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Farsça Kaynaklara Göre 
Üsküdar’›n Tarihi ve Co¤rafyas›

D R .  N A M I K  M U S A L I
Azerbaycan Milli ‹limler Akademisi

As›rlar boyunca ekonomik ve siyasî amaçlarla Do¤u’daki müslüman mem-
leketlerden ‹stanbul’a gelen tüccarlar›n ve elçilerin yolu üzerinde bulunan
Üsküdar, âdeta ‹stanbul’un kap›s› ve Asya’n›n bat› semtindeki son nokta olarak
görülmüfl, hat›ralara ve hikâyelere konu olmufltur. Son Ortaça¤lar ve Yeni Tarih
döneminde Farsça yaz›lm›fl birtak›m kaynaklarda Üsküdar’›n ad› an›lmaktad›r.
Üsküdar’dan bahseden Farsça kaynaklar iki çeflittir:
1. Tarihî eserler. Bu tür kaynaklarda (örne¤in, XVI-XVII. as›rlara ait olan
“Cihangüflâ-i hakan-i sahib-k›ran”, “fierefnâme”, “Tarih-i âlem-ara-i Safevî” vs.)
Osmanl› topra¤›nda geliflen siyasi olaylarla ilgili olarak Üsküdar hakk›nda k›sa
bilgilere rastlanmaktad›r. 
2. Co¤rafya eserleri ve seyahatnameler. Bu türden olan baz› kitaplarda ‹stanbul
hakk›nda bilgiler verilirken, özel olarak Üsküdar’›n da üzerinde duruluyor ve
Üsküdar’›n co¤rafi mevkiine, görünümüne, ahalisine ve an›tlar›na dair malumat
veriliyor. Mesela, ünlü Azeri gezgin ve co¤rafyac› Hac› Zeynel Abidin
fiirvanî’nin (1780-1837/38) Farsça yazd›¤› Riyâzü’s-seyâhat, Hadâikü’s-seyâhat
ve Bustânü’s-seyâhat adlar›ndaki genifl hacimli eserleri XIX. yüzy›l›n ilk
çeyre¤indeki Üsküdar hakk›nda ilginç bilgiler içermektedirler. 
Farsça salnamelerin müellifleri baz› askeri ve politik gerilimlerden, önemli
devlet toplant›lar›ndan, Osmanl› sultanlar›n›n hayat›ndan, zaman›n görkemli
flahsiyetlerinin biyografisinden, Safevî elçilerinin Osmanl› saray›na gidiflinden
bahsederken Üsküdar’› anm›fllard›r. Farsça tarihî kaynaklar›n metinlerinde
Üsküdar hakk›ndaki bilgiler sistemsiz ve da¤›n›kt›r. Fakat bu bilgiler, sözünü
etti¤imiz müverrihlerin Üsküdar’a dair tasavvurlar›n› de¤erlendirmek aç›s›ndan
hususi bir önem tafl›maktad›rlar. 
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Aslen Do¤u Anadolu’dan olan, fakat uzun bir süre Safevî devletinde görev
yapan, daha sonra Osmanl› hizmetine geçen fieref Han Bitlisî 1597-1598
y›llar›nda yazd›¤› fierefnâme adl› eserde birkaç kez Üsküdar’› anm›flt›r. Eserinin
bir yerinde o, h.726/m.1325-26 y›l›nda ilk Osmanl› hükümdar› Osman Gazi’nin
vefat etmesi ve onun yerine o¤lu Orhan Gazi’nin iktidara geçmesi hadisesini
kaleme al›r ve ayn› y›lda, yani Orhan Gazi’nin saltanat›n›n ilk y›l›nda Bizans
yönetimi alt›nda bulunan birtak›m kalelerin yan›s›ra, Üsküdar yak›nlar›ndaki
Samandra kalesinin de fethedilerek Osmanl› topraklar›na kat›ld›¤›n› kaydeder
(Bitlisi 1862: 30). Yine ayn› müellif h. 886 / m. 1481-82 y›l›ndan bahsederken
Üsküdar’›n ad›n› an›yor ve meflhur Osmanl› sultan› Fatih Sultan Mehmed’in
orada vefat etti¤ini yaz›yor: “Bu y›lda Üsküdar’›n Tekir çay›r› adl› yerinde
Sultan Mehmed flu fani dünyaya veda etti” (Bitlisî 1862: 122). fieref Han, Sultan
Mehmed Fatih’in ça¤dafl› olmufl ulema ve fleyhler s›ras›nda “zaman›n bilgesi ve
devrin mükemmel insan› olan” Mevlânâ Hüsrev’in “‹stanbul, Galata ve Üsküdar
kad›s› oldu¤unu ve Ayasofya’da müderrislik yapt›¤›n›” yazar (Bitlisî 1862: 124).
Farsça kaynaklarda Üsküdar’›n siyasî tarihiyle ilgili baz› hatal› bilgilere de
rastl›yoruz. Meselâ, XVI. yüzy›l›n ünlü Safevî tarihçisi Hasan Bey Rumlu
h.857/m.1453 y›l›n›n olaylar›ndan, ‹stanbul’un Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan
fethinden bahsederken, o günlerde Osmanl› ordusunun “Galata kasabas›n›,
Üsküdar’›, Ahyolu’nu ve Silivri’yi ald›¤›n›” yaz›yor (Rumlu 2006: 315). Oysa ki,
Üsküdar 1453 y›l›nda, Fatih döneminde de¤il, daha Orhan Gazi devrinde, 1357
y›l›nda Osmanl› yönetimi alt›na geçmiflti (Ayvazo¤lu 2008: 249).  
Azerbaycan’›n tarihî baflkenti Tebriz’den Osmanl› payitaht› ‹stanbul’a gelen
elçilerin haf›zalar›nda Üsküdar özel bir iz b›rakm›fl ve bu hususiyet Safevî döne-
minin birtak›m tarihî eserlerine yans›m›flt›r. Bu kaynaklarda Üsküdar’a verilen
önemin neticesi olarak, Safevî flahlar›n›n diplomatik delegelerin ‹stanbul’a
gidiflinden bahseden baz› hikâyelerde hatta ‹stanbul bo¤az› “Derya-i Üsküdar”
(“Üsküdar denizi”) diye an›lmaktad›r. Anonim bir müellif taraf›ndan yaz›lm›fl,
Târîh-i Âlem-ârâ-i fiah ‹smail veya Târîh-i Âlem-ârâ-i Safevî adlanan bir esere
göre, Merv savafl›n›n ard›ndan fiah ‹smail’in (1501-1524) Sultan II. Bayezid’e
(1481-1512) elçi gönderdi¤i Halil A¤a Rumlu Üsküdar denizinin kenar›na
varm›fl, onun geldi¤i hakk›nda sultana bilgi verilmifl, sultan ona yol verilmesini
emretmifl ve o, gemiye bindirilerek karfl›ya, yani Avrupa yakas›na geçirilmiflti.
Orada ona mihmandâr ve kalacak yer verilmiflti (Âlem-ârâ 1350: 329; Âlem-ârâ
1349: 382). Kaynaklar Süleyman Yasavul adl› di¤er bir Safevî elçisinin de Üskü-
dar’da bulunmas›na dair bilgi içermektedirler. O, Üsküdar’a gelmifl ve oradan
sultan›n adamlar›n›n eflli¤inde ‹stanbul’a geçmiflti (Âlem-ârâ 1350: 455; Âlem-
ârâ 1349: 501). 
Yukar›da ad›n› zikretti¤imiz anonim kayna¤›n malumat›na göre, Sultan Yavuz
Selim’in (1512-1520) hâkimiyetinin bafllar›nda ye¤eni Sultan Murad, Safevî
saray›na iltica ediyor ve onunla görüflen fiah ‹smail ona Rum diyar›na girip
Tokat’tan Üsküdar’a kadar her yeri fethedece¤ini ve Üsküdar denizinin k›y›s›na
ç›kaca¤›n› va’d ediyor. (Âlem-ârâ 1350: 471; Âlem-ârâ 1349: 510). Cihangüflâ-i
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Hâkân-› Sâhib-k›ran adl› salnamenin müellifi Bicen, Sultan Selim’in fiah ‹smail
üzerine sefere bafllarken “gayet azamet ve flevket ile Üsküdar’dan hareket
etti¤ini” yaz›yor (Cihangüflâ 1986: 490). Sultan Selim Acem seferine ç›karken
‹stanbul’dan Üsküdar’a geçm›fl ve Üsküdar’da askerî seferle ilgili bir müflavere
yapm›fl. Bu toplant› sonucunda vezir-i a’zam›n teklifi üzerine Diyarbak›r’dan
de¤il, Erzincan yolundan yürümek karar› al›nm›flt›. Bu hadise Üsküdar’›n
Osmanl› devleti için önemli olan resmî toplant›lara ev sahipli¤i yapt›¤›n›n
göstergesidir. Sultan Selim Üsküdar’dan fiah ‹smail’e ikinci elçisini göndermifl
ve ona yazd›¤› mektupta “derya derya orduyla Acem tarafa yol ald›¤›n›” haber
vermifl ve “savafla âmâde olmas›n›” istemiflti (Âlem-ârâ 1350: 472-473; Âlem-ârâ
1349: 513-514). 
Dikkatimizi çeken cihet fludur ki, XVI-XVII. yüzy›llar›n Farsça tarihî  kay-
naklar›nda Üsküdar ‹stanbul’un terkîbinde de¤il, ayr› bir belde olarak görülüy-
or ve Üsküdar’›n ‹stanbul’a geçifl yeri oldu¤una vurgu yap›l›yor (Safevî, 488).
Örne¤in, Bicen, Sultan II. Bayezid’in o¤lu fiehzâde Sultan Ahmed’in Üsküdar’a
geldi¤ini ve daha sonra oradan kendi mülaz›mlar›yla ‹stanbul flehrine geçti¤ini
yaz›yor (Cihangüflâ 1986: 475).
Ünlü Azerî gezgin ve bilim adam› Hac› Zeynel Abidin fiirvânî k›rk y›l boyunca
seyahat yapm›fl, bir çok ülkelerde olmufltur. Seyyah alt›-yedi ay boyunca ‹stan-
bul’da yaflam›fl ve Üsküdar’da da olma f›rsat› bulmufltur. O, seyahatnamelerinde
‹stanbul’u Nefs-i ‹stanbul, Galata, Kas›mpafla ve Üsküdar diye dört esas k›sma
ay›r›r. 1826-1827 y›llar›nda yazd›¤› Riyâzü’s-seyâhat ve Hadâikü’s-seyâhat adl›
eserlere göre, o zaman ‹stanbul’da yaklafl›k 200 bin ev vard› ki, bunun da tah-
minen 100 bini Nefs-i ‹stanbul’da, 40 bini Üsküdar’da, 30 bini Galata’da, 20 bini
Kas›mpafla’da bulunmaktayd›. Bu rakamlardan anlafl›l›yor ki, ‹stanbul’daki
evlerin yüzde yirmisinden fazlas› Üskadar’dayd›. Seyyah›n malumat›ndan yola
ç›karak, XIX. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ‹stanbul ahalisinin beflte bir k›sm›ndan
fazlas›n›n Üsküdar’da yaflad›¤›n› söyleyebiliriz. 
fiirvânî Üsküdar’›n co¤rafî mevkii hakk›nda flu bilgiyi veriyor: “Üsküdar
Galata’n›n ve ‹stanbul’un güney taraf›ndad›r. Onunla ‹stanbul aras›nda bir
bo¤az vard›r ki, eni 1 mil, uzunlu¤u 20 fersaht›r. ‹skender-i Rumi Karadeniz’i
Akdeniz’e birlefltirmek için zaman›n garipliklerinden olan bu bo¤az›
yapt›rm›flt›r. Üsküdar’da 40 bin civar›nda ev vard›r” (fiirvânî 1974: 366-367;
fiirvânî 1348: 387). Seyyah›n burada Makedonyal› ‹skender’le ilgili kayd› halk
aras›nda dolaflan tarihî efsaneden baflka bir fley olmasa da, fiirvânî seyahat-
namelerindeki bu bilgi Üsküdar ve çevresi hakk›nda halk aras›nda folklor olarak
as›rlarca yaflayan efsane ve rivâyetleri ö¤renmek bak›m›ndan önemli olabilir.
Yine ayn› seyyah 1831-1832 y›llar›nda yazd›¤› Bustânü’s-seyâhat adl› eserinin
“Gülflen-i evvel” dedi¤i birinci fasl›nda Üsküdar’a özel bir yer ay›rm›fl ve Üskü-
dar hakk›nda hat›ralar›n› flöyle kaleme alm›flt›r: “Üsküdar muazzam bir liman ve
mükerrem bir flehirdir. Bu flehir ‹stanbul’un bir parças›d›r. Hiç flüphesiz, onun-
la ‹stanbul aras›nda deniz bulundu¤u ve Anadolu semtinde yer ald›¤› için o
flehrin Anadolu beldelerinden oldu¤unu yaz›yor. (Üsküdar) gayet azametli bir
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liman ve genifl bir flehirdir. Yüksek ve alçak zemin üzerinde yap›lm›flt›r. Kuzey
ve bat› taraf› aç›kt›r. Havas› mülayimdir ve rutubete meyillidir. Baz›lar›na göre
alt›nc›, di¤er bir rivayete göre ise beflinci iklime aittir. Orada 50 bine yak›n gönül
okflayan ev vard›r. Oran›n ahflaptan yap›lm›fl üç katl› evleri güzel görünüfllüdür.
Bu flehirde zenginlik ve servet oldukça çokdur, zahmet ve nikbet ise son derece
azd›r. Ben o diyarda ard›ç, çam, serv ve ç›nar a¤açlar›n› çok görmüflüm. Bu
flehirde uzunlu¤u bir fersah, eni yar›m fersah olan bir mezarl›k vard›r. Oradaki
her bir mezar›n yan›bafl›nda bir serv a¤ac› bitmifl ve bafl›n› feleklere do¤ru yük-
seltmifltir. Mezarlar üzerinde çokça nergis çiçekleri açm›flt›r. Hakikaten de ben
di¤er flehirler aras›nda (Üsküdar kadar) seyranl›k olan bir yer görmemiflimdir”
(fiirvânî 1315: 70). ‹lk iki seyahatnamesinden farkl› olarak Hac› Zeynel Abidin
fiirvânî bu son seyahatnamesinde Üsküdar’daki evlerin say›s›n›n 40 bin de¤il,
50 bine yak›n oldu¤unu yazm›flt›r. Onun burada hakk›nda bahsetti¤i mezarl›k
Üsküdar’daki Karacaahmet mezarl›¤› olmal›d›r.
Böylece, bildirimizde XVI-XIX. as›rlarda Farsça kaleme al›nm›fl toplam yedi
kayna¤›n (dört tarihî eserin ve üç seyahatnâmenin) Üsküdar’a iliflkin
malumat›n› inceledik. Farsça kaynaklar›n Üsküdar’da geliflen önemli hadiseler,
buran›n co¤rafyas›, demografik durumu ve özellikleri hakk›nda verdikleri bilgi-
lerin Üsküdar’›n Osmanl› dönemine ait tarihi geçmiflinin ö¤renilmesi ve tebli¤
edilmesi aç›s›ndan belirli bir de¤ere sahip oldu¤u kanaatinde¤iz. 
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