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ÜSKÜDAR’DA TAR‹H‹ YER ADLARI

Davut Hut*

Yer adlar›; tarihî süreçte  birer etiket halini alarak, kullan›ld›klar› flehir, mahalle ve
semtler için, zamanla baflat tan›mlay›c› birer unsur haline gelirler. Bu bak›mdan, top-

lumsal hayat›m›zda ve geleneksel Osmanl›-Türk kültüründe adland›rmaya büyük önem ve-
rilmifltir. Bütün isimlerde oldu¤u gibi, yer adlar›nda da mutlaka bir anlam, bir geçmifl yani
tarihîlik vard›r. Bu yönü ile bakt›¤›m›zda, bir yerin tarihini incelerken, oradaki mevcut
isimler, geçmiflin ayr›nt›lar› ve ilginçlikleri konusunda bize önemli ipuçlar› verebilmektedir. 

Osmanl› döneminde, Galata ve Eyüp ile birlikte, ‹stanbul’un üç önemli beldesinden (Bi-
lâd-› Selâse) biri olan Üsküdar, sahip oldu¤u tarihî zenginliklerin yan›nda, içinde bar›nd›r-
d›¤› tarihî yer adlar› bak›m›ndan da ön plâna ç›kmaktadir. Çal›flmam›zda, Üsküdar ad›ndan
bafllayarak yine buraya dahil olan ve tarihîlik arzeden baz› semt, mahalle ve müessese isim-
leri üzerinde durulacakt›r.

Üsküdar Ad› ve Mahiyeti:

Üsküdar ad›yla ilgili olarak eserlerde, farkl› bilgi ve varsay›mlar yer almakla birlikte, bunlar
belli noktalarda paralellik göstermektedir:

Üsküdar ad› sözlükte, konak yap›lan yer anlam›nda Farsça bir isim olarak geçmektedir1.
Gerçekten de Üsküdar’›n, co¤rafî ve tarihî konumu bak›m›ndan bu anlama uygun nitelik-
ler tafl›d›¤› bilinmektedir. Üsküdar, Bo¤az’dan sonra Anadolu k›tas›n›n hemen giriflinde
bulunmas› hasebiyle bir “geçifl noktas›” ve “konaklama yeri” olma özelli¤ini yüzy›llar bo-
yunca sürdürmüfl2 ve bütün Anadolu, Arap, Acem, Hind ve Sind ülkelerinin geçidi konu-

* Araflt›rma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
1 Ferit Devellio¤lu, Osmanl›ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1996,  s.1129. Semavi Eyice, ‹stanbul’daki

yer adlar› üzerinde yapt›¤› etimolojik çal›flmas›nda Üsküdar kelimesine, zikredilen bu anlam›n›n çok da d›-
fl›nda olmayan “haberci, ulak” karfl›l›¤›n› vermektedir  Bkz. Semavi Eyice, “‹stanbul’un Mahalle ve Semt Ad-
lar› Hakk›nda Bir Deneme”, Türkiyat Mecmuas›, (‹st. Üni. Türkiyat Ens.), c.XIV, ‹stanbul 1965, s.208.

2 Nitekim, de¤iflik zamanlarda yap›lan bir çok ‹stanbul Kuflatmas›nda, muhasara ordular› Üsküdar yakas›n›
kendilerine stratejik ve lojistik bir üss olarak seçmifllerdir. Üsküdar ayn› flekilde, Osmanl› Türkleri’nin Ana-
dolu cihetine yapaca¤› seferler için de bir “ç›k›fl noktas›” idi ve Ordu-y› Hümâyûn bu noktada toplan›rd›. Yi-
ne,  Devletçe sa¤lanan maddî yard›mlar› Hicaz taraf›na nakleden Surre Alaylar›’n›n da bu uzun yolculu¤u
Üsküdar’dan bafllard›. Millî Mücadelede ise, Anadolu’ya silah, cephane ve eleman sevkinde Üsküdar, vazge-
çilmez bir aktarma noktas› olmufltur.



munda olmufltur3. Buralara gidip gelen kervanlar›n bafll›ca menzili Üsküdar idi ve bu du-
rum flehrin ticarî önemini de büyük oranda artt›rmaktayd›4.

Konu ile ilgili yap›lan pek çok çal›flmada, Bat› dillerinde geçti¤i flekliyle Scutari sözcü¤ünün
etimolojik olarak, Roma dönemine ait oldu¤u ifade edilmektedir. Buna göre; Kalkanl› Roma as-
kerlerine Scutarii denmekte ve bu askerlerin flehirde, Scutarion ad›yla bir de k›fllas› bulunmak-
tayd›5. Arnavutluk’taki ‹flkodra (shkoder) fiehri ile ‹ngilizce’deki “squadron=süvari bölü¤ü” ve
Almaca’daki “die Schwadron” gibi askerî terimlerin ayn› etimolojik kökten gelmesi6 yukar›da-
ki izah› destekler mahiyettedir. Bir rivayete göre de, burada kalkan (yani Scutarion) imâl edilip
sat›lmaktayd›7. Tarihçi Hammer’e göre bu isim Farsça’n›n Astandar kelimesinden gelir, kelime
zamanla tahrif edilerek “imparatorluk postac›lar›” mânâs›na kullan›lm›fl ve eski ‹ranl›lar’›n Üs-
küdar’da resmî bir posta menzilleri bulundu¤undan dolay› da flehre bu isim verilmifltir8.

Evliya Çelebi ise, “farkl›l›¤›n›” burada da göstererek ismin asl›n›n Eskidar oldu¤unu ve Üs-
küdar biçimiyle yanl›fl telaffuz edildi¤ini söyler9.

Bütün bu de¤erlendirmelerin ç›k›fl noktas›n›n, Üsküdar’›n tarihî ve co¤rafî konumu ile ba¤-
lant›l› oldu¤unu söylemek herhalde yanl›fl olmayacakt›r.  

fiehrin ‹lkça¤’da kullan›lan Hrisopolis (Alt›n fiehir) ad› hakk›nda da farkl› nazariyeler10 karfl›m›-
za ç›kmakla birlikte, bu durum esas konumuzun d›fl›nda oldu¤undan üzerinde durulmayacakt›r.

1. Üsküdar ve Mahalleleri Hakk›nda Baz› Bilgiler:
‹stanbul’un Fethi’nden sonra, Fatih ile birlikte imar edilmeye bafllanan Üsküdar böylece

h›zl› bir geliflme sürecine girmifltir. Bu dönemde özellikle Anadolu’dan getirilen Müslüman
nüfus, Üsküdar’›n Türk-‹slâm kimli¤inin oluflmas›na ve flehrin geliflmesine bir vesile olur.
Buran›n tam mâmur bir hale gelmesi ise Kanûnî devrine rastlar. Evliya Çelebi’nin bu dö-
nemde flehirde; 70’i Müslümanlara, 11’i Rum ve Ermenilere ve 1’i de Yahudilere ait olmak
üzere toplam 82 mahallenin varl›¤›ndan bahsetmesi11 biraz abart›l› gözükmektedir. Nite-

3 Mehmed Z›llî o¤lu Evliya Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Neflreden: Zuhuri Dan›flman, ‹stanbul 1969,
c.2, s.171.

4 fiemsettin Sami, Kamûs’ül-‘Alâm, ‹stanbul 1306, c.2, s.924.
5 Bu anlat›m›n ayr›nt›lar› için bkz. ‹smail Hami Daniflmend, Tarih ve Co¤rafyaya Ait De¤iflik ‹simler, tarih ve

bask› yeri yok, s. 1960; Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, c.1, s.20; Eyi-
ce, a.g.m., s.208-209; Murat Belge, ‹stanbul Gezi rehberi, ‹stanbul 1997, s.297.    

6 Belge, a.g.e., s.297.
7 Sarkis Sarraf Hovhannesyan, Payitaht ‹stanbul’un Tarihçesi, çev. Elmon Hançer, ‹stanbul 1997, s.65.
8 ‹.H. Daniflmend’den naklen, s.1960.
9 Ünlü seyyah›n, Eskidar denmesinin sebebini, “Seyyid Battal Gazi’nin Üsküdar bahçesi yan›nda yapt›rarak

oturdu¤u dâr yani yer” ile aç›klamas›, baflta zikredilen sözlük anlam›yla da benzerlik göstermektedir. (Bkz.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c.2, s.171.)

10 Bu varsay›mlar için bkz. Daniflmend, a.g.e., s. 1960; Haskan, a.g.e., c.1, s.19; Eyice, a.g.m., s.208-209; Bel-
ge, a.g.e., s.297; Hovhannesyan, a.g.e., s.65.    

11 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, c.2, s.171.
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kim 19. yüzy›l›n sonlar›nda bile Üsküdar’la ilgili  ancak 43 mahalle ismi verilmektedir12.

19. yüzy›l sonlar›nda Üsküdar, fiehremâneti’ne yani ‹stanbul Vilâyeti’ne ba¤l› bir mutasar-
r›fl›k merkezi olup Beykoz, fiile, Gebze, Kartal ve Adalar kazalar›n› ihtiva etmekte ve ayr›ca Do-
kuzuncu Daire-i Belediye’nin faâliyet alan›nda yer almaktayd›13.

Üsküdar’›n büyümesine paralel olarak, 19. Yüzy›l’da buraya yerleflen kalabal›k bir ‹ranl› gu-
rubu vard›; bu yüzy›l ayn› zamanda Anadolu’dan kopup gelen nüfus ile, ilk gecekondulaflma
örneklerinin karfl›m›za ç›kt›¤› bir dönem olarak belirmektedir14.

Üsküdar’daki mahalle ve sokak isimlerinde göze çarpan ilk önemli özellik, önemli flah›s ad-
lar›n›n birinci plânda yer almas›d›r.

2. fiah›s Adlar›ndan Ortaya Ç›kan Yer ‹simleri:

Bu tür isimler, genellikle kendi ad›n› alan bir cami veya tekkenin banisi bulunan bir efl-
raf veya hay›rsevere aittir ki, mahalle ve semtler zamanla bu dinî kurumlar›n etraf›nda teflek-
kül etmifltir. Klâsik Osmanl› “yerleflim anlay›fl›”nda bu özellik s›k s›k karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Eflraf ve hay›rseverlerin d›fl›nda bazen de, burada ikamet eden baz› bürokrat ve devlet adam-
lar› da bir k›s›m yer adlar›na kaynakl›k etmifltir. 

Selâmi Ali Efendi (öl. 1692), Celvetiye Tarikat›’n›n Selâmiye kolunun kurucusu  olup K›-
s›kl›-Büyük Çaml›ca yolu üzerinde bir de tekkesi (ve camii) bulunuyordu. Sünnî ilkelere
ba¤l›, zikir ve ibadeti dinin temeli sayan bu tarikat›n fleyhinin tasavvufa ait risâle ve ilahi-
leri vard›r. fieyhin kabri hazîredeki aç›k türbede bulunmaktad›r15. Selâmi Ali Efendi’nin
Çaml›ca’da kurdu¤u yeni mahalle kendi ad›na mensuptur16. Mahallenin ad›, zamanla Se-
lâms›z’a dönüflmüfl ve bir semt ad› olarak günümüze kadar gelmifltir17. Selâmi Ali Efen-
di’nin Üsküdar’da yapt›rd›¤› iki çeflmenin d›fl›nda, Kad›köy Ba¤dat Caddesi üzerindeki Se-
lâmi Çeflme semtinde de bir çeflmesi bulunmaktad›r18.
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12 Osmanl› Arfliv belgesinde zikredilen mahalle isimleri flunlard›r: Mevlevihâne, Selâmi Ali Efendi, Çolak Si-
nan, Durbali, Hayreddin Çavufl, Toygar Hamza, Valide-i Atik, Sultantepesi kurbinde Hâce Hüsni Hatun,
Sümbül Hac› Mehmed, Evliyâ Hoca, Bulgurlu Mescidi, Kefçe Dede, Tavâflî Hasan A¤a, Dâver Pafla, Hac› Ah-
met Çelebi, Hamza Fakih, Selimiye, Bulgurlu Karyesi, Çaml›ca kurbinde Altunizâde ‹smail Efendi, Çengel-
köy, Kandilli, Anadolu Hisar›, Kanl›ca, ‹ncirköyü, Yal›köyü, Beykoz, Sultan Çiftli¤i, Dere Seki, Akbaba, Ana-
dolu Kava¤›, Anadolu Feneri, Revanc›k Kal’as›, Boyraz Liman›, Nerdibanköy (Merdivenköy), ‹hsaniye, Sü-
leyman A¤a, Sinan Pafla, Ayazma, Mirâhor, Rum Mehmed Pafla, Salacak, Gülfem Hatun ve Gerede Mahalle-
leri.  Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BOA), Maliye Nezareti Ceride Defterleri (ML.CRD), nr.1900,
H.1286/M.1870, s.4, 10, 12 ve 14.

13 fiemsettin Sami, a.g.e., c.2, s.924. 
14 ‹lber Ortayl›, ‹stanbul’dan Sayfalar, ‹stanbul 2000, s.21, 238- 239.
15 Haskan, a.g.e., c.1, s.311 ve 313. 
16 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmânî, ‹stanbul 1311, c.III, s.53.
17 Selâms›z eskiden çingenelerin oturdu¤u bir mahalleydi ve hatta buraya “Çingene Mahallesi” de denmektey-

di. Çingene aileleri aras›ndaki kavgalar adeta seyirlik bir tiyatroya dönüflürdü. (Tuna Baltac›o¤lu, “Ba¤larba-
fl›”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1993, c.1, s.534.)  

18 Haskan, a.g.e., c.1, s.319.



Hamza Fakih (öl.1500), Fatih devri f›k›hç›lar›ndan olup kabri kendi ad›yla an›lan mescidin
hazîresinde bulunmaktad›r19. Fetihten sonra Üsküdar’da camii yapt›ran ilklerden biri de Ham-
za Fakih’tir. Bu caminin yerinde bugün, Kaptan Pafla Soka¤› ile Aziz Mahmud Efendi Soka¤›
aras›nda, bulundu¤u mahallenin ad›n› tafl›yan Kaptan Pafla Camii bulunmaktad›r.  

‹vaz Fakih hakk›nda verilen bilgilerde farkl›l›klar bulunmas›na ra¤men, O’nun Bektaflî inanç-
lar›na göre, K›rk Erenler ad› verilen Ahî Dervifller gurubuna dahil oldu¤u san›lmaktad›r. Osman-
l›lar’a düflman hakk›nda bilgi aktaran bu gurup, Osmanl›lar’›n beflinci kolu, bir casusluk teflki-
lât› idi. Ayn› zamanda f›k›h âlimi olan ‹vaz Fakih de muhtemelen bunlardan biriydi. 1329’da Bi-
zans’a karfl› kazan›lan zaferden sonra, Türk ordusu Çaml›ca tepelerine kadar gelmifl ve Orhan
Bey Çaml›ca taraflar›n› da içine alan bir bölgeyi ‹vaz Fakih’e  timar olarak vermifltir. ‹vaz Fakih
de buray› vak›f haline getirmifl ve bahsedilen yer kendinden sonra o¤ullar›n›n tasarrufuna geç-
mifl, arazinin vak›f hali uzun as›rlar devam etmifltir. Bahsedilen arazinin sonraki hükümdarlar
olan Çelebi Mehmet ve Y›ld›r›m Bayezit zaman›nda verildi¤i yönünde de¤iflik anlat›mlar da var-
d›r20. Baz› kaynaklarda ise ‹vaz Fakih’in Fatih döneminde yaflad›¤› belirtilmektedir ki21, bütün
bu bilgiler ‹vaz Fakih’in gerçek kimli¤ini tart›flmal› hale getirmektedir. ‹vaz Fakih’e ait olan tür-
be, Çaml›ca’n›n en yüksek tepesi olan Sefa Tepesi’nde bulunmaktad›r. 17. yüzy›l›n bafllar›nda
Büyük Çaml›ca’da bir Bektaflî Dergâh›n›n varl›¤›22, ‹vaz Fakih ismiyle ba¤lant›l› olmal›d›r.

Toygar23 Hamza’n›n, Fatih veya Bayezid devrinde yaflam›fl ünlü bir kemankefl (okçu) oldu-
¤u bilinmektedir. Toygar Tepesi de O’nun ismiyle an›lm›flt›r24. Medfun oldu¤u Toygar Hamza
Mescidi, Selâmi Ali Efendi Caddesi ile Toygar Hamza Soka¤›’n›n birleflti¤i köflede bulunmak-
tad›r. Toygar Hamza ismine, mesle¤i sebebiyle, Okmeydan› taraflar›nda da rastlanmaktad›r25.

Osmanl› Kap›kulu ordusundaki bir askerî s›n›f›n mensubu olan  Solak26 Sinan, Selâmi Ali
Caddesi üzerinde bulunan ve kendi ad›yla an›lan camiyi yapt›rm›flt›r. Kabasakal lâkab›yla da
bilinen Sinan A¤a, Kanûnî’nin muhaf›z subay› olup yapt›rd›¤› cami için Ba¤larbafl›’ndan bir de
su getirtmifltir27.

Bugün sadece hazîresi mevcut olan Durbali Camii’nin bânisi Ali Bali A¤a, ‹stanbul’un fethi-
ne kat›lm›flt›r. Rivayete göre, muhasara esnas›nda amans›z bir flekilde savaflt›¤› için kendisine
“Dur be Ali!” denmifl ve ad› da böyle an›l›r olmufltur. Ancak Durbali ad›n›n Torbal› Ali’den gel-
di¤i de söylenmektedir ki, Toygartepe’deki bir soka¤a bu isim verilmifltir28.
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19 A.g.e., c.1, s.206. 
20 Ayr›nt›lar için bkz. Haskan, a.g.e., c.2, s.570-571.
21 Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1995, c.8, s.231.
22 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, c.2, s.175.
23 Tarla kuflunun bir çeflidine toygar ad› verilmektedir. (fiemsettin Sâmi, Kamûs-› Türkî, Dersaâdet 1317,

s.914.)
24 Mehmet Süreyya, a.g.e., c.II, s.252.
25 Haskan, a.g.e., c.1, s.364.
26 Solak ve Solakbafl›l›k gibi askerî terimler için bkz. Midhat Serto¤lu, Osmanl› Tarih Lûgat›, ‹stanbul 1986,

s.317; Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1993, c.III, s.254-256. 
27 Haskan, a.g.e., c.1, s.340.
28 A.g.e., c.1, s.175.



Mahalleye isim olan Hayrettin Çavufl, Kanûnî devri ricâlinden ve çavufl29 zümresindendir.
Meflhur “çavufl üzümü” fidesini ilk defa ‹stanbul’a getiren kifli de Hayrettin Çavufl olmufltur.
Üsküdar’daki Çavufldere Caddesi ve semtinin de ad›n› ayn› kifliden almas› muhtemeldir30.

Hayrat sahibi ve ermifllerden say›lan Kefçe Dede (öl.1540)31, söylentiye göre, yoksul kim-
selere kap› kap› dolaflarak kepçe ile afl da¤›tt›¤› için bu s›fat› alm›flt›r. Bir di¤er rivayete gö-
re ise, Darphane’deki alt›nlar›n muhafazas›nda ve tafl›nmas›nda vazife yapt›¤› için bu adla
an›lm›flt›r. Kefçe Dede mescidinin bânisi olan bu zat, bugün mescidin yerinde olan Ahme-
diye Camiinin yan›nda gömülüdür32.

Tavâflî33 Hasan A¤a, Sokullu Mehmet Pafla’n›n hazinedar› idi. Kendi ad›yla an›lan camii, ‹na-
diye Mektebi Soka¤› ile Gündo¤umu Caddesi’nin birleflti¤i (Hâkimiyet-i Milliye Caddesi ile
‹nadiye Yokuflu aras›nda) noktada ve 1588 tarihlidir34.

Valide-i Atik ad›, II. Selim’in kad›n› ve III. Murad’›n annesi Nurbanu Valide Sultan için kul-
lan›lm›flt›r. O’nun taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lan Valide-i Atik Camii (Toptafl› Camii), Üs-
küdar’›n en yüksek tepesi üzerinde bulunmaktad›r35. Eser, tam bir külliye özelli¤ini göster-
mekte olup 1589 tarihinde ibadete aç›lm›flt›r. 

Nakkafl Tepe ad› Nakkafl Baba’ya izafeten kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Yavuz Sultan Selim dö-
neminde, Çald›ran Savafl›’ndan sonra ‹ran’dan getirilen sanatkârlardan olan Nakkafl Baba, ad›
geçen semtte bir tekke kurarak buradaki yerleflime önayak olmufltur36.

Haydar Pafla semti, Ba¤dat Demiryolu’nun bafllang›ç noktas› olan Gar binas›yla ünlüdür.
Ad›n menflei konusunda çeflitli görüfller vard›r: Demiryollar› aras›nda bulunan aç›k türbe, halk
aras›nda Haydar Baba Türbesi olarak bilinmesine ra¤men, burada medfun kifli baflka bir zatt›r.
Dolay›s›yla, Haydar Pafla nâm›n›n orada medfun bulunan ve mezar tafl›nda “Haydar Baba” ad›
yaz›l› olan zata nispetle verildi¤i37 yönündeki ifadeler gerçe¤i yans›tmamaktad›r. Semt gerçek-
te ad›n›, Kanûnî dönemi vezirlerinden Had›m Haydar Pafla’n›n (öl.1595) bu bölgedeki arazile-
rinden ve yapt›rd›¤› “Hadâik-i Sultaniye” (Sultan Bahçeleri)’den alm›flt›r38.

Altunizâde, Üsküdar-K›s›kl› yolu üzerinde, Ba¤larbafl› ile Millet Park› aras›nda kalan bölge-
nin Kofluyolu’na do¤ru uzanan kesimine denmektedir. Semtin ad›, Altunizâde ‹smail Zühdi Pa-
fla’dan gelmektedir. Bu ünvan kendisine, devrinin büyük alt›nvarakç›lar›ndan ve tüccarlar›n-
dan olan Altunî Hac› Ali Efendi’nin o¤lu olmas› hasebiyle, II. Mahmut taraf›ndan verilmifltir39.
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29 Askerî, idarî ve teflrifatla ilgili  vazifeleri olan çavufllar daha çok Divan-› Hümâyûn ve Yeniçeri Oca¤›’nda yer
almaktayd›. Çavufl ve Çavuflbafl› terimleri için bkz. Serto¤lu, a.g.e., s.71; Pakal›n, a.g.e., c.I, s.333-339.

30 Haskan, a.g.e., c.1, s.213.
31 Mehmet Süreyya, a.g.e., c.IV, s.77.
32 Haskan, a.g.e., c.1, s.242.
33 Tavaflî, had›ml›k yerine kullan›lan bir tâbirdir. 
34 Haskan, a.g.e., c.1, s.358.
35 A.g.e., c.1, s.365.
36 Zeynep Dramal›, “‹stanbul’da Bizans Semtleri”, Hüriyet Tarih, 7 Ocak 2004, s.9.
37 Ali Cevad, Memâlik-i Osmâniye’nin Tarih ve Co¤rafya Lûgat›, Dersaâdet 1313, s.353.
38 Haskan, a.g.e., c.2, s.564.
39 Tuna Baltac›o¤lu, “Altunizade”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1993, c.1, s.229.



Semtte çok say›da hay›r eseri yapt›ran ‹smail Zühdi Pafla, ayn› zamanda Ayan üyesi olup, 93
Harbi’nde kendi paras›yla bir tabur asker toplayarak devletin emrine vermifltir. Semt geçmiflte,
köflkleri ve konaklar›yla ‹stanbul’un ünlü bir yazl›k köflesiydi.   

Beylerbeyi semti Osmanl› döneminde bir süre için, buraya dikilen “haç”tan dolay› ‹stavroz
Bahçesi nam›yla an›lm›fl; Beylerbeyi ad›n› ise Rumeli Beylerbeyi Mehmed Pafla’n›n bu sahilde
bulunan yal›s›ndan dolay› alm›flt›r40. Marafll› Ermeni bir ailenin çocu¤u olan Mehmet pafla,
Müslüman olmufl ve sarayda nüfuzlu bir hale gelmifltir41. 1589 y›l›nda Sultan III. Murad za-
man›nda, maafllar›n züyûf akçe ile ödenmesi üzerine Yeniçeriler, Divan toplant›s› oldu¤u bir
s›rada saray› kuflatarak sikke tashihi ile görevli Mehmet Pafla ile bafldefterdar›n kellelerini iste-
diler. Yeniçeriler her ikisinin boyunlar›n› vurduktan sonra da¤›ld›lar ki Beylerbeyi Vak’as›, Ye-
niçerilerin devlet adamlar›n›n kellesini istedikleri ilk olaylardan biri olmufltur.   

Üsküdar’›n Bo¤az k›y›s›nda yer alan ve en güzel semtlerinden biri olan Kuzguncuk’ta, bu-
ray› Kudüs topra¤› gibi kutsal addeden Yahudiler oturmaktayd›. Evliyâ Çelebi’nin “Burada
Fatih zaman›nda Kuzgun Baba denilen bir dervifl oturdu¤u için kasabaya Kuzguncuk der-
ler”42 ifadelerine karfl›l›k ‹nciciyan ismin, buradaki büyük köyün ad› olan “Kosinitza”dan
de¤iflerek geldi¤ini iddia etmifltir43.

IV. Mehmed’in hocas› olan Vani Mehmed Efendi’ye hediye etti¤i Vaniköy’ün eski ad›, “Papaz
Korusu” idi. Vani Mehmed Efendi burada bir yal› yapt›rarak sahildeki mescidi büyütmüfltür.
Semt, 17. as›rdan bu yana Vaniköy olarak adland›r›lmaktad›r.

3. ‹lginç Olay veya Gerçeklerden Beliren Yer Adlar›:
Üsküdar’da, ilginç bir “olay” veya “gerçek”ten yola ç›k›larak belirmifl olan semt veya mahal-

le isimleri de mevcuttur:         

‹nadiye Semti, Tavaflî Hasan A¤a Mahallesi s›n›rlar› içinde bulunmakta ve Karacaahmet Me-
zarl›¤›’na kadar uzanmaktad›r44. Semtin d›fl›nda pek çok sokak da bu ismi alm›flt›r. ‹nadiye ad›
oldukça ilginç bir hadiseden sonra ortaya ç›km›flt›r: Kelimenin kökü “inad” olup zamanla ina-
diye (inad edenler) flekline dönüflmüfltür. Celvetîli¤e mensup olan Band›rmal› Tekkesi fieyhi
Haflim Baba, bu tarikatten ayr›larak Bektaflîli¤e meyletmifl ve bu durumu, Celvetîli¤in merke-
zi olan Hüdâyî Tekkesi’nden inatla saklam›flt›r. Kendisinin bu durumunu araflt›rmak üzere,
Hüdâyî Tekkesi’nden gizlice müridler gönderilerek ayinlerine ifltirak edilmifl ve “bu ayinler
Celvetili¤ uymuyor” sözlerine karfl›l›k bile, Haflim Baba bu “dönüflünü” ›srarla reddetmifltir.
Böylece tekkesi ‹nadiye ismiyle an›lmaya bafllanm›fl ve bu isim, 18. yüzy›l ortalar›nda bütün
semt için kullan›lmaya bafllanm›flt›r45.
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40 Hovhannesyan, a.g.e., s.63.
41 Hayat› için bkz. Mehmet Süreyya, a.g.e., c.IV, s.127.
42 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c.2, s.168.
43 G.V. ‹nciciyan, Bo¤aziçi Sayfiyeleri, (Düzelti, Önsöz ve Notlar: Orhan Duru), ‹stanbul 2000, s.152.
44 Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1995, c.8, s.217. 
45 Melâmîlerce Melâmî olarak görülen, Bektaflîlerin bir k›sm›nca dede-baba tan›nan, ayn› zamanda Celvetî

olan ve Celvetîlikten Haflimiyye kolunu ay›ran Haflim Baba’n›n Bektaflîlik’ten bir kol ay›rmak istedi¤i de bi-
linmektedir. Haflim Baba’n›n bu “hareketlili¤i” ve “karars›zl›¤›” O’nun ilginç bir flahsiyet olarak görülmesi-
ne sebep olmufltur; tabutu Hüdâyî Tekkesi’ne getirildi¤inde buraya sokulmam›fl ve cenaze namaz› mekân
d›fl›nda k›l›nm›flt›r. (Bkz. Haskan, a.g.e., c.1, s.122-124 ve c.3, s.1476.) 



‹hsaniye ad›n›n, ihsan kelimesinin anlam› olan “verme, bahfletme” ile ba¤lant›s› oldu¤u mu-
hakkakt›r. Salacak’tan sonra gelen bu semt, Sultan III. Mustafa taraf›ndan imar ettirilerek Türk-
ler’in yerleflmesi için “ihsan” edilmifl ve bu vesileyle ‹hsaniye olarak an›lm›flt›r46.

‹cadiye, Kuzguncuk ile Ba¤larbafl› aras›nda uzanan bir Üsküdar semtidir. Yeni “icad” edilen
nak›fll› basmalara ait imalathane, Kayserili Serkis Kalfa taraf›ndan ilk olarak ‹cadiye köyünde
kurulmufltur47. Sonradan Üsküdar’a nakledilen bu imalathanede dokunan rengârenk çiçekli
zarif basma, kurucusuna ithafen Serkis Kalfa basmas› ad› ile an›lmaktayd›.  

Kandilli, Türk, Ermeni ve az say›da Rum’la meskûn idi. Sultan IV. Murad, fiehzade Mehmed’in
do¤umu için buradaki köflkte yedi gece boyunca kandiller yakt›rarak e¤lenceler  düzenletmifl ve
bu sebeple semt Kandilli Bahçe ad›n› alm›flt›r48. Bir di¤er rivayete göre ise, burada padiflahlara ait
bir hasbahçe bulunmakta ve e¤lenceden dönen padiflahlar için kandil yak›lmaktayd›. 

Do¤anc›lar Meydan›, Osmanl› devrinde bir “seyir yeri” olmas›yla ün kazanm›flt›r. Padiflahlar
Üsküdar’a gittikleri zaman, bütün do¤anc›lar, yani av kuflu besleyenler de buraya göçerlerdi49.
Padiflah burada flahinci ve do¤anc›lar›n yetifltirdi¤i y›rt›c› kufllar›n hünerlerini seyrederdi. Ay-
r›ca meydan›n yan›nda, do¤anc›lar için büyük hanlar mevcuttu50. Meydan›n bir di¤er özelli¤i
de, Padiflahlar›n sefere ç›kacaklar› zaman ota¤lar›n› burada kurmalar› ve çeflitli merâsimlerden
sonra ordunun buradan hareket etmesiydi.     

4. Co¤rafî ve ‹ktisadî Özelliklere Ba¤l› Olan Yer Adlar›:
Üsküdar’daki baz› adlar ise, ait olduklar› bölgenin co¤rafî ve topo¤rafik özelliklerini yan-

s›tm›fl ve ayr›ca, yöredeki tar›msal ve iktisadî faâliyetler de bu adlar›n ortaya ç›kmas›na esin
kayna¤› olmufltur.

Bir zamanlar Üsküdar ve civar› üzümleriyle meflhurdu. Nitekim, vaktiyle üzüm ba¤lar›  çok
oldu¤undan51, Üsküdar’da pekçok yerin bununla ba¤lant›l› olarak flöhret kazand›¤›n› görmek-
teyiz. Zeynep Kâmil Hastanesinin oldu¤u alanda Yusuf Kâmil Pafla’n›n Ba¤›, bugünkü Yap› Kre-
di Bankas›’n›n tesislerinin bulundu¤u alandaki Halife Abdülmecid Efendi Ba¤›, Çaml›ca’daki
Yusuf ‹zzettin Efendi’nin ba¤lar› ve Kofluyolu’ndaki Adile Sultan’›n ünlü  Valideba¤› devlet ri-
câline ait olan ba¤lardand›52.

Kabri Kas›mpafla’da bulunan Kaptan-› derya Piyâle Pafla (öl.1578), 1560’da Cerbe Adas›’n›n
fethinden sonra Tunus’tan getirdi¤i asma fidelerini, Üsküdar’da bugün Tunusba¤› diye bilinen
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46 Hovhannesyan, a.g.e., s.68.
47 A.g.e., s.64.
48 ‹nciciyan, a.g.e., s.165; Hovhannesyan, a.g.e., s.61-62.
49 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c.2, s.176.
50 Haskan, a.g.e., c.3, s.1465.
51 Hattâ buna ba¤l› olarak, Üsküdar ve ba¤l› yerlerde flarap yap›m› için gizlice fl›ra üretildi¤i de vakî idi. Nite-

kim, 1565’te Üsküdar Kad›s›’na yaz›lan bir hükümde; hâs›l olan üzümlerin s›k›l›p turflu ve pekmez  yap›l-
mas› emrolunmufl ancak buna mugayir olarak üzümlerin s›k›l›p fl›ra edildi¤i ve f›ç›lara konuldu¤u anlafl›-
l›nca, Kad›’n›n bizzat bunlar›n üzerlerine gitmesi, flarap yap›lma ihtimali olan üzüm fl›ralar›n›n imhas›na
pratik bir çözüm olarak da, f›ç›lara tuz konulmas› ve fl›ralar›n dökülmesi hükmü verilmifltir. (Ahmet Refik
Alt›nay, Onuncu Asr-› Hicrîde ‹stanbul Hayat›, Haz. Abdullah Uysal, Ankara 2000, s.145.)

52 A. Halûk Dursun, ‹stanbul’da Yaflama Sanat›, ‹stanbul 1999, s.282.       



yerdeki bir alana dikerek semtin bu adla an›lmas›na vesile olmufltur53. Ayr›ca burada kendi
ad›yla an›lan bir de havuz yapt›rm›flt›r. Tunusba¤›, ender güzelliklere sahip ‹stanbul bahçele-
rinden biriydi. Üsküdar’da bu adla an›lan cadde, mescid, çeflme, mahalle mektebi ile meydan
ve bir mezarl›k bulunmaktad›r.

Evliyâ Çelebi’nin verdi¤i bilgilere bak›l›rsa, fiüca’ Baba, Battal Gazi’nin arkadafllar›ndan bü-
yük ve keramet sahibi bir zatt›r ve mezar›, fiüca’ Ba¤lar› içinde bulunmaktad›r54. Seyyaha gö-
re, fiüca’ Baba, ba¤› çapalar iken y›lan zehirlemesiyle ölmüfltür. fiüca’ ba¤lar› muhtemelen Bül-
bülderesi Mezarl›¤›’n›n üst k›sm›nda, bugün Üsküdar Anadolu Lisesi’nin bulundu¤u alanda
yer almaktayd›.

En eski sakinleri Ermeniler ve Rumlar olan ve 19. yüzy›ldan itibaren de Osmanl› seçkinle-
rinin yerleflti¤i Ba¤larbafl› semtinin de çok eskiden tümüyle ba¤l›k bir arazi oldu¤u bilinmek-
tedir. Buradaki Ermeni manast›r›n›n ba¤› olan araziye, manast›r anlam›na gelen “vank” sözcü-
¤ünden “Vank›nba¤›” da denmekteydi. Bilahare ba¤l›k alan›n bafllad›¤› yere “Ba¤larbafl›” den-
mifl ve semt bu isimle an›lmaya bafllanm›flt›r55.

Üsküdar ile Ümraniye aras›nda yer alan Bulgurlu, eskiden buradaki küçük ve çok eski kö-
yün ad›yd›. Bulgurlu’nun bir özelli¤i de, kölelere y›lda bir kez verilen piknik ve e¤lence izni-
nin geçirildi¤i yer olmas›d›r. Zenci köleler, e¤lence ve törenler için belli vakitlerde Bulgurlu’ya
giderlerdi56. Ayr›ca köyde Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait pek çok vak›f bulunmaktayd›. 16. yüz-
y›lda çiftçilikle u¤raflan köyün ad›, “bulgur”dan türemifl olmal›d›r. Nitekim, tarihî Bulgurlu
Mescidi önünde, Aziz Mahmud Hüdâyî’nin hediyesi oldu¤u rivayet edilen ve 40 y›l öncesine
kadar görülebilen mermerden mâmûl bulgur dibe¤i bu tezi desteklemektedir57. Bulgurlu Mes-
cit mahallesi, 1940’ta Evliya Hoca mahallesi ile birlefltirilerek ‹nk›lâp Mahallesi ad›n› alm›flt›r.

K›s›kl› ad›n›n buradaki su kaynaklar› ile iliflkisi oldu¤u muhtemeldir. Nitekim, K›s›kl› ad›,
“suyu az akan p›nar, kayadan hafif akan su” anlam›na gelmektedir58. Yine Lehçe-i Osmanî’de
kelimenin anlam›, “kayadan ç›r ç›r akan çeflme” olarak verilmifltir. “K›s›k”, ayr›ca “vadi yamaç-
lar›ndaki dar kesim” anlam›na da gelmektedir ki, Hadîkatü’l-Cevâmi’ye göre de buras› co¤rafî
olarak iki tepe aras›nda kald›¤›ndan bu adla an›lm›flt›r59.

Libâde, Küçük Çaml›ca taraf›ndaki mesire ile bir cadde ve bu cadde üzerindeki çeflmeye ve-
rilen bir isimdir. Ad›n menflei hakk›nda sarih bilgiler bulunmamakla birlikte, kelimenin söz-
lük anlam›n›n “k›sa h›rka ve ya¤murluk” anlamlar›na geldi¤i ve Lebade fleklinde de geçti¤i bi-
linmektedir. Muhtemelen buran›n co¤rafî flartlar›ndan kaynaklanan bu isim büyük bir ihtimal-
le, esintili havadan dolay› bir h›rka giyilmesi gerekti¤ini ifade etmektedir. ‹smin, burada doku-
nan ve Libade ad›n› alan h›rkalardan kaynaklanabilece¤i de düflünülebilir. Ayr›ca, ismin çok
eskiden beri kullan›ld›¤› da bilinmektedir60.
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53 Haskan, a.g.e., c.3, s.1295.
54 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c.2, s.177.
55 Tuna Baltac›o¤lu, “Ba¤larbafl›”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1993, c.1, s.533.
56 Belge, a.g.e., s.314-5.
57 Ayfle Hür, “Bulgurlu”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, c.2, s.331.
58 Milli E¤itim Bakanl›¤›, Örnekleriyle Türkçe Sözlük, ‹stanbul 2000, c.2, s.1669.
59 M. R›fat Akbulut, “K›s›kl›”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, c.5, s.5.
60 Haskan, a.g.e., c.3, s.1106.



K›zkulesi’nin karfl›s›nda bulunan Salacak, Üsküdar’›n en güzel köflelerinden biri olarak göze
çarpmaktad›r. Salacak ad›n›n etimolojisi konusunda sarih bir bilgi bulunmamakla birlikte keli-
me Türkçe’de, “üstünde ölü y›kanan kerevet, teneflir” ile ayr›ca “savacak, kovalayacak fley” an-
lamlar›na gelmektedir. ‹sim önceleri “Salacaköy” biçimiyle de geçmektedir ki,61 zamanla k›sala-
rak bugünkü telaffuz fleklini alm›flt›r. ‹stanbul’un fethi esnas›nda askerlerin buradan “sal›nd›¤›”
ve ayr›ca yöreden çok bal›k ihraç edildi¤i için a¤lar›n denize “sal›nmas›” anlam›nda “salacak”
dendi¤i yak›flt›rmalar› flüphelidir. Bununla birlikte, Yukar›da bahsedilen sözcük anlam›ndan yo-
la ç›karak yörenin topo¤rafik yap›s›n›n bu benzetmeye sebep oldu¤u düflünülebilir62.

5. Tarihî Bina veya Eserlerin Hat›ras› Olan Yer Adlar›:
Baz› yer adlar› vard›r ki, orada vaktiyle mevcut olan bina veya eserin ad›n› alarak  günümü-

ze kadar gelmifllerdir. Bu durum, Harem ve Kuleli örneklerinde aç›kça karfl›m›za ç›kmaktad›r: 

‹stanbul Bo¤az›’n›n Marmara denizi’ne aç›ld›¤› bölgede yer alan Harem, daha çok ‹skele ve
yak›n çevresine verilen ad olarak da düflünülebilir. 

Harem ad›n›n Bizans döneminde burada mevcut Haraeum Saray›’ndan geldi¤i fleklindeki
varsay›m flüpheli gözükmektedir63. Bir baflka varsay›m ise, harem mensuplar›n›n buradaki ka-
s›rlardan kay›klarla Sarayburnu’na geçerken bahsedilen iskeleyi kullanm›fl olmalar›d›r. Kanûnî
1555’te, Üsküdar Bahçesi ve Saray› veya Kavaksaray› adlar›yla bilinen saray ve müfltemilât›n›
yapt›r›r64. Buras›, sonraki padiflahlarca da ilâvelerle geniflletilmifl ancak 17. yüzy›ldan sonra
terk edilmifltir. Sonunda III. Selim bu saray› y›kt›rm›fl, saray›n mermerleri Selimiye k›fllas›n›n
inflas›nda kullan›lm›flt›r. ‹flte Harem ad›n›n yukar›da bahsedilen bu saray›n hareminden geldi-
¤i65 yönündeki bilgi ise di¤erlerine göre daha mant›kl› görünmektedir. 

Kuleli ad›n›n, Kanûnî döneminde burada infla edilen bahçeli büyük bir saray›n kulelerinden
geldi¤i bilinmektedir66. Bu saray ve müfltemilât›na “Kulebahçesi” de denilmekteydi.

Osmanl› döneminde ahalisinin ço¤unun Rum ve az›n›n ‹slâm oldu¤unu belirten Evliyâ Çe-
lebi, Çengelköy ad›n›n menfleini ise flu flekilde aç›klam›flt›r: ‹stanbul fethedildi¤i zaman buralar-
da Kral Madyan o¤lu Yanko zaman›ndan kalma birtak›m çengeller bulundu¤undan ad›na Çen-
gelköy denmifltir. Buna benzer bir rivayete göre ise, Fatih oralarda büyük bir gemi demiri bul-
mufltur ve bu da isme kaynakl›k etmifltir67. Ad›n, burada gemi çapalar›n›n yap›lmas›ndan ile-
ri geldi¤i yönündeki varsay›m da yukar›dakilerle paralellik göstermektedir.

Yo¤urduyla meflhur olan Kanl›ca, Çubuklu’dan sonra Türklerle meskûn büyük bir köydü.
Kanl›ca kelimesi, Türkçe’de ufak araba anlam›ndaki kanl› (ka¤n›)’dan küçültme yap›larak orta-
ya ç›km›flt›r. Bölgedeki ka¤n› atölyeleri semte bu ad›n verilmesine sebep olmufltur68.
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61 Kömürciyan, a.g.e., s.49.
62 Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, c.6, s.422.
63 Eremya Çelebi Kömürciyan, ‹stanbul Tarihi, XVII. As›rda ‹stanbul, (çev. H.D. Andreasyan, haz. Kevork

Pamukciyan), ‹stanbul 1988, s.284 (dn.38); Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, c.3, s.552.
64 Ayn› yer; Hovhannesyan, a.g.e., s.68.
65 Eyice, a.g.m., s.215 (dn. 105). 
66 ‹nciciyan, a.g.e., s.159; Kömürciyan, a.g.e., s.275 (dn.19). 
67 Kömürciyan, a.g.e., s.276 (dn.21). 
68 Dramal›, a.g.m., s.8.
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6. Üsküdar’daki Tekke Adlar›:
Girifl k›sm›nda üzerinde durdu¤umuz Üsküdar’›n bir “geçifl yeri” olma özelli¤i,  buradaki

önemli dinî ve sosyal müesseseler olan tekkelerin isimlerinde de kendini göstermifltir.

Selâms›z Mahallesi’nden Solak Sinan Camii’ne 100 m. uzakl›kta bulunan Hindîler Tekkesi
hakk›nda çok az bilgi mevcuttur. Özellikle ‹stanbul’un fethinden sonra bu flehrin Hintli der-
vifllerin u¤ra¤› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu Kadirî Tekkesinin müessisi san›lan fieyh Feyzullah-
› Hindî (öl.1748)’nin Hindistan’dan m› geldi¤i veya Hindistan üzerinden Hacca giden Orta As-
ya Türkleri’nden biri mi oldu¤u tam olarak bilinmemektedir69. Ayn› durum, “el-Hindî” laka-
b›n› alan tekkenin di¤er fleyhleri için de söz konusudur.      

Çinili Camii yan›nda yer alan Afganîler Tekkesi de yukar›da bahsedilen özellikleri göster-
mektedir. 18. yüzy›l›n sonlar›nda Horasanl› Nakflibendî fieyhi Ahmed Nâs›r-› Afganî tara-
f›ndan kurulan bu tekke de, ayn› flekilde, Hac için ‹stanbul’a u¤rayan Orta Asyal› Türk ve
Özbek derviflleri bar›nd›rmaktayd›. Orta Asya’dan gelen ve Nakflî ekolüne ba¤l› olan der-
vifller, yine Üsküdar’daki Haydar Taflkendî ve Özbekler Tekkesi ile Kad›rga’daki Buhara Tek-
kesi’nde dinî ve sosyal faâliyetlerini sürdürmüfllerdir. Ancak bunlar içinde Afganîler ve özel-
likle Sultantepe’deki Özbekler Tekkesi, Millî Mücadele s›ras›nda ‹stanbul’dan Anadolu’ya
eleman ve lojistik aktar›m›nda çok önemli roller üstlenmifl ve böylece “geçifl yeri” olma
özelli¤ini “iki tarafl›” olarak da göstermifltir.      

Reflat Nuri’nin, dilencilerin kiflilik dünyas›na ve yoksulluk kültürüne ait ayr›nt›lar› ser-
giledi¤i roman›na konu olan Miskinler Tekkesi daha farkl›, ancak yine önemli bir sosyal ifl-
levi üstlenmekteydi: Osmanl› döneminde “miskin” olarak an›lan Cüzzam hastalar›, halktan
ayr› kalmalar› için, Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n ortas›ndaki özel yap›larda oturmaya mecbur
tutulurdu70. Miskinler Tekkesi’ni meydana getiren yap›lar, III. Selim ve II. Mahmut dönem-
lerinde infla edilmifltir.

Sonuç olarak; Üsküdar sahip oldu¤u tarihî ve co¤rafî konumu itibariyle, ‹stanbul’un üç
önemli beldesinden biri olarak, tarih ve kültürümüzün oluflmas›nda büyük katk›lar sa¤lam›flt›r.
Bu cümleden olarak, Üsküdar’da hâlâ varl›¤›n› devam ettiren yer adlar›; bu beldenin geçmiflte
sahip oldu¤u önemli eserler ve flahsiyetler ile sosyal-iktisadî ve co¤rafî özellikleri yans›tmakta ve
bu özelli¤i ile de, tarihten günümüze “köprü” olma niteli¤ini bir kez daha göstermektedir. 

69 Thierry Zarcone, “Hindîler Tekkesi”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, c.4, s.74.
70 Evliya Çelebi, Miskinler tekkesinin bu önemli fonksiyonu için ilginç ayr›nt›lar vermektedir: “fiehir d›fl›nda

bir tekkedir. Bütün miskinler burada kal›p sadakalarla geçinirler. fiehir içinde bir miskin haber al›nsa der-
hal aman vermeyip tekkelerine getirirler, isterse âyan ve eflraftan olsun hiç dinlemezler cebren al›p götürür-
ler. Çünkü cüzzam illeti bulafl›c›d›r diye flehir içinde durmak yasakt›r. Her flehrin d›fl›nda ayr›ca miskin-
hâneler vard›r ki, miskinler (cüzzaml›lar) kimse aras›na kar›flmay›p ayr›ca bulunurlar.” (Evliyâ Çelebi
Seyahatnâmesi, c.2, s.174.)
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