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XIX. Yüzy›l Sonlar›nda 
Üsküdar Esnaf› ve 
B›rakt›¤› Tarihî Miras

A H M E T  U Ç A R
Tarih Uzman›- Araflt›rmac›

Üsküdar; tarih boyunca ‹stanbul’un, en seçkin esnaflar›n›n icrâ-y› faaliyette bu-
lunduklar› en itibarl› co¤rafî ve ticarî mekânlar›ndan biri olmufltur. Üsküdar es-
naf›; ustal›¤›, becerisi, titizli¤i, temizli¤i, dürüstlü¤ü ile as›rlarca hep ad›ndan ve
mamullerinden övgü ile söz ettirmifltir. Baflta Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri
olmak üzere âdeta gönül erlerinin manevî a¤›rl›¤› ve ‹stanbul Bo¤az›’n›n insana
huzur veren sükûtu Üsküdar’da tam bir gönül ve mekân sentezini oluflturmufl-
tur. Belki de, bu sebeple olsa gerek bu kutlu beldede yaflayan tüm insanlar gibi,
Üsküdar esnaf› da - istisnalar› hariç - a¤›rbafll›, vakur, mütevaz›, sevecen, dürüst
ve kanaatkâr tav›rlar› ile her zaman dikkatleri üzerlerine çekmifltir. Sâmiha Ay-
verdi’nin diliyle; “her ad›m›n› att›¤› yerde bir sanat hareketi, bir zanaat toplulu-
¤u ve bir ticaret hamlesi vücuda getiren Türkler, Üsküdar’da da flimdi zavall› bir
geçit olan bedesteni kuruvermiflti. Dokudu¤unu, iflledi¤ini, yapt›¤›n› burada
toplam›fl; alm›fl satm›fl, getirmifl göndermiflti. Böylece bir yandan ticaretle sanâ-
yii el ele tutuflturup, faal bir merkezde gelifltirirken, di¤er yandan da, fieyh Ham-
dullahlar’›n, Hasan Üsküdârîler’in kalem ve f›rçalar›yla, güzel sanatlar›n en in-
ce tellerinde bir örümcek mahareti ile gezinip, de¤il yaln›z ‹stanbul’un baflka
semtlerine, cihan sanat tarihîne kol atm›fl, nam salm›flt› Üsküdar.”1

XVIII. yüzy›lda ‹stanbul’a gelen Frans›z Seyyah Antonie Olivier; an›lar›nda Üs-
küdar’›n iktisadi aç›dan önemini flu cümlelerle anlat›r:  “‹stanbul’un bir mahal-
lesi gözüyle bak›lan bu flehir, Bo¤az’›n karfl› taraf›nda e¤imli bir araziye anfite-
atr fleklinde kurulmufltur. Yüksek a¤açlar›n, evlerin, camilerin, minarelerin bir-
birine kar›flt›¤›, çok cazip bir görünüflü vard›r. Üsküdar’›n nüfusunun 60.000
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kadar oldu¤u tahmin edilmektedir. Oldukça önemli bir k›sm› müslümand›r. Bu-
nun yan›nda Rumlarla birlikte baz› Ermeni ve Yahudilerin burada ikamet ettik-
leri bilinir. Bu flehir, Asya kervanlar›na antrepo vazifesini görür, buluflma ve ak-
tarma noktas›n› oluflturur. Hem ‹ç Anadolu ile hem de ‹stanbul ile genifl bir ti-
careti vard›r. ‹pekli ve pamuklu kumafl imalathaneleri de bulunur. Üsküdar’›n
civar›, verimli ve iyi ekilmifl arazi ile çevrilmifltir. Burada hububat, sebze, mey-
ve ve özellikle bütün k›fl ve ilkbahar›n bir k›sm›nda korunabilen bir tür üzüm
yetiflir.”2

Eskiden beri Üsküdar’›n en önemli esnaf gruplar›ndan biri sütçüler ve yo¤urtçu-
lard›.  Üsküdar ilçesi Osmanl› Saray›na satt›¤› süt, yo¤urt, tereya¤›, kaymak ve
peynir ile meflhurdu. Bu ürünlerden özellikle “Kanl›ca yo¤urdu” ve “Üsküdar
kayma¤›” adlar› ile ‹stanbul’da nam salm›fllard›. Padiflah›n Yo¤urtcubafl› taraf›n-
dan Üsküdar’dan bu iflle u¤raflan esnaftan sat›n al›nan bu ürünler Padiflah, fleh-
zadeler, Harem-i Hümayun mensuplar› ve han›m sultanlara özel olarak sunuldu-
¤u gibi; Topkap›, Dolmabahçe, Ç›ra¤an ve Y›ld›z Saray› gibi Padiflah saraylar›n›n
“Matbah-› Has”s›nda da kullan›l›yordu. Padiflah ve di¤er saray mensuplar› için
verilmesi mutad hale gelen süt, yo¤urt, tereya¤› ve “Üsküdarî” kayma¤›n kâfi
miktarda verilebilmesi için; ‹stanbul kad›s›na vas›tas› ile nizamnameler gönderi-

XX. yüzy›l›n
bafllar›nda

Üsküdar’da bir
pazar

(Millingen,
Constantinople,

1906)
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lerek sütçü esnaf› özellikle “kalite ve temizlik” konusunda dikkatli ve titiz dav-
ranmalar› için s›k s›k uyar›lmakta idiler.3 Üsküdarl› sütçü ve yo¤urtçular›n da so-
runlar› vard›. Üsküdar büyüdükçe ah›r ve mand›ralar merkezden d›flar›ya ç›kar›-
l›yordu. Bu durum flehrin nezafeti aç›s›ndan ve bulafl›c› hastal›klar›n önlenmesi
aç›s›ndan son derece zaruri idi. Ancak bu durum ayn› zamanda Üsküdar’›n süt-
çü ve yo¤urtçular›n›n bu ah›r ve mand›ralardan gidip süt almas›n› da zorlaflt›r›-
yordu. Nitekim A¤ustos 1755’de Üsküdarl› sütçüler ve yo¤urthane ustalar›; sat›-
c›lar›n aya¤›na kadar gidemedikleri için koltukçu ve atl› arac›lar›n kendi pazar-
lar›n› ele geçirip, art›k kendilerine çevre köylerdeki mand›ralardan süt sat›lmas›-
na engel olduklar›ndan flikâyet etmifllerdi. Sütçü ve yo¤urtçulara göre yo¤urtçu-
bafl›n›n “koyun sütü sat›n” bask›s›na ra¤men; 3–4 y›ld›r koyun sütü yerine, inek
sütü satmak zorunda kalm›fllard›. Çünkü ucuz süt al›p- satan ve satt›klar› sütün
%50’sine su kar›flt›rarak ibadullah’a süt yerine su satan arac› ve koltukçularla re-
kabet edemeyecek durumda idiler ve bu konuda devletten yard›m bekliyorlard›.4

Sütçü ve Yo¤urtçular; Kas›m 1756’da benzer flikâyetlerini bir kez daha gündeme
getirmifllerdi.5

Saray bir yandan bu flikâyetleri önlemeye çal›fl›rken; di¤er yandan süt ve süt
ürünlerini Üsküdarl› sütçü ve yo¤urtçulardan alarak onlara destek olmaya da
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devam ediyordu. Matbah-› Âmire’ye al›nmas› mutat olan süt, Üsküdar kayma¤›,
tereya¤›, yo¤urt ve sairenin her aya mahsus ayr› ve muntazam listeleri tutulmak-
ta ve paralar› muntazaman ödenmekte idi.6 XVIII. yüzy›l›n sonlar› ve XIX. yüz-
y›l›n bafllar›nda özellikle “Üsküdar Kayma¤›” ad›yla maruf ve Üsküdar’da imal
edilen kaymak o kadar nefis oldu¤u için; zaman›n padiflahlar› bu ürünün tirya-
kisi olmufllard›.7

Bu arada ifline hile katan kaymakç› esnaf› da vard›. Nisan 1815’de Üsküdar’da
kaymakç›l›k yapan Yeniçeri 59. cemaatten Bekir A¤a;  narhtan otuz para ziya-
desiyle kaymak satt›¤› için Seddülbahir kalesinde kalebent edilmiflti.8 II. Ab-
dülhamid Dönemi’nde Üsküdar’da hayvanc›l›¤›n ilçe d›fl›na ç›kart›lmas› çaba-
s› h›zlanm›flt›. 1891 Fatma Münire Han›m’›n Üsküdar Atlamatafl›’nda sahip ol-
du¤u üç ah›r s›hhi nedenlerle kapat›lm›fl,  ancak Fatma Münire Han›m›n ma¤-
duriyetiyle ilgili 25 Mart 1891 tarihli talebi de dikkate al›narak; bu ma¤duri-
yetin ‹stanbul fiehremaneti’nce giderilmesi kararlaflt›r›lm›flt›.9 Ah›rlar›n Üskü-
dar d›fl›na ç›kar›lmas› nedeni ile Üsküdar Sütçü esnaf›ndan Abanal› Yusuf’un
her gece kay›¤›yla Üsküdar’dan Beykoz’a gidip süt getirmesine engel olunma-
mas› ve bir çift piyade kay›¤› için ruhsat verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›. Ancak
ondan bu ifli; iç güvenlik nedeni ile gece yar›s›ndan sonra yapmamas› da is-
tenmiflti.10

Üsküdar’›n son yo¤urtçu dükkânlar›ndan biri de Bulgar yo¤urtçular idi. Eski Üs-
küdarl›lardan Fuat And›ç Hoca; bu dükkân› ve sahibini flu cümlelerle anlatmak-
ta idi: “O dükkânda süt, yo¤urt, peynir ve tereya¤› satan iki Bulgar kardefli he-
men bütün Üsküdarl›lar tan›r, paraca biraz rahat olanlar yo¤urt veya tereya¤›n›
mutlaka oradan al›rlar, en iyisinin, en temizinin, en lezzetlisinin oldu¤una ka-
l›plar›n› basarlard›. Üstelik o zaman›n inan›fllar›na göre Bulgarlar›n üstüne yo-
¤urtçuluk, ya¤c›l›k yapabilecek kimse olamazd› ki... Ta ki harbin bafl›na kadar.
Birden belediye Bulgar’›n dükkân›n› bir hafta, ceza olarak kapatt›yd›, sebebi de
tereya¤›na iç ya¤› kar›flt›rd›¤› için. Bulgar’›n müflterileri tak›m tutan futbol me-
rakl›lar› gibi ikiye ayr›ld›lar. Kimine göre Bulgar’›n gâvurlu¤u ortaya ç›km›fl, ki-
mine göre de belediye zab›tas› Bulgar’a kallefllik etmiflti. Kasap Andon’la Yo¤urt-
çu Bulgar’›n dükkânlar›n›n yerinde flimdi rölantide çal›flan otobüsler mazot du-
manlar›n› egzoslar›ndan savurmadalar.”11

Üsküdar’da çok önemli esnaf grubundan biri de f›r›nc›lard›. 27 Nisan 1712’de
Üsküdar’da on yedi f›r›n olup, bunlar günlük üç yüz üç kile bu¤day sarf ediyor-
lard›.12 F›r›nlar genelde verimli çal›fl›yordu. Zaman zaman sorunlar da ç›k›yor-
du. Ekim 1760’da Üsküdar’da baz› f›r›nlar tekneler ile komflu bölgelere daha pa-
hal› ekmek sat›p, Üsküdarl›lara ekmek satmamaya bafllam›fllar ve bu konuda
halk taraf›ndan flikâyet edilmifllerdi. Bunun üzerine bu tür sat›fl yapan f›r›nlar
derhal kapat›lm›flt›.13 Üsküdar f›r›nc›lar› da di¤er ‹stanbul esnaf› gibi ortak bir
f›r›nc›lar kethüdas› taraf›ndan yönetiliyordu. Ancak çörekçi ve simitçiler de ifl-
lerini f›r›nlarda yapt›klar› halde onlar›n da ayr› ayr› esnaf kethüdalar› vard›.
Bunlara ba¤l› esnaf aras›nda zaman zaman birbirlerinin “üretim alan›na teca-
vüzden” dolay› tart›flmalar yaflan›rd›. Özellikle çörekçiler;  simitçiler ile somun-



X I X .  Y Ü Z Y I L S O N L A R I N D A Ü S K Ü D A R  
E S N A F I  V E  B I R A K T I ⁄ I  T A R ‹ H Î  M ‹ R A S

461

cu ve ekmekçi de denilen f›r›nc›lar aras›nda s›k›flm›fllard›. Bu yüzden dertlerini
anlatabilmek ve kendi seslerini duyurabilmek için zaman zaman flikâyet yolunu
tercih ediyor, olanlar› yöneticilere anlat›yorlard›.14 Buna karfl›l›k devlet de ge-
rekli önlemleri al›yordu. Bu ba¤lamda Haziran 1761’de ekmek yapan f›r›nc›lar›n
simit ve çörek yap›p satmalar›; simit ve çörek yapan f›r›nc›lar›n ise ekmek yap›p
satmalar› yasaklanm›flt›.15 Gerek bu flikâyet ve tart›flmalar, gerekse uygunsuz
davran›fllar›ndan dolay› bazen ‹stanbul, Galata, Üsküdar ve Eyüb’deki f›r›nc›lar
kethüdas› azledilerek, sürgüne gönderiliyor ve yerine devlet ile daha uyumlu ça-
l›flabilecek biri getiriliyordu. Nitekim May›s 1767’de Üsküdar F›r›nc›lar Kethü-
das› Abdullah A¤a azledilip, sürgüne gönderilmifl ve yerine vekili Mehmed
Emin A¤a tayin edilmiflti.16

Ekmek yapan f›r›nc›lar yaln›z ortak imalat alanlar› olan esnaflarla de¤il,  bazen
de kendi aralar›nda tart›flma yaflamakta idiler. Bu tart›flmalar ise; genelde ya üre-
tilen ekme¤in sat›fl alan›, ya da aç›larak yeni f›r›nlar nedeni ile esnaf›n kâr alan-
lar›n daralmas› ile ilgili idi. Bu ba¤lamda Mart 1782’de Üsküdar’da Ayazma Ma-
hallesi’nde bulunan Câmi-i Cedîd Vakf›ndan kiralad›¤› f›r›nda francalac› ustas›
olan Dimitri ile habbaz esnaf› kethüdas› ve yi¤itbafl›lar› ve sairenin müracaatla-
r› üzerine; yürürlükteki nizam gere¤i ‹stanbul, Galata ve Eyüp francalac›lar›n›n
Üsküdar’a geçmemesi ve Beylerbeyi francalac›s›n›n da Öküz liman›n› tecavüz
etmemesi karar› bir kez daha ‹stanbul’daki ilgili f›r›nc›lara duyrulmufltu.17 23
Mart 1803’de Üçüncü Selim’in Üsküdar Selimiye’de bina eyledi¤i Selimiye Ca-
mii Evkaf›’ndan iki f›r›nda piflirilen francalalar her yerde sat›labilece¤inden,
bunlara müdahale edilmemesine dair emir yaz›l›rken;18 Sultan III. Selim’in taht-
tan indirilmesinden sonra bu uygulamadan -muhtemelen yeniçerilerin bask›s›-
ile 1815’de vazgeçilmifl, daha önce hâkim taraf›ndan mühürlü vesika verilmesi-
ne ra¤men 20 gezdirici taraf›ndan evlere ekmek sat›lmas›na izin verilmemiflti.
Hatta bu yasa¤a elçilikler bile dâhil edilmiflti. Bu ruhsatl› gezdiricilerin yaln›z-
ca tezgâhlarda ekmek satmalar›na izin verilmiflti.19

Üsküdar f›r›nc›lar›n›n karfl›laflt›klar› bir baflka mesele de yeni aç›lan f›r›nlar
meselesi idi. Genel’de yeni f›r›n aç›lmas›na izin verilmiyordu. Ancak yine de
istisnalar az de¤ildi. Nitekim Üsküdar için çok fley ifade eden Aziz Mahmud
Hüdâyî Hazretleri’nin manevî varisleri bu istisnaya ilk muhatap olanlardan bi-
ri olmufllard›. Üsküdar’da Hüdâyî Asitanesi derviflan› için bina ve vakf edilmifl
olan f›r›nda, ol babdaki ferman mucibince arab-› has tabir olunan ekmek tab-
holuna gelmekte iken; has ekmek piflirilen f›r›nlar›n irâde-i seniyye ile umu-
men kapat›lmas› karar› sonucu bu f›r›n da kapat›lm›flt›. Ancak 5 Nisan 1810’da
“bu yüzden vak›f zarara u¤ram›fl oldu¤undan” yeniden aç›lmas› hususunda
hatt-› hümayun sad›r olmufl ve Sultan II. Mahmud’un emri ile bu f›r›n tekrar
aç›lm›flt›. Ayr›ca Sultan›n ferman›nda aç›l›fla kimsenin engel olmamas› özellik-
le istenmiflti.20 Ocak 1833’de Üsküdar’da kapal› bir ekmekçi de¤irmeni ile bir
simitçi f›r›n›n›n aç›lmas› için Üsküdar kad›s›na müsaade verilmiflti. Böylece
Üsküdar’da simitçi f›r›n› say›s› da ihtiyaca cevap verebilmek için ikiye ç›km›fl-
t›.21
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Zamanla Üsküdar f›r›nlar› eskiye göre daha da modern hale getirilmifllerdi. 28
Ocak 1839’da ‹stanbul, Üsküdar, Galata ve mülhakat›nda 27 adet yeni francalac›
f›r›n› aç›lmas›na izin verilmiflti. Buna karfl›l›k esnaf taraf›ndan zahire hazinesine
sade 150.000 kurufl ödeme taahhütünde bulunmufl, çekilen un s›k›nt›s› için devt
ambar›ndan ayda on iki bin kile bu¤day verilmesi ve kile bafl›na dört kurufl vergi
al›nmas› kararlaflt›r›lm›flt›. Ancak devletin bu miktar› artt›rarak on yedi kurufla ka-
dar ç›kar›lmas›ndan dolay› f›r›nc› esnaf› devlete olan borçlar›n› ödeyememiflti.22

Y›llar sonra gerek bu s›k›nt›lar, gerekse f›r›nlar›n modernizasyonun tamamlanma-
s› nedeni ile 24 fiubat 1852’de Üsküdar ekmekçi esnaf›na ait f›r›n say›s› on üç ola-
rak belirlenmifl, yeni f›r›n inflas›na ruhsat verilmemesi kararlaflt›r›lm›flt›.23

Kas›m 1841’de Üsküdar’a ba¤l› Küçükbakkalköyü halk›; ekmek ihtiyaçlar›n› her
gün Kad›köy’ünden almak suretiyle çok zorluk yaflad›klar›ndan, Kad›köy’den
bin bir müflkülat ile ald›klar› ekmeklerin de eksik ve yenmeyecek kadar fena ol-
du¤undan bahsederek köylerine ihtiyaçlar› için bir f›r›n açmalar›na tüm semtle-

XX. yüzy›l›n
bafllar›nda 

Üsküdar’daki
pazarlar
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ri ad›na izin istemifllerdi.24 Onlara izin verildikten 20 gün sonra bu defa Üskü-
dar’›n bir baflka manevi Sultan› fieyh Selami Dergâh› civar›ndaki de¤irmene bi-
tiflik bir f›r›n yap›larak usul ve nizam› dâhilinde vergisini vermek ve numunele-
re göre ekmek imal etmek üzere bu f›r›na da izin verilmiflti.25 Ancak 14 Kas›m
1845’de Hazreti Selami Baba türbesi yak›n›ndaki bu f›r›nda tart›s› eksik ve ham
maddesi bozuk ekmek yap›ld›¤› tesbit edilince, hemen bu f›r›n›n ustabafl›s› Ne-
bi’nin küre¤e konmas› emri verilmiflti.26 9 A¤ustos 1853’de Üsküdar’da Atpaza-
r›’nda daha önce nizamnameye uymad›¤› için kapat›lm›fl olan f›r›n›n yeniden
aç›lmas›na izin verilmiflti.27 10 Mar 1909’da ise Ortaköy’deki simitçi f›r›n›yla
Tophane civar›nda Yeni çarfl› ve Aksaray’da Yusuf Pafla ve Üsküdar’da ‹cadiye
ve Kas›mpafla’da Uzun yol ve Unkapan›’ndaki Cadde f›r›nlar›nda nizamiye f›r›n-
lar›nca imal edilen ekmek fleklinde ekmek ç›kar›ld›¤› ve bunlar›n ço¤unlukla ek-
sik ölçüde oldu¤u ifade edildi¤inden, Dâhiliye Nezareti ‹stanbul Belediyesi’ne
gerekli tahkikat› yapma emri vermiflti.28

23 Nisan 1853’de Osman isimli f›r›nc›n›n Üsküdar’da at›l olan f›r›n›n›n tekrar
aç›lmas›na izin verilirken,29 1 Aral›k 1853’de ekmek yapmayan Üsküdarl› f›r›nc›-
lar hakk›nda gerekenin yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›.30 Ayr›ca ayn› tarihte Dersa-
adet ve Üsküdar’da kanun ayk›r› olarak düflük gramajl› ekmek ç›karan esnaf›n da
uyar›lmas› karar› al›nm›flt›.31 Bu arada II. Abdülhamid döneminde tüm ‹stan-
bul’daki f›r›nlarda; yayg›n olan bulafl›c› hastal›klara karfl› önlem olarak bilhassa
halk sa¤l›¤› ve hijyene çok dikkat edilmiflti. A¤ustos 1894’de bulafl›c› bir hastal›k
zuhur etmifl olan Bimarhane ile Salacak’taki f›r›n›n ve sair yerlerin s›hhi temizli-
¤i yap›lm›flt›.32 Bulafl›c› hastal›klar konusundaki bu titizlik daha sonra da sürdü-
rülmüfl, 1 Eylül 1910’da Üsküdar Yeni Mahalle’de Hac› Aleksi’nin f›r›n›nda çal›-
flanlardan birisinin koleraya tutulmas› üzerine f›r›n karantinaya al›nm›flt›.33

5 Eylül 1897’de Üsküdar f›r›nlar›nda ekmek ç›kar›lmamas› üzerine ahalinin fleh-
reminine yapt›¤› flikâyet sonras›nda ekme¤in tekrar ç›kar›lmaya baflland›¤› flayi-
as› ortaya at›lm›flsa da,34 bir gün sonra fiehremanetince yap›lan tahkikat sonucu
Üsküdar’a f›r›nlara müracaat edenlere ekmek verilmedi¤inin bir söylenti oldu¤u
ve do¤ru olmad›¤› ortaya ç›km›flt›.35 Mütarekenin ac› günlerinde ekmek s›k›nt›-
s› çeken halka ra¤men Cezaevindeki suçlulara ekmek vermekten rahats›z olan
yöneticiler Üsküdar’da ‹stikamet F›r›n› sahibi fievki Efendi taraf›ndan Üsküdar
Tevkifhanesi için ç›kart›lan ekmeklerin üretimine engel olmak istemifllerdi. An-
cak Dâhiliye Nezareti taraf›ndan buna mâni olunmufltu.36

II. Meflrutiyetten sonra tüm ülkede oldu¤u gibi Üsküdar’da da klasik esnaf örgüt-
lenmesinin ifllevini kaybetti¤i görülmektedir. Nitekim 18 May›s 1909’da Osman
Nuri Bey; Dâhiliye Nezaretine bir arzuhalle baflvurarak; Dersaadet ve Bilad-› Sela-
se Ekmekçiler Kethüdal›¤› ile Beyo¤lu ve Üsküdar Simitçi, Börekçi ve Çörekçi Ket-
hüdal›klar›’n›n uhdesinde oldu¤unu gösterir iki ferman› olmas›na ra¤men; “esna-
f›n kendisi tan›mad›¤›ndan” bahisle meselenin hallini istemifl, Nezaret ise ancak
bu durumu fiehremaneti’ne bildirmekle yetinmiflti.37 Hem esnaf örgütlenmesinde
yaflanan çöküfl, hem de savafllar›n getirdi¤i s›k›nt›lar küçük ve orta ölçekli esnaf›
günden güne eritmifl ve bitirmiflti. Bu durum karfl›s›nda onlar da çareyi birleflerek
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kollektif flirket haline gelmekte, hatta flirketler aras› ortakl›klarla tekelleflmekte bul-
mufllard›. Bu nedenle f›r›nc›lar da harekete geçmifl; Ocak 1922’de Üsküdar F›r›nc›
Tevhid-i Mübayaat fiirketi ile Kad›köy Tevhid-i Mübâyaat ve ‹stihlâkat fiirketi bir-
leflme karar› alm›fllar, Dâhiliye Nezareti Hukuk Müflavirli¤i bu birleflmeyi onayla-
yarak onlar›n bu konudaki belgelerini ‹stanbul fiehremaneti’ne göndermiflti.38

Üsküdar Osmanl›lar’›n son döneminde ‹slam f›r›nc›lar› yan›nda; özellikle gayr-
› müslim Ermeni f›r›nc›lar› ile de dikkatleri çekmekte idi. 1727’de Üsküdar’da
Çatal F›r›n› nam›yla maruf f›r›n; Ba¤dasaryan adl› bir Ermeni taraf›ndan kiralan-
m›fl ve iflletmeye aç›lm›flt›. Ba¤dasaryan Usta; 23 Ekim 1727’de yöneticilere mü-
racaatla f›r›n yan›ndaki bakkal dükkân›nda ekmek satan Erkil nam zimmînin sa-
t›fl›n›n yasaklanmas›n› istemifl ve bu talebi kabul edilmiflti.39 30 Kas›m 1853’de
tüm Osmanl› ülkesinde oldu¤u gibi, bat›l› devletlerce tahrik edilmeden evvel
gayr-› Müslimlerin ne derece Müslümanlarla birlikte hoflgörü içinde yaflad›kla-
r›n› gösteren ilginç bir olay yaflanm›fl, Mehmed adl› bir müslüman f›r›nc›n›n ba-
z› Ermenilerle Üsküdar At meydan›nda ortak olarak infla ettikleri francala f›r›n›-
na devletçe ruhsat verilmiflti.40 Ayn› devlet 23 Temmuz 1857’de de Üsküdar Ye-
nimahalle’deki evini y›k›p f›r›n yapmak isteyen Ermeni Takfor’a mani olmak is-
teyen ekmekçilere de dur demiflti.41 1 Ocak 1900 tarihinde bir baflka ilginç olay
yaflanm›flt›. Bahç›van o¤lu Toma; Üsküdar F›r›n› Tablakârl›¤› vazifesi s›ras›nda
zimmetine geçirdi¤i nan-› aziz (ekmek) paras›n› ödemesi için s›k›flt›r›l›nca; o da
Seraskerlik’e para almadan alaca¤›n› borç defterine yazarak; ekmek satt›¤› dev-
let memuru ve hizmetlilerin bir listesini sunmufltu.42

Kendisi de F›r›nc› kalfas› olan Ermeni Yazar Hagop M›ntzuri’nin “‹stanbul An›-
lar›”na göre; 1914’de Armudanl›, Te¤utlu, Z›marl› Ermeniler Üsküdar ve Beflik-
tafl’ta f›r›nc›l›kla geçiniyorlar ve kendi bölgelerinden gelen Ermeni iflçileri bura-
da istihdam ediyorlard›. Balaban’daki Üsküdar’›n en eski tarihi f›r›n›n› Armu-
danl› Terzolar, Zimanl›lar ve Madenler ortak iflletiyorlard›. Birçok Ermeni genç
orada çal›fl›yordu. Bunlardan biri de M›ntzuri ailesinin damad› Toros da orada
ekmek tezgâh›nda çal›fl›yordu.43 M›ntzuri’nin verdi¤i bilgiye göre Üsküdar’da
Ermeni Arhanyan ailesinin iflletti¤i dört ekmek f›r›n› vard›. Bunlar›n en büyü¤ü
olan Devecio¤lu F›r›n› Yeniçeflme Ahmediye’de At Pazar› Soka¤›nda idi. Bu f›-
r›n ‹stanbul’un en büyük f›r›n› olup; bir seferde 400 ekmek piflirebiliyordu. I.
Dünya Savafl› ç›k›nca devlet bu f›r›na el koyarak, askeriyenin emrine vermifl ve
Selimiye K›fllas›’na ba¤lam›flt›. Bu yeni düzende de burada yat›p- kalkan ya da
çal›flan Ermeni gençlerden asker-f›r›nc› olarak istifade edilmiflti. Bu dönemde bu
f›r›n›n unu devlet vermekte idi.44 fiüphesiz ki Ermeni f›r›nc›larla ilgili en ilginç
olay; 14 Eylül 1918’de yaflanm›flt›. Üsküdar Yenimahalle’de ekmekçilik yapar-
ken; tehcir nedeni ile Konya’ya sürgün edilen Devecio¤lu F›r›n› sahibi Ermeni
F›r›nc› Civan Arhanyan’›n Üsküdar’a geri dönmesine ve mesle¤ini devam ettir-
mesine Üsküdarl›lar’›n talebi üzerine daha Mondros Mütarekesi imzalanmadan
‹ttihat ve Terakki yönetimince izin verilmiflti.45 Üsküdarl› f›r›nc›lar II. Dünya
Savafl› döneminde de büyük s›k›nt› yaflam›fllard›. Bu konuda Üsküdar’›n hâf›za-
s› merhum Ahmet Yüksel Özemre Hocam›z flunlar› söylemekte idi: 
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“Eskiden f›r›nlarda imal edilen ekme¤in yap›m›nda kullan›lan unun hangi tah›l-
lardan ve bunlar›n hangi oranlardaki bir kar›fl›m› olmas› gerekti¤ini, yani “pa-
çal”›n› Belediye belirlerdi. Böylece, tek tip ekmek vard›. San›r›m bu düzenleme
II. Cihan Harbi’nin bir zaruretiydi. II. Cihan Harbi esnas›nda Ocak 1942’de ek-
mek karneye ba¤lanm›fl ve günde kifli bafl›na 375 gram olarak tayin edilmiflti. Fa-
kat bu, ayn› y›l fiubat ay›nda 300 grama düflürülmüfltü. Bu uygulama, e¤er haf›-
zam beni yan›ltm›yorsa, 1946 Eylül’üne kadar sürmüfltü. Söz konusu “karne ek-
me¤i” ise, m›s›r koçanlar›n›n ve süpürge otlar›n›n ö¤ütüldükten sonra bunlar›n
bu¤day ununa kat›lmas›yla oluflan bir paçaldan yap›l›rd›; tafl gibi bir fleydi.
Harpten önce bir de beyaz un ile bira mayas›ndan imal edilen ve “lüks ekmek”
denilen francala da vard›. Harp esnas›nda francala yaln›zca hastahanelere tah-
sis edilmiflti.”46

Özemre Hoca’ya göre bugün Üsküdar’da ekme¤in çeflitleri say›lamayacak kadar
ço¤alm›flt›r: Normal ekmek, organik tam bu¤day ekme¤i, francala, kepekli ek-
mek, tuzsuz ekmek, köy ekme¤i, m›s›r ekme¤i, çavdarl› ekmek, yedi tah›l ekme-
¤i, ayçiçekli ekmek, Alman ekme¤i, patatesli ekmek, soyal› ekmek, haflhafll› ek-
mek, rufleymli ekmek, zeytinli ekmek, cevizli ekmek, tahinli ekmek, tost ekme-
¤i, sandviç ekme¤i, hamburger ekme¤i bugünkü Üsküdar’da rahatl›kla bulunan
ekmek çeflitlerinden birkaç›d›r.47 Ama o hâlâ Üsküdar f›r›nlar›n›n eski kokular›-
na hasretti: 
“Hasretini çekti¤im kokulardan biri de; Ramazan’larda yumurtal›, sucuklu, pas-
t›rmal› ramazan pidelerinin Moskof F›r›n›’ndan, Merkez Karakolu’nun karfl›s›n-
daki (sahibi rahmetli Adnan Menderes’e benzeyen) Tepsi F›r›n›’ndan, fiekerci
Hasan Efendi’nin birkaç dükkân ilerisindeki bir baflka Hasan Efendi’nin f›r›n›n-
dan ya da Kadir Beyin Ömer Kenan Eczahanesi’ne bitiflik Devecio¤lu F›r›n›’ndan
iftara yak›n d›flar› taflan, buram buram tüten kokusudur. fiimdilerin Üsküdar’›n-
da belki 10–20 misli say›da f›r›n olmas›na ra¤men, bu kabil bir siparifl almaya
yanaflan f›r›n bulmak çok ama çok zor oldu¤u gibi alelade pidelerin lezzetleri de
eskilerinin çok çok gerisindedir.”48

“Çocuklu¤umda ve gençli¤imde Üsküdar’da ürünlerinin nefasetiyle ünlü iki si-
mitçi f›r›n› vard›. Selâms›z yokuflunun bafl›nda, Kassem Çeflmesi’nin giriflinin
hemen karfl›s›nda “Çingene F›r›n›”n› hâlâ yerinde ama Do¤anc›lar Caddesi ile
Tulumbac›lar Soka¤›’n›n kesiflti¤i noktada sol köfledeki “‹mrahor Simitçi F›r›n›”
y›llard›r kapanm›fl, metruk. Bu f›r›nlar›n susaml› simitlerinin, kandil simitleri-
nin, flekerli simitlerinin, halkalar›n›n, açmalar›n›n, çatallar›n›n, ayçöreklerinin,
bezelerinin, kurabiyelerinin, dilim dilim kesilerek sat›lan cevizli ve kuru üzüm-
lü ya da reçelli keklerinin, anasonlu galetalar›n›n, gevreklerinin, krikkraklar›-
n›n, po¤açalar›n›n, böreklerinin ve kuru üzümlü ponçiklerinin lezzetine doyum
olmad›¤› gibi bunlar, flimdikilerinin aksine, ne a¤›zda bir pas b›rak›rlar ve ne de
mideye otururlard›. Üsküdar’da bu eski lezzetleri ayn›s›yla bulmak art›k müm-
kün de¤il. Bu f›r›nlar, mahallelinin tepsiyle ya da tencere veya güveçlerle f›r›na
götürdü¤ü yemeklerini 1940 ve 1950 y›llarda 5 ilâ 20 kurufl gibi bir ücret karfl›-
l›¤›nda piflirirlerdi.”49
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Üsküdar’›n kasaplar› da çok naml› idi. Ancak devlet hem halk›n sa¤l›kl› et ye-
mesi, hem de kasaplar›n pahal› et satmamas› için çok dikkatli davran›yordu. 8
Eylül 1725’de; bir bafl ve dört aya¤a on ikifler akçe nizam verilmifl iken kasablar
tamahlar›ndan bu nizam› ihlal eylediklerinden ‹stanbul, Üsküdar ve Galata’da
kesilen s›¤›rlar›n bafl ve ayaklar›n›n narh üzere satt›r›lmas› için paçac›lar devlet-
ten yeni bir ferman almay› baflarm›fllard›.50 13 May›s 1734’de ise Üsküdar’da s›-
¤›r kasab› Ahmet’in, dükkân›nda narh defteri gelmeden inek eti bulunmas›ndan
dolay› ›slah-› nefs edinceye dek Seddülbahir’de kalebent edilmesine karar veril-
miflti.51 Ancak 9 gün sonra Kurban Bayram›’na hürmeten Kasap Ahmet affedil-
miflti.52 28 Haziran 1734’de bu kez Üsküdar’da Mirasyedi denmekle bilinen Ka-
sap Mehmed’in etin okkas›n› 18 akçeye satmas›ndan dolay› Seddülbahir’de ka-
lebent edilmesi kararlaflt›r›lm›flt›.53 2 A¤ustos 1808’de ‹stanbul, Üsküdar, Galata
ve ba¤l› yerlerdeki kasaplara Rumeli ve Anadolu’dan gelen koyun, keçi vesaire-
nin taksimi ile halk›n zarardan korunmas› karar› al›nm›flt›.54

30 Haziran 1757’de ise ‹stanbul’da Yeni Cami, Bayezid, Tophane ve Üsküdar Ca-
mileri havlular›nda aç›kta et satan çeyrekçi kasaplar›ndan ve celeplerden ald›k-
lar› koyun bedellerini vermekte müflkülat gösterenlerin gedikleri üzerinden al›-
narak; kasapl›k hakk› baflkalar›na sat›lmas›n› temin için bunlara yeni bir kasap-
lar kethüdas› tayin olunmufltu.55 Zaman zaman kasaplar ile kasaplar kethüdas›
aras›nda da sorunlar ç›k›yordu. 12 Ocak 1860’da Kasap esnaf›ndan Ali’nin Üs-
küdar’da iskele bafl›nda olup Kasaplar kethüdas›nca y›kt›r›lan salafl›n›n yeniden
inflas›na müsaade olunmas› kararlaflt›r›lm›flt›.56 II. Abdülhamid döneminde s›h-
hiye müfettifllerince tüm dükkânlar gibi Üsküdar’daki kasaplar da teftifl edilmifl,
22 Ocak 1891’de Dâhiliye Nezaretine sunulan rapor’da kasaplar› uygulanmakta
olan nizama ayk›r› davranmamalar› için uyar›lm›fllard›.57

II. Meflrutiyet sonras› Üsküdar’›n artan et ihtiyac› için Selimiye’de yeni bir mez-
baha yap›lm›flt›. Dönemin ‹stanbul fiehremini Cemil (Topuzlu) Pafla an›lar›nda
bu konuda flu bilgiyi vermektedir: “Üsküdar-Kad›köy taraflar›nda ise Selimiye
k›fllas›n›n önünde bulunan ve evvelce askeri mezbaha olarak kullan›lan binay›
açt›rd›m, temizlettim, muvakkaten s›hhi bir mezbaha haline koydum! Tekmil
Üsküdar-Kad›köy ve havalisi kasaplar›na burada kesilen koyunlar› kamyonlarla
yollad›m. Fakat etin fiyat› artmas›n diye okkada bir kurufltan fazla resim alma-
d›m.”58

Eski Üsküdarl›lar’dan Fuat And›ç Hoca; çocuklu¤unda Üsküdar’›n›n en meflhur
kasab› olan Arnavut Andon’u bize tan›tmaktad›r:  “Üsküdar’da… Tan›d›¤›m
dükkânlar y›k›lm›fl. Ne Yo¤urtçu Bulgar, ne Kasap Andon var. Halbuki bu iki
dükkân Üsküdar için bir lüks ifadesi idi. Andon en iyi eti satar diye flöhret bul-
mufltu. Di¤er kasaplardan az bir fley daha pahal› idi. Andon’un dükkân›nda buz-
dolab› da vard›. Andon buzdolab›n› di¤er bütün kasaplardan daha evvel alm›fl-
t›. Gündüz camekân›nda teflhir etti¤i, baca¤›ndan kancaya as›l›, kiminin üzerin-
de kuzu, kiminde koyun yazan mor damga ile damgalanan hayvanlar› gece olun-
ca buzdolab›na kald›r›r, dükkân›n› saat yedide kapard› Andon. “Aman 6.15’e ye-
tiflelim, Andon dükkân›n› yoksa kapar,” diyenleri bilirim. Andon kendine göre
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Rum, bize göre H›ristiyan Arnavut’tu. O¤lu Yorgo ile Arnavutça konuflurdu.
Acaba neden hele Rumlar›n sevilmeyip, Arnavutlar›n bizden say›ld›¤› bir devir-
de illâki Rum oldu¤unu iddia ederdi?”59 Kasap Andon hakk›nda Ahmet Yüksel
Özemre Hoca da k›saca flu bilgiyi vermektedir: “Selman A¤a Camii’nin karfl›s›n-
da icra-i faaliyet eden Andon H›ristiyan Arnavut olmas›na ra¤men Rum gibi
davran›r; o¤luyla Rumca konuflurdu. Üsküdar ahalisinin Arnavutlar› Rumlar-
dan daha fazla sevmelerine ra¤men Andon’un Üsküdar kopillerinin küfürlü
alaylar›na hedef olmamak için Rum’mufl intiba›n› vermek istedi¤i yorumu yap›-
l›rd›.”60 Ahmet Yüksel Özemre Hoca kendi döneminde Üsküdarl›lar’›n et hassa-
siyetini de flu cümlelerle anlatmaktad›r:
“Üsküdar’da yaln›zca koyun ve keçi eti yenirdi. Daha ucuz olan s›¤›r etine pek
itibar edilmezdi. Kasaplar keçi etinin ba¤›rsak bozukluklar›na yol açabilme po-
tansiyeli oldu¤unu bildiklerinden çok titiz davran›rlar ve keçi etinin en iyisini,
emniyetle yenecek kalitede olan›n› satarlard›. Koyun eti ile keçi etinin görünür-
de pek fark› olmad›¤›ndan bu fark göstermek için Belediye mezbahas›nda ko-
yunlara k›rm›z›, keçilere ise yeflil damga vurulurdu. 1960’lar›n bafl›nda kasap-
larda art›k keçi eti sat›lmamaya bafllad›. 1940’l› y›llar›n bafl›nda, hat›rlad›¤›m ka-
dar›yla, kuzu etinin kilosu 90 kurufltu. Üsküdarl›lar koyunun k›v›rc›k türünü
tercih ederlerdi; ikinci s›radaki tercihleri ise da¤l›ç türüydü. A¤›z tad›na düflkün
olanlar k›z›l karaman türünden uzak dururlard›; çünkü k›z›l karaman›n eti hem
tats›zd› ve hem de piflerken tahammül edilemeyecek kadar kötü bir koku salar-
d›. Orta halli ve iyi flartlara malik Üsküdarl›lar kasaplardan her sefer bir but ve
bir kol-kürek koyun eti al›rlar; buttan k›yma, kol kürekten de kuflbafl› yapt›r›r-
lard›. Bu, kemikleriyle birlikte, en afla¤› 2,5- 3 kiloluk bir al›flverifl olurdu.”61

Üsküdar bu dönemde lokanta, kebapç›, iflkembeci dükkânlar› ile de meflhurdu.
Üsküdar’dan Kartal’a kadar lokantac›l›k yapan esnaf›n›n tek bir kethüdalar› var-
d›. Bu kethüda ayn› zamanda çorbac›lar›n da kethüdas› idi. 24 Haziran 1733’de
bu iflle vazifeli Kethüda Mustafa’n›n emrine; onun talebi üzerine ‹stanbul’un
Anadolu yakas›ndaki lokantac›lar› ve çorbac›lar› denetleyebilmesi için güvenlik
görevlisi masraf› olarak devlet hazinesinden yeteri kadar tahsisat verilmiflti.62

Kethüdalara verilen denetleme hakk› yasalar çerçevesinde idi. Buna uymayan
kethüda ya da yi¤itbafl›n›n yapt›¤› ifllem geçersiz say›l›rd›. Nitekim 8 fiubat
1861’de Üsküdar Tabutçulardaki lokanta ve iflkembe dükkân›na lokantac›lar yi-
¤itbafl›s› taraf›ndan yap›lan müdahalenin devlet taraf›ndan “nizama ayk›r›” bu-
lunarak engellenmiflti.63 Ancak haddi aflanlar gibi vazifesini ihmal edenler de
hofl karfl›lanm›yordu. 24 Ekim 1829’da Üsküdar Kebapç›lar Kethüdas› Mustafa
A¤a “vazifesinde müsamaha etmesinden dolay› emsaline ibret olmak üzere”
Konya’ya sürgün edilmiflti.64 Bundan sonra ‹stanbul’daki tüm kebapç›lar ve fler-
betçiler kethüdal›¤› birlefltirilmiflti. Genelde bu göreve eski saray görevlileri
atanm›flt›. 28 Ocak 1864’de Istabl-› Amire hademelerinden ‹smail A¤a; Kas›mpa-
fla, Galata, Rumeli Bo¤az› sahili Kebapç› ve fierbetçiler Kethüdal›¤›na tayin edil-
miflti.65 9 Nisan 1890’da ise ‹stanbul, Üsküdar, Eyüp ve Anadolu sahilinin bo-
¤az içine kadar olan bölgesinde bulunan kebapç›lar ve flerbetçiler kethüdal›¤›na
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Adile Sultan’›n hamulecilerinden Ali A¤a tayin olunmufltu.66 Daha sonra Ali
A¤an›n yerini bu gün ad›na Kad›köy’de bir spor kompleksi de bulunan Cafer
A¤a üstlenmiflti. 19 fiubat 1894’de Müteveffa Cafer A¤a’dan münhal ‹stanbul,
Eyüp ve Üsküdar ile Anadolu sahillerinin Bo¤aziçi’ne kadar olan hoflafç›, flerbet-
çi kebapç›, çorbac› ve aflç›lar kethüdal›¤›n›n Saray Bahç›vanlar› Onbafl›s› Ed-
hem A¤a uhdesine verilmiflti.67

20. Yüzy›l bafllar›nda Üsküdar aflç› ve flerbetçi esnaf› baz› talihsizlikler de ya-
flanm›flt›. 16 Eylül 1909’da Ramazan Bayram›’n›n birinci günü fierbetçi Akif
Efendi’nin paras›n› çal›nm›fl,68 4 Ocak 1911’de ise Üsküdar iskele merkezinde
bulunan Aflç› Vahan’›n dükkân›nda yang›n ç›km›flt›. Bereket versin ki, hem h›-
s›z yakalanm›fl, hem de yang›n aflç› dükkân›na fazla zarar vermeden söndürül-
müfltü.69

Cumhuriyet döneminde flüphesiz ki; Üsküdar’da en lezzetli yemekleri yapan lo-
kanta, Arnavut Ali Özçakmak Bey’in 1933 y›l›nda Bitpazar› civar›nda hizmete
açt›¤› ve daha sonra Moskof F›r›n›’n›n hemen yan›na tafl›nan “Kanaat Lokanta-
s›” idi. Moskof F›r›n›’n›n yan›ndaki yeri istimlâk edilip de y›k›l›nca; Ali Bey bu
sefer “Özçakmak Lokantas›”n› açm›flt›. Onun vefat›ndan sonra o¤lu Raif, Özçak-
mak Lokantas›’n› kuzenleri Vahdettin, Kenan ve Fuat Karg›l›’ya satm›flt›. Bu lo-
kanta ise bugünkü Kanaat Lokantas›’na dönüflmüfltü.70

Üsküdar’›n sadece lokantalar› de¤il, iflkembecileri ve kelle- paçac›lar› da mefl-
hurdu. Haziran 1743’de Yeniçeri Oca¤›na sirkeli ve sar›msakl› iflkembe ve flir-
den çorbas›n› Üsküdarl› iflkembecilerin verece¤i, aflç›lar›n bu ifle kar›flmas›n›n
mevcut nizamnamenin bozulmas›na neden olaca¤› belirtilmiflti.71 Ocak 1755’de
ise Üsküdar’da sirkeli ve sar›msakl› iflkembe ve flirden çorbas› yapan iflkembeci-
lerin ifllerine aflç›lar›n kar›flmamas› bir kez daha istenmiflti.72

1940’lar›n ortalar›na, Üsküdar’da Merkez Karakolu’nun yan›ndan Atlamatafl›’na
giden Karacao¤lan Soka¤›’ndaki sakatatç› dükkânlar› birçok insan›n ifltah›n› çe-
kerdi. Burada hizmet veren sakatatç›lar›n; özel camekânlar›na henüz doldurmufl
olduklar› piflmifl koyun kellelerinden tüten buharlar›n nefis kokusu hayal eden-
lerin bile âdeta ci¤erlerini doldururdu. Ahmet Yüksel Hocan›n da belirtti¤i gibi;
flimdi de Karacao¤lan Soka¤›’nda gene sakatatç›lar vard› ama eskiden özellikle
Selams›z’›n, Bulgurlu Mescid’in ve Çavufl Deresi’nin fukara-i sâbirîninin et ni-
yetine alabildikleri tek g›da olan piflmifl kelle ve onun nefis kokusu art›k, kald›y-
sa, hat›ralarda yafl›yordu.73

Üsküdar bal›kç›lar› ile de ünlü idi. Ayr›ca Üsküdar’da iskeleye yak›n bir de ba-
l›khane bulunmakta idi.74 1892’de avlad›¤› bal›klara Bal›khane Naz›r› Ali Bey ta-
raf›ndan el konulan ve flikâyeti üzerine devletçe ma¤duriyeti giderilen Bal›kç›
Hüsnü;75 1906’larda Üsküdar fiemsipafla’da bir çocu¤u denizde bo¤ulmaktan kur-
taran Bal›kç› K›r›ml› Hasan76 ve yine 1906’da hakk›ndaki flikâyetin as›ls›z oldu-
¤u anlafl›lan Bal›kç› Mardik,77 1909’da Kandilli’de teflhir-i silah ile asayifli ihlale
cüret eden Bal›kç› Kemal bin Osman,78 1921’de ‹ngilizler taraf›ndan Haydarpafla
Hastahanesi’ne nakl edilip, orada vefat eden Bal›kç› Bekir o¤lu Mustafa79 bu dö-
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nemde adlar› Osmanl› arfliv belgelerine yans›yan baz› Üsküdarl› bal›kç›lar idi. 
Üsküdar ile ilgili an›lar›n› yazan Ahmet Nadir Utkan’a göre; Üsküdar, oldum olas›
tam bir “bal›k kültürü” flehri idi. 1950’li y›llarda ve daha eskilerde oldu¤u gibi ba-
l›kç›lar›n kollektif bal›k avlama ifli Bo¤aziçi ve Marmara’da sahillerde kurulu dal-
yan ya da volilerle yap›l›rd›. Beykoz, Sar›yer, Anadolu Kava¤› ve Rumeli Kava¤› gi-
bi sahil semtlerinde büyük bal›kç› tekneleri ile bal›¤a ç›k›l›rd›. Bu tekneler, ço¤un-
lu¤u Adalarda yap›lan teknelerdi. Dar, uzun, bafl› ve k›ç› yay gibi yukar› kalk›k
olan, k›ç üstünde ise a¤lar›n y›¤›ld›¤› genifl bir küpefltesi olan, renk renk boyal›, süs-
lü, flimflir ›skarmozlu, f›rt›naya dayan›kl› k›çtan motorlu kay›klard›. Bugün oldu¤u
gibi o y›llarda da olta avc›l›¤› yap›l›rd›. Olta avc›l›¤› daha ziyade bireysel tercih ve
zevk ifli idi. Daha çok da fakirlerin ekmek kap›s›yd›. Olta bal›kç›l›¤›, bu ifli amatör-
ce yapanlar›n d›fl›nda para kazanmak için de yap›l›rd›. Olta bal›kç›lar›n›n kendile-
rine ait sandallar› olur, bal›k av›na ç›kt›klar› zaman sahilde a¤lar›n› onar›rlard›. Çe-
tin ifadeli yüzleri, kendilerine mahsus k›yafetleri ile hemen tan›n›rlard›.”80

Meflhur flekerci Hac› Bekir Arnavut Ci¤ercisi
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Besim Çeçener’in Üsküdar An›lar›’nda da; 1940’l› y›llar›n Üsküdar’› anlat›lmak-
tad›r:  “II. Dünya Savafl›’nda Mihrimah Sultan Camii ibadete aç›k de¤ildi. Bura-
da askerler bar›n›rd›. Camide askerî malzemeler bulunurdu. San›r›m bir uçak
sald›r›s› s›ras›nda dinî yap›lar›n dokunulmazl›¤› düflüncesi ile böyle bir tutuma
gerek görülmüfltü. Meflrutada (cami imamlar›n›n lojman›nda) o nedenle askerler
kal›rd›. Bu meflruta önünde Üsküdar’›n ünlü “Moskoflu F›r›n›” vard›. Harp y›l-
lar›ndan evvel ekme¤i çok be¤enilir, çocuklara Moskoflu’dan ekmek almalar› s›-
k› s›k› tembih edilirdi. Moskoflu F›r›n›’n›n bitifli¤inde Üsküdar’›n ünlü “Ali Öz-
çakmak Lokantas›” bulunurdu. Tabii biz yerliler bu lokantada yemek yemezdik;
ama dondurmas› o kadar güzeldi ki, yaz aylar›nda harçl›klar›m›z›n büyük k›s-
m›n› lokantac›ya kapt›r›rd›k. Özçakmak Lokantas›’n›n karfl› s›ras›nda birbirine
yak›n iki bal›kç› dükkân› vard›. Burada sat›lan bal›klar mutlaka o günün bal›k-
lar› idi. Bu dükkânlar›n ön kepenkleri yoktu. Çünkü gece bal›k saklanmazd›.
Dükkânlar da hep aç›k dururlard›. fiimdi düflünüyorum da, hiçbir dükkânda gö-
rülmeyen bu ayr›cal›kl› durum, olsa olsa sat›lan bal›klar›n gündelik oldu¤unun
bir kan›t› idi. 2 bal›kç› dükkân› Üsküdar’a çok geldi. Biri kapand›. Rasim’in dük-
kân› ise y›llarca hizmet verdi. Bal›kç› dükkânlar› aras›nda bir tatl›c› ile bir ka-
sap vard›. ‹ki bal›kç› dükkân› aras›nda bir tatl›c› dükkân›n›n olmas› çok anlam-
l› idi. Çünkü halk aras›nda bugün dahi yaflayan “Bal›¤› öldürmek için üzerine
tahin helvas› yemek gerekir” düflüncesi vard›r. Bal›k alanlar›n ço¤u hemen ya-
n›ndaki bu tatl›c›dan tahin helvas› da al›rd›.”81

Ahmet Yüksel Özemre Hoca ise Üsküdar bal›kç›lar› konusunda flu bilgiyi ver-
mektedir: “Üsküdar Çarfl›s›ndaki bal›kç›lar halk›n pek düflkün oldu¤u torikleri
“Bey maflflallâh! Derya kuzular› bunlar, derya, kalkan bal›klar›. Diflisi yok! Hep-
si erkek bunlar›n! Beykoz kalkan›, Beykoz” ve kolyozu da “Sar›yer’in kolyozuna
gel” diye nida ederek satarlard›. Bu bal›kç›lar aras›nda Rasim ve Badi Fehmi bü-
tün Üsküdarl›lar›n sevgisini ve güvenini kazanm›fl pek dürüst, pek efendi kim-
selerdi. Dükkânlar›; Hâkimiyet-i Milliye Caddesi’nin Merkez Karakolu ile Sel-
man A¤a Çeflmesi aras›nda kalan bölümünde ve hemen hemen karfl› karfl›ya idi.
A¤z›n›n tad›n› bildi¤i için lodoslu havada tutulmufl bal›klar› bile yemeyen Üs-
küdar eflraf› bunlardan bal›k almaya kalkt›klar› zaman, bu iki Bal›kç› bazen on-
lar› yavafl sesle: “Efendim; bugün bal›klar›m size yaramaz. Lodos bal›¤› bunlar.
Birkaç gün sonra teflrif ediniz!” diye uyar›rlard›.”82

Üsküdar esnaf›n›n göz bebeklerinden biri de bakkallard›. Üsküdar’› yönetenler ön-
celikli olarak bakkallar› seyyar sat›c›lar karfl›s›nda korumaya önem vermifllerdi. 27
Temmuz 1756 Üsküdar’da bakkal dükkânlar› önünde seyyar sat›c›lar›n al›fl verifl
yapmalar› yasaklanm›flt›.83 ‹stanbul, Galata ve Eyüb’de oldu¤u gibi Üsküdar’da da
bakkal taifesine gedikler kefilsiz verilmiyordu. Bu konudaki zararlar da gedikleri
da¤›tan pazarbafl›lar› taraf›ndan ödendi¤i için, pazarbafl›lar da bu konuda son de-
rece hassas davran›yorlard›. 2 Mart 1802’de pazarbafl›lar› bir kaç seneden beri bu
usule riayet edilmedi¤ini ve verdikleri mallardan esnaf zimmetinde alacaklar› kal-
d›¤›n› bildirerek; esnaftan olan alacaklar›n›n al›nmas› için devletten bakkallar›n s›-
k›flt›r›lmalar›n› istirham etmifllerdi.84 Bu flikâyetler uzun süre sürmüfl olmal› ki;
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12 Temmuz 1836’da ‹stanbul, Galata, Üsküdar ve Haslar’da kâin bakkal dük-
kânlar› gedikleri irade-i flahane ile evkafa ilhak olunarak flartlar› gere¤i yetkileri
Vak›flar idaresine verildi¤inden ellerinde eski nizam› havi gedik yetkisi bulu-
nanlar›n belgelerini yenilemesi istenmiflti.85

31 Mart 1848’de Üsküdar’da ilk kez “Ayfle” adl› bir han›m›n bakkal dükkân› aç-
t›¤›n› görüyoruz.86 9 Nisan 1848 tarihli bir belgeden beyi vefat etmifl olan Ay-
fle Han›m’›n; bu dükkân› kay›n biraderi ile ortak açt›klar›n›, ancak dükkân›n Ay-
fle Han›m taraf›ndan iflletildi¤ini ö¤renmekteyiz.87 Ayfle Han›m, uzun süre aile-
sinin nafakas›n› temin edebilmek için bu dükkân› çal›flt›rm›fl, ama zamanla ver-
gisini bile veremeyecek kadar zor durumlara düflmüfltür. Bu nedenle, 28 Eylül
1888’de dükkân›n› tamir ettirmek isteyen Ayfle Han›m’a; tamir izni için birikmifl
olan vergisini ödemesi gerekti¤i hat›rlat›lm›flt›.88

Bu dönemde Üsküdar bakkallar›n›n hayat serüvenlerinde yaflad›klar›, günü-
müzde karfl›lafl›labilecek olaylarla benzer türden olaylard›. 27 Haziran 1856’da
Üsküdar Süleyman A¤a Mahallesi’nde gayr-› nizamî dükkân inflas›n›n devletçe
engellenilmifl,89 Temmuz 1858’de bakkal ç›ra¤› Todori öldürülmüfl,90 Temmuz
1860’de Üsküdarl› Bakkal Aftem’den kefil olarak ödedi¤i mebla¤› yanl›fll›kla tek-
rar ödemesi istenmifl,91 22 Ekim 1888’de Üsküdar bakkal esnaf› Dokuzuncu Da-
ire-i Belediye memurlar›ndan baz›lar›n›n bask›s›ndan flikâyet için Dâhiliye Ne-
zaretine baflvurmufllar ve Nezaretçe gere¤inin yap›lmas› istenmiflti.92 Bu arada
Üsküdar Belediyesi de çal›flmalar›na h›z vermifl, özellikle “halk›n sa¤l›¤›” ile il-
gili konularda gerekli hassasiyeti göstermeye çal›flm›flt›. Nitekim 7 Kas›m
1898’de Üsküdar Uncular Soka¤›’›nda bulunan Bakkal Anastafl’›n dükkân›nda
bulunan zeytinya¤lar›na “s›hhi muayene ifllemlerinin tamamland›ktan sonra sa-
t›lmak” üzere belediyece sat›fl yasa¤› konmufltu.93 Bu arada Üsküdar esnaf›n›n
XX. yüzy›l bafllar›nda mirasyedi ya da babas›n›n mesle¤ini yapmak istemeyen,
ya da çeflitli nedenlerle Üsküdar’› terk eden bakkal-zadelerin say›s›n›n artmakta
oldu¤u görülmektedir. 5 May›s 1897’de Bakkal Dimitri’nin o¤lu Yorgi Komboro-
jo babas›n›n Üsküdar’da mutasarr›f oldu¤u bir adet bakkal dükkân›nda olan his-
sesinin sat›fl› için Üsküdar’da bir yak›n›na vekâletname göndermifl,94 29 Ey-
lül 1899’de ise Nikolaki adl› bir bakkal-zade Üsküdar’da Kefçedede Mahalle-
si’nde babas›na ait bakkal ve berber dükkânlar› ile gediklerinin hisselerini bafl-
kas›na satmak için fera¤ muamelesi bafllatm›fl; bunun için devletten izin istemifl
ve bu iste¤i kabul edilmiflti.95 22 A¤ustos 1906’da bu kez Üsküdar Yenimahal-
le’de babas›ndan devrald›¤› dükkân›nda bakkall›k yapan Kalnisos o¤lu Yuva-
kim’den askere gitmemek için taahhüt etti¤i bedel paras›n› acilen ödemesi isten-
miflti.96

Bu arada Üsküdar erkek hapishanesi bitifli¤inde mahkûmlar›n ihtiyaçlar› için
devletçe bir bakkal dükkân› aç›larak kiraya verilmiflti. Eylül 1908’de bu dükkâ-
n›n kirac›s› olan Ahran Keles adl› gayr-› müslim bakkal “mahkûmlar›n tahliye ol-
mas›n›” gerekçe göstererek kira bedelini ödememiflti.97 Ancak devlet polis mari-
fetiyle 4 Ocak 1909’de bu bedeli biraz zorlayarak da olsa alabilmifl-
ti.98 13 Mart 1914’de ise bu dükkân›n bir baflka gayr-› müslim kirac›s› Bakkal
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Bedos “Üsküdar Tevkifhanesi’nde bakkall›k yapmakta oldu¤u s›rada kendisine
haks›zl›k yap›ld›¤›” iddias›yla devlet’e flikâyette bulunmufl, Ancak “Bakkal Be-
dos’un ahval ve hareketlerinin hapishaneyi muhafazaya memur Jandarmalar
üzerinde kötü tesir b›rakt›¤›” gerekçe gösterilerek o da bu dükkândan kovulmufl-
tu.99

II. Meflrutiyet sonras› Üsküdar’da h›rs›zl›k ve dükkân kundaklama olaylar› da
görülmeye bafllam›flt›. 2 Mart 1911’de Üsküdar Toygar’da Bakkal Bedos’un dük-
kân›na giren h›rs›z›n Tulumbac› Niyazi oldu¤u anlafl›lm›fl ve zanl› adliyeye sevk
edilmiflti.100 9 Nisan 1911’de ise Üsküdar Karamanl› Soka¤›’nda bulunan Bak-
kal Yovan’›n dükkân› kundaklanarak yak›lmak istenmifl, ama bu iflin kimler ta-
raf›ndan ve niçin yap›ld›¤› tesbit edilememiflti.101 H›rs›zlar›n genelde zaruri ih-
tiyaç sahipleri oldu¤u çald›klar› eflya ve mallar›n azl›¤› ve de¤ersizli¤inden an-
lafl›lmaktad›r. Nitekim 29 May›s 1911’de Üsküdar Atlamatafl›’nda Giritli Musta-
fa Efendi’nin dükkân›na giren h›rs›z “yar›m çuval sabun”dan baflka bir fley çal-
mam›flt›.102

Üsküdar’da ilk sinemalar 1920’li y›llarda faaliyete geçmifllerdi. 1921 bafllar›nda
Sinemac› Abidin Bey; Üsküdar Belediyesinden kiralad›¤› bir mekânda ilk sine-
ma faaliyetini bafllatm›flt›.103 2 Mart 1922 Üsküdar’da ‹hsaniye Sinemas› Müdü-
rü, Müdürü bulundu¤u sineman›n Polis Müdür-i Umumisi Esad Bey taraf›ndan
kapat›larak kendisinin de dövüldü¤ünü beyan ile zarar ziyan›n tazmini iste¤i ile
Dâhiliye Nezaretine baflvurmufllard›.104 O y›llarda Üsküdar’daki sinemalarda
her sansür memurlar› görev yap›yor, hem de bilet fiyatlar› merkezden Dâhiliye
Nezaretince belirleniyordu.105

Besim Çeçener’in Üsküdar An›lar›’nda Cumhuriyet Dönemi Üsküdar sinemalar›
hakk›nda önemli bilgiler verilmektedir:
“Üçgen biçimli Çeflme Meydan›, Üsküdar’›n en flenlikli yeri idi. Çünkü mevcut
iki kapal› sinema da bu meydandayd›. O nedenle, “Sinemalar Meydan›” diye de
an›l›rd›. Çeflme Meydan› denince b›çk›n insanlar akla gelirdi. O devir, kabada-
y›lar devri idi. Ve ün yapm›fl kabaday›lar›n öyküleri dillerde dolafl›rd›. Kabada-
y›lar›n tayfalar› da olurdu. Ayn› Amerika’daki gençlerin kurdu¤u çeteler gibi. Bu
ayr› bir öyküdür. Hâle sinemas›, bugün Ziraat Bankas›’n›n bulundu¤u parselde
idi. Sinema ve tiyatro amac› ile infla edilmifl bir yap›yd›. Uzun dikdörtgen giri-
flinin sol duvar›nda, günün filmlerinin afiflleri ve bu filmi anlatan 18x24 cm bo-
yutlar›ndaki foto¤raflar as›l› olurdu. Biz çocuklar bu foto¤raflar› inceden inceye
incelerdik. Karfl› duvarda da gelecek film tan›t›l›rd›. Gifle bu duvarda idi. içeri
girince küçük bir fuaye vard›. Fuayenin iki yan›ndan alt kattaki localara ve üst
kattaki balkona ç›k›l›rd›. Partere tam ortadan girilirdi. Oval biçimli sinema salo-
nu’nun tam karfl›s›nda sahne bulunurdu. Perde bu sahneye as›l›rd›. Parterin et-
raf›nda f›rdolay› (d›fltan 2–3 basamakla yükseltilmifl) localar bulunurdu. Bu 4 ki-
flilik localar› tutmak bir ayr›cal›k ölçütü idi. Üsküdar’›n köklü aileleri gündüz-
den çocuklar›n› yollay›p en iyi localar› tutmaya çal›fl›rd›. Daha sonra 1950’li y›l-
lar›nda “Sunar Sinemas›” yap›l›nca bu al›flkanl›k yeni sinemaya aktar›ld›. Hâle
sinemas›n›n balkon k›sm› bir âlemdi. Biz çocuklar san›r›m daha ucuz oldu¤un-
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dan buray› ye¤lerdik. Aç›l›r, kapan›r tahta koltuk s›ralar› basamakl› idi. Balko-
nun her iki yan›, localar›n üstünü kapayacak flekilde, sahneye kadar uzan›rd›.
Sineman›n parodi k›sm› idi. Seyircilerinin hemen hepsi çocuk olan balkonda o
kadar gürültü yapard›k ki, parterde oturan büyükler zaman zaman ba¤›r›p bizi
tehdit ederlerdi. Korkudan 1–2 dakika susar, gene gürültüye devam ederdik.
Hâle Sinemas›’n›n plan›, bugün sadece Beyo¤lu’nda eski “Ses Tiyatrosu”nda ko-
runan, XIX. yüzy›l Operet Binalar› türünde idi. Sahnesi ve kulisi vard›. Çünkü
Üsküdar halk›, “Tülûat Tiyatrosu” türüne karfl› köklü bir sevgiye sahipti. Halk,
tiyatro ekiplerine “Trup” derdi. Bu truplar›n en ünlüsü “‹smail Dümbüllü Tiyat-
ro Trupu” idi. Aslen Üsküdarl› olan ‹smail Dümbüllü her Çarflamba Hâle Sine-
mas›’nda temsiller verirdi. Biz çocuklar balkonun önünde yer kapmak için saat-
ler evvel sinemaya gider, leblebi çekirdek yiyerek türlü yaramazl›klar yapard›k,
‹smail Dümbüllü’nün mezar› Üsküdar’da Çiçekçi ile Duvardibi aras›nda yol üze-
rindedir. Eski Hâle sinemas› 1965 y›llar›nda y›k›l›p yerine betonarme “Ifl›k Sine-
mas›” yap›ld›. Bu sinema da 1985 y›l›nda y›k›l›p yerinde Ziraat Bankas› fiube bi-
nas› infla edildi.
Çeflme Meydan›ndaki ikinci kapal› sineman›n ad› “Bizim Sinema” idi. Bu sine-
man›n eski araba atlar›n›n bar›nd›r›ld›¤› bir ah›rdan bozma oldu¤u söylenirdi.
Zaten tek katl› ambar gibi bir sinema idi. En arkada 3–4 tane locas› vard›. Sah-
nesi girifl taraf›nda idi. “Bizim Sinema”n›n bahçesi de vard›. Yaz aylar›nda film-
ler bu bahçede seyredilirdi. Çarfl›da bulunan sinemalar›n sonuncusu ‹nk›lâp So-
ka¤›’ndaki “‹nk›lâp Sinemas›” idi. Aç›k sinema idi.”106

Üsküdar ile ilgili an›lar›n› yazan Ahmet Nadir Utkan’a göre; 1960’l› ve 1970’li
y›llarda Üsküdar sinemalar k›fll›k ve yazl›k olmak üzere iki k›sma ayr›l›yordu.
“K›fl›n gidilen kapal› sinema salonlar›n›n en meflhuru Sunar Sinemas›yd›. Su-
nar Sinemas›’nda özel gözlükle seyredilen “üç boyutlu” filmler gösterilirdi. Su-
nar Sinemas› o y›llarda Üsküdar’›n en lüks sinemas›yd›. Bugünkü Halk Cadde-
si’nin yokuflunun bitti¤i yerde, meydanda Telefon Baflmüdürlü¤ü (Anadolu Ya-
kas›’n›n bulundu¤u cadde üstünde Bizim ve Hale sinemalar› vard›. Bu sinema-
lar köhne ahflap, salafl yap›l› sinemalard›. Hale sinemas›n›n tahtadan bir balko-
nu vard›. Balkonda bazen karanl›kta fareler ayaklar›n›z›n alt›ndan h›zla geçer,
herkesi bir bir aya¤a f›rlat›rd›. Buras› koltuklar› y›pranm›fl, gacur gucur ses ç›-
karan k›r›k dökük bir mekând›. Bizim Sinemas› ise tek katl› oturacak koltukla-
r›, aç›l›r kapan›r demir sandalyeleri olan bir sinemayd›. Bu sinemalarda otuz
iki k›s›m tekmili birden film oynat›l›r, sinemaya sabah giren ancak akflam ç›-
kard›. Okuldan kaçan talebeler için s›¤›n›lacak yerlerdi. Filmler hiç ara verme-
den oynat›ld›¤› için kimse d›flar›ya ç›kmaz, s›k›l›p filmin tamam›n› seyretme-
den ç›kanlar›n yerini hemen baflkalar› al›rd›. Bu sinemalara gelen halk ço¤un-
lukla iflsiz güçsüz, paras›z tak›m›yd›. Hale ve Bizim Sinemalar› daha eski dö-
nemlerde tiyatro olarak kullan›lm›fl, ‹smail Dümbüllü ve arkadafllar› bu tiyatro-
larda sahne alm›fllard›.”
“O y›llarda televizyon olmad›¤›ndan evlerde müzik, lambal› radyolardan dinlenir;
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geceleri de yazl›k sinema denilen, baz› evlerin büyük bahçelerinde kurulu aç›k
hava sinemalar›na gidilirdi. Bu yazl›k sinemalar›n en ünlüleri, Do¤anc›lar Par-
k›’n›n karfl›s›ndaki Aypark yazl›k sinemas› ile Bizim Sinema, Ahmediye, Tunus-
ba¤› ve Duvardibi’ndeki yazl›k sinemalard›. Yazl›k sinemalar›n oturacak sandal-
yeleri tahta oldu¤undan evlerden sandalye yast›¤› götürülürdü. Yazl›k sinemalar-
da akflam gösterilecek filmler gündüz, afiflçi ve ç›¤›rtkan denilen kifliler taraf›ndan
duyurulurdu. Bu kifliler mahalle mahalle dolaflarak oynayacak filmlerin reklâmla-
r›n› yaparlard›… Yazl›k sinemalardan biri de Salacak Gazino sinemas›yd›. O ta-
rihlerde gazinoyu ve plaj› iflleten Talat Bey isimli bir zatt›. Talat Bey oldukça var-
l›kl› bir kifliydi, k›z›m Amerikalarda okutacak kadar zengindi. Talat Bey kurnaz bir
kifliydi, Aypark sinemas› sahibiyle rekabete giriflmifllerdi. Ac›kl› filmler iyi ifl yap-
t›¤›ndan hangisi daha ac›kl› film getirirse, o daha çok müflteri topluyordu. Talat
Bey daha ileri giderek müflterilerine bedava gazoz vermeye bafllad›. Bunun üzeri-
ne Aypark Sinemas› sahibi o y›llarda yeni ç›km›fl olan Fruko dondurmalar›ndan
da¤›tmaya bafllay›nca ifl iyice k›z›flt›, sonunda gelirden zarar ettiklerini anlayan iki

SimitçiÜsküdar Bal›k Pazar›Arnavut Ci¤ercisi
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iflletmeci de bu iflten vazgeçtiler. Yazl›k sinema önlerinde seyyar el arabalar›nda
külah içinde leblebi, çekirdek, koz helva, susam helva, kâ¤›t helva satan sat›c›lar
bulunurdu. Bazen turflu suyu da sat›l›rd›. Yazl›k Sinemalara uzak semtlerden sev-
gililer gelir, bahçe sinemas›n›n en arkas›nda yer al›rlard›. Sevgililer filmden çok
birbirlerini seyrederlerdi, ›fl›klar yan›nca bir fley yapm›yorlarm›fl gibi birbirlerine
ilgisiz oturur, merakl› gözlerden gözlerini kaç›r›rlard›. Aypark sinemas› Amerikan
filmleri oynat›rd›. Bunlardan en be¤endiklerim Gene Kell’in müzikal filmleri ile
kovboy filmleriydi. Diyebilirim ki bizim kuflak sinema kültürü Aypark Sinema-
s›’nda edindi.”107

Elbette Üsküdar esnaf gurubu bu gün tan›tmaya çal›flt›klar›m›zla s›n›rl› de¤ildir.
Konumuzun genifl olmas› sebebi ile çok istememize ra¤men, belge ve notlar› ha-
z›r oldu¤u halde maalesef bu çal›flmam›zda Üsküdar muhallebicileri, flekercile-
ri, helvac›lar›, macuncular›, kaday›fç›lar›, tatl›c›lar›, kuru yemiflçileri, leblebici-
leri, bozac›lar›, pastac›lar›, sebzeci ve manavlar›, terzileri, berberleri, saatçileri,
boyac›lar›, basmac›lar›, tülbentçileri, tuhafiyecileri, marangoz ve kerestecileri,
dökümcüleri, nalburlar›, lülecileri, hurdac›lar›, fliflecileri, dü¤mecileri, b›çakç›-
lar›, kalayc›lar›, nalbantlar›, nalincileri, debba¤lar›, dericileri, hallaçlar›, yorgan-
c›lar›, yast›kç›lar›, kahvecileri, çayc›lar›, gazinocular›, meyhanecileri, tütüncü-
leri, gazetecileri, gazete da¤›t›c›lar›, çar›kç›lar›, enfiyeci ve kokucular›, fesçileri,
ma¤aza sahipleri, kuyumcular›, attarlar›, tespihçileri, fundac›lar›, at arabac›lar›,
kay›kç›lar›, hamallar›, arzuhalcileri, ayakkab› boyac›lar›, seyyar sat›c›lar› ve pa-
zarc›lar› anlatmak ve aktarmak için zaman›m›z yok.
XVII. yüzy›lda Evliya Çelebi (1611–1682?), Üsküdar ahalisinin ço¤unun Anado-
lu, bir bölümünün de Tebriz kökenli oldu¤unu ve beldede yetmifl müslüman
mahallesine karfl›l›k on bir Rum ve Ermeni ve bir de musevi mahallesinin bu-
lundu¤unu yazmaktad›r. Gene Evliya Çelebi bu ahalinin üst kademeden asker-
lerden, âlimlerden ve salih kiflilerden, fukara-i sabirînden ve gemiciler ile kay›k-
ç›lardan oluflmufl oldu¤unu kaydetmektedir. Bu da¤›l›m XX. yüzy›lda da pek de-
¤iflmemifltir. Bunlara eklenen tek s›n›f ticaret erbab› idi. Üsküdar çarfl›s›ndaki
genellikle, Acemler ve Museviler k›rtasiye, Bulgarlar ve Arnavutlar sütçülük ve
lokantac›l›k, Ermeniler ise tuhafiye alan›nda faaliyet göstermifller, Türkler tica-
rete sonradan ilgi duymufllard›. XX. Yüzy›l bafllar›nda Üsküdar çarfl›s›ndaki
Türk, Acem, Arnavut, Kürd, Ermeni, Rum, Musevi ve Bulgar as›ll› Osmanl› es-
naf›; Ahmet Yüksel Özemre hocan›n da vurgulad›¤› gibi tam bir  “Üsküdarî Vah-
det” içinde faaliyet göstermekte ve birbirlerine karfl› hürmet ve muhabbet besle-
mekte idiler. Üsküdarl› bir müslüman; Üsküdarl› bir gayr-› müs1imden bahse-
derken, aralar›nda niza bile olsa, onun hakk›nda asla “gâvur” demezdi.
Üsküdar esnaf›, satt›¤› mal›n bedelini muhakkak “Allah kesenize bereket versin,
efendim” ya da sadece “Kesenize bereket, efendim!” veya “Ömrünüze bereket, efen-
dim” duas›yla kabul eder, müflteri de “Bereketinizi bulun, efendim!” duas›yla ce-
vap verirdi. Müslüman ve gayr-i Müslim esnaf sabahleyin birebirlerini gözetler, sif-
tah ettikten sonra gelen ilk müflterisini “Efendim; ben bu sabah, hamd olsun, sifta-
h›m› yapt›m; ama komflum henüz daha siftah etmedi. Rica etsem, ona gidebilir
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misiniz?” diyerek komflusuna yönlendirirdi. Müflteriyi aldatmak bir yana, esnaf,
müflterisini fuzulî harcama yapmamas› konusunda bile uyar›rd›. Meselâ Attar Sa-
im Hoca; dükkân›ndan 50 kuruflluk karabiber almak isteyen müflteriye “fazla du-
rursa bayatlayarak kokusunu kaybedece¤i” aç›klanarak “flimdilik 25 kuruflluk kara-
biber almas›n›n daha isabetli olaca¤›” hat›rlat›l›rd›. Esnaf devaml› müflterilerinin
borçlar›na karfl› da, genellikle, sab›rl›yd›. Üsküdar halk›n›n en çok borç yapt›¤› es-
naf: bakkallar, kasaplar, tuhafiyeciler ve bohçac›lar olurdu. Müflterinin hakk›n›n
geçmemesi için, mal›n ambalajland›¤› ka¤›d›n ayn›s› terazinin a¤›rl›k kefesine da-
ra olarak konur, bu hassasiyetle birlikte tart›lan mal›n, ayr›ca, bir miktar daha a¤›r
çekmesine de özen gösterilirdi. Üsküdar esnaf›n›n teraziyi dengelememek gibi tu-
haf bir âdeti vard›: ister manavda, ister kasapta, ister bakkalda ister bal›kç›da olsun,
ne tart›l›rsa tart›ls›n, tart›lan tarafa bir miktar daha at›larak bu kefenin daima a¤›r
basmas›na dikkat edilirdi. Esnaf haramdan korkar, bu sebeple “Betim bereketim-
dir” diyerek müflteriye her zaman, sahavetle, bir nebze fazla mal tartard›. Metre ile
mal satanlarda da bu böyleydi. Sat›n al›nan mal›n türüne ve uzunlu¤una göre es-
naf muhakkak 10 ilâ 50 cm daha fazla keserdi. Gene Attâr Dükkân›nda, 30 metre
misina isteyen bal›kç›lara 31 metre ve hatta biraz daha fazla misina kesilirdi. F›r›n-
lar›n, manavlar›n, kasaplar›n, bal›kç›lar›n ayr›, ayr› kendilerine mahsus fukaras›
vard›. Sat›lamam›fl da kurumufl olan ekmekler, henüz yeni solmaya bafllam›fl seb-
ze ve meyveler, ilikli kemikler ve et k›rp›nt›lar› ile arta kalan di¤er ürünler; bu fu-
karaya, mesai günü sonunda, “göz hakk›” olarak fisebilillâh da¤›t›l›rd›…108
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91 BOA A.}MKT. DV.163/24.
92 BOA. DH. MKT. 1556/121.
93 BOA. DH. MKT. 2129/82.
94 BOA. HR. TO. 568/105.
95 BOA. DH. MKT. 2252/69.
96 BOA. ZB. 19/110.
97 BOA. ZB. 83/46.
98 BOA. ZB. 83/83.
99 BOA. DH. MB. HPS. 72/41.
100 BOA. DH. EUM. KADL. 9/20.
101 BOA. DH. EUM. KADL. 13/40.
102 BOA. DH. EUM. KADL. 18/53.
103 BOA. DH. KMS. 60–1/63.
104 BOA. DH. MB. HPS. M. 48/29.
105 BOA. DH. UMVM. 116/73.
106 Besim Çeçener, a.g.e., s. 26- 27.
107 Ahmet Nadir Utkan, a.g.e., s. 57- 59.
108 Ahmet Yüksel Özemre, a.g.e., s. 107- 109.




