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Aç›fl Konferans›

ÜSKÜDAR’IN TAR‹HTEK‹ ÖNEM‹
‹lber Ortayl›*

Sayg›de¤er kaymakam bey, Say›n Belediye Baflkan›, 
Say›n milletvekilleri, han›mlar, beyler, de¤erli Üsküdar halk›, 

Üsküdar’da ilk defa bir sempozyuma kat›l›yorum. Geçen sene burada de¤ildim. Nasipse
inflaallah devam›n› temenni ediyorum. Eyüp’te Eyüp Belediyesi de böyle sempozyum-

lar yap›yor. Galata yani Beyo¤lu da bu ifle bafllar ise biladi selase birbirini tamamlam›fl olur. ‹s-
tanbul’un üç kap›s› okullarla beraber iflte o zaman bu ifli bitirecektir.

Üsküdar Bizans devrinden beri Asya’y› büyük flehre, metropole ba¤layan bir bölgedir. Bu çok
önemli ve bu yüzden de ahalisi kar›fl›kt›r her zaman için. Yani bütün dünyan›n insanlar› bura-
da adeta temsil edilmekte idi. Osmanl› devrinde ise Üsküdar baflka türlü bir önem kazand›. Bü-
yük flehrin burnunun dibinde flehirle günlük irtibat› olan birtak›m umeran›n, memurun bura-
da yaflad›¤›, karfl› tarafa kolayl›kla gidip geldi¤i bir yer. Çünkü topografyada bakt›¤›m›z zaman
‹stanbul bugün Marmara’ya bakan Kad›köy’e nispetle flehre daha yak›n ve ulafl›m› daha kolay-
d›r. Bu aç›kt›r. Bundan dolay› da buras› oturulan bir yerdi. Fakat oturman›n da kendine göre
bir yap›s› vard›. Çünkü bir dinlence yeriydi.  Yani burada büyük hanlar yoktu. ‹stanbul’daki
büyük çarfl›lar yoktu. Büyük devlet ofisleri yoktu. Vard› ama büyük devlet ofisleri yoktu. 

Buras› Üsküdarl›lar›n ‹stanbul’da ikamet etti¤i bir yerdi ve bu ikamet ölümden sonra da dü-
flünülmüfltür. Onun için Üsküdar bizim tarihimizin bir nevi künyesidir. Bu ne içindir? Mezar-
l›klar› sayesinde. Ne yaz›k ki Türkler buraya gereken itinay› göstermediler. Halen de göstermi-
yorlar. Sorumluluk sadece belediyenin de¤il çünkü hiçbir fley ifade etmez belediyenin böyle bir
gayreti. Halk›n böyle bir flevk duymas› laz›m ki Üsküdar halk› hiçbir zaman bu hamiyeti gös-
termiyor. Kimse kusura bakmas›n. Bu mezarl›klar›n korunmas› laz›md›. Koruyamad›lar. Ve ko-
ruyamad›¤› için talan, dünyada görülmeyen bir tarzda cereyan ediyor. 

Gidip öyle tafllar› y›kma, satma falan yok öyle fley o yalan. Yani bu çok nadir örneklerin d›-
fl›nda görülmeyen bir fley. Buradan tafllar› alacaklar da k›racaklar da m›c›r yapacaklar. Böyle hi-
kayeleri insanlar hikaye diye anlat›yor. Bunlar istisnaidir. Örnekleri çok azd›r. Olmam›fl de¤il-
dir. Bir kere k›ymet bilenler çal›yor tabii. Onu söyleyeyim. Yani Üsküdar mezar tafllar› tarihi
eser olmalar›ndan dolay›, güzelliklerinden dolay›, ustalar›n elinden ç›kmas›ndan dolay› yaban-
c› h›rs›zlar taraf›ndan al›n›yor. ‹kincisi maalesef bu mezarl›¤a atfedilen kutsiyetten dolay› mey-
dana gelmektedir. Bunu anlamak mümkün de¤il. ‹nsanlar buraya gömülmek istiyorlar. Bu saç-
ma bir fley. Bizim dinde yeri olamayan birfley. Vahhabi de¤ilim yani, mezarlar›n ortadan kald›-
r›lmas›na taraftar de¤ilim ama bu iflin de bir ölçüsü olmal›. ‹slamiyet’te mezara tap›lmaz. 

* Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi.



Ülkeler fetheden büyük padiflahlar›m›z bile  ne kadar mütevazi türbelerde gömülüdürler.
Yani görüyorsunuz iflte Yavuz Sultan Selim Han’d›, Kanuni Sultan Süleyman Han’d› Fatih haz-
retleriydi ne kadar mütevazi türbelerdir bunlar asl›nda. O zaman maalesef Kuzguncuk-Beyler-
beyi aras›ndaki mezarl›¤› anlamak mümkün de¤ildir. Bu hem Müslümana yak›flmayacak tarz-
da bir mezard›r, kabristan biçimidir. Hem de çirkindir. Çünkü bizim anlay›fl›m›zda böyle bir
mezar olmad›¤› için süsleyip yapmas›n› da bilmeyiz. Bunun kadar normali yoktur. Buna niye
müsaade ediliyor. Yani Belediye de¤il insanlar buna niye müsaade ediyor. Ben bunu anlam›yo-
rum. Bu ifl için bir kampanya bafllatmam›z laz›m. Parantez içinde söyleyeyim. 

Tabi çok önemli bir biçimde de Üsküdar dergahlar flehridir. Osmanl› tarihinin ve cemiyeti-
nin en önemli dergahlar› buradad›r. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, sonradan Celveti mürfli-
di halinde devam etmifltir. Mevlevi tekkeleri, Naakflibendi tekkeleri. Bir tanesi bizim evin ya-
n›nda. ‹stiklal savafl› tarihimizde Özbekler Tekkesi önemli. ‹stanbul’da tek Özbekler Tekkesi
de¤il bu arada. Tabi biliyorsunuz karfl›da da var. Bunlar k›smen tamir ediliyor. K›smen de ha-
rap haldedir. Mesela bence Üsküdar için Çinili Camii denilen yerin, Kösem Sultan Külliyesi’nin
hali utan›lacak birfleydir. Orada oturan halk›m›z dar gelirlidir. Bunlar buras› için gereken mas-
raf› yapam›yorlar. Camiyi bir parça korumaya çal›fl›yorlar ama etraftaki mahalle yetiflmeleri
mümkün de¤il. Bir de oradaki o Kadiri oldu¤unu zannetti¤im yan›lm›yorsam terkedilmifl der-
gah için bunlar›n birfley yapacak halleri yoktur. O zaman buraya el atmak gerekiyor. 

Ve bütün o külliyenin d›fl›nda flimdi orada görüyorsunuz Üsküdar’›n Ermeni ve Rum-Orto-
doks nüfusunun da oturdu¤u yer vard›r. Ne kadar büyük bir kültürel birlik göze çarp›yor.
Bunlar› korumak laz›m . Yani mahiyet itibariyle mesela Balkanlar’da bu kadar kültürel geçifle
ra¤men H›ristiyan mahallesi ile Müslüman mahallesi her flehirde fark eder. Halbuki Üskü-
dar’da öyle birfley yok. Yani kilise olmasa, o kilisenin de üzerindeki yaz›lar, kitabeler olmasa
adeta biz Ermeni mi Rum mu ve mahalleye göre Müslüman m› gayrimüslim mi fark etmiyo-
ruz. Hakikaten Üsküdar’›n Ermenisi ve Rum Ortodoksu o derecede Osmanl› kültürünün bir
parças›d›r. Onun için bu mahalleleri son derecede de iyi korumam›z gerekiyor.

Tabi Üsküdar çok az say›da devlet ofisinin bulundu¤u yerdir. Ama en enteresan örnekler
vard›r. Bunlardan bir tanesi ‹hsaniye Mahallesi ve Selimiye’dir. Yani Türkiye tarihinin ve bütün
‹slam tarihinin asl›nda ilk barok büyük k›fllas›n›n bulundu¤u yer. O k›flla gösteriyor zaten Tür-
kiye’nin ne oldu¤unu. Bu askeri bir toplumdur. Bu militarist bir toplumdur. Ordusu son dere-
ce de erken modernize olmufltur. Ve bu sayede de imparatorluk kurarak idaresini devam etti-
rebilmifltir. Bunlar›n hepsini flöyle küçük bir Üsküdar gezisi yapt›¤›n›z zaman görürsünüz. 

Hiç bir yerde birkaç camilik bir gezintiyle Osmanl› mimari tarihinin renklerini birarada gö-
remezsiniz. Mümkün de¤il. Mesela Rum Mehmet Pafla Camii’nden bafllay›n. Geç Bizans devri-
nin etkileri var. Onun biraz afla¤›s›na bakt›¤›n›z zaman fiemsi Pafla’n›n kuflkonmaz’›, bir Sinan
biblosu gibidir. Beri tarafta Mihrimah Sultan göze çarp›yor. ‹ki as›r sonras› Gülnufl Sultan’›n
yeni validesi... Osmanl› mimari flaheserleri hemen önünüzde. Ve ne kadar büyük bir karakter
uyuflmas›. fiemsi Pafla’ya, Mihrimah’a bakarken görüyorsunuz. Hiçbir yerde böyle tevazu ve
uyum göremezsiniz. Ayazma’ya ç›kt›¤›n›z zaman ki 3. Mustafa burada bir sürü cami yapt›rm›fl.
Hiçbiri kendi ad›n› tafl›m›yor. Orada hiçbir yerde göremeyece¤iniz fleyleri görüyorsunuz. Silah-
tara¤a mezarlar›n› görürsünüz. 

‹stanbul için çok enteresan k›y› köfle semti oldu¤u için baz› fleyler de gözden kaçm›fl. Ve her-
fleye ra¤men bugün Üsküdar’da eski mahalle dokusunu birçok yerlerde görürsünüz. Bunlar›
da korumam›z laz›m. Yani nas›l yaflad› orada Türker? Mütevazi yafl›yorlard›, kendilerine özgü
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yafl›yorlard›. Ve Üsküdar’a Türk semti diyorlard›. Diyorlard› çünkü burada Osmanl›l›k hakim-
di. Uzun as›rlar boyunca, Osmanl› as›rlar› boyunca Üsküdar ‹stanbul’un ilk Türkleflen yeri de
deniliyor. Bunu s›rf nüfus anlam›nda alm›yoruz. Fetihten çok önce buran›n hakimiyeti Türk-
lerin eline geçti¤i için burada art›k hakikaten Osmanl›lar hükmediyordu. Ve durum çok aca-
yipti o zaman. Bugünkü Avrupa Birli¤inden daha geçiflgen demekki. ‹nsanlar flu iskeleden ka-
y›¤a atlar, karfl›ya imparatorlu¤a geçer. O çok enteresan. Orada zaten biliyorsunuz bugünkü
Unkapan›’yla Cibali aras›nda bir Türk kad› otururdu. Türklerin davalar›na bakan. Buradan de-
vaml› geçifl vard›. Buras› Türk m›nt›kas›yd›. 

Ve o günlerden beri Üsküdar bir askeri tesis merkezi. Yani bir nevi müfltemilat. Bu ona ve
halk›na ayr› bir özellik vermifltir. ‹nsanlar burada ‹stanbul hayat›na ve lisan›na göre yaflarlard›.
fiimdi art›k bunun hiçbir anlam› kalmad›. Ve maalesef bizde Dil Kurumu Türkçe’yi sadelefltir-
mekle u¤raflt›¤› için baflka hiçbirfley yapamad›. Bu kay›tlar› almad› fonetik laboratuvar› kurup.
Ben çocukken yani bulu¤ ça¤›ma vas›l olana kadar, yani henüz daha piri fani de¤ilim, burada
‹stanbul Türkçe’si konuflulurdu. 

O ‹stanbul Türkçe’sinin özellikleri neydi? Gelecek denmez gelicek denirdi. Pensembe... Per-
flembeden bozma pensembe diyor. Ve bunu daha çok ev kad›nlar› konuflurdu her yafltan. Yani
memuriyete ve ictimai hayata yaz›l› Türkçe’ye çok bulaflmayan tak›m. Mesela y›k›yor y›kayor ha-
kikaten mant›kl›. Çamafl›r› y›kayorsun, duvar› y›k›yorsun. ‹kisi farkl› fley. Ve flöyle böyle seksen
kifli vapurla gelor. Geliyor de¤il gelor. Yani böyle bir Türkçe konuflulurdu burada. Bu kayboldu.
Bunun fonetik kay›tlar› yok. Ve bu kaybolup gitti. Çok önemli birfley bu. Cengiz Han’›n bisik-
leti adl› oyun Salacak’ta geçer. Bir yal›da. Oran›n dilinin konuflulmas› laz›m, nereden bulacaks›n
onu. Artistlerin önüne koyaca¤›n Üsküdar Türkçe’si yok. Kaybolup gitmifl ve kaydetmemiflsin. 

Bu manevi medeniyetin arkas›nda maalesef maddi medeniyetin son kal›nt›lar› da gitmek
üzeredir. Ve bunun üzerinde hiç kimsenin hassasiyet göstermedi¤ini görüyoruz. Bu çok feci
birfleydir. Hiçbir memleket birkaç abidenin etraf›n› donatmakla zengin olmaz. Bunlar› y›kmak-
la da fakir olmaz. Türkiye çoktan bu safhay› geçmifl. Bunlar›n tazmin edip y›k›lmas› laz›m. Bu
çok aç›k birfley. Yani biz denizden bakt›¤›m›z zaman Mihrimah Sultan’›, Rum Mehmet Pafla Ca-
mii’ni Yunus Emetullah’› ve Ayazma’y› bu durumda seyretmek zorunda de¤iliz. Nas›l olsa et-
meyece¤iz. Yani biz etsek çocuklar›m›z tahammül etmeyecek. Ama bize budalalar ve zevksiz-
ler dedirtece¤imize ileride, gelin flu ifli flimdi yapal›m. Bu kadar aç›k birfley bu. Bunlar›n üze-
rinde durulmas› gerekiyor. Çünkü Türklerin biraz fark› olmas› laz›m. Yani e¤er biz Selanik’te-
ki Yunanl›lar gibiysek her taraf›n› yüksek binalarla donatan, öyle bir açgözlülükle. Ve çirkinlik
yaratmakta usta isek, ona bir diyece¤im yok. 

Ama biz bu medeniyeti yaratan bir kavimiz. Biz devam ettirmek zorunday›z. Biz korumak
zorunday›z. Bu çok aç›k birfley. Osmanl› medeniyetinin eserlerini korumakta Macarlar bizim
önümüze geçiyorsa bu utan›lacak birfleydir. Bunun üzerinde ›srarla durmam›z gerekiyor. Bun-
lar› niye konufluyorum? Çünkü fluna inan›yorum ki Üsküdar herfleye ra¤men Üsküdard›r. Üs-
küdarl›lar vard› ve bu Üsküdarl› insanlar ne kadar istedi¤ini kaybeden yeni gelenler olsalar da
o havaya intibak edecek kimselerdir. Yani bu memlekette bu ifle düflkün insanlar›d›r. Kastamo-
nu’ludur, Karadeniz’den gelmifltir, Orta Anadolu’dan gelmifltir. Ama bu medeniyete yak›n çev-
renin insanlar›d›r. Ve bu sorumlulu¤u bu havay› duyup hissedebilecek bir halkt›r da. Bir Üs-
küdarl›l›k vard›r hakikaten. Yani bakt›¤›n›z zaman Üsküdar ne Bak›rköy’e benzer ne Beyo¤-
lu’na benzer. Yani bütün buralar mahvolmufl yerlerdir. Efendime söyliyim, ne Fatih fiehzade-
befl›’nda; benim çocuklu¤umun geçti¤i yer. Orada bulamazs›n, onda birini bulamazs›n o hava-
n›n:  geçmifl gitmifltir. Ne de efendime söyliyim bo¤az›n iki yakas›ndaki birtak›m yerlere ben-
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zer. Her fleye ra¤men laf anlatt›¤›nda ve hadi dedi¤inde birfley olabilecek biryer. Onun için bi-
zim temennimiz bunlar›n ele geçirilmesidir, yönetilmesidir. 

Tabii ki buras› mütevazi, fakir bir semt de¤ildi. Bir kere bütün Anadolu kervanlar› buraya
gelirdi. Mihrimah Sultan merhumenin camii yapt›rd›¤› yer zengin yerdir. O Edirnekap›’da Av-
rupa’dan gelenleri burada da Asya’dan gelenleri karfl›l›yan otantik bir eser. Ve benim çocuklu-
¤umda bile Üsküdar meydan› 3. Ahmet çeflmesinin orada biterdi. Oradan otobüslerle araba va-
purlar› karfl›ya geçiyordu. Yine Anadolu’dan gelen otobüsler oradan karfl›ya geçerdi. Bu son de-
rece de enteresan bir fleydi. Devam ediyordu. Ve Üsküdar meydan› da onun için çok garip bir
fley. Onun kültürüne bakt›¤›n›z zaman bütün Asya k›tas›na aç›k bir meydand›. Kahvelerdeki
koflmalar mesela...Halk, flair, gazi ve vas›f, bunun defterleri kaybolup gidiyor. E¤er baz› frag-
manlar kald›ysa fedakar çal›flmalara borçluyuz. Görüyorsunuz ki o küçük Üsküdar Meydan›
küçüklü¤üne ra¤men bütün dünyaya aç›k bir nevi agora gibi birfleydi. Valla çok enteresan. Ve
bu devam ediyor.

Mesela 18. Yy’da bir adet olmufl bütün valide sultanlar ve hasekiler buraya camii yapt›r›-
yorlar. Hürrem Sultan’›n yoktur ama Kösem Sultan’›n vard›r. Kanuni’nin ikinci gözdesi Gül-
fem’in ancak küçük bir mescidi vard›r. Efendime söyliyim Safiye Sultan’›n vard›r yukar›da bi-
liyorsunuz. Valide-i Atik Safiye Sultan’›n m› de¤il mi belli de¤il münakafl›l›. Çünkü vakf› han-
gisi bilinmiyor. Bizim bildi¤imiz yukardaki 2. Selim’in haremi olan sultan’›n yapt›rd›¤›d›r. Ve
di¤eri, iflte Kösem Sultan tabii buradad›r. En uzun ve tarihli bir hasekilik 4. Mehmet’in efli çün-
kü. Ve iki padiflah›n annesi olan her ikisi de tahttan indirilse de Yunus Emetullah Sultan bur-
dad›r. Dolay›s›yla böyle hanedan›n kad›n üyelerinin yaratt›¤› bir yerdir. Bu çok önemli birfley.
Bir huzur köflesidir.

K›sacas› bir zenginlik vard›r, yok de¤ildir. fiimdi bugünkü Üsküdar’da herfleye ra¤men çok
katl› yap›laflmay› görmüyorsunuz. Bu çok önemlidir. Yani o çok katl› yap›laflma dedi¤imiz olay
burada görülmüyor. Bu bir flans bir talih. Yani o kadar ki Kad›köy’de bile olan fley burada gö-
rünmüyor. Bunun üzerinde durmak laz›m. Bu bir parça daha geriletilebilir. 19. YY’da ise bü-
yük kargir binalar yap›lmam›fl. Tek istisna iflte sahildeki reji binalar›. 3. Selim’den sonras›. Bü-
yük binalar yap›lmam›fl. Var ama hiç yok de¤il. Ve olanlar da kalm›fl. Kaymakaml›k binam›z
bile bugün elimizdedir. Olanlar da kalm›fl. Bunlar üzerinde çok durulacak fleyler ve bir yerde
beldenin flans›. Bütün koruma ameliyelerini nas›l gelifltirebiliriz? Bence Üsküdarl›lar›n bu ken-
ti korumalar›, bilad› selaseden üçüncüsünü korumalar› için Kültür Bakanl›¤›’n›n himmetini
beklemekle olacak fley de¤ildir. Mahallelerin kendi seceresinden belirli izci kültür gruplar›n›
kurmas› gerekiyor. Yani bunlar her türlü h›rs›zl›k ve tahribata karfl› binay› koruyacaklar ve be-
lediyeyi ve beldenin, ilçenin idaresini haberdar edecekler. Ve belirgin sermaye gruplar›, belir-
gin fonlar, vak›flar bu ifle do¤ru yöneltilecek. 

Yani Üsküdar’› Üsküdarl›lar kendileri koruyacaklar. Ve illa ki eski eserlerin tahribinin dur-
durulmas› gerek. Karacaahmet Mezarl›¤›’n› art›k lütfen tarihe b›rakal›m. Kendimize baflka bir
ebedi uyku yeri arayal›m. Bunu kaç›n›lmaz olarak görüyorum. Çok fleyler yap›labilir. Yap›labi-
lece¤ine inan›yorum. En büyük inanc›m da bu beldede yaflayanlar›n herfleye ra¤men bu bel-
deden hofllanmalar›d›r. Yani Üsküdar’dan Üsküdarl›lar hofllan›yor. Gün geçtikçe, y›l geçtikçe
daha çok ba¤lan›yorlar. Bunu da bir talih olarak görüyorum. ‹nflaallah yeni seçimlerden sonra
seçilecek belediye baflkan›m›za da sab›r diliyorum, enerji diliyorum. Bunun böyle devam et-
mesini istiyorum. Kendim bir son alt› ayd›r  kötü hemflehri oldu¤um için de muhtara kaydedil-
medim. Say›n baflkan kusura bakma. O yüzden muhtardan kayd›n› yapt›rmayan adam oyunu
da veremez tabii. Böyle bir kusurum var ama ümit ediyorum ki hay›rl›s› olur. 
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