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1802 TAR‹HL‹ ÜSKÜDAR ‹SKELELER‹

VE ÜSKÜDAR KAYIKÇILARININ
DEMOGRAF‹K YAPISI

Mehmet Mazak*

Yaklafl›k sekiz bin y›ll›k tarihi geçmifliyle Do¤u ile Bat›n›n birleflti¤i emsalsiz bir konumda
yer alan dünya flehri ‹stanbul. Dünya flehirlerinin bütün güzelliklerinden izler tafl›yan

eflsiz bir kültür koleksiyonu, Asya ile Avrupa’n›n buluflma noktas›, farkl› toplum, kültür, inanç
ve medeniyetlerin kavfla¤›, Bir su ve deniz kenti, suyun flekillendirdi¤i yolda ça¤layarak bir su
medeniyetinin oluflumuna yön veren tarihin eflsiz ahengi ‹stanbul. 

Bo¤az›n en ifllek ve nadide yerinde kurulmufl olmas›yla Üsküdar; Asya’n›n Avrupa ile
buluflmas›n›n son noktas›d›r. Bu sayede sanat, ticaret ve köklü bir medeniyet merkezi olma
özelli¤iyle say›l› dünya flehirlerindendir. Üzerine fliirler yaz›lm›fl, flark›lar bestelenmifltir ama
Üsküdar’›n tarihsel kimli¤ini ortaya ç›kartan, topo¤rafyas›n›n bo¤az içindeki  silüetidir.  

Osmanl› döneminde ‹stanbul flehrinin genifllemesiyle birlikte yerleflim mahalleri bo¤az›n
her iki yakas›na h›zla yay›lm›fl, Bo¤aziçi’nde semtler, köyler kurulmufltur. Bu köy ve semt-
lerin birbiriyle h›zl› iletiflimi ve ulafl›m›n› sa¤lamas› için mekanlar aras› insan
tafl›mac›l›¤›n›n önemi artm›flt›r. ‹stanbullulara mahsus olan dostluk ve ifl ziyaretleri yap-
mak, flehrin merkezi olan resmi dairelere gidebilmesi için karfl› tarafa geçmek için en uygun
vas›ta kay›klard›. Üsküdar ve di¤er sahil semtlerini birbirine ba¤layan en h›zl› ve uygun
vas›ta da dolay›s›yla kay›klard›.

Bo¤aziçi’nde fiirket-i Hayriye ve buharl› vapurlardan önce mekanlar aras› insan
tafl›mac›l›¤› kay›klar vas›tas› ile yap›lmaktayd›. Bo¤aziçi, Haliç ve Marmara k›y›lar›ndaki
köy ve semtlerde yaflayanlar ulafl›m›n› kay›klarla yapmak zorundayd›lar. Dolay›s›yla Üskü-
dar ve Üsküdar’›n Bo¤aziçi semtlerinin hepsinde kay›k iskelesi bulunurdu, hatta
baz›lar›nda bir den fazla bile bulunurdu.

Bu bildirimizde 1802 tarihli ‹stanbul Kay›kç› Esnaf› Say›m Defterlerine göre  Üsküdar kazas›
ve Üsküdar’a ba¤l› semtlerdeki ‹skeleler, ‹skelelerde  kaçar adet kay›k oldu¤u, kay›kç› say›lar›
ve bu kay›kç›lar›n demografik yap›s› anlat›lacakt›r.

* Araflt›rmac›-Yazar



Kay›kç›lar›n Sosyal Durumu ve K›yafetleri
Kay›kç›lar genellikle süslü ve gösteriflli giyinirlerdi. ‹lmi yönden e¤itimleri az olan

kay›kç›lar mesleki alanlardaki bilgilerini usta ç›rak yöntemi ile ö¤renirlerdi. Bo¤aziçinde
kol gücü ile kay›kç›l›k yapt›klar› için bo¤azda esen rüzgar ve ak›nt›lar bilmeleri gereken
temel iki mesleki bilgi idi.   

Yolcular› kay›klar›na ald›klar›nda kay›kç›, püskülü boynuna dolar, k›rm›z› fesi, yan›k tenini
ve al rengi bir kemerle tutturulmufl flalvar›n›n beyazl›¤› iyice ortaya ç›kard›. Önden aç›k kol-
lar›, rüzgarda dalgalanan ipek ince gömle¤i, denizin mavi fonu üzerinde iyice belirirdi.
Kay›kç›lar yaz mevsiminde kendine çok yak›flan, belde kuflakla s›n›rl›, beyaz pamuklu flalvar,
genifl kollu ipek bir ceket ve gösteriflli mavi püskülüyle ve normal k›rm›z› fesleriyle göz al›c›
olurlard›. Kay›kç›lar, siyah ipekli krepten yap›lm›fl, uzun kollu güzel gömlekler de giyerlerdi.

Kay›kç›lar›n en önemli özelliklerinden biride fiziksel olarak güçlü olmalar›d›r. Kol ve pazu
gücü ile mesafe al›nd›¤›ndan, kay›kç›lar bunu baflarabilecek ve bir ömür boyu sürdürebilecek
yap›da olmal›yd›lar. Denizle bo¤uflman›n, hayat›n› pazu gücü ile kazanman›n bu insanlara
kazand›rd›¤›, vakar, kendine güven, baflar› ve bir ifli yapman›n getirdi¤i sükunet; tatmin ve s›n›rl›
para kazanman›n verdi¤i tok gözlülük ve kanaatkarl›k niteliklerine kay›kç›lar genelde sahipti. 

Kay›kç›lar›n Yolcu Tafl›ma Kurallar›
Kay›kç›lar›n genel olarak yolcu tafl›mada uymak zorunda olduklar› kurallar› flöyle s›ralayabiliriz;

Kay›¤a haddinden fazla yolcu al›nmamas›
Kad›n ve erkek yolcular›n ayn› anda tafl›nmamas›
Yolcular›n herhangi bir flekilde rahats›z edilmemesi
Yolcu al›m›nda nöbet usulüne dikkat edilmesi
Yolcudan fazla ücret al›nmamas›
Nizamname ile belirtilen özelli¤in d›fl›nda kay›k kullan›lmamas›
Kay›klara yelken tak›lmamas›.  

Üsküdar Kay›kç›lar›
16.yüzy›l ile 18. yüzy›l aras›nda de¤iflik tarihlerde yap›lm›fl olan kay›kç› esnaf› say›mlar›nda

Üsküdar iskelelerinin say›lar›n›n de¤ifliklik gösterdi¤ine flahit oluyoruz.

Burada, Bo¤aziçi kay›klar› ve kay›kç›l›k iflleri için önemli bir dönüm noktas› oldu¤u için
Üsküdar Kazas›nda 1802 tarihinde yap›lan kay›kç› esnaf› say›m› sonucunda  880 kiflinin
kay›kç›l›k mesle¤ini icra etti¤i görülmektedir. Bunlar›n; 

43’ü Hristiyan, 
46’s› Yahudi ve 
791’i ‹slam dinine mensuptu. 

Ayn› say›m sonucuna göre Üsküdar iskelelerine ba¤l› olarak çal›flan kay›k say›s›n› 385
olarak görmekteyiz.

Üsküdar Kay›kç›lar›n›n Ald›¤› Lakaplar
Osmanl› döneminde insanlar baba adlar›, memleket adlar›yla ald›¤› lakaplardan ay›rt

edilirdi. Üsküdar kay›kç›lar›n›n da ald›¤› lakaplar mevcuttu. Kay›kç›lar›n ald›klar› lakaplar›
flöyle s›ralayabiliriz:
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Afl›k Bekçi Kör Kalayc› Battal

Topal Eski ‹nce Deli Sat›r

Kelefl Bafleski Bölükbafl› Tembel Pehlivan

Sandalc› Gedik Helvac› Çiroz Öküz 

Ellialt› Bayraktar Tiryaki Çolak Gemici

Paflao¤lu Leblebici Kad›o¤lu Köse Alemdar

Saka Kalafatç› Göbekçi Tatar Avanc›

Bahç›van Çörekçi Sucu Dabak Filikeci

Mühtü Kapucu Kestaneci Kürt Emiro¤lu

Kulo¤lu Çaylak Parmaks›z Semerci fiekerci

Terzi Çal›k Sa¤›r Dö¤meci Arap

Hatipo¤lu Yamak Kalyoncu Arabac› Zobu

Kumbaz Hamlac› Civelek Yörük Çömlekçi

Tombul

Üsküdar Kay›kç›lar›n›n Memleket Durumu
Kay›kç›lar›n nereli oldu¤u konusunda görevlilere verilen cevaplarda büyük ço¤unlu¤un ‹stan-

bul ve özellikle de Üsküdarl› olmalar› dikkati çekmektedir. ‹stanbul’un fiiflli, Kad›köy, Hisar ve
Bulgurlu gibi di¤er semtlerinden gelip Üsküdarda çal›flanlarda dikkati çekecek durumdad›r. 

Üsküdar kay›kç›lar› Osmanl› Devleti’nin co¤rafi topografyas›n› yans›tan önemli bir merkezdi. 

Üsküdar iskelelerinde kay›kç›l›k mesle¤ini icra edenlerin memleket durumu flöyledir:
Edirne, Ba¤dat, Konya, Tokat, Ürgüp, Arnavut, Bart›n, Karada¤, Midilli, Bosna, Kand›ra,
Erzurum, ‹nebolu, Çeke, Kozyaka, Çerkefl, Bursa, ‹zmir, Tosya...

Üsküdar ‹skeleleri
Üsküdar semtinin iskeleleri, Anadolu taraf›n›n en ifllek iskeleleridir. Özellikle flehir

merkezindeki iskeleler büyüklük ve ifllevi bak›m›ndan önem arz etmekteydi. Anadolu’nun her
taraf›ndan gelen, Avrupa taraf›na geçmek isteyen ve Avrupa’dan Asya’ya geçenlerin ilk u¤rak
yeriydi. Üsküdar meydan›ndaki iskelelerden Do¤u’nun ticari ve askeri her türlü mal›, deve
meydan› denilen Befliktafl’a geçer, buradan Avrupa’n›n de¤iflik ülkelerine gönderilirdi. 

Burada Üsküdar›n bo¤aziçi potansiyelini yans›tan de¤iflik tarihlerde yap›lm›fl kay›kç› esnaf›
say›mlar›nda, arfliv vesikalar›nda karfl›m›za ç›kan iskele isimlerini zikr edece¤iz. Bir sahil semti
olan Üsküdar kazas›ndaki iskeleler flunlard›r:

‹hsaniye ‹skelesi, Salacak ‹skelesi, Ayazma ‹skelesi, Büyük ‹skele, Balaban ‹skelesi,
Tophaneyeri ‹skelesi, Mumhane ‹skelesi, Kavak ‹skelesi, Kuzguncuk ‹skelesi, Sar›tafl ‹ske-
lesi, Öküz Liman› iskelesi, Hünkar ‹skelesi, Tafl Liman›, ‹stavroz ‹skelesi, Beylerbeyi ‹ske-
lesi, Vaniköy ‹skelesi, Çengelköy ‹skelesi, Gülbahçesi ‹skelesi ve Kandilli ‹skelesidir.

Bu say›m herne kadar tüm ‹stanbul iskeleleri hakk›nda bilgi vermekte ise de burada Üskü-
dar kazas› iskeleleri, kay›kç› ve kay›k say›s›, kethüdalar›, demografik yap›lar› hakk›nda k›saca
bilgi verilecektir. 
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‹hsaniye ve Salacak ‹skeleleri
Üsküdar’›n Maramara’ya aç›lan taraf›nda bulunan bu iskelelerde 

16 kay›k 

23 kay›kç›s› vard›.

Kay›kç›lar›n tamam› müslümand›.

Ayazma ‹skelesi
Ayazma iskelesinde 

26 kay›k 

53 kay›kç› bulunmaktayd›.

Bu 53 kay›kç›dan 26’s› kay›k sahipleri, 27’si ise Aylakç›1 (gündelikçi) idi.

Kay›kç›lar›n tamam› müslümand›.

Büyük ‹skele
Bu iskelede genelde daha büyük kay›klar bulunurdu. Say›m sonucuna göre iskelede 17

kay›k, 101 kay›kç› bulunmaktayd›.

Kay›kç›lar›n tamam› müslümand›. 

Büyük iskelenin Kethüdas› Osman Çavufl’tur. 

Büyük iskelede ayr›ca 6 adet nöbet kay›¤› ve 17 kay›kç›s› her daim beklemekte olup,  Nöbet
kay›klar›n›n ayr› bir kethütas› vard› (Kethüdalar› Mustafa idi.)

Üsküdar kay›khanelerinde ihtiyaç duyuldu¤u zaman görev yapan ba¤›ms›z  91 kay›kç› vard›.  

Hususi kay›klar; 

Büyük iskelede, özel müflterilere hitap eden kay›klar ve kay›kç›lar› vard›. Bunlar hali vakti
yerinde olanlara bo¤az›n karfl› yakalar›na geçme, gezinti yapma gibi hizmetleri sunarlard›. Bu
kay›klar kendilerine ait olup genel nizam olarak iskele nizam›na tabi idiler. Say›lar› de¤ifliklik
gösterse bile bu say›mda say›lar› 21 idi.  

Seksoncu kay›klar›;

Büyük iskelede ayr›ca askeri bölüklere ait kay›kç›lar da vard›. Bunlardan en önemlisi 

seksoncular oca¤› kay›kç›lar›. Bu oca¤a ba¤l› olarak 

16 kay›k, 

32 kay›kç› görev yapmaktayd›.

At Mavnalar›
Yük tafl›mak için kullan›lan büyük kay›klara mavna denilirdi. Genel manada yük tafl›mak

için yap›lan mavnalara, yapt›¤› görev itibari ile de¤iflik isimler verilirdi. At kay›¤›; içerileri
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döflemeli olup, bafl ve k›ç taraflar› rampal›d›r. Rampalar hayvanlar›n kaymamalar› için ç›tal›d›r.
‹kisi bafl ve ikisi k›ç taraf›nda olmak üzere dört küre¤i bulunurdu. Bo¤az›n her iki yakas›
aras›nda at tafl›mak için yap›lm›fllard›.

‹stanbul Gümrü¤ünde görevli Üsküdar at mavnalar›: Üsküdar’dan Eminönü ve Befliktafl
taraf›na at nakletmek için kullan›lan kay›k türüdür. 

Üsküdar’›n; 

13 adet at mavnas› mevcut olup, 

bu mavnalarda 49 kifli görev yapmaktayd›.

Büyük ‹skelede görevli at mavnalar›: 

27 adet at kay›¤›, 

107 kay›kç› görev yapmaktayd›. 

At kay›kç›lar›n›n Kethüdalar› Seyyit Mustafa idi.

Büyük ‹skele Atefl Kay›klar›
Büyük iskelede özel görev yapan kay›k ve kay›kç› bölüklerinden en en önemlisi atefl

kay›klar› idi. Atefl kay›¤›;üç ve dört çifte kay›klara verilen isimlerdir. Atefl kay›klar› di¤er emsali
kay›klardan daha dar ve zay›f, ince ve narin yap›l›rd›. Bu kay›klara atefl kay›¤› denilmesinin
sebebi, yang›n oldu¤unda yang›n tulumbalar›n› Eminönü’nden Üsküdar’a Anadolu yakas›ndan
Avrupa yakas›na nakil etmek için kullan›lmas›ndand›r. Yang›n vuku buldu¤unda hususi olara
bekleyen dört- befl kay›k, tulumba ve tulumbac›lar› süratle yang›n mahalline tafl›rd›. Bu
kay›klar zaman zaman yük ve insan tafl›nmas›nda da kullan›lm›flt›r. Bunlar› ilk özel deniz
itfaiyesi olarak adland›rabiliriz. 

Büyük iskelede 

11 atefl kay›¤› 

21 kay›kç› olup,  

Ayr› bir kethüdalar› ve nöbetleri vard›. (Kethüdalar› Mustafa idi.)

Balaban ‹skelesi 
Balaban iskelesinde 44 adet kay›k görev yapmakta olup,  bunlar›n 9 adedini gayri müslim-

ler iflletmekteydi. Bu iskelede 95 kay›kç› çal›flmakta olup, 12 kiflisi gayri müslimdi. ‹skelenin
Kethüdas› Tahir’dir.

Tophaneyeri ‹skelesi  
Tophaneyeri iskelesinin kethüdas› Tahir’dir. Bu iskelede 38 kay›k, 110 kay›kç› görev yap-

maktayd›. Bu kay›kç›lardan 66’s› aylakç›-gündelikçi olarak çal›flmaktayd›.

Mumhane ‹skelesi
Mumhane iskelesinin Kethüdas› Tahir olup, bu iskelede 33 kay›k ve 62 kay›kç› görev yap-

maktayd›. Bunlardan 33’ü kay›k sahibi olup, geriye kalan 29’u kay›kç›lar›n yan›nda çal›flan
gündelikçilerdir.
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Kuzguncuk ‹skelesi 
Kuzguncuk iskelesinin Kethüdas› Tahir olup, kethüda vakili Tombul Tahir’dir. Üsküdar

iskelelerinin di¤erlerinden farkl› olarak dikkati çeken bu iskelede görev yapan 58 kay›kç›n›n
tamam›n›n gayri müslim olufludur. Bunlardan 46’s› yahudi, 12 hristiyand›r. Bu iskelede 36
kay›k görev yapmaktayd›. 28 kay›k yahudiler, 8’ini ise hristiyanlar iflletmekteydi. Kuzguncuk
iskelesinde görev yapan kay›kç›lar›n 30’u gündelikçi olarak çal›flmaktayd›.

‹stavroz ‹skelesi
Beylerbeyi yak›nlar›ndad›r. ‹stavroz iskelesinin Kethüdas› Numan’d›r. Bu iskelede 13 kay›k,

18 kay›kç› görev yapmaktayd›. 

Beylerbeyi ‹skelesi
Beylerbeyi semtinin iskelesidir. Bu iskelede 23 kay›k, 40 kay›kç› görev yapmaktayd›. 15 kifli

gündelikçi olarak çal›fl›yordu.

Çengelköy ‹skelesi
Çengelköy semtinin iskelesi olup, ‹skele camiinin önündedir. fiu andaki iskele fiirket-i

Hayriye döneminde yap›lm›flt›r. Çengelköy iskelesinde 19 kay›k, 23 kay›kç› görev yapmak-
tayd›. Görev yapan kay›kç›lardan 4’ü müslüman, 19’u hristiyand›r. Kay›kç›lardan 4’ü aylakç›
olarak çal›flmaktayd›.

Gülbahçesi ‹skelesi 
Çengelköy semtinin di¤er iskelesidir. Gülbahçesi iskelesinde 23 kay›k, 43 kay›kç› görev yap-

maktayd›. Bunlardan 9’u gündelikçi olarak çal›flmaktayd›.

Kandilli ‹skelesi
Kandilli semtinin iskelesidir. Kandilli iskelesinde 12 kay›k, 17 kay›kç› görev yapmaktayd›.

Bunlardan 12’si kay›k sahibi, 5’i gündelikçi olarak çal›fl›yordu.
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