
.. .. 
USKUDAR 

SEMPOZYUMU 
IV 

3-5 Kasım 2006 

BİLDİRİLER 

CİLT II 

EDİTÖR 

DR. COŞKUN YILMAZ 



ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU IV 

Yayın Kurulu 
Prof. Dr. Mehmet İpşirli 1 Prof. Dr. Mustafa Uzun 

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun 1 Prof. Dr. Ş. Tufan Buzpınar 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küçükaşçı 1 Yrd. Doç. Dr. Erhan Afyoncu 

Yayma Hazırlık 
Ugur Demir 1 Resul Tamgüç 

İmla ve Tashih 
Prof. Dr. Mustafa Uzun 1 Ahmet Karataş 

Görsel Araştırma 
Dr. Suphi Danealı 1 Yrd. Doç. Dr. Erhan Afyoncu 

Ugur Demir 1 Resul Tamgüç 

Fotograf 
A. Bilal Arslan 1 Fatma Durgut 

Orhan Durgut 1 Dr. Suphi Danealı 

Sempozyum Fotografları 
Kenan Koca 1 İsa Telli 

Kapak Fotografı 
Üsküdar Kara Davut Paşa Camii 

Tasarım ve Uygulama 
Bülent Avnamak 

Baskı ve Cilt 
Seçil Ofset 

ISBN: 978-9944-5807-3-1 (Takım) 
İstanbul 2007 

Kitabın telif hakları Üsküdar Belediyesi'ne aittir, tamamı veya bir kısmı izinsiz 
basılamaz, çogaltılamaz, kaynak gösterilmeden iktihas yapılamaz. 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
Hakimiyet-i Milliye Caddesi 

Atlas Çıkınazı No: 69 
ÜSKÜDAR 1 İSTANBUL 

Tel: 0212 531 30 00 • Faks: 0212 531 30 00 
www.uskudar.bel.tr 



.

Üsküdarl› Bir Osmanl› Tarihçisi ve
Tarihinde Üsküdar ‹le ‹lgili Bilgiler

P R O F . D R . F E R ‹ D U N M . E M E C E N
‹stanbul Üniversitesi

‹stanbul’un Anadolu’ya, Anadolu’nun ‹stanbul’a aç›l›fl kap›s› olan Üsküdar, Os-
manl› hâkimiyeti boyunca payitaht›n “bo¤az ötesi” bir büyük parças› olarak ge-
liflme göstermifl ve onun bir bak›ma taflra niteli¤inin en önemli birimi olma özel-
li¤i kazanm›flt›r. Payitahttan tabii bir engelle ayr›lm›fl bulunmas› hiç flüphesiz bu
kasaban›n karakterini belirleyen en önemli unsur olmufltur. Saray›n nazar›ndan
uzak olmayan ama sur içinde oluflan sosyal dinamiklerin etkisinin nispeten az
hissedilip yumuflat›ld›¤› “nefs-i ‹stanbul”un bu parças›, Bizans dönemindeki
uzak taflra kasabas› niteli¤inden daha etkili bir flekilde merkezi flehirle kavi bir
ba¤ oluflturmufl gözükmektedir. Sur içi ‹stanbul’u, onun kara ba¤lant›l› Eyüp ve
afl›lmas› zor olmayan küçük bir kanalla kesilmifl Galata parçalar›yla birlikte za-
man içerisinde bir bütünlük kazan›rken, ulafl›m›n›n hava flartlar›na ba¤l› oldu¤u
karfl› yakas›ndaki Üsküdar, söz konusu bütünün biraz da ayk›r› bir yönünü tefl-
kil etmifltir. Onun siluetini saraylar›ndan gören Osmanl› padiflahlar› Anadolu ci-
hetine seferler ve baz› gezintiler d›fl›nda, buraya flehrin di¤er parçalar› kadar
önem vermemifl, baz›lar› ise belki de hiç ayak basmam›fllard›r. Üstelik ‹stan-
bul’daki olaylar› yazmaya hevesli olan tarihçiler içerisinde de bir ikisi müstesna
buraya yönelik ilgi azl›¤› ayr›ca dikkat çekicidir. Üsküdar’la alakal› olanlar›n
önemli bölümü ise do¤rudan bu kasabada yaflayan ve gündelik haberleri yazma-
ya merakl› özel tarihçilerden oluflmaktad›r. Burada bahis konusu edilecek yazar
da eserini 1198-1204/1784-1789 y›llar› olaylar›na hasretmifl olan ve Üsküdar’da
ikamet eden Taylesanizâde Hâf›z Abdullah Efendi’dir. Abdullah Efendi genel
olarak söz konusu dönemin tarihi geliflmelerini yazarken ‹stanbul merkezli ha-
diselere özel bir önem vermifl, bu arada Üsküdar’da flahit oldu¤u bir tak›m olay-
lar› da kaydetmifltir. Bu bak›mdan bu tebli¤de bu ilginç flahsiyetin hayat› hak-
k›nda baz› bilgiler verip onu tan›tt›ktan sonra Üsküdar ile ilgili yazd›klar›n›n de-
¤erlendirmesi yap›lmaya çal›fl›lacakt›r.
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Taylesanizâde Abdullah Efendi’nin kimli¤i ve eserinin önemiyle birlikte kaleme
ald›¤› ve tek nüsha olarak mevcut bulunan eseri üzerinde taraf›mdan bir çal›fl-
ma yap›lm›fl ve eserin metni neflredilmifltir. Bu çal›flmalar›mda ad› yanl›fl olarak
bilinen ve kimli¤i hakk›nda da hiçbir malumat verilmeyen yazar›n hem gerçek
ad›n›n tesbiti ve hem de hayat› ve görevleri konusunda yeni bilgilere ulaflm›fl-
t›m.1 Bu bak›mdan burada fazla teferruata girmeksizin k›saca yazar› “Üsküdarl›”
vasf› ve yazd›klar› temelinde farkl› bir kategoride de¤erlendirerek ele almak is-
temekteyim.

I

Kütüphane kataloglar›nda Târih-i Lebiba olarak bilinen ve ad› da Attarzâde Le-
biba, Atazâde Lebiba fleklinde kaydedilen yazar›n kimli¤i hakk›ndaki bilgiler
esas itibar›yla eserine dayan›r. Metinde kendisinden bahsetti¤i k›s›m gözden ka-

Ü S K Ü D A R S E M P O Z Y U M U I V

1784’te fiam’dan ‹stanbul’a getirilen “Kadem-i fierif”in bir gece bekletildi¤i fiemsipafla Saray›
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ç›r›ld›¤› için kitab›n ad›, sonradan esere eklendi¤i anlafl›lan bir kayda dayal› ola-
rak verilmifl ve buradan da gerçek olmad›¤› anlafl›lan bir yazar ad› ortaya ç›kar›l-
m›flt›r. Metinde yazar kendisini çok aç›k ve tart›flmaya mahal vermeyecek bir fle-
kilde Taylesanizâde Hâf›z el-Hâc Abdullah olarak tan›t›r ve Balç›k kasabas› ka-
d›l›¤› için kad› tayin defterine kaydedilmifl bulundu¤unu dile getirir. Kendisiyle
ilgili eserde verdi¤i ikinci bilgi ise, uzun y›llar Üsküdar’da ikamet ettikten sonra
fieyhülislam Esad Efendi’nin varislerinin yanm›fl olan bir konak arsas›na yapt›r-
d›klar› evlerden birini kendisine vermeleri üzerine buraya tafl›nd›¤›d›r. Bu iki
bilgi onun hayat›n›n safhalar›n› tespit için önemli ipuçlar› sa¤lam›flt›r. Kad› ta-
yinleri ile ilgili “Kazasker Ruznamçeleri”nde yapt›¤›m›z çal›flma sonucunda,
kimli¤i konusu tam anlam›yla aç›kl›¤a kavuflmufltur. Burada tesbit etti¤imiz hu-
suslar› flu maddeler halinde toplayabiliriz:
Öncelikle Abdullah Efendi’nin babas› fieyh Taylesani Mustafa’d›r. Bu bilgi bize
kendisinin bir fleyh ailesine mensup bulundu¤unu ortaya koyar. Babas›n›n laka-
b›n›n bafla tak›lan ve ucu afla¤› do¤ru sark›t›lan sar›k için kullan›lan Taylesan

Ü S K Ü D A R L I B ‹ R O S M A N L I T A R ‹ H Ç ‹ S ‹ V E
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olmas›, hem bir meslek belirtisidir hem de tasavvufi çevrelere olan
mensubiyetini ça¤r›flt›r›r. Onun tekkesinin nerede oldu¤u konusu hak-
k›nda bir fley söyleyememekle birlikte, Molla Gürani semtinde Fenai
mahallesindeki fierbetdar fieyh Mehmed Efendi hangâh›n›n ikinci fley-
hi Seyyid Mustafa Efendi ile ayn› flah›s olma ihtimali göz önüne al›na-
rak, bir irtibat kurulabilir. Kendisinin de daha sonra babas›n›n yerini
alm›fl olabilece¤i istidlal edilmektedir.2 Buras› bir Halvetî tekkesidir ve
listelerde Mustafa Efendi’nin yerine geçen o¤lu Abdullah Efendi’nin
R›fai oldu¤u bildirilmifltir. Bu durumda Abdullah Efendi’nin tekke
çevresinde yetiflti¤i, küçük yaflta iyi bir e¤itim ald›¤›, “Hâf›z” unvan›n›
tafl›mas›n›n da sesinin güzelli¤i ile ilgili oldu¤u ileri sürülebilir. Ayr›-
ca kazasker ruznamçelerinden edinilen bilgiye göre kendisi fleyhülis-
lam imaml›¤›nda da bulunmufl ve bu vesile ile mesleki kariyerini iler-
letme imkân› elde etmifltir.
‹kinci olarak medrese tahsilini tamamlad›ktan sonra Cedid Nuruosma-
niye müderrisi ‹brahim Efendi’nin muidi, yani ders yard›mc›l›¤›n› ya-
parken 1760’da fieyhülislam Veliyüddin Efendi taraf›ndan müderris
adayl›¤›na namzet edilmifl; sekiz y›l sonra da fieyh Necib medresesi
müderrisli¤ine getirilmifltir. Böylece müderris olarak bafllad›¤› kariye-
ri, muhtemelen Veliyüddin Efendi’nin fleyhülislaml›¤› ve özellikle o s›-
rada kazasker olan Vassafzade Mehmed Esad Efendi’nin himayesiyle
kad›l›¤a tahvil etmifltir. Vassafzâde’nin fleyhülislam olufluyla onun
imaml›¤› görevini yürütmüfl, bu aileyle ba¤›n› hiç kesmemifltir. Hatta
yukar›da belirtildi¤i üzere Üsküdar’dan tafl›nmas›na vesile olanlar da
bu ailedir.
Üçüncü olarak kad›l›k kariyerinin 1773’te Tepedelen kazas›na atanma-
s›yla bafllad›¤›, aral›klarla 1790 y›l›na kadar yaklafl›k yirmi yedi y›l sür-
dü¤ü tespit edilmektedir. Kad›l›k süreleri genellikle çok k›sa olmufl,
uzun fas›lalarla görev alm›fl, infisal süresini ‹stanbul’da geçirmifltir.
Tepedelen, Gölhisar, Hurpiflte, Balç›k onun fiilen kad›l›k yapt›¤› mer-
kezlerdir ve görev yeri daima Rumeli kesimi olmufltur.3

Dördüncü olarak “el-Hâc” lakab›n›n, hacca gidifliyle ilgili olabilece¤i
söylenebilir. Unvan› aras›nda yer alan haf›zl›k, fleyhülislam imaml›¤›,
tekke fleyhli¤i, dinî ve tasavvufî çevrelerle olan ba¤›n›n aç›k bir göster-
gesidir. Bunlar›n d›fl›nda önemli bir hobisinin ok at›c›l›¤› oldu¤u ken-
disini Kemankefl unvan›yla da belirtmesinden anlafl›lmaktad›r. Bu ko-
nuda 1763’te Halil Hasib Efendi’nin okçulu¤a dair Tuhfetü’l-Hasib’ini
eklemeler yaparak istinsah etti¤i gibi eserinde de ok at›fllar›yla ilgili ya-
r›flmalara özel bir önem vermifltir. Bu hususta anlatt›klar› okçuluk ile
ilgili birikimine iflaret eder. Ayr›ca onun eserinde denizcilik ile ilgili
bilgilere yer vermesi, bununla alakal› olarak s›kl›kla denizci terimleri
kullanmas› dikkat çekicidir. Bunun Üsküdar’da oturmas›yla ve s›k s›k
karfl› tarafa geçmesiyle ilgili olabilece¤i düflünülebilir.

Ü S K Ü D A R L I B ‹ R O S M A N L I T A R ‹ H Ç ‹ S ‹ V E
Ü S K Ü D A R ‹ L E ‹ L G ‹ L ‹ B ‹ L G ‹ L E R ‹
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Yazar›n kad›l›k görevini tamamlay›p yeniden ‹stanbul’a döndü¤ü 1790’dan son-
raki hayat› hakk›nda bilgi bulunmamaktad›r. Ölümüne kadar tekkesinde fleyhlik
görevini yürüttü¤ü ve münzevi bir hayat yaflad›¤› düflünülebilir. Onun daha ön-
ce sözünü etti¤imiz fieyh Abdullah Efendi oldu¤unu varsayarsak, ölüm tarihinin
1209 (1794-95) oldu¤unu4 kabul edebiliriz.

II

1788’de tafl›nana kadar Üsküdar’da yaflayan Taylesanizâde Abdullah Efendi, ta-
rihini kaleme al›rken olaylar› adeta günlük fleklinde kronolojik s›raya göre gün
ad› dahi belirterek vermifltir. Do¤rudan flahidi oldu¤u veya duydu¤u hadiseleri
kaydeden müellif bunu k›smen bir hat›rat fleklinde, kendine ait özel notlar ha-
linde haz›rlam›fl olmal›d›r. Eserin a¤›rl›k noktas›n› ise mensup oldu¤u çevre
oluflturur ve ilmiye s›n›f›na ait bilgiler bu sebeple eserde fazlaca yer al›r. Tekke
fleyhleri ve bunlarla ilgili olaylar da özel bir yere sahiptir. Adeta dönemin gaze-
tesi gibi olaylar›n s›raland›¤› eserde, yazar›n uzun y›llar ikamet etti¤i Üsküdar’-
da meydana gelen olaylara özel bir önem verildi¤i dikkati çeker. Bu hadiseler hiç
flüphesiz 1785-1788 y›l› aral›¤›nda yo¤unluk kazan›r. Yazar Üsküdar’dan göç et-
tikten sonra da burayla alakas›n› kesmemifltir, ama dikkat çekici bir flekilde ka-
sabayla ilgili olaylara daha az yer vermifltir. Üç y›ll›k bir süre içerisinde yazar›n
nakletti¤i Üsküdar hadiselerini belirli bafll›klar alt›nda toplayabiliriz:
1) fiah›slar, özellikle tekke fleyhleri, ilmiye mensuplar› ile ilgili bilgiler,
2) Yang›n ve f›rt›na gibi tabiat flartlar›n›n etkileri,
3) Fizikî-beledî düzenlemeler,
4) Asayifl meseleleri, törenler ve acayib olaylar.

1. Müellifin Tarih’ine fiam taraflar›ndan Hz. Peygamber’in ayak izinin ‹stanbul’a
getirilmesi olay›yla bafllamas› ve arada kronolojik boflluk b›rakmas›, esas itiba-
r›yla eserini böylesine mübarek bir vesileyle kaleme alma iste¤inin bir yans›ma-
s›d›r. Bu hadiseyi naklederken Üsküdar ile ilgili ilk bilgisini de verir. 14 Haziran
1784’te yeflil atlasa sar›l› bir muhafaza içine al›nan ayak izlerinin Üsküdar’da Ye-
miflçibafl› bahçesi önünde ilk defa halka teflhir edildi¤ini, bütün Üsküdar halk›-
n›n ak›n ak›n ziyarete gittiklerini yazar.5 Muhtemelen ziyaretçiler aras›nda ken-
disi de vard›r. “Kadem-i flerif” daha sonra Saraçlar çeflmesine getirilmifl, oradan
da fiemsipafla saray›na indirilmifl, bir gece orada kald›ktan sonra ertesi sabah ka-
y›kla ‹stanbul yakas›na geçirilmifltir.
Abdullah Efendi’nin döneminin Üsküdarl› ileri gelenleri hakk›nda verdi¤i bilgi-
ler aras›nda özellikle Sultan Selim Camii imam› olup Üsküdar’da Ayazma’da
oturmakta olan Hüdâyî tekkesi müntesibi Kundakç›zâde Abdullah Efendi’nin
vefat haberi dolay›s›yla mal›n›n müsaderesi konusu dikkati çeker. Bu olay ese-
rinde ikinci s›rada yer al›r. Hadise, müsadere için mallar›n›n say›m› ile ilgili gö-
revlilerin sadece ad› geçen flahs›n sahilhanesinde de¤il Aziz Mahmud Hüdâyî

Ü S K Ü D A R S E M P O Z Y U M U I V
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Zaviyesindeki odas›nda bulunan mallar›n›n da tadad edilme iste¤ine zaviye fley-
hi Ruflen Efendi’nin karfl› koymas› sonucu dallan›p budaklanm›fl ve giderek bü-
yümüfltür. Ruflen Efendi fieyhülislama ve di¤er ileri gelenlere sert bir flekilde iti-
razda bulununca, âsitanede akflam usulü yap›l›rken gelen görevlilerce tutuklan›p
Mudanya’ya sürgün edilmifltir. Abdullah Efendi bu vesile ile Ruflen Efendi hak-
k›nda genifl bilgi verir ve onun daha sonra affedilerek tekrar Aziz Mahmud Hü-
dâyî fleyhli¤ine getirildi¤ini yazar.6 Kundakç›zâde’nin zaviye haziresine gömül-
dü¤ünü belirtirken de Aziz Mahmud Hüdâyî’nin bu iki yak›n dosttan birini ken-
di yan›na al›rken di¤erini uzaklaflt›rm›fl olmas›n›n ders al›nacak bir vak›a oldu-
¤u yorumunu yapmaktan da geri kalmaz. Bu meyanda zikredilebilecek ikinci
olay, Üsküdar kad›s› olan Kebirizâde ‹smail Efendi’nin azil sebebidir. Abdullah
Efendi bu zat›n Üsküdar ahalisi ile geçinemedi¤ini, kendi bafl›na baz› uygunsuz
ifllere kalk›flt›¤›n›, sert tav›rlar›yla herkesi küstürdü¤ünü, Beylerbeyi’nde bir be-
ratl› tüccar›n mallar›n›n müsaderesi s›ras›nda mallar› tahrir eden kassam kâtibi-
ni dövüp elindeki tutana¤a el koydu¤unu, meselenin büyümesi sonucu da azle-
dildi¤ini belirtir.7 Buradaki ifadeler onun da kad›y› suçlad›¤›n› ortaya koyar. Ay-
r›ca Üsküdar’da oturan dersiâmlardan Ebubekir Efendi’nin ölüm haberini verir-
ken onun 107 yafl›nda vefat etmifl oldu¤unu, namaz›n›n Valide Camii’nde kala-
bal›k cemaatle k›l›nd›¤›n› ifade eder.8 Bunlar›n d›fl›nda yeri geldikçe Üsküdar’da-
ki tekke fleyhlerinin, müderrislerin tayinleri ve di¤er memurlar›n azli ve nasb› gi-
bi bilgilere de yer vermifltir. Bunun yan› s›ra Üsküdar’da oturmakta olan baz› ya-
banc›lardan bahsetti¤i dikkati çeker. Bunlar içinde özellikle Gürcü beylerinden

Ü S K Ü D A R L I B ‹ R O S M A N L I T A R ‹ H Ç ‹ S ‹ V E
Ü S K Ü D A R ‹ L E ‹ L G ‹ L ‹ B ‹ L G ‹ L E R ‹

Üsküdar ‹skelesi (Üsküdar Hat›ras›, s. 32)
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olup ‹stanbul’a gelen dört kardeflten ikisi hakk›nda yer alan bilgiler ilginçtir. Ab-
dullah Efendi bunlardan birine Eyüp’te di¤erine ise Üsküdar’da birer konak tah-
sis edildi¤ini belirtirken Üsküdar’da kalan beyin daha önce Gürcü meliki Salo-
mon taraf›ndan gözlerine mil çekilerek kör edildi¤ini ve Üsküdar’da halk›n ken-
disini Kör Bey diye and›¤›n› yazar. Bu zatla tan›fl›kl›¤› oldu¤u anlafl›lan yazar›-
m›z muhtemelen burada verdi¤i bilgileri kendisinden edinmifltir. Bunlar düfl-
manlar› olan Salomon’un ölümü üzerine memleketlerine gönderilmifllerdir.9 Y a-
zar ayr›ca do¤u ülkeleri elçilerinin ve baz› paflalar›n Üsküdar’a gelifllerini de tas-
vir etmifltir.1 0

2. Yazar›n en fazla dikkat etti¤i hadiseler, sel, f›rt›na gibi tabii afetlerle yang›n-
lard›r. Bunlar› büyük bir hassasiyetle izlemifl ve eserine gününü, bazen saatini
dahi vererek dercetmifltir. Özellikle lodos havas› dolay›s›yla denizin kabarmas›,
‹stanbul ile Üsküdar aras›ndaki geçiflleri engelliyor ve büyük zorluklar yaflanma-
s›na neden oluyordu. Abdullah Efendi s›kl›kla bu kabil geçifl s›ras›nda yaflanan
s›k›nt›lara çeflitli vesilelerle temas etmifltir. Bunlar›n birinde Üsküdar’da III.
Mustafa’n›n yapt›rtt›¤› Ayazma Camii’nin (1758-1761) aç›l›fl›na f›rt›na ve kar ya-
¤›fl› sebebiyle padiflah›n gelemedi¤ini, ayr›ca I. Abdülhamid’in de yine ne zaman
niyet etse f›rt›na yüzünden bir türlü buraya ulaflamad›¤›n›, nihayet 7 fievval
1199/13 A¤ustos 1785 Cuma günü Üsküdar yakas›na geçip Cuma namaz›n› bu-
rada k›ld›¤›n›, ama dönüflünde fiemsipafla’da iskeleden kay›¤a binerek Saraybur-
nu’nda karaya ayak basarken büyük bir f›rt›na patlad›¤›n›, ancak padiflah ve fleh-
zadelere bir zarar gelmedi¤ini, ç›kan kas›rgan›n bütün kay›klar› birbirine kat›p
y›k›c› tesir b›rakt›¤›n› belirtir.11 Bu f›rt›nada Sultan Mehmed Cami imam› olup
Cuma namaz›n› Beylerbeyi’nde k›lan Yekçeflmzâde’nin Üsküdar meydan› önün-
de sahilde bir yüksekçe yerde kabaran dalgalar› seyrederken alt›nda bulundu¤u
bir a¤ac›n k›r›lan dal›n›n üzerine düflmesi sonucu hayat›n› kaybetmifl oldu¤u bil-
gisini de eklemifltir. Onu flehid olarak zikreden Abdullah Efendi’nin bu zat› ya-
k›ndan tan›d›¤› anlafl›lmaktad›r. Zaman zaman patlayan f›rt›nan›n deniz trafi¤i-
ni aksatmas› ile ilgili örnekler aras›nda, surre alay›n›n geçifli konusunu göstere-
biliriz. Surre alay› törenle saraydan u¤urlanm›fl, Bahçekap›s›’nda Vezir iskelesin-
den kay›¤a binilmifl, fakat Üsküdar’a geçilirken büyük bir f›rt›nan›n patlak ver-
mesi sebebiyle Tophane önünde demirlenmek zorunda kal›nm›flt›r. Alay hava
flartlar› yüzünden üç gün beklemifl, nihayet f›rt›nan›n yat›flmas› üzerine, Üskü-
dar yakas›na geçebilmifltir.1 2 Benzeri flekilde 16 Rebiülevvel 1203/ 15 Aral›k 1788
Pazartesi günü esen fliddetli lodos sebebiyle Üsküdar ile olan ulafl›m üç gün ke-
s i l m i fl t i r .1 3 4 Rebiülevvel 1200/ 5 Ocak 1786 Perflembe günü yo¤un kar ya¤›fl› ve
f›rt›na, denizde ulafl›m› yine engellemifl, acil ifli olup karfl› yakaya geçmek iste-
yenler yirmi befl kurufl ödeyerek “atefl kay›¤›” denilen sekiz kürekli bir sandal va-
s›tas›yla büyük güçlükle ‹stanbul taraf›na gidebilmifllerdir.1 4 17 fievval 1200/ 13
A¤ustos 1786 Cuma günü saat üçte ya¤an ya¤mur sebebiyle oluflan sel, Üskü-
dar’daki pazarc›lar›n tezgah ve tablalar›n› denize dökmüfltür. As›l büyük sel felâ-
keti ise 3 Safer 1204/ 23 Ekim 1789 Perflembe ve ertesi Cuma günü olmufltur. Bü-
tün ‹stanbul’u etkileyen bu selden Üsküdar yakas› da nasibini alm›flt›r. Yazar,
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sular›n Valide Camii’nin avlusunu deryaya döndürdü¤ünü, en üst basama¤a ka-
dar yükseldi¤ini yazarken bütün dükkânlar›n harap oldu¤unu, hamamlardaki ka-
d›n ve çocuklar›n mahsur kal›p ancak duvarlar delinmek suretiyle bunlar›n güç-
lükle ç›kar›labildiklerini, mezarl›klar›n da¤›l›p kemiklerin selle ortal›¤a saç›ld›¤›-
n›, A¤a hamam› ve Çinili hamam›n kemik, tahta parçalar› ve tafllarla doldu¤unu
belirtir. Sel felaketi Üsküdar ve Bo¤az’daki yal›lar›, bahçe ve bostanlar›, kay›kha-
neleri birbirine katm›fl, hatta Çengelköy’de bir de¤irmen dolab› beygirini büyük
bir ç›nar a¤ac›n›n tepesindeki dallardan birine tak›l› halde b›rakm›flt›r.1 5 Ö z e l l i k-
le Çengelköy’de 60 kadar kad›n ve çocuk sele kap›l›p hayat›n› kaybetmifltir.
Abdullah Efendi Üsküdar’da ç›kan yang›nlar› da titizlikle kaydetmifltir. Bunlar
içerisinde en büyükleri 26 fievval 1199/ 1 Eylül 1785’de Öküz liman›ndan fiem-
sipafla’ya kadar etkili olan ve sahildeki yedi yal›y› kül eden yang›n›n yan› s›ra 25
Zilhicce 1199/ 29 Ekim 1785’de Üsküdar Toptafl›’nda gece saat yedide bir f›r›nc›-
da bafllayan ve kol kol olup alt› saat sürerek 200 kadar hane, han, dükkan› yakan
y a n g › n1 6 ve 3 Cemaziyelah›r 1201/ 23 Mart 1787 Cuma gecesi saat beflte Tabutçu-
lar soka¤›nda ç›kan 40-50 haneyi, bu arada da Saçl› Hüseyin Efendi Tekkesi’ni
yakan yang›n1 7 say›labilir. Bunlar›n ilkinde, iki saat içerisinde eski fleyhülislam
Arapzâde Ahmed Ata Efendi yal›s›yla Öküz liman›nda Giritli Ahmed Efendi/Ah-
med Resmi Efendi yal›s› aras›ndaki büyük konaklar tamamen yanm›fl, bunlardan
f›rlayan çiviler, metal parçalar› Üsküdar’›n iç mahallelerine kadar saç›lm›flt›.

Taylesanizâde’nin bahsetti¤i III. Ahmed Çeflmesi’nin bugünkü hâli
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3. Abdullah Efendi’nin Üsküdar ile ilgili verdi¤i bu bilgiler d›fl›nda özellikle imar
faaliyetleri, birtak›m beledi iflleri de eserine kaydetti¤i görülür. Bunlar içerisin-
de en önemlisi Üsküdar meydan›n›n düzenleme iflidir. 1200 y›l› Zilhicce ay›n›n
bafllar›nda (25 Eylül 1786) önce Üsküdar ‹skelebafl›’ndaki III. Ahmed’in yapt›rt-
t›¤› meflhur çeflmenin tamiri için emir verilmifl ve harap olan k›s›mlar› yenilen-
mifltir. Bu vesile ile çeflmenin etraf›nda meydan aç›lm›fl, çeflmeyi çevreleyen ka-
sap dükkân›, mezbaha ile iskele cihetindeki kay›kç› bar›naklar› y›kt›r›lm›flt›r.
Ard›ndan yine ‹skelebafl›’ndaki bir kömür mahzeni ile bir Bektafli tekkesi ve
mahzenleri yan›nda camiin civar›ndaki berber dükkân› da ortadan kald›r›lm›fl
ve buradaki büyük bir dut a¤ac› da kesilmifltir. Böylece cami, çeflme ve iskele üç-
geninde yeni ve büyük bir meydan aç›lm›flt›.18 Muhtemelen bu flekilde bugünkü
Üsküdar iskele meydan› ilk defa oluflturulmufl oluyordu. Abdullah Efendi’nin
sözünü etti¤i bir di¤er imar hareketi, Üsküdar Do¤anc›lar meydan›ndaki güm-
rükçü Numan Bey’in yapt›rtt›¤› cami ve mektebin y›k›l›p yeniden daha büyük
flekilde inflas›d›r.19

4. Üsküdar’›n asayifl ile ilgili temel problemleri ise bir geçit yeri olmas› dolay›-
s›yla d›flar›dan gelen çeflitli guruplar›n burada ikametleri ve kar›fl›kl›k ç›karma-
lar› teflkil eder. Herhangi bir sebeple merkeze ça¤r›lan veya bir baflka yere tayin
edilen paflalar›n kalabal›k maiyetle geliflleri ve burada ikametleri beraberinde
pek çok meseleyi de getiriyordu. Fakat as›l Üsküdar halk› için s›k›nt› yaratan ha-
diseleri buradaki kalyoncu neferlerinin hareketleri olufltururdu. Donanmayla ge-
len kalyoncu askerlerine ‹stanbul’a ç›kma izni verilmesi, flehirde genel kar›fl›k-
l›klara yol açm›flt›. Bunlar›n baz›lar› Üsküdar’a gelerek halk› taciz etmifl, bir k›s-
m› hamamlar› basarak kad›nlar› kaç›rm›fl, hatta esnaf ve bakkaldan bedava yiye-
cek alarak mallar›n› ya¤malam›fllard›. Abdullah Efendi do¤rudan flahit oldu¤u
bu olaylar karfl›s›nda bir tedbir al›nmad›¤›ndan yak›narak, yine de sefere ç›ka-
cak olan donanman›n baflar›s› için duada bulunmay› eksik etmemifltir.20 1201 sa-
fer ay›nda (Aral›k 1786) da ‹stanbul’a gelen donanmadan ç›kan kalyonculardan
baz›lar› Üsküdar’a geçerek yeniden türlü olaylara sebep oldular. Bunlar içki içip
fahiflelerle yat›p kalk›p sokaklarda ellerinde silahlarla dolaflmaya bafllam›fllar,
ahaliye sataflm›fllar ve bunun sonucu Yeniçeflme önünde asayifli sa¤lamakla gö-
revli hasekiler halk›n da deste¤ini alarak onlar› engellemeye çal›flm›fllar, ç›kan
arbedede bunlardan dördü a¤›r flekilde yaralanm›fl, bunun üzerine Sadrazam
Yusuf Pafla Üsküdar’da bir yeniçeri ve kalyoncu karakolu ihdas etmifltir.21 Daha
sonra kaptan paflan›n bir olay dolay›s›yla Üsküdar yakas›na geçiflinin ard›ndan
buradaki Üsküdar’›n asayifliyle görevli bostanc›lar ustas› ve kad›yla olan anlafl-
mazl›klar› vuku bulunca, Balaban iskelesinde Derea¤z›nda olan kalyoncu odala-
r›ndaki ve hanlardaki bekâr kalyoncular›n tamam› Üsküdar’dan ç›kar›l›p Tersa-
ne’ye götürülmüfllerdir.22

Abdullah Efendi ayr›ca Üsküdar’da yap›lan baz› törenleri, padiflah›n buradaki ge-
zilerini, elçi karfl›lamalar›n› da kaydetmifltir. I. Abdülhamid’in Ayazma Camii’ni
ziyaret etmesi yan›nda yine 26 fievval 1200/ 22 A¤ustos 1786’da Üsküdar’a geçip
Çaml›ca’ya bir gezi yapmas›, Beylerbeyi iskelesinden arabalara binerek yan›nda
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Kalyoncular
(Osmanl› Gemileri,

s. 279)
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flehzadeler oldu¤u halde Çaml›ca’ya ç›k›fl› anlat›l›r.2 3 Yeni III. Selim’in de asayifl
için Üsküdar’a geçti¤ini nakleden Abdullah Efendi, padiflah›n tebdil-i k›yafet ile
K›zkulesi’ni ziyaret etti¤ini, muhaf›z›n› yerinde bulamay›nca derhal getirtip ce-
zaland›rd›¤›n› da belirtir.2 4 Bu arada Üsküdar’da vuku bulan baz› acaip olaylara
da temas eder.
Bunlardan birinde Üsküdar sakinlerinden Beygirci Yakub Befle’nin hikâyesini
anlat›r. Bu zat bir gün mezarl›k yak›n›ndan geçerken bir bebek a¤lamas› duyar.
Hemen mezarl›¤a girerek bebe¤i bulur. Bebek henüz iki günlük olup henüz gö-
bek ba¤› bile kesilmemifl bir o¤land›r. Yakub Befle bebe¤i alarak mahkemeye mü-
racaat eder ve kendisine evlatl›k verilmesini ister, ad›n› da Yakup koyar. Abdul-
lah Efendi bu hadiseyi Allah’›n ibret al›nacak bir hikmeti olarak aç›klar.25 ‹kinci
garip olay ise Üsküdar semalar›nda görülen al›fl›lmad›k k›z›ll›kt›r. Bu ola¤an d›-
fl› hava durumu yazar› çok heyecanland›rm›fl, hatta tulumbac›lar yang›n ç›kt›¤›
gerekçesiyle Üsküdar yakas›na geçmifllerdir.26 Son olarak III. Selim’in Saraybur-
nu’da Topkap› mahallinde olan eski toplar› tamir ettirip denize do¤ru yönelterek
denemek istemesi ile ilgili haberinde de, dikkat çekici bir olay kaydeder. Buna
göre top at›laca¤› için Üsküdar yakas›na iflleyen kay›klar›n seferleri durdurul-
mufl, padiflah baz› toplar›n ayar›n› bizzat kendisi yapm›fl, at›fllar› izlemek üzere
Üsküdar taraf›nda Ayazma iskelesi etraf›ndaki yüksek yerlere çoluk çocuk halk
doluflmufl, o s›rada at›lan toplardan birinin güllesi Ayazma iskelesi yak›nlar›n-
daki Galata kad›s› Nefeszâde’nin yal›s› önündeki yükseklikte bulunan ceviz a¤a-
c›n›n alt›na çarpm›fl, oradan s›çrayarak dal›n› k›rm›fl, ard›ndan da Beylikçi Ab-
dullah Efendi’nin yal›s› önüne gömülmüfltür. Bu duruma herkes flafl›rm›fl, hatta
bu gülleyi hasekiler al›p padiflaha göstermifllerdir.27

Bütün bu olaylar›n mahiyetinden de anlafl›laca¤› üzere Taylesanizade Abdullah
Efendi, Üsküdar’›n tarihini yak›ndan ilgilendiren son derece ilginç ve baflka kay-
naklarda yer almayan bilgileri eserine dercetmifltir. Onun yazd›klar›, Üsküdar’›n
XVIII. yüzy›l›n son çeyre¤inin bu dört y›ll›k k›sa dilimindeki durumu ve fiziki
geliflimi hakk›nda bugüne uzanan çizgide önemli ipuçlar› sa¤lamaktad›r.
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