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 hız-
la 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 bandındaki iskânın hızla yayılmasını sağlamıştır. Deniz nakli-
yatı, balıkçılık, kereste işçiliği, dericilik Beykoz’daki başlıca ekonomik faaliyet-
ler olarak dikkat çekmektedir. 19. yüzyılda gerçekleştirilen idari yapılanma da, 
Beykoz ve civarının ekonomisini ve nüfusunu önemli ölçüde etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Yoros, Beykoz, Anadoluhisari, Yavuz Sultan Selim, İskân.
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Sanayi ve Nüfus İlişkisi Bağlamında 1930 Sonrası 
Beykoz’un Kentleşme Süreci

Zeynep GÜNAY
Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Doktora Programı

Göç, tarih boyunca insanların zorunlu yada isteyerek gerçekleştirdiği bir 
eylemdir. Göçün her toplumda kendine özgü bir işleyişi ve süreci vardır. Göç 
kavramı bir ülkenin sosyal, iktisadi ve siyasi faktörlerini etkileyen önemli bir 
unsurdur. Bir şehrin kentleşme sürecini etkileyen “göç” şehrin büyümesini ve 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Göç ile başlayan değişim bir şehrin kentleş-
me hızıyla birlikte, niteliğini ve niceliğini de etkiler.

Kentlere yapılan göçlerin nedenlerini belirlemek gerekir. Göç, kentleşme 
üzerinde itici ve çekici faktörler oluşturur. Yapılan bu göçlerin meydana getir-
diği olumlu ve olumsuz sonuçlar o şehrin dokusunda önemli değişimlere sebep 
olur. Tarımda makineleşmeyle birlikte kırdan kentlere doğru bir iç göç yaşan-
mıştır. Ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan sanayileşmeyle birlikte artan iç göç 
ülke genelinde dengesiz ve plansız bir büyümeye sebep olmuştur. Yaşanan bu 
dengesiz büyüme ile birlikte kentlerde artan çevre sorunları ve en önemlisi 
plansız imar problemleri ortaya çıkmıştır. Kırdan kente yapılan bu harekât ile 
o bölgede mekânsal bir dönüşümde yaşanır. Bu dönüşümü “gecekondu” ola-
rak tanımlamak mümkündür. Göçün ekonomik niteliği, iktisadi kaynaklardan 
“emek” ve “sermaye” kavramları çerçevesinde de ele alınabilir. Kırda yaşanan 
marjinal verimlilikteki azalma kentte marjinal artış olarak gözlemlenebilmek-
tedir. Böylece emek gücü, istihdam oluşturulan bölgelere hızlı bir geçiş sağla-
maktadır. Bu durum, tarım sınıfından, sanayi sınıfına geçişin en güzel örneğidir.

Göç, nitelikli iş gücüne olan talebi kısmen de olsa karşılamaktadır. Göç kavra-
mının ekonomik boyutunun yanı sıra kültürel bir değişime de katkı sağladığının 
apaçık göstergesi farklı inanç ve geleneksel kültürlerin bir arada yaşamasıdır. 
Göç tanımsal olarak kategorize edilebilir. Bu anlamda göç türlerini belirlemek 
bir kente veya bir ülkeye ne amaçla ve ne sebeple gidildiğinin bilgisini verebi-
lir. Ülke sınırları içinde iç göç ve dış göç olarak iki ana başlığa ayırmak müm-
kündür. Yapılan bu göçlerin sürekli mi yoksa geçici mi olup olmadığını da ayrı 
bir başlık atında değerlendirmek gerekir. Zira mevsimlik göç dediğimiz geçici 
göçler, bir kentin gelişip büyümesinde uzun vadede etkili olmayabilir. Zorunlu 
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göç veya gönüllü göç seçenekleri ise bizlere o kent hakkında demografik bilgi 
vermekle birlikte kentin tüm nicel araştırmalara konu olabilecek başlıkları hak-
kında bizlere bilgi verir. Sanayideki gelişim ve makineleşme ile yaşanan göçler 
her alanda toplumsal değişimlere sebep olmuştur.

Bu çalışmada İstanbul’un güzide ilçesi Beykoz’un ele alınma sebebi ise, 
hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde ülkenin sanayileşme çabaları 
içinde bir çok fabrikayı bünyesinde barındırmasıdır. İstanbul’un tarihinde Bey-
koz ilçesi M.Ö 700’lere kadar uzanan tarihi bir geçmişi vardır. Tarihin tozlu 
sayfalarında yer alan bilgilere göre Beykoz’un bilinen en eski yerleşik toplu-
luğu Traklar’dır. Sırasıyla Roma İmparatorluğu, Pontus Krallığı, Bizans Devle-
ti ve nihayetinde Osmanlı Devleti bu topraklarda hüküm sürmüştür. Beykoz, 
İstanbul’un fethinden çok önce 1402’de Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı 
Devleti’nin topraklarına katıldığı bilinmektedir. Beykoz güzellikleriyle dikkat 
çeken yeşilliğiyle, günümüzde dahi halâ İstanbul’un oksijen kaynağı yerlerin-
den biridir. Tarihte mesire alanı kullanımı dışında İstanbul’da bir “üretim mer-
kezi” olarak da bilinmektedir. III. Selim döneminde kurulan Kağıt Fabrikası ve 
Cam Fabrikası Beykoz ilçesinin Osmanlı Devleti’nin üretim merkezlerinden bi-
risi olduğunun göstergesidir. Sanayi Devrimi’nin yaşandığı Avrupa karşısında 
Beykoz, üretime dayalı sanayileşme harekâtının yaşandığı bir ilçelerden biridir. 
İlk şişe cam fabrikası olan İncirköy’de yer alan “Billur Fabrika-i Humayunu’dur.

Fabrika modernleşme aşamasında en temel araçlardan biridir. Fabrika de-
nildiği zaman akla sadece bir yapı gelmemelidir. Fabrika demek, üretim için 
çeşitli kültürlere sahip olan işçileri bir araya getiren bir topluluktur. Bu topluluk 
o kente olan iş gücü talebini artırmakla bölge de şehirleşmeyi sağlamaktadır. İş 
bölümü, sınıf ilişkileri ve teknolojilerin kullanımı sosyal ilişkileri de artırmıştır. Bu 
yapısal ve mekânsal dönüşüm modernleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu 
reform aslında Tanzimat ile birlikte başlamış ilerleyen dönemlerde ivme kazan-
mıştır. Üretimde makineleşme ile birlikte ticarette yaşanan rekabet artmıştır. 
Bu durum sadece Avrupa ülkelerinde değil Osmanlı ülkesini de etkilemiştir. 19. 
y.y’da başlayan endüstrileşme bir anlamda modernleşme ile de ilişkilendirilebi-
lir. Osmanlı Devleti’nin en köklü üretim hanelerinden biri olan Debbağhaneler, 
Beykoz Deri Kundura Fabrikası’nın da yapı taşını oluşturmaktadır. Bölgede ya-
şanan bu değişim ile sosyal dokuda da bir dizi farklılıklarda yaşanmıştır. Bölge-
de fabrikalaşma ile birlikte artan nüfus yoğunluğu kentleşme hızının artmasına 
sebebiyet vermiştir. Cumhuriyet’in ilanı sonrasında da Beykoz Deri ve Kundura 
Fabrikası üretimine devam etmiştir. Ancak Beykoz Deri ve Kundura Fabrika-
sı üretiminin büyük bir kısmı askeriyeye yönelik olarak yapmaktaydı. Beykoz 
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Deri Kundura Fabrikası Türkiye’de yer alan diğer ayakkabı fabrikalarından çok 
farklıdır. Üretmiş olduğu ürünler açısından Türkiye’nin entegre tesisi olmuştur. 
Beykoz semtinde yer alan fabrikalar ekonomik açıdan gelişmiş ve bu durum da 
Beykoz ilçesinin de büyümesine sebep olmuştur. Yaşanan büyüme semtte nü-
fusun da artmasına neden olmuştur. Göç kavramında çekici güçlerin meydana 
getirdiği olumsuz durumlar vardır. Bunların en başında plansız yerleşim ve alt 
yapı sorunları yer almaktadır. Semtin dokusunu bozan “ gecekondulaşma” ya-
kın döneme kadar Beykoz’da imar sorununa sebep olmuştur. Bölgede yaşanan 
göç hareketi gelenlerin sadece kendilerini değil geldikleri yerlerin kültürlerini 
de beraberinde getirdiği apaçık bellidir. Bu çalışmada fabrikalaşma ile birlikte 
yaşanan göç kavramının iktisadi ve sosyal boyutu ele alınarak bölgede yaşa-
nan olumlu ve olumsuz sonuçlar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Şişecam, Kundura Fabrikası, Modernleşme, Sa-
nayi, Göç
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