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2003 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılından beri “Kültür” dergisinin editörlü-
ğünü yapan Güldal, birçok dergide yazılar yazdı. Editörlüğünü yaptığı dergi 2008 yılında 
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın dergisi ödülüne layık görüldü. Bir azınlık okulun-
da idarecilik yapan yazar evli ve bir çocuk babasıdır.
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pe Yay. 2011)
İstanbul’un 100 Mektebi ve Medresesi (M.Göleç ile birlikte), Kültür Aş, 2012
Evliya Çelebi’nin Dünyası Harita Sergisi, (M.Fatih Can ile birlikte) Kültür Bakanlığı, 2011
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Ahmet UÇAR

1960 İçel(Mersin) İli Mut İlçesi Aşağı Köselerli Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Silvan 
(Diyarbakır) ve Mut’ta okudu. 1977–1978 Öğretim yılında Mersin Öğretmen Lisesini bitirdikten 

  ;karalırya nadarub ısarnos 0891 lülyE 21 .itte maved en’isetlükaF tayihalİ araknA erüs rib arnos
Konya Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi ve 1985 yılında Tarih Bölü-
münü bitirdi. 1988’de aynı üniversitede “Amerikan Misyonerlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1819 
– 1930)” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli eğitim kurumlarında yöneticilik ve öğret-
menlik yaptı. Birçok dergide makaleleri yayınlandı. Ve birçok konferans ve sempozyumda konuş-
macı olarak yer aldı. 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “140 Yıllık Miras: Güney Afrika’da Os-
manlılar” kitabı ile kendisine yılın araştırmacısı ödülü verildi. 140 Yıllık Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar 
(İstanbul, 2000); Milli Mücadeleden 12 Mart’a Konya’da Siyasi Sürgünler (İstanbul,2001, 2006), Aksaray 
(İstanbul, 2003 ), Katran Kazanında Sterilize (İstanbul, 2004), Anadolu’nun En Uzun Yılları: Seferberlik Ta-
rihimiz (İstanbul, 2008), Unutulmayan Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar (İstanbul, 2008, 2009), Temet-
tuat Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Silifke (İstanbul, 2009) kitaplarını yazdı. Şu anda İstanbul Üniversitesi 
Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim dalında doktorasını yapan ve İstanbul Esenler Atışalanı Lisesinde Tarih Öğ-
retmeni olarak binlerce öğrenci yetiştiren Ahmet Uçar; evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Bizim anlayışımızda şehir ve medeniyet kelimeleri eş anlamlıdır. Medeniyet anlayışımızda ise, yöneticiler 
yönettiği yere hâkim olan değil, hadim olan (hizmet eden) şahsiyetlerdir. Bizim kültürümüzde yönetici-

ler her zaman; Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” prensibini hayata geçirmeye çalışmışlar, her 
zaman “kimsesizlerin kimsesi” olmuşlardır. İnsanları etnik ya da dinî kimliklerine göre ayırmayan, yaratılan-

ları yaratandan ötürü seven, ayrısı gayrısı olmayan; “tuz ve ekmek hakkı” diye hiçbir kültürde olmayan bir 
komşuluk hakkını tabii davranış haline getiren bir medeniyetin temsilcilerine de zaten bunlar yaraşmakta-

dır. 

Şehir; küçük bir sahada, büyük nüfus kütlelerinin birlikte bulunduğu, geçimini temin ettiği yerleşim birim-

leridir. Şehir; resmî ve hususi binaları, cadde ve sokakları, park ve eğlence mekânları, çarşı ve pazarları ile 
insana, medenî bir varlık ve değer olduğunu hatırlatan ortak yaşama alanıdır. Biz de çalışmalarımız ve pro-

jelerimizle Esenler’i; kutlu müjdelere muhatap olmuş, medeniyete beşiklik yapmış, verdiği huzur ve sürur ile 
insanları mest etmiş ve “saadet veren şehir” olarak nam salmış İstanbul’umuzun merkezinde konumlandır-

mak, onun ana gövdesi içinde yer bulabilen bir konuma yükseltmek için gayret gösteriyoruz. 

Esenler için birçok sosyal ve kentsel projeler gerçekleştirdik. “Değişimin Sembolü Dörtyol”, “Esenler Beledi-
yesi Spor Kompleksi” ve “Güzel Esenler” gibi kentsel projeler yanında; “365 Gün 365 Çocuk”, “Eve Teslim” ve 
“Alo İftar”, “Konu Komşu İftardayız”, “Kardeş Aile”, “Kimsesizlerin Kimi”, “Yalnız Değilsiniz”, “Yetimlerle Dayanış-

ma”, “Askıda Ekmek Var”, “% 100 Hayat”, “Çorba Çeşmeleri Projesi”, “Esenlik Hijyen Projesi” “Cenaze Yakınlarına 
Yardım”, “Sağlık Yardımları” gibi birçok sosyal proje ile Esenlerlilerin hizmetine koştuk. “Esenler Aile Yaşam 
ve Danışma Merkezi”, “Esenler Gençlik ve Bilgi Evleri”, “Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi”, “Esenler Be-

lediyesi Kariyer Merkezi”, “Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi”, “Esenler Belediyesi Sanat Evi”, “ESTİM 
Toplumsal İletişim Merkezi”, “Kadını Destekleme ve Mesleki Eğitim Merkezi” gibi kurumlarla hem meslekî 
eğitim, hem de sanat ve kültürel açıdan Esenlerliler’e “gülümseyen ve öğreten” yeni kapılar açtık. 

Günümüzde Esenler, Mübadele ile Yunanistan'dan, Cumhuriyet devrinde de Anadolu'nun birçok şehrinden 
gelen insanlarımızla Türkiye’mizin canlı bir örneğidir. Bu nedenle biz de çeşitli kentlerimize ait şehir ve köy 
derneklerine kendilerini tanıtmak ve kültürlerini yaşatmak için sergi fırsatları sunduk. Onlarla birlikte ortak 
şölenlere imza attık. Hem ekmeğimizi ve ürettiklerimizi bölüştük, hem ufkumuzu zenginleştirdik, hem de 
kardeşliğimizi pekiştirdik. Yüzlerce şehrimiz ve köyümüz kültürü, tarihi, gelenekleri, ürünleri kısacası tüm 
güzellikleri ile yolumuzu aydınlattı, birliğimizi güçlendirdi. 

Bütün bunları yaparken doğal olarak içinde yaşadığımız Esenlerimiz’in tarihini de ihmal edemezdik. 1489’da 
birinde 136, diğerinde 172 kişinin yaşadığı Litros ve Avas köylerinin bu gün nasıl olup da 464.557 nüfuslu 
büyük bir şehir haline geldiğini, hangi acı tatlı hatıralar yaşadıklarını, hangi tarihsel süreçten geçtiklerini; 
konularında uzman iki değerli arkadaşımız, bizim bu düşüncelerimiz üzerine kaleme aldılar. Başbakanlık 
Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri yanında Yabancı Arşivler ve Özel Arşivlerin de kullanıldığı bu çalışma ile 
Esenler’in beş buçuk asırlık tarihi ilk kez gün yüzüne çıkarılmış oldu. Bu çalışma önemli bir boşluğu doldura-

caktır. Kültürel alandaki çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir. 

Ben bu çalışmayı hazırlayan ve ikisi de Esenlerli olan değerli tarih uzmanları Ahmet UÇAR ve Fatih GÜLDAL 
beyefendilere ve emeği geçen diğer tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz dereyi tepeye akıtan, ge-

mileri karadan yürüten bir milletin çocukları olarak önümüze çıkan tüm engel ve tuzakları aşmasını biliriz. 
Mevla yar ve yardımcımız olsun.

     

  M. Tevfik GÖKSU 

 Esenler Belediye Başkanı

TA
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İstanbul, kadim tarihi, eşi benzeri olmayan medeniyet birikimi ile hala üzerinde çalışılması gereken bir şehir 

olarak önemini korumaktadır. Açık hava müzesini andıran Suriçi, Galata, Eyüp ve Üsküdar bölgeleri, bünye-

sinde şehir tarihçileri için bitmek tükenmek bilmeyen hazineler ihtiva etmektedir. Ülkemizde her geçen gün 

gelişen şehir tarihi araştırmaları binlerce yıllık bir geçmişi olan İstanbul hakkında yeni bulgulara ulaşma-

mıza, şehrin karanlıkta kalan bazı dönemlerinin aydınlatılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede 

nispeten hakkında daha az araştırmaların yapıldığı Suriçi ve Bilad-ı selase olarak ifade edilen Eyüp, Galata 

ve Üsküdar dışındaki yerleşim yerlerinin, bilhassa İstanbul’un batı tarafının tarihi hakkında bilgilerimizin 

yetersiz olduğu görülmektedir. Oysa şehrin bu kısmı her ne kadar merkezi bir konumda olmasa da Suriçi 

İstanbul’u için hayati önem taşıyan iaşe ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı yerdi.  Ayrıca kentin 

Batı ile olan ulaşım güzergâhı üzerinde olması, orduların sefere çıkarken son konaklama yerlerinin buralarda 

bulunması bölgenin önemini artıran diğer özelliklerdir.

Bu hususlar dikkate alındığında bugüne kadar hakkında hiçbir çalışma yapılmayan Esenler bölgesi sahip 

olduğu tarihi önemine binaen ciddi bir araştırmayı hak ediyordu. Bugünkü Esenler ilçesinin bulunduğu 

alanda Osmanlı Devleti devrinde Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı)  adında iki küçük köy bulunmaktaydı. Bu 

köyler hem Bizans hem de Osmanlı devirlerinde yazın ziyaret edilen sayfiye yerleri ayrıca bazı askeri birim-

lerin bulunduğu önemli bir askeri yerleşim alanıydı. Osmanlı devrinde, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 

hizmetinde olan Davutpaşa’daki askeri unsurlar, Osmanlı ordusunun batı istikametine yapılan seferlerde 

toplanma noktası, ayrıca yine aynı yönden gelen ordunun devlet erkânı tarafından karşılanma alanı olarak 

kullanılmaktaydı. 

Türkçe olarak yazılı neredeyse hiçbir bilginin bulunmadığı bu iki köy hakkında uzun süren bir araştırma 

neticesinde önemli verilere ulaştık. İstanbul’un fethinden itibaren bu köylerin iskanı, istihdamı ile burada 

yaşayan insanların sosyo-ekonomik hayatı ile ilgili arşivlerden ve özellikle Yunanca kaynaklardan elde et-

tiğimiz bilgilerin; Esenler’in tarihi hafızasının oluşturulmasına, ayrıca 1923 Mübadelesi ile Esenler’e gelen 

mübadillerle ilgili bilgi ve belgelerin derlenmesinin de ilçenin Cumhuriyet devri tarihinin yazımına büyük 

katkı sağladığı söylenebilir.

Bu çalışma yapılırken kitabımıza katkısını esirgemeyen bazı kurum ve şahısları burada anmadan geçeme-

yiz.  Başta Esenler Belediyesi Kültür Müdürü Ali Çolak Beyefendi’ye,  kütüphanelerinden istifade etmemize 

imkân sağlayan Fener Rum Patrikhanesi’ne, Yunanistan’dan birçok kaynağa ulaşmamıza yardım eden Pas-

halis Valsamidis’e, Yunanca belgelerin tercümesindeki yardımlarından dolayı Hristo Fotiyades, Viktoria Naçi 

ve Sevastos Hacıdimitriou’ya, Cumhuriyet dönemi Esenler’i için muazzam bir fotoğraf arşivi oluşturan ve bu 

arşivden istifade etmemize yardım eden Eski Atışalanı Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne 

ve dernek başkanı Mümin Turan Beyefendi’ye, kurum arşivinden yararlanmamıza müsaade eden İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim (KUDEP) Müdürü Murat Tuncay Beyefendi’ye, 

Esenler’in ulaşım tarihi konusunda yaptığı katkıdan dolayı Akın Kurtoğlu Beyefendi’ye teşekkür ederiz. 

Umarız iyi ve istifadeye medar bir çalışma olmuştur.

 Fatih GÜLDAL/ Ahmet UÇAR

Ö
N
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Esenler ilçesi, eski adlarıyla Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) olan iki köyden ibarettir. İlçe 1939 yılında Esenler adını 

alana kadar bu isimlerle anılmaktaydı. İstanbul’un sur dışında kalan bu küçük iki köyüyle ilgili bilgilerimiz çok yeter-

sizdir. Şehrin fethinden önce burada nasıl bir yerleşim vardı bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu köylerle ilgili ilk bilgilere 

15. yüzyılın sonlarına doğru tutulmuş kayıtlarda rastlamaktayız. Tarım ve hayvancılıkla geçinen insanların yaşadığı bu iki 

küçük köy, coğrafi durumunun verdiği bazı avantajlarla askeri anlamda çok önemli bir mevkiye sahip olmuştur. Gerek 

Bizanslılar gerek Osmanlılar bu bölgede birçok askeri yapı meydana getirmiş aynı zamanda Litros ve Avas köyleri sayfiye 

yeri olmaları sebebiyle birçok devlet adamının sık uğradığı bir bölge olmuştur. 

Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi’nin uhdesinde olan Davutpaşa Yerleşkesi’nin bulunduğu alan Osmanlı ordusunun ba-

tıya yapılan seferlerinde padişahların orduyu yolcu ettikleri ve yine seferden dönen ordunun sultan tarafından karşı-

landığı bir bölgeydi. Bu sebeple burada XV. yüzyıldan itibaren birçok askeri tesis inşa edilmiş, 1827 yılında da Sultan II. 

Mahmud tarafından yaptırılan ve bugün büyük bir kısmı hala ayakta olan, Davutpaşa Kışlası bina edilmiştir. 

Bölge aynı zamanda Osmanlı elçilerinin ve devlet adamlarının İstanbul’dan ayrılırken ya da şehre girerken konakladıkları 

bir menzil hüviyetindeydi. Ayrıca bölgenin sayfiye yeri olması sebebiyle zengin İstanbulluların gezintiye geldikleri, bün-

yesinde ormanlık alanları barındırmasından dolayı da Osmanlı padişahlarının avlandıkları bir yer olarak bilinmektedir. Bu 

sebeple Esenler bölgesi hakkında yapılacak her türden çalışma şehir tarihçiliği açısından büyük bir önem arz etmektedir.  

Çalışmamızı hazırlarken yararlanılan yazılı kaynakları kabaca Osmanlıca ve Yunanca olmak üzere ikiye ayırmak müm-

kündür. Ayrıca, sözlü tarih kapsamında, ilçe bünyesinde ikamet eden mübadil ailelerle yapılan görüşmeler de çalışma-

nın içeriğine farklı bir zenginlik katmıştır. Esenler’i oluşturan Litros ve Avas köyleri ile ilgili en eski bilgilere 1498 tarihli 
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bir defterde rastlamaktayız. Daha o tarihte bu iki köyde yaşayan insanların tamamının adının kaydedildiği, tahrir 

defterlerine göre daha ayrıntılı tutulmuş bu defter ilçenin demografik yapısının takip edilmesi açısından muazzam 

bilgiler vermektedir. Bundan başka kadı sicilleri olarak adlandırılan ve bir bölgedeki sosyal, ekonomik, adli başta 

olmak üzere birçok konuda ayrıntılı bilgiler bulabileceğimiz mahkeme kayıtlarında Litros ve Avas ile ilgili mühim 

bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgeler tespit edilerek çalışmada kullanılmıştır. 

Bu belgelerde özellikle bölgedeki eğitim hayatının durumu ve 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında bu iki köyün 

nüfusunun miktarı konusunda mühim verilere ulaşılmıştır. Litros’ta bulunan bir Rum okulunun çizimlerinin bu arşiv-

den çıkması da diğer sevindirici bir keşiftir.  

Cumhuriyet devri Esenler’inin idari, sosyal ve ekonomik tarihi hakkında Türkçe yazılmış kaynak yok denecek kadar 

azdır. Bu döneme ait kuşkusuz ilk ve en mühim kaynak çoğunluğunu Lozan Mübadili ailelerin oluşturduğu Esen-

ler’deki insanların bu büyük nüfus değişimi sırasında kendilerine verilen ve Yunanistan’daki mal varlıklarını ve sosyal 

durumlarını öğrenmemize yarayan tasfiye talepnameleridir. Ankara’da Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan 

bu belgelerde mübadeleyle Esenler’e gelen ailelerin Selanik ve Kavala’daki mülk ve gayri mülkleri, meslekleri, hangi 

köylerden geldikleri, ne kadar mallarına el konulduğu gibi birçok bilgiye rastlamak mümkündür. Çalışmamızı hazır-

larken tasfiye talepnamelerinde geldikleri yer olarak Litros ve Avas köyleri yazılmış mübadillerin evrakları incelen-

miştir. Esenler’e gelen fakat tasfiye talepnamelerinde yerleştirildikleri yer hanesi boş bırakılan mübadillerin belgeleri 

araştırmanın dışında tutulmuştur. Bununla birlikte evraklarında geldikleri yer hanesinin boş bırakıldığı halde yüz 

yüze yapılan görüşmelerle Esenler’e geldikleri anlaşılan bazı ailelerin belgeleri de çalışmaya dahil edilmiştir. Mübadil 

ailelerin çocukları ve torunlarının birçoğu ile görüşülmüş ve onlardan Esenler’in 1930’lu yıllardan günümüze kadar 

olan sosyal durumu hakkında kıymetli bilgiler alınmıştır. 

Osmanlıca kaynaklardan başka çalışmamızda kullandığımız en mühim belgeler Yunanca yazılmış, makale ve kitap-

lardan oluşmaktadır. Avas ve Litros’un Osmanlı devrinde Rumların yaşadıkları köyler olması ve “millet sistemi” çer-

çevesinde bölge halkının dini ve bazı hukuki konularda Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı oldukları bilinmektedir. Bu 

köylerde yaşayan insanların bazı kayıtları patrikhane bünyesinde faaliyet gösteren metropolitlik arşivlerinde bu-

lunmaktaydı. Litros ve Avas kiliseleri İstanbul’un Avrupa yakasındaki diğer kiliseler gibi Derkon/Tarabya Metropo-

litliğine bağlıydı. Dolayısıyla bu iki köy hakkında başta vaftiz belgeleri olmak üzere köyün kilisesi ve okulları ile ilgili 

mühim bilgilere metropolitlik arşivinden ulaşılabilirdi. Fakat Derkon Metropolitliğinin 6-7 Eylül olaylarında yanması 

nedeniyle arşivleri yok olmuştur. Dolayısıyla metropolitlikle yaptığımız görüşmelerden bir netice elde edilememiş-

tir. Bunun yanında tarihi önemi büyük birçok eserin muhafaza edildiği Fener Rum Patrikhanesi Kütüphanesi’nde 

bulunan, ayrıca Yunanistan’daki bazı üniversitelerde yer alan çalışmalardan istifade edilerek bu eksiklik giderilmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda Dimitrios Kalemis’in Derkon köyleri’nin sosyal tarihi ile ilgili çalışması, İstanbullu bir Rum 

olan tarihçi Manuel Gedeon (1851-1943)’un sur dışındaki köylerle ilgili yazdıkları, Avas ve Litros gibi iki küçük köyün 

tarihi açısından çok kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. Yine 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın ortalarına kadar Derkon 

Metropolitliği ile ilgili yapılan bütün çalışmaları gözden geçiren ve gerçekten de İstanbul tarihi açısından çok önemli 

eserler ortaya koyan, bir dönem Türk milli futbol takımının da doktorluğunu yapmış Akilas Millas’ın çalışmaları bizim 

için yol gösterici kaynaklardan bir diğeri olmuştur.

Esenler, yakın zamanlara kadar, alt yapısındaki eksiklikler, aldığı yoğun göç nedeniyle yaşadığı sıkıntılarla anılan bir 

bölgeydi. Aldığı göçle çok hızlı bir şekilde büyüyen bölgenin nüfusu bugün beş yüz bine yaklaşmıştır. 1994 yılında 

ilçe olmasıyla birlikte mevcut alt yapı eksiklikleri uzun süren çabalarla giderilmeye çalışılmıştır. Bugün İstanbul’un 

en kalabalık ve kozmopolit ilçelerinden biri olan Esenler, doksanlı yıllardaki sorunlarından uzak, yerel yönetimlerin 

yaptığı çalışmalarla birçok sıkıntısını giderme ve modern bir ilçe olma yolunda hızla ilerlemektedir. 

G
İR
İŞ
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Litros ve Avas Köylerinin Tarihi
I.Bölüm I.Bölüm 
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Mevcut Yunanca kaynaklarda Litros 
Köyü’nün geçmişi ile ilgili bilgiler ol-
dukça sınırlıdır. Bir söylentiye göre, Lit-

ros Köyü, Hıristiyanlığı kabul eden ve 
çevre köylerde yaşayan halkın etkisi ile 
zamanla Yunanlılaşan Çingeneler tara-

fından kurulmuştur. Hekim August J. 
Mordtmann’ın  “Esquisse Topogfaphique 
de Constantinopole” adlı kitabında Litre 
adını taşıyan bu köyün Bizans devrinde 
Arete olarak bilinen yer olduğu söylen-

mektedir. Köyü ziyaret eden Mordtmann 
bölgenin susuzluktan muzdarip olduğu-

nu ve buradan denizin bile görünmedi-
ğini not etmektedir.8

Faziletler9 anlamına gelen Arete (Are-

tai) tepesinde Bizans İmparatorlarının 
ikamet ettikleri bilinmektedir. Nitekim 
İmparator Romen Diyojen 1068-70 yıl-
larında burada görkemli bir saray inşa 

ettirmiştir. 1081 yılında Kommenoslar 
İstanbul’u Latinlerden kurtarmak için 
burada bir süre kalmışlardır.10 Aynı konu 
Bizans İmparatoru Alexi Komnenos’un 
kızı Anna Komnena’nın “Alexiad” adlı 
eserinde de geçer. Ona göre Aretas adlı 
bu yer ovadan yüksektedir ve aşağısın-

da durup da ona bakanlara bir tepe imiş 
gibi görünmektedir. Öyle bir tepe ki, 
yanlarında biri güneydeki denize doğru, 
diğeri de doğudaki Byzantion’a doğru 
inen iki küçük vadi uzanmaktadır. Tepe-

nin kuzey ile batı tarafları ise, her türlü 
rüzgâra açık, düz bir yerdir. Anna Kom-

nena sürekli olarak akan, yazın dahi ku-

rumayan, duru, içilir bir su olarak bahset-

tiği ve Haznedar Deresi olduğu sanılan 
bir nehirden söz etmektedir. Yine aynı 
kaynakta bölgenin tümüyle bitki örtü-

sünden yoksun ve ağaçsız olduğu belir-

Litros ve Avas Köylerinin Tarihi

Osmanlı Rum’u, 
Nikolas de Nicolay, 1577.

Hz. İsa Roman 
Diyojen’e taç 
giydirirken.
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tilmekte, ancak buna rağmen havasının güzel oluşu sebebi ile 
İmparator Romanos Diogenes’in burada yazın kısa süreli ola-

rak kaldığı, bu kalışları için de çok gösterişli konutlar yaptırdığı 
bilgisi yer almaktadır.11 Şüphesiz Anna Komnena’nın bahsetti-
ği yer, bugünkü Davutpaşa ve üst kısımlarını içine alan geniş 
bir sahadır.  Onun bahsettiği denize yakın olmayan bu köy- bir 
başka deyişle Litros- Avas’ın batısında, Kalfa’nın güneyinde; sık 
ağaçlı bir ovada, içinden serin suların geçtiği, yazın kalmaya 
çok uygun ve sağlığa çok iyi gelen bir köydür. Muhtemelen de 
İmparatorun burada konutlar yaptırmasından sonra ağaçlık ve 
yeşillik bir yer haline gelmiştir. Buradan başlayıp İstanbul'da 
Edirnekapı surlarına çıkan bir de yol vardır.12 

Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bir habere göre Litros’un adı 
1939 yılı Şubatında Esenler olarak değiştirilmiştir. 13

B) AVAS'IN ADI

Bugünkü Atışalanı’nın yerinde Avas adlı bir köy bulunmakta idi. 
Avas Köyünün adı Osmanlı kaynaklarında Avasu14  ( ), Avas-

ya15,            Gavas16(   ) , ‘Avas17 ( ) , Avaz18 () Kavasköy  
()19 şeklinde yazılırken; Yunanca kaynaklarda da benzer 
söylenişleri ile Avasson (Αβασσον)20, Avason (Αβασον)21 şeklin-

de yazılmaktadır. Bu ifade halk arasında Avasköy/Kavasköy ya 
da Avas şeklinde kısaltılarak yakın bir zamana kadar kullanıl-
maya devam etmiştir. 
Bazı Yunanlı araştırmacılar 11. Yüzyılda yaşamış meşhur Bizans 
tarihçisi Georgios Kedrinos'a dayanarak köyün bulunduğu ala-

nın eski adının iniş anlamına gelen Katasirte (Κατασύρταί) ol-

duğunu da söylemektedirler.22 Buna karşılık diğer bazı Yunanlı 
tarihçiler ise Avas kelimesinin Türkçe kökenli olduğu kanaatinde-

dirler. Onlara göre Avas adı köyün aynı zamanda avcılık yapılan 
bir kır alanı olması nedeni ile “Av” kelimesinden mülhem olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu konuda bir başka görüşe göre Avas adı; gü-

nümüz Türkçesinde de hâlâ kullanılan “Avaz” 
yani “ses, nida”  kelimesinden türetilmiştir.23

Bizans Tarihi Uzmanı Manuel Gedon, Avas 
kelimesinin Aziz Vassos (Αγίου Βάσσου), 
Azize Vassi (η Αγίασ Βασσησ), ya da Vasia-

nou (η Βασιανου) adındaki bir manastırdan 
gelmiş olabileceğini söylemekle birlikte; bu 
yöndeki iddiasını destekleyecek bir kayna-

ğın da olmadığını söylemektedir.24  Avas 
Köyü’nün ismi 1939 yılı Şubat’ında İstanbul 
Valiliğinin teklifi ile Atışalanı olarak değişti-
rilmiştir. 25

C) FETİHTEN CUMHURİYET’E KADAR

LİTROS VE AVAS'IN İDARİ YAPISI

1453 yılında İstanbul’un fethiyle beraber Osmanlı yönetim an-

layışına uygun olarak İstanbul şehrinin idarî yapısı yeniden te-

sis edilmiştir. Şehir ilk olarak; İstanbul, Galata, Eyüp ve Üsküdar 
olmak üzere dört ayrı kadılığa bölünmüştür. İstanbul Kadısı baş 
kadı olması dolayısıyla diğerlerine göre daha üstün bir mev-

kide bulunuyordu. Diğer üç kadılık (Galata, Eyüp ve Üsküdar 
Kadılıkları) “Bilâd-ı Selâse” olarak tek bir isimle de anılıyordu.  

(Litros)

(Davutpaşa)

(Avas)

Merkez, 
Bakırköy, 
Çatalca 
kazalarını 
gösteren 
harita, 
Başbakanlık 
Osmanlı 
Arşivi, Hrt. 
699
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Fetihten hemen sonra Fatih Sultan Mehmed’in emri ile ilk İs-

tanbul kadısı olarak o devrin tanınmış âlimlerinden Hızır Bey 
tayin edilmişti. Hızır Bey, İstanbul’un yönetiminden sorumlu 
olduğu için şehrin ilk Şehremini (Belediye Başkanı) olarak da 
kabul edilmektedir. Bilâd-ı Selâse kapsamına giren kadılıklar 
ise mevleviyet derecesinde sayılmış ve buralara belirli kaza 
yönetimi tecrübesine sahip, yüksek seviyeli âlimler yönetici 
olarak tayin edilmişlerdi. Coğrafî olarak bu dört kadılık şöyle 
taksim edilmişti: Tarihi yarımada yani sur içi İstanbul Kadılığı-
na, sur dışında Beyoğlu’ndan Rumeli Kavağı’na kadar uzanan 
kesim Galata Kadılığına; Şile, Kandıra, Gebze, Karamürsel dâhil 
bütün Anadolu yakasını içine alan bölge Üsküdar Kadılığına; 
bugünkü Esenleri oluşturan Litros ve Avas köylerinin de dâhil 
olduğu, Çatalca ve Silivri’ye kadar olan İstanbul’un Avrupa ya-

kasındaki yerler ise Eyüp (Havâss-ı Refîa/Haslar Kazası) Kadılı-
ğına bağlıydılar.26

Osmanlı belgelerinde “Eyüb Sultan” olarak da zikredilen 

Eyüp; Osmanlı devrinde fonksiyonları açısından her yönü ile 
İstanbul’a bağlı ve muhtaç küçük bir kasaba görünümünde 
olsa da, İstanbul surları önünde şehid olan ve türbesi burada 
bulunan Hz. Peygamber’in sancaktarı Eyüp Sultan (Hz. Hâlid 
Bin Zeyd Ebû Eyyûb El-Ensârî) sebebi ile Müslümanlar için 
çok önemli bir dinî ziyaret merkeziydi. Bu özelliği ile fetihten 
kısa bir süre sonra Eyüp’ün itibarı ve kıymeti artmış, Eyüp bir 
anda yönetim bakımından İstanbul’un Büyük Çekmece’den 
Arnavutköy’e kadar uzanan Rumeli’deki hinterlandını kap-

layan, “Haslar Kazası” olarak da bilinen müstakil ve büyük bir 
kaza merkezi olmuştu.27

Meşhur Seyyahımız Evliya Çelebi (1611- 1682) Eyüp Sultanı an-

latırken “İstanbul’un batı tarafında denizden dokuz mil uzak, 
karadan iki saat geride cennet gibi bir şehirdir. Ancak yine 
arsasında boş bir yer yoktur. Baştan sona mamur ve bakımlı; 
sultan, vezir, devlet adamları ve diğer seçkinlerin yalıları ile 
doludur. Eyüp şehri İstanbul’a bitişiktir, ancak idarî bakımdan 

Tarihi yarımada yani sur içi İstanbul Kadılığı’na, sur dışında Beyoğlu’ndan Rumeli Kavağı’na kadar uzanan ke-
sim Galata Kadılığı’na; Şile, Kandıra, Gebze, Karamürsel dâhil bütün Anadolu yakasını içine alan bölge Üsküdar 
Kadılığı’na; bugünkü Esenleri oluşturan Litros ve Avas köylerinin de dâhil olduğu, Çatalca ve Silivri’ye kadar olan 

İstanbul’un Avrupa yakasındaki yerler ise Eyüp (Havâss-ı Refîa/Haslar Kazası) Kadılığı’na bağlıydılar.

(Litros Köyü)

(Ferhatpaşa Çiftliği)

(Davutpaşa Kışlası)

(Viran Bağ)

(Ayvalıdere Çeşmesi)

(Mandıra)

Litros ve 
Davutpaşa 

Kışlası’nı 
gösteren harita, 

Atatürk Kitaplığı, 
Hrt. 398
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 Nakkaş Sinan Bey’in 
Fatih Sultan Mehmed 
minyatürü
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İstanbul’dan ayrıdır. Fatih Kanunnamesi-
ne göre 500 akçe yıllık vergi geliri olan 
bir mevleviyettir. 700 parça köye hük-

mü geçer. Her birinde birer nâib olan 
26 da nahiyesi vardır”28 ifadelerini kul-
lanır.

Muhtemelen Çelebimiz, sevimli üslubu 
ile Haslar Kazasına bağlı köylerin sayı-
larını biraz abartılı olarak vermiş olma-

lıdır. Çünkü Litros ve Avas’ın nüfusları 
ile ilgili bölümde de ayrıntılı olarak 
ele alacağımız gibi 1498 tarihli tahrir 
defterinde Eyüp’e bağlı köylerin sayısı 
180 olarak verilmiştir. Bu sayının iki asır 
sonra yaklaşık 4 kat daha büyümesi 
pek de mümkün değildir. 
Bahsi geçen İstanbul’un çevresindeki 
bu köylerin çoğu fetihten sonra ku-

rulmakla birlikte iskânları İstanbul’un 
içindeki yerleşim çalışmalarından daha 
önce başlamıştır.  Kaynaklara göre Si-
livri, Çatalca ve Vize’nin çizdiği bir yayın 
içerisinde bulunan bu köylerdeki hal-
kının büyük bir kısmı “ortakçı kulları” 
diye isimlendirilen ve fethedilen ülke-

lerden getirilen köle statüsündeki çift-

çiler idi. Seferlerde, akınlarda ve fetih-

lerde ele geçirilen bu kişilerin devletin 
iskân politikası gereğince sistematik 
olarak İstanbul’un çevresine yerleştiril-
miş ve derhal üretim faaliyetlerine baş-

lamaları sağlanmıştır.  Nitekim devlet o 
bölgede iskân ettiği bu kişilere; ziraat 
yapmaları için başta tohum olmak için, 
çift ve öküz de dağıtmış, ayrıca verdiği 
bu alet ve malzemeleri de onların üzer-

lerine zimmetlemiştir.29 

Şeriyye Sicilleri’ndeki kayıtlardan Lit-

ros ve Avas’ın 16,17, 18. Yüzyılla 19. 
Yüzyılın ortalarına kadar Havâss-ı Refi’a 
(Haslar Kadılığı) olarak bilinen Eyüp 
Kadılığına bağlı olarak idare edildiğini 
biliyoruz. Sicillerdeki bu idarî bağlılık, 
Osmanlı arşiv vesikalarında “Havâss-ı 
Kostantıniyye tevâbi’inden”30, 

“Havâss-ı Aliyye Kazası tevâbi’inden”31, 

“Mahmiye-i Havâss-ı Kostantıniy-

ye müzâfâtından”32, “Havâss-ı Refi’a 
müzâfâtından”33, “Medine-i Ebû 
Eyyûb-i Ensâri Kazasına tâbi”34 şekil-
lerinde de ifade edilmektedir. 1802-
1805 yılındaki Eyüp Şer’iyye Sicilindeki 
bir belgede Litros’tan bahsedilirken, 

Litros Köyü “Havâss-ı Refi’a Kazasına 
muzâfe (bağlı) Çekmece-i Sağîr (Küçük 
Çekmece) Nahiyesine tâbi” şeklinde bir 
ifade ile anlatılmaktadır.35

Osmanlı Devleti’nin reformcu padi-
şahlarından, Sultan II. Mahmud dev-

rinde muhtarlıkların ihdas edilmesi ve 
gerek Müslüman köylerinde gerekse 
gayrimüslim köylerinde birinci muh-

tar (muhtâr-ı evvel) ve ikinci muhtar 
(muhtâr-ı sânî) olmak üzere iki yöne-

ticinin seçilmesi köylerin yönetimine 
yeni bir tarz getirmişti. Bu nedenle 
Litros ve Avas’ın da bundan etkilenme-

mesi düşünülemezdi.  Önceleri Müslü-

man köylerinde imamlar, köyün ya da 
mahallenin hem mülki hem de idarî 
amiri idi. Bu devirde İstanbul kadısın-

dan başlayıp, imam ya da muhtarla-

ra kadar bütün yöneticiler padişahın 
beratıyla tayin olunurlardı. Hristiyan 
nüfusunun hâkim olduğu köylerde ise 
köylerin ya da mahallelerin yönetimi 
papazlara bırakılmıştı. Bu uygulama 
1829'dan sonra kaldırılmış ve imam 
ya da papazların görevlerinin bir kısmı 
muhtarlara devredilmişti.36 

Arşiv vesikalarından anlaşıldığına göre 
Litros ve Avas uzun yıllar idarî olarak 
Haslar (Eyüp) Kazasına bağlı kalmış-

lardı. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat 
Fermanı’nın ilanından sonra idarî yapı-
lanmalarda bazı değişikliklere gidilmiş-

ti. Klasik eyalet teşkilatının dışına çıkı-
larak yeni taşra teşkilatına başlanıldığı, 
bu vesileyle Küçük Çekmece’nin idarî 
statüsünde de bazı değişiklikler oldu-

ğu görülmektedir. Bu değişiklikler do-

layısıyla Litros’un statüsünü de değiş-

tirmiştir. Zamanla Küçük Çekmece’nin 
öneminin artması ve buranın nahiye-

likten kaza statüsüne geçmesiyle, bir 
başka deyişle Litros Köyü’nün bağlı 
olduğu nahiyenin kazaya dönüşmesi 
ile Litros Köyü de buraya bağlanmıştır. 
Küçük Çekmece 1852 yılında Çatalca, 
Büyükçekmece ve Terkos ile birlikte 
Livâ-yı Nevâhî-i Erbaa adıyla Çatalca 
Sancağı’na bağlı bir kaza statüsünü ka-

zanmış ve ardından da İstanbul’dan ay-

rılarak Edirne Eyaletine bağlanmıştı.37

1279 (1862) tarihli bir evraktan an-

laşıldığına göre 1862’de Küçük 

“Gavas Karyesi heyet-i ihtiyâriyesi 2(8)6”

Avas köyü ihtiyar heyeti mührü

“Muhtâr-ı evvel Karye-i Gavas 113(1887)”
Avas köyü muhtarının mührü
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(Avas-Kavas Köy)

(Taş Ocağı)

(Cicos Çiftliği)

(Tekkemer)

(Alipaşa Kemeri)

Avas Köyü’nü 
gösteren harita, 
Atatürk Kitaplığı, 
3167

Eyüp Sultan Camii

İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Çelebi’nin kabir taşı



18

Çekmece’nin idarî durumu bir kez daha değişmiştir. Bu ta-

rihte Silivri Sancağı teşkil edilerek, sancağa bağlı kaza ve 
köylerin de bir listesi yapılmıştır. Bu listeye Küçük Çekmece 
Kazasına bağlı 47 köy kaydedilmiş ve Litros bu listede altın-

cı sırada yer almıştı.38  Küçük Çekmece’ye bağlı köyler yazı-
lırken Avas Köyü ise bu listede yer almamıştır. Çünkü Avas 
Köyü yine arşiv belgelerinden anladığımıza göre “Suyolcu” 
tabir edilen köylerden olduğu için Vize Sancağına bağlı köy-

ler arasında yer almakta idi.39 

Suyolcular, suyollarıyla, maslakların (bentlerden künklerle 
getirilen suyun dağıtım ve kontrolünün yapıldığı yerlerin) 
tamiri ve suların şehrin muhtelif yerlerinde ve evlerdeki çeş-

melerde muntazaman akması işleriyle meşgul olanlar hak-

kında kullanılan bir tabirdir. Bunlar maaşlarını kendi mıntı-
kalarında bulunan bendlerden su alan ev ve hamamlardan 
aylık ve tamir bedelleri ile alırlardı.40 Suyollarının ve tesis-

lerinin korunması için para vakıfları oluşturulmuş, tesislerin 
yakınında bulunan bazı köylere “suyolu kurâsı” adı altında 
suyollarının korunması, bakım ve tamiri için görevler ihdas 
edilmiş ve karşılığında suyolu nazırına ödedikleri “bâd-ı 
hevâ”, “cürm ü cinâyet” ve “resm-i arûse”nin (düğün vergisi-
nin) haricindeki birçok vergiden muaf tutulmuşlardı.41 Avas 

Köyü de bu statüde idi. 

 Bununla birlikte “zecriyye rüsûmu” denilen ve alkollü içe-

ceklerden alınan vergilerden Avas Köyü ahalisi de sorum-

luydu. Nitekim 1808 tarihli bir belgede Vize Sancağına bağlı 
Suyolcu köyleri diye bilinen Kalfa Köy, Belgrad Köyü, Çeteci 
Köyü, Bergos Köyü, Bahçe Köyü, Küçükköy ve Avas Köyünün 
her yıl Ağustos ayı başında ödemek zorunda oldukları zecri-
ye rüsûmunu bu sene ödemedikleri, paranın tahsili için bir 
muhassıl görevlendirileceği, bu kişinin masrafları ve diğer 
sair harcamaların da bu köylerde yaşayanlardan tahsil edi-
leceği bildirilmektedir.42 Yine 1854 tarihli bir başka belgede 
Avas’tan “Suyolu kurâlarından Avas Karyesi” olarak bahse-

dilmektedir.43 Belgelerden anlaşıldığı kadarıyla 19. Yüzyıl 
sonlarına kadar “Suyolcu” köyü olması dolayısıyla Vize San-

cağına bağlı kalan Avas Köyü, daha sonra Litros Köyü gibi 
Küçük Çekmece Kazasına dâhil edilmiştir.  
Tanzimat’ın ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin idarî yapı-
sında yeni arayışlar ve değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 
süreç içerisinde ard arda vilayet nizamnameleri ve talimat-

ları yayınlanmıştır. 1846’da İstanbul, esas olarak Zabtiye Mü-

şirliği tarafından –daha sonra Zabtiye Nezâreti- yönetilmek-

teydi. 1867 yılında yeni bir nizamname çıkarılarak ülkedeki 
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bütün vilayetlerin, sancakların ve kazaların idarî durumu 
yeniden düzenlenmişti. İstanbul yine Zabtiye Müşirliği’nin 
idaresine devredilmişti. Bu arada İstanbul’a bağlı köy, kaza 
ve sancakların idarî yapısı da yeniden düzenlenmişti. Bu 
düzenlemeden Litros da etkilenmişti. Buna göre İstanbul 
Vilayetine bağlı olarak, Dersaadet ve Bilâd-ı Selâse dışında 
kalan Büyük Çekmece (Çekmece-i Kebîr), Küçük Çekmece 
(Çekmece-i Sagîr), Çatalca, Terkos, Berkos (Kemerburgaz) ve 
Suyolu kazalarını içine alan ve Çekmece Sancağı adı verilen 
yeni bir sancak oluşturulmuştu. Bu sebeple Litros Köyü de 
bu idarî yapılanma içerisinde, Çekmece Sancağının Küçük 
Çekmece Kazasına bağlı idi.44

İstanbul’da çağdaş belediyecilik anlayışı Meclis-i Âlî-i 
Tanzîmat kararıyla oluşturulan “Şehremaneti”nin ve Şe-
hir Meclisi’nin kurulmasıyla başlamıştı.  Bu tarihten sonra, 
İstanbul’un idaresinden sorumlu İhtisap Nezareti lağvedi-
lerek yerine Zabtiye Nezareti’ne bağlı Şehremaneti devre-
ye sokulmuştur. 1855 tarihli Şehremaneti Nizamnamesine 
göre Şehremaneti, İstanbul halkının temel ihtiyaç madde-
lerini sağlamak, narhı düzenlemek, yol ve kaldırımları yap-
mak, çarşı ve pazarları denetlemek, kentin temizlik işlerine 
bakmak ve eskiden İhtisap Nezareti’nce toplanmakta olan 
vergileri hazine adına toplamakla yükümlü idi.  1857 yılı ni-
zamnamesine göre İstanbul 14 belediye dairesine ayrılıyor-
du. İlk etapta Altıncı Dâire-i Belediye olarak da adlandırılan 
ve yönetim alanı Beyoğlu–Galata bölgeleri olan belediye 
dairesi çalışmalarına başlamıştı. 
1868 tarihli Dersaâdet İdâre-i Belediye Nizâmnâmesi ile 
İstanbul’da Altıncı Daire dışında diğer dairelerin de kurum-
sallaşması gerçekleştirilmişti. Buna göre Yenikapı, Unkapa-
nı, Süleymaniye bölgeleri Birinci; Fatih bölgesi İkinci; Yedi-
kule bölgesi Üçüncü, Eyüp bölgesi Dördüncü; Kasımpaşa 
bölgesi Beşinci; Kurtuluş, Beyoğlu, Maçka bölgeleri Altıncı; 
Beşiktaş, Şişli bölgeleri Yedinci; Tarabya ve İstinye bölgele-

ri Sekizinci; Büyükdere, Sarıyer ve Rumeli Feneri bölgeleri 
Dokuzuncu; Beykoz bölgesi Onuncu; Çengelköy, Beylerbe-
yi bölgeleri Onbirinci; Üsküdar bölgesi Onikinci; Kadıköy, 
Erenköy, Bostancı bölgeleri Onüçüncü; Adalar bölgesi ise 
Ondördüncü Belediye Dairelerinin görev sahası olarak be-
lirlenmişti.45 İstanbul’da bu düzenleme sonrası Belediye hu-
dutları dışında kalan bazı kaymakamlıklar da bulunmakta 
idi. Şehremanetine mülhak (bağlı) kazalar olarak belirtilen 
bu kaymakamlıklar arasında Küçük Çekmece de vardı.46 Kü-

çük Çekmece Kazası Şehremaneti Nizamnamesi gereğince 
1878’den itibaren Şehremanetine doğrudan bağlı bir san-
cak statüsünde olan Çatalca’ya bağlanmıştı. Devletin her yıl 
yayınladığı salnamelere göre bu devirde Küçük Çekmece 
Kazasında toplam 1.831 erkek nüfus bulunmakta idi.47  

1882 Aralık ayında İstanbul Şehremini Mazhar 
Paşa’nın (2 Nisan 1881 - 21 Eylül 1890 tarih-
leri arasında şehremini idi) başvurusu so-
nucu Avas’ın idarî yapısı da değişmişti. Os-
manlı Arşivinde bulunan 
bir belgeye göre Mazhar 
Paşa, Küçük Çekmece Ka-
zasına tâbi Uskumru, Pethor, 
Zekeriya, Pirinççi, Demirci 
köylerinin Suyolu Nahiyesi-
ne pek yakın, Küçük Çekmece 
kazasına ise çok uzak oldukları 
ve önümüzdeki sene itibariyle 
Küçük Çekmece'den idarî olarak 
ayrılarak Suyolu Nahiyesine bağ-
lanmaları; Suyolu idaresine bağlı 
olan Avas ve Kalfa Köylerinin de 
nahiye merkezine uzak olmaları ve 
Küçük Çekmece’ye yakın olmaları 
dolayısıyla bu köylerin de gelecek 
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Saka, M. De Ferriol, Paris 1714.
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sene itibariyle bu nahiyeden alınarak 
Küçük Çekmece Kazasına bağlanma-

ları istenmiş, yapılan yazışmalar sonu-

cunda; halkın da duruma karşı gelme-

yeceği anlaşıldığından bu değişikliğin 
uygun olacağı kararına varılmıştı.48 

1892 tarihli Devlet-i Aliyye-i Osmâniye 
Salnamesinde Küçük Çekmece Kazası-
na bağlı Litros’un da içerisinde olduğu 
yirmi köy, Avas’ın içerisinde bulundu-

ğu ve yine Küçük Çekmece Kazasına 
tabi Suyolu Nahiyesine bağlı on köy 
bulunmakta idi.49  Bu durumda Avas’ın 
yeniden Suyolcu Nahiyesine, bu na-

hiyenin de Küçük Çekmece Kazasına 
bağlandığı anlaşılmaktadır. 

93 Harbi olarak bilinen 1877-78 
Osmanlı-Rus Savaşında Yeşilköy’e 
kadar ilerleyen Rus birlikleri Küçük 
Çekmece’yi de tahrip etmiş, bu yüzden 
kaza halkı da korkudan evlerini terk 
etmişti. Kaza halkının tamamına yakı-
nı çevre köylere ya da İstanbul’a kaç-

mıştı. Böylece bir hayli önemsizleşen 
Küçük Çekmece, kaza adı olarak var-

lığını devam ettirmekle birlikte hükü-

met konağı ve kaza merkezi Bakırköy’e 
(Makriköy’e) taşınmıştı.50  1910 yılında 
gelindiğinde Küçük Çekmece öne-

mini tamamen kaybetmiş, küçülerek 
nüfusu hayli azalmış bir konumda idi. 
İdarî açıdan da Bakırköy’ün gölgesin-

de kalan kazanın bu tarihte Bakırköy’e 
bağlanması kararı alınmıştı.51 Küçük 
Çekmece’nin Bakırköy’e bağlanma-

sından bir yıl önce Avas Köyüyle ilgili 
olarak Osmanlı Arşivi’nde rastladığımız 
bir belge; Küçük Çekmece Kazası Kay-

makamı Nureddin Edhem’in, bu sıfatla 
imza attığı son evraklardan biri olarak 
dikkatleri çekmekte idi.52

1910’da Bakırköy’ün kaza olmasıyla 
Mahmudbey de bu kazanın nahiyele-

rinden biri olmuştu. Aynı tarihte Litros 
ve Avas köyleri de bu nahiyeye bağlan-

mıştır. Hatta nahiye merkezi olan Kalfa 
köyündeki hükümet binasının kullanı-
lamayacak durumda olması, köyde de 
bu hizmeti verecek vasıflarda bir bina-

nın bulunmaması yüzünden yeni ara-

yışlara gidilmişti. Bu süreçte Litros’ta 
bulunan ve Fransızlar tarafından yap-

tırılan, sonra da tahliye edilen bir bi-
nanın her yönüyle hükümet ve karakol 
binası olarak kullanılmaya uygun ol-
ması, köyün Mahmudbey nahiyesine 
daha yakın olması sebebiyle, nahiye 
merkezinin Litros’a taşınması İstanbul 
Valisi Abdullah Bey tarafından Dâhiliye 
Nezareti’ne yazılan bir yazıyla talep 
edilmiş, 23 Ağustos 1920 tarihinde ge-

len cevabî yazıyla da bu isteğin uygun 
olduğu kararı verilmişti. Bir başka de-

yişle bir süre Mahmudbey Nahiyesinin 
merkezi Litros olmuştu.53
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Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim Hazretleri;
Mahmudbey nahiyesi merkezi ittihaz edilmiş olan Kalfa Köyün-

de hükûmet dâ’iresinin işgal eylediği binanın tahliyesine mec-

buriyet hâsıl olmasına ve karye-i mezkûrede daire-i hükûmet 
ittihazına elverişli başka bina bulunması imkânı olmamasına 
ve Litros Karyesinde Fransızlar tarafından ahiren tahliye edilmiş 
bina her vechile hükûmet ve karakolhâne ittihazına salih ol-
mağla beraber mevki‘an da merkez nahiye ittihazına daha mü-

said bulunmasına mebni zikr olunan Litros karyesine merkez-i 
nahiyenin muvakkaten nakli Makriköy Kaymakamlığı’nın iş‘ârı 
üzerine Encümen-i Vilayetçe de muvafık görüldüğü arz olu-

nur ol bâbda emr u ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 17 
Ağustos sene [1]336 [17 Ağustos 1920]İstanbul Valisi Abdullah

İdâre-i Umûmiye-i Dâhiliye Müdîriyeti
Evrak numarosu: İstanbul 834
Kalem numarosu: 137/1
Tesvîd târîhi: 23 Ağustos [13]36 [23 Ağustos 1920]
Nâzır Reşid Mümtaz Paşa hazretlerine
İstanbul Vâlîsi Abdullah Bey'e
17 Ağustos sene [1]336 tarihli ve 834 numarolu tezkire-i aliy-

yeleri cevabıdır. Makriköy Kazası’na tâbi‘ Mahmudbey nahiyesi 
merkezinin dâ’ire-i hükûmetçe ittihaz edilen binanın tahliyesi 
mecburiyetinde ve elverişli başka bir bina bulunamamasından 
naşi Kalfa köyünden muvakkaten Litros karyesine nakli hak-

kında Encümen-i Daimi-i Vilayetçeittihaz-ı karar edildiğine dair 
olan iş‘âr-ı âlîleri İdare-i Umumiye-i Vilâyât Kanunu’nun fıkra-i 
ahiresi mûcebince ma‘lûmât kabîlinden telakkî edilmişdir ol 
bâbda.

D) OSMANLI DEVRİ KADI SİCİLLERİ’NDE LİTROS VE AVAS

Şer’iyye Sicilleri olarak da bilinen Osmanlı Kadı Sicilleri ait ol-
dukları şehirlerin nüfusları, etnik ve dini durumları, yerleşim 
yerleri ve şekilleri, ev, aile, boşanma, nafaka, çocuk, miras, ve-

raset, giyim–kuşam vb. sosyal hayat şartları ve örnekleri, başta 
alım satımlar, meslekler, mal varlıkları, fiyatlar ve borçlar olmak 
üzere ekonomik hayatları, vakıflar, ibadethaneler, dinî faaliyet-

ler, ihtidâ ve irtidâ vak’aları başta olmak üzere dinî hayatları, 
şahitlik ve vekâlet başta olmak üzere hukukî işleyişleri, okul ve 
öğretim faaliyetleri başta olmak üzere eğitim hayatları hakkın-

da ayrıntılı bilgiler veren en önemli tarihî kaynaklarımızdandır. 
İstanbul ile ilgili kadı sicilleri, İstanbul; Üsküdar, Galata ve Eyüp 
olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Esenler (Litros) ve 
Atışalanı (Avas) Köyleri ile ilgili kadı sicil bilgileri çoğunlukla o 
devirde bu iki köyün bağlı olduğu Eyüp Kadılığı sicilleri arasın-

da yer almaktadır. Bu iki köyde genelde gayr-ı Müslimler (Rum-

lar) yaşadığı için de sicillerde gayrimüslim erkekler için “zimmî” 
ve “Nasrânî”, kadınlar içinse “Nasrâniyye” tabiri kullanılmakta-

dır.  Kadı Sicillerinde Litros ve Avas ile ilgili belgeler daha çok 
bu iki köyün Osmanlı yönetimi ile ilişkileri, ekonomik, sosyal ve 

ticarî durumları ile ilgili çok mühim bilgiler vermektedir. 
Eyüp Kadılığı Defterlerinde Litros Köyü’nün adı “Litroz” olarak 
kaydedilmiştir.54  Bu bağlamda ilk dikkati çeken belge 1619 ta-

rihli bir vasîlik belgesidir. Bu belgeye göre 1619 yılında kadılık-

ça yapılan tahkikat sonucu Litros Köyü sakinlerinden olup bir 
süre önce hayatını kaybeden Niko oğlu Basiko’nun; Arago ve 
Balaso adlı iki küçük çocuğunun korunması ve babalarından 
kalan malların muhafazası için onlara bir vasî tayini gerekmek-

tedir. Çünkü Osmanlı Devleti kimsesizlerin ve yetimlerin hak ve 
hukukunu korumakla yükümlüdür. Hemen bir vasî (koruyucu) 
tayini için araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucu ço-

cukların akrabalarından Yani oğlu Emkine adlı şahsın bu görev 
için uygun olduğu anlaşılmış ve şahsın kendisinin de kabul et-

mesiyle bu iki yetim çocuğun vasîlikleri ve mallarının tasarruf 
hakkı çocuklar reşid oluncaya kadar ona verilmişti.  Bu mua-

meleye Abdullah oğlu Ali, Dimo oğlu Andriye, Hristatli oğlu 
Ergiri, Kika oğlu Manol, Kini oğlu Mihal, İstemad oğlu Dimitri 
de şahit olarak imza atmışlardı.55  Ancak Yani oğlu Emkine’ye 
verilen bu vasîlik, çocukların her türlü mal varlıklarını kendi ar-

zusu istikametinde kullanabileceği anlamına gelmemektedir. 
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Çünkü Osmanlı hukuk sisteminde, İslam hukukunun bir gereği olarak 
kadıların belirlediği vasîler daimi olarak kadı kontrolündedir. Emanet 
aldığı mala ihanet etmesi ve zarar vermesi durumunda vasîlikten az-

ledilmektedirler.56

1619- 1620 tarihli Eyüp Kadı Sicillerinin ortaya koyduğu çok mühim bir 
bilgi de, Rum köyü olarak bilinen Litros’ta o devirde bile sayıları çok az 
olsa da Müslümanların yaşadığı gerçeğidir. Sicillere göre bir belgede 
köy halkından Abdullah oğlu Ali bir vâsilik belgesinde şahit olarak yer 
alırken57, bir diğer belgede Litros Köyü sakinlerinden Abdullah oğlu 
Mehmed’in bir tarafı yola, diğer üç tarafı kireç ocakları ile sınırlı olan 
tahminen beş dönüm bir kıta mülk bağını 1619 tarihinde tüm hakla-

rıyla birlikte Kini oğlu Pasko’ya sattığı görülmektedir.58 Kanaatimizce 
bu iki Müslüman ihtida etmiş Rumlar idi. Çünkü bu tür ihtidaların ka-

yıtları ile ilgili belgelerde Osmanlı yönetimi mühtedilerin baba isimle-

rini “Abdullah” olarak kayıtlara geçirmiştir.59 

Litros’ta ölen bazı zimmîlerin miras bıraktığı malların, eskilerin tabiri ile 
terekesinin yazılı olduğu “Muhallefât Defterlerinin” de mahkeme kayıt-

larına geçtiğini görmekteyiz. Buna göre 1638 yılında ölen Yani oğlu 
Nikola, eşi Yani kızı Eşmine ile üç küçük erkek çocuğu Yanaki, Panayot 
ve Yorgaki ile küçük kızı Asanine’ye; miras olarak ahırı ile birlikte bir 
ev, bir bahçe, bir beygir, iki adet karasığır öküzü, 10 adet sahan, 2 adet 
tencere, 2 adet kebe60, bir adet alaca gömlek, bir adet araba bıraktığı 
görülmektedir. Yine aynı mahkeme kararı ile babaları ölen bu küçük 
çocukların vasîliğine anneleri tayin edilmiştir.61  Bu belgeden köyde 17. 
Yüzyılda öküz ya da at ile çekilen arabaların var olduğu, ulaşım ve taşı-
ma işlerinde bu arabaların da kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Litros Köyü; Osmanlı ordusunun sefer yoluna yakın bir konumda oldu-

ğu için bu köyde yaşayan insanlardan 1661 yılında “sürsat” adı verilen 
bir vergi alınmıştır. Osmanlı kaynaklarında Sürsat, askeri birliklerin ihti-
yacı olan yem, yiyecek ve yakacağı tespit edilen bir fiyat üzerinden te-

min etme faaliyetidir. Bu ihtiyaçların başlıcaları arpa, saman, un, koyun 
eti, yağ, bal ve odundur. Sürsat, askeri birliklerin geçtikleri yollara veya 
konakladıkları yerlere yakın bölgelerden aynî olarak, uzak yerlerden 
nakdî olarak alınmıştır. Olağan dışı bir vergi yükümlülüğü olarak sa-

yılan bu vergi avârız gelirleri içerisine girmiştir. Bir başka deyişle, bu-

radan alınan ayni yardımların karşılığı; daha sonra devlet tarafından 
nakdî olarak ödenmiştir.62 Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın Avusturya 
Seferi öncesi buradan geçen öncü birlikleri için 1661 yılının Ramazan 
ayında Litros Köyünden toplanmak üzere tahrir edilen sürsat vergisi 
miktarları Eyüp mahkeme sicillerine işlenmiştir. Buna göre Litros halkı 
yetmiş bir kile arpa, on kile un, on çeki (2 ton 258 kg.) odun, üç araba 
otluk, yirmi iki kıyye (okka) saman vermiştir.63

Litros Köyü sadece Osmanlı Ordusunun sefer yolu yani askerî menzili64   

üzerinde değil, aynı zamanda devletin resmî haberleşmesinin yapıl-
dığı haberleşme menzili üzerinde bulunan bir köydü. Bu yüzden Os-

manlı Devletinin 17. Yüzyılda Litros Köyü ve aynı güzergâhta bulunan 
diğer köy sakinlerinden beklediği en önemli katkılardan biri de menzil 

1619- 1620 tarihli Eyüp Kadı Sicillerinin ortaya koyduğu çok mühim bir bilgi de, Rum köyü olarak bilinen Litros’ta o 

devirde bile sayıları çok az olsa da Müslümanların yaşadığı gerçeğidir.

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi 3 numaralı sicil, 6a-2

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi 3 numaralı sicil, 11b-5
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beygirleri için yiyecek arpa temin edilmesiydi. Nitekim 1671 tarihin-

de menzil beygirleri zahiresi için ferman olunan ve kadı sicillerine de 
kaydedilen bir listede, Litros ve komşu köyler bu isteğe uygun olarak 
sorumluluklarını yerine getirmişlerdi. Belgeye göre Litros Köyünden 
otuz sekiz kile arpa talep edilmiş ve bu talep karşılanmıştır. Aynı bel-
geye göre Kağıthane, Alibeyköyü, Ayas Ağa, Peruliçe, Safra, Ayastefa-

nos, Cühud Burgos, Soğanlı, Nifoz, Ayapa, Fatrak, Kumburgaz, Anbarlı, 
Makrihor, Kalavri, Papas Bergos, Halkalı gibi yerleşim yerleri de listeye 
dâhil edilmiş olup; bunlardan Cühud Burgos doksan beş kileyle en 
fazla arpayı temin ederken Litros otuz sekiz kile ile ikinci sırada yer 
almıştır.65 Bu belge o devirde Litros Köyü sakinlerinin fazla miktarda 
tahıl ürettiklerini de ortaya koymaktadır.
İstanbul’da Bahçe-i Hassa, Vâdî-i Büzürg, Beşiktaş, Çubuklu, Bali Si-
nan, İskender Paşa, Davut Paşa, Kiremitlik, Halkalı, Haydarpaşa, Fener, 
Mehmet Paşa, Piyale Paşa, Mahmut Paşa, Kandilli, Mandıra-i İrova, Ye-

nikapı, Mandıra-i Miri ve saire yerlerde Hükümdar ailesine ait bahçe ve 
bostanlar bulunmakta idi. Buralarda çalışan acemi oğlanların adları ile 
aldıkları maaşları ve bazı şartları ihtiva eden defterlere mevâcib defteri 
denilmekte idi.66  Bu bahçe ve bostanların gelirleri genelde kurulan 
vakıflar aracılığı ile hayır işlerinde kullanılırdı. Mesela, Yedikule Bostan-

ları için kurulan Hacı Mehmed Ağa Vakfı kendisi için; Yedikule’de Kürk-

çübaşı mescidine su getirilmesi için kuyu kazılması, çıkarılacak sudan 
Hacı Piri Mescidi civarındaki helâlara su verilmesi, kendi vakıf bostan 
ve dükkânlarının tamiri, biraderi merhum Hafız Ahmed Paşa ruhuna 
Kur’ân-ı Kerim ve cüz okunması için çalışan işçilere ve müezzinlere, 
Kur’an-ı Kerim tilavet edenlere vakfiyede miktarı yazılı ödemelerin ya-

pılması gibi fonksiyonlar ifa ediyordu. Vakfın Mütevellisi Ali Beşe idi.67 

Ali Beşe’nin mütevelli olduğu bir başka bostan da Davut Paşa’daki 
bostan idi. Ancak bu bostan Davut Paşa İskelesinden başlayarak Da-

vut Paşa Caddesine kadar uzanan çok geniş bir alanda bulunmakta idi. 
1661’lerde Davut Paşa Bostanı Vakfının Litros Köyü sınırları içinde bazı 
mülk alımı yaptığı görülmektedir. Eyüp Sultan kadı sicillerine göre 
Litros sakinlerinden Angeli oğlu Yorgo adındaki bir zimmî, bu vakfa, 
vakıf temsilcisi Ali Beşe vekâletiyle bir tarafı Hristodoli adlı bir şahsın 
mülküne komşu ve diğer üç tarafı yol ile sınırlı bir dükkân ve ahırını 
istiğlâl yoluyla her bir kuruşu yedişer dirhem olmak üzere toplamda 
yüz riyali kebir kuruşa satmıştır. Aynı şahıs sattığı bu mülkünü daha 
sonra işletmek üzere bir yıllığına bin beş yüz akçeye kiralamıştır.68 As-

lında vakfın bu mülk alımı Litroslu Yorgo’ya yapılmış mühim bir yardım 
ve kredi idi. Çünkü Osmanlı yönetimi “istiğlâl” yolu ile satışları faizsiz 
borç verme yöntemi olarak kullanmıştır. Buna göre borç isteyen birisi 
bir vakfa ya da şahsa giderek istediği kadar borç alıp, bunun karşılığın-

da evini ya da arazisini alacaklıya ipotek etmektedir. Borçlu parayı vakti 
geldiğinde ödeyerek ipoteğini kaldırabilmektedir. Bu süreç içerisinde 
ipotek edilen malın kira geliri alacaklıya aittir. Dolayısıyla borç alan şahıs, 
ipotek ettirdiği ev ya da dükkânında ancak alacaklısına kira ödeyerek 
kalabilmektedir.69

Nitekim 1671 tarihinde menzil beygirleri zahiresi için ferman olunan ve kadı sicillerine de kaydedilen bir listede, 

Litros ve komşu köyler bu isteğe uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmişlerdi. Belgeye göre Litros Köyün-

den otuz sekiz kile arpa talep edilmiş ve bu talep karşılanmıştır.

Eyüb Mahkemesi 19 numaralı sicil, 10a-3

Eyüb Mahkemesi 19 numaralı sicil, 17a-2
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Litros Köyünde “suyolcu” namıyla Saray’ın (Hanedanın) bostan ve bah-

çelerine giden suyollarının bakımı ile meşgul olup muhtelif vergilerden 
muaf tutulan bazı kişiler de vardı. Tarifi yapılırsa suyolculuğunun, suyol-
larının yapım, bakım ve onarımı işlerinde çalışan, suyu koruyan, suların 
yerleşim bölgelerine düzenli bir şekilde akışını ve dağıtılmasını sağlayan 
kişilerin yaptığı bir meslek olduğu söylenebilir. M. Zeki Pakalın; Osmanlı 
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğünde suyolcularını, “İstanbul’un su-

yolları ile bunlara bağlı kuruluşların bakımı, onarımı ve işletme işleriyle 
uğraşan kimse” olarak tarif etmektedir.70 Hâlbuki su yolculuğu mesleği; 
sadece İstanbul ile ilgili olmayıp, kaldırımcılık, köprücülük, gemicilik, 
taşçılık, lağımcılık vb. bölümleri ile Osmanlı Devletinin bütün bölgele-

rinde aktif olan bir meslek idi.71 1666 yılında Litros Köyünde yaşayan 
ve muhtemelen köyün o devirdeki yöneticileri konumunda olan Yani 
oğlu Dimitri, Yani oğlu Panayot ve Hristo oğlu Kosta adlı kişiler köyle-

rinde ikamet eden Aleksandra oğlu Polihroni adlı şahsı diğer köylüler 
ile birlikte, cizye ve avârız vergisi vermekten kaçındığı için Eyüp Kadı-
lığına şikayet etmişlerdi. Bunun üzerine mahkemeye giderek savun-

masını yapan Polihroni kendisinin suyollarına bedelsiz hizmet eden 
suyolcularından olduğunu,  bu vesileyle berât-ı şerîf ile vergiden muaf 
tutulduğunu söyleyip berâtı da mahkemeye sununca şikâyet dikkate 
alınmamış ve dava da düşmüştü. Çünkü suyolculardan bu tür vergiler 
alınmıyordu.72

Litros Köyü gayrimüslim olduğu için cizye vergisi köyün hayatında 
önemli bir yere sahipti. Bilindiği gibi Osmanlı toplum yapısı İslam Hu-

kukuna göre şekillenmiştir. Yönetilenler Müslimler ve gayrimüslimler 
olmak üzere ikiye ayrılmakta idi. Osmanlı hukukunda gayrimüslimlerle 
ilgili düzenlemeler ise İslam’daki “zimmet” hukuku çerçevesinde şekil-
lenmiştir. Buna göre gayrimüslimler; kendilerine sağlanan emniyet ve 
himayeye, can güvenliği ve askerlik muafiyetine karşılık devlete “ciz-

ye vergisi” vermekle yükümlü kılınmışlardı. Onun için bu vergi sağlık 
olarak da isimlendirilmiştir. Ayrıca bu vergi gayrimüslim tebaanın ye-

tişkin erkeklerinden alındığı için baş vergisi olarak da adlandırılmıştır. 

Litros Köyünde “suyolcu” namıyla Saray’ın (Hanedanın) bostan ve bahçelerine giden suyollarının bakımı ile meşgul 

olup muhtelif vergilerden muaf tutulan bazı kişiler de vardı. 

Yemeni dükkanı

Eyüb Mahkemesi 19 numaralı sicil, 91a

Eyüb Mahkemesi 19 numaralı sicil, 92b-3
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Bu gayrimüslimlerden, Müslümanlardan farklı olarak alınan 
tek vergidir. Cizye vergisi hasta, sakat, işsiz ve din adamı olma-

yan 14-75 yaş arasındaki faal, en az 300 akçelik menkul mala 
sahip bütün gayrimüslim erkeklerden alınmakta idi. Ancak 
bu vergi alınırken vergi verecek kişiler, iktisadî durumları dik-

kate alınarak zengin (âlâ), orta (evsat) ve fakir (ednâ) olmak 
üzere üç sınıfa ayrılmışlardı. Ortalama yıllık olarak âlâdan 48, 
evsâttan 24, ednâdan 12 akçe cizye alınırdı. Bununla birlikte 
Osmanlı Devletinin her tarafında cizye miktarı farklılık gös-

termekteydi. Fakat genel olarak, kırsal alanlarda, köylü hane-

sinin reisi, bütün ev halkı için tek bir cizye ödemiştir. Zaman 
zaman miktar ve toplanmasında değişiklikler de yapılan cizye 
vergisi 1856 Islahat Fermanı ile yürürlükten kaldırılmış, yerine 
“bedel-i askerî” adı altında başka bir vergi alınmaya başlan-

mıştı.73

Litros Köylüleri de düzenli olarak cizyelerini ödemişlerdir. Hat-

ta 1670’lerde Litros’ta yaşayan bazı zimmîler sebepsiz yere 
cizyelerini ödemeyince, diğer köylüler tarafından Eyüp Kadılı-
ğına şikâyet edilmişler ve mahkemelik olmuşlardır. Bu devirde 
köylülerden kişi başı 10 kuruşluk vergi alınmaktadır. Bu da on-

ların ednâ (fakir)  sınıfından olduğunu göstermektedir. Bu va-

ziyette bazı köylülerin cizye ödememesi onların yükünü art-

tıracaktır. Onlar da bu durumda mahkemeye başvurarak, köy 
ahalisinden Aleksandra ve oğlu Panayot’un üzerlerine düşen 
vergiyi vermedikleri bildirmişlerdir. Bunun üzerine mahkeme-

ye çağrılan şahıslar hadisenin doğruluğunu kabul etmiş ve 
borçları olan yirmi kuruşu ödeyeceklerini beyan etmişlerdir.74

Eyüp Kadı Sicillerinde alacak verecek davalarıyla ilgili olarak 
çok sayıda kayıt bulunmaktadır. Bu konuda Litros’ta yaşanmış 
olan bir dava da dikkati çekmektedir. 

Dava, alacaklı bir şahsın, yanında çalıştığı bir kişiden on yılı 
aşkın bir süredir ücretini alamadığını iddia etmesiyle açılmış-

tır.  Litros Köyü sakini olan Yuvan oğlu Karaca adlı bu şahıs; 
davayı açtığı tarihten - 1663’lerden-  on bir sene önce ziraat 
işleri için Tano oğlu Hıristo adlı bir şahsın yanında bir sene ça-

lıştığını, ancak alacağı olan beş bin üç yüz akçeyi iş sahibin-

den bir türlü alamadığını iddia etmiş ve mahkemeden hak-

larının alınmasını istemiştir. Bunun üzerine mahkeme Hıristo 
adlı şahsa durumu sorup, Karaca’nın ücretini ödememesinin 
sebeplerini suâl etmiştir. Bunun üzerine Hıristo da, şikâyetçi 
Karaca’nın yanında çalıştığını, bu ücreti hak ettiğini, kendisi-
nin ona bir süre borçlu kaldığını, ancak söz konusu parayı Ka-

raca ile birlikte üçünün birlikte olduğu bir mecliste, Karaca’nın 
isteği üzerine Palmino adlı bir başka şahsa verdiğini, yani 
borcunu ödediğini ileri sürmüştür. Davalı Hıristo bununla da 
kalmayarak; köy halkından İtordo oğlu Nerdo Yazıcı ile Yorgi 
oğlu Angelo adlı şahısları de yanında getirerek, bu şahitlerin 
gözleri önünde Litros Köyü Meyhane Kapısı yanında Palmino 
adlı şahsa beş bin üç yüz akçeyi verdiğini ispatlamış ve dava 
da böylece düşmüştür.75  Bu belgeden de anlaşılacağı üzere o 
devirde köyde ziraatçilik faaliyetleri oldukça yaygındır. Ayrıca 
köyün bir de meyhanesi vardır.  

Eyüb Mahkemesi 49 numaralı sicil, 26a-1

Eyüb Mahkemesi 49 numaralı sicil, 35a-3
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Sicillerde alacak verecek meseleleriyle il-
gili müslim ve gayrimüslimlerin arasında 
yaşanan davalar da yer almaktadır.  Bu-

nun bir örneği de Todori oğlu Yamandi 
adlı bir Litroslu ile onun para aldığı Bos-

tancı Süleyman arasında yaşanmıştır. 

1670 tarihli bu davanın zabıtlarına göre, 
Todori oğlu Yamandi adlı Litroslu bir şa-

hıs hasbahçe bostancılarından Mehmed 
oğlu Süleyman adlı bir Müslüman kişi-
den beş yüz adet esedî kuruş76 borç almış 
ancak bu parayı ödeyemeden ölmüştür. 
Bunun üzerine Süleyman Bey alacağının 
karşılığında ölen kişinin çocuklarından 
kırk beş kuruşluk bir beygir, seksen ku-

ruşluk bir cariye ve doksan kuruşa erkek 
bir hizmetçi ile değeri yedi bin akçelik 
Litros’ta bir tarafı Kominos adlı zimmînin 
mülkü, diğer bir tarafı Kasap Nikola mül-
kü ve diğer iki tarafı da yol ile sınırlı bir 
ahırın ve karşısındaki bakkal dükkânın 
yarısını almıştır. Ancak buna Yamandi’nin 
varisleri razı olmamıştır. Aralarındaki ni-
zanın büyümesi üzerine mahkemenin 
de araya girmesi ile karşılıklı olarak ko-

nuşularak, varisler tarafından Süleyman 
Bey’e yedi bin beş yüz akçe verilip, onun 
ahır ve bakkal dükkânındaki haklarından 
vaz geçmesi sağlamıştır. Netice olarak, 
esedî kuruş, gulâm, cariye, ahır ve bakkal 

dükkânları ile ilgili, iki taraf arasında bir 
mesele kalmamıştır.77 Bu belgeden köy 
halkının hayvancılık yaptığı, Yamandi’nin 
zengin bir kimse olup, hizmetçileri hatta 
kölesi olduğu, köydeki bakkal dükkânını 
işlettiği anlaşılmaktadır. 
Litros’ta yaşayan zimmîlerin bazıla-

rı mahkemelerdeki çeşitli davaları için 
vekâleten kendilerini savunmaları ve 
işlerini takip etmeleri için Müslüman 
ahaliden birileriyle anlaştıkları da gö-

rülmektedir. Nitekim 1670’lerde Dergo 
oğlu Angeli adlı Litros sakini şahıs çeşit-

li işleri ve davalarını takip etmek üzere 
Mehmed Çavuş adlı bir kişiyi kendisine 
vekil tayin ettiğini mahkeme önünde 
zapta geçirtmiştir.78 Bu durum Angeli’nin 
Mehmed Çavuş’un konumundan fayda-

lanmak istediği şeklinde yorumlanabile-

ceği gibi, haklar konusunda iki toplum 
arasındaki güven duygusunu gösterme-

si açısından da çok önemlidir. Zaten çok 
sık görülen iki tarafın birbirlerinden borç 
alma ve borç verme faaliyetleri de arada-

ki müsbet alakanın dışa yansımalarıdır. 
Buna rağmen zaman zaman problemler 
de yaşanmıştır.

1670 tarihli bir belgeden Litros’taki 
zimmîlerin para vakıfları ile olan müna-

sebetlerinde bazen usulsüzlüklere baş-

Mehter takımı

Eyüb Mahkemesi 74 numaralı sicil, 81b-2

Eyüb Mahkemesi 82 numaralı sicil, 5b-3
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vurdukları, zaman zaman vakıf mütevellilerinin de bu işlere 
alet olduğu görülmüştür. Buna göre Dergo oğlu Angeli adlı 
şahıs Litros’ta bir tarafı Bostanî Hasan Bey mülküne ve diğer 
üç tarafı yol ile komşu olan iki tahtani oda, küçük bir ev ile 
üzerinde bir bakkal dükkânında oluşan mülkünü Kiremitçi 
Süleyman Çelebi Vakfına istiğlâl yoluyla satmış ve akabinde 
bu mülkleri vakıftan geri kiralamıştır. İlerleyen zamanlarda 
vakfa olan borcu iki yüz otuz sekiz esedî kuruşu bulmuş, an-

cak bu borcunu maddi durumu yetersiz olması yüzünden 
ödeyememiştir. Akabinde daha önce sattığı mülkünü, Vakıf 
Mütevellisi ile işbirliği yaparak; aynı vakfa 350 kuruşa ikinci 
kez satmıştır. Bu paranın 238 kuruşunu eski borcuyla takas 
edip, kalan yüz on iki kuruşun doksan kuruşunu Davut Paşa 
Bahçesi Vakfına olan borcunun ödenmesi için vakıf müte-

vellisini vekil kılmış, kalan on iki kuruşu da vakıftan aldığını 
söylemiştir. Ancak henüz eski borçlarını ödemediği ve rehin 
mülkünü kullanma hakkına sahip olmadığı anlaşılınca ikinci 
satışın geçersiz olduğu kararı alınmıştı. Dergo’nun eski sa-

tıştan olan borçlarını ödeyeceğini beyan etmesi üzerine de 
dava sonuçlanmıştır.79

Karşılıklı alacak davalarının sonuçlandırılmasında Osmanlı 
mahkemeleri daha ziyade sulh yolunun sağlanmasını amaç-

layarak ve tembih etme yöntemini kullanmışlardı. Nitekim 
Litros Köyü sakinlerinden Ligori oğlu Apostol adlı şahıs Da-

vut Paşa Bahçesi bostancılarından Abdullah oğlu Mehmet 
Bey adlı kişiden vaktinde on sekiz buçuk esedî kuruş borç 
almış, ancak bu borcunu çeşitli bahaneler öne sürerek öde-

memiştir. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Mehmet 
Bey, yanında getirdiği şahitlerle olayı mahkemeye aksettir-

miş, bunun üzerine Eyüp Kadısı;  Apostol’un borcunu öde-

mesi için ona tembihte bulunmuştu.80  Bir başka kadı sicili 
kaydında da Litros Köyünde düğün ve sair eğlencelerde 
çalgı çalan “çalıcı mehterler”in vereceği vergilerle ilgilidir. Bu 
kayda göre adı verilen birçok nahiye ve köyde gayrimüslim 
düğünlerinde çalanlardan otuzar akçe, Müslüman düğünle-

rinde çalanlardan yirmişer akçe, nişanlardan yirmişer akçe, 
nekkâre çalanlardan birer esedî, zilli kaba zurnadan birer 
esedî, zimmîlerin paskalya törenlerinde çalanlardan da kişi 
başına onar akçe alınması kararlaştırılmıştır. Bu vergilerin 
padişahın mehter takımının gelirleri arasında olduğu ve do-

layısıyla dikkat edilmesi istenmiştir.81 

Litros’taki insanların çalgıcılık haricinde çarık imali konu-

sunda da çalışmaları olduğu yine kadı sicillerinden anlaşıl-
maktadır. 26 Temmuz-4 Ağustos 1759 tarihli bir hükümde, 
Avlonya Sancağının Premedi kazasına tabi Poskanan Köyü 
ahalisinden Duma, Roso, Kosta, Milo adındaki zimmîlerin 
Üsküdar’da Doğancılar yakınlarında kiraladıkları bir arsa 
üzerinde çarık imalathanesi kurmak ve Üsküdar, Galata, 
Eyüp ve Litros halkına çarık satabilmek için mahkemeye baş-

vurmuşlardır. Mahkemede kendilerine bu konuda izin ver-

miş, İstanbul’daki Çarıkçı esnafının da bunlara karışmaması 
emredilmiştir.82

Eyüb Mahkemesi 82 numaralı sicil, 21a-1

Eyüb Mahkemesi 82 numaralı sicil, 22a-1
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Litros köylülerinden bazılarının 
bunların yanında süt satışından da 

geçimlerini sağladıkları dikkat çek-

mektedir. 22-30 Mart 1767 tarihli 
İstanbul Kadısı ve Yeniçeri Ağası’na 
yazılan hükümde İstanbul’da man-

dıralardan hâsıl olan sütün atlı süt-

çülere ve yoğurt imalathanelerine 
tahsisi ve narhlarının belirlenen 
meblağlardan olması konusunda 
uyarıların yapıldığı, bu ikazlara dik-

kat etmeyenlerin ise cezalandırıla-

cakları bildirilmiştir. Bu meyanda 
Ferhat Paşa ve Litros’ta bulunan 
mandraların da kontrol edilmesi is-

tenmiştir.83

Eyüp Kadı Sicilleri içerisinde bu 
günkü Atışalanı’nın eski adı olan 
Avas Köyü ile ilgili de bazı bilgiler 
bulunmaktadır. Sicillerde adı “Avas-

ya” olarak geçen köydeki Hristiyan 
halk da Litroslular gibi miras, ev ya 
da gayri mülk satışı ve çeşitli hukuki 
meselelerini, Osmanlı mahkeme-

lerinde halletmişlerdir. Ayrıca Avas 
Köyü’nün Osmanlı yönetimi ve va-

kıflarla ilişkileri açısından da Eyüp 
Kadı Sicillerindeki bilgiler önem-

li kaynaklardır. Avas Köyü ile ilgili 
tespit edebildiğimiz ilk belge 1585 
yılına ait olup, Litros’tan biraz daha 
önceki devre aittir. Bu belgede Avas-

ya84 köyündeki Foti oğlu Andriye’nin 
mülk menzilinin bazı bölümlerini 
zevcesi olan Yakomi kızı Eleni’ye sat-

tığı görülmektedir. Mahkemede Va-

sil oğlu Yorgi ile Dimo oğlu Mihal’ın 
şahitlikleri ve Todor oğlu Yani’nin 

vekâletinde bir tarafı Yani Papuççu 
mülküne, bir tarafı Yani kızı Lolota 
mülküne ve diğer iki tarafı yol ile 
sınırlanmış ikisi altta, ikisi üstte dört 
odalı bir ev ve bir çardaktan oluşan 
mülkün; biri alt kat diğeri üstten iki 
kat ile çardağın yarı avlusunu elli bin 
akçeye satmıştır. Daha sonra Andri-
ye kalan malının bazı bölümlerini de 
oğlu Senadino’ya hibe etmiş, oğlu-

nun reşid olmaması nedeniyle de 
onun adına kendisi vasî olarak bu 
emlaki muhafaza altına almıştır.85

Avas’ta yaşayan gayrimüslim hal-
kın nikâh işlemleri ile ilgili bilgilere 
de Eyüp Kadı Sicillerinde rastlamak 
mümkündür. Sicillerden anlaşıldığı-
na göre 1655 yılında Avas Köyün-

den Yani kızı Kasandıra ile Kostantin 
oğlu Aleksi adlı çiftin nikâhları da-

madın vaat ettiği üç bin akçe mehr-i 
müeccel ile kıyılmıştı. Nikâhta 
Kasandıra’nın vekilliğini Meleş oğlu 
Yani yapmış, Yorgi oğlu Nikola ve 
Yani oğlu Yorgi adlı zimmîler şahitlik 
yapmışlardı.86 Bu belgeden anlaşıl-

dığı kadarı ile nikâh merasiminde 
gayrimüslim Rum halkı da İslamî ge-

leneklerden etkilenmiştir. Damadın 
üç bin akçe mehr-i müeccel vermesi 
ve nikâhta gelin yerine vekilinin bu-

lunması bunun çok açık örnekleridir. 
Köyde tuhaf bir hadise de yine aynı 
tarihlerde vuku bulmuştur. Buna 
göre Mora Sancağında Kalavrata Ka-

zasına tabi Visoko adlı köyde oturan 
Yorgi oğlu Aleksi’nin Avas Köyünde 
yaşayan ve bir müddet önce ölen 
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amcası Topa oğlu Dimitri’nin mirasından kendisine düşen payı 
almaya geldiği anlaşılmaktadır. Buna göre Aleksi, amca kızları 
Krosta ve Arhoneyi ile mahkemede, ölen Dimitri’nin karısı La-

loda ile Yorgi oğlu Todor’un huzurunda anlaşmış ve buna göre 
evinden, bağından ve sair metrukâtından hakkına düşen payı 
aldığını ifade etmiştir.87 Bu belge bazı Avaslı Rumların daha XVI. 
Yüzyıl sonlarında bugünkü Yunanistan coğrafyasına gidip, ora-

da iş tuttuğunu ve yerleştiğini göstermektedir.  Yine aynı tarih-

lerde kadı sicillerine yer alan bir başka bilgide Avas Köyü sakin-

lerinden İstemad oğlu Yorgi,  Yani oğlu Nikola, Dimitri oğlu Yorgi, 
Apostol oğlu Manol, Dini oğlu Manol, Andriye oğlu Yorgi, Yani 
oğlu Aleksi, Kosta oğlu Andriye, Aleksi oğlu Androni, Papa oğlu 
Aleksi, Yani oğlu Katavet, Yorgi oğlu Nikola, Todor oğlu İstemad 
ve diğer köy sakinlerinin devlete 600 akçe vergi borçları olduğu-

nu ve bu parayı ödemekte olduklarını bilgisidir. Ancak bu bilgiye 
eklenen bir başka not ile daha sonra bu borcu Vasil oğlu Yorgi 
ve Todor oğlu İstemad’ın köy ahalisi adına ödeyecekleri, bunun 
karşılık da köy halkının 1585 yılı sonuna kadar arak (bir içki türü) 
satmayıp bu işi sadece bu iki kişinin yapacağı bildirilmektedir.88 

Bu belgeden anlaşıldığı kadarı ile Avaslı Yorgi ve İstemad o de-

virde köydeki ekonomik gücü ellerinde tutmaktadırlar. 

Eyüp Kadı Sicillerinden öğrendiğimiz kadarıyla köydeki gayri-
müslim Rum ahalinin köy haricindeki Müslümanlarla da büyük 
ölçüde ekonomik münasebetler vardır. Bu münasebetler, borç 
alıp vermeden, taşınmaz mal alım satımına kadar uzanmak-

tadır.  1619’larda Aleksi oğlu Andron adlı şahıs, Eyüp’te bulu-

nan Nalçacı Hacı Vakfı’ndan iki bin akçe borç alıp, karşılığında 
Avas’taki mülkünü ipotek etmiş ve daha sonra da köydeki evi 
vakıftan kiralayarak orada oturmaya devam etmişti. Bir müd-

det sonra Andron’un gerek iki bin akçe borcu ile kiradan hâsıl 
olan iki yüz Akçelik borcunu vakıf mütevellisi Musa Çelebi oğlu 
Ferhad’a mahkeme huzurunda ödediği kayıt altın alınmıştır.89 

Yine aynı şekilde Foti oğlu Andron tek katlı evini, fırınını,  Ali 
Subaşı Vakfı’na90 istiğlâl yoluyla sattığı görülmektedir. 
Benzer bir mukavele yine Avas Köyünde Piyazi kızı Peraniçe 
adlı Hristiyan bir hanımın bir taraftan zimmî Nikola mülkü, 
diğer taftan zimmî Petro mülkü, diğer taraftan kilise, diğer ta-

raftan da yol ile sınırlı olan evini Balî Hâce Vakfı’na91 mütevel-
lisi Solak oğlu Mehmed Bey aracılığıyla beş bin akçeye istiğlâl 
yoluyla sattığı ve kiracı olmak için de bir senelik beş yüz akçe 
verdiği görülmektedir.92  Avas Köyünde gayrimüslim tebaanın 
müslüman vakıflardan borç alma konusundaki yaygın örnek-

Avas köyünde gayri müslim tebaanın müslüman vakıflardan borç alma konusundaki yaygın örneklerinden biri de 

İspilyot oğlu Tusa adlı şahsın 1619’da Ahmed Çelebi Vakfı’na  evini istiğlâl yoluyla satması olayında görülmektedir. 
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lerinden biri de İspilyot oğlu Tusa adlı 
şahsın 1619’da Ahmed Çelebi Vakfı’na93 

evini istiğlâl yoluyla satması olayında 
görülmektedir. Buna göre Tusa, evini 
maiyeti, ilaveleri, mutfakları  ve bütün 
getirileriyle Ahmed Çelebi Vakfı’na, vakıf 
mütevellisi Yunus oğlu el- Hac…aracılı-
ğıyla istiğlâl yoluyla on bin akçe bedel-
le satmıştır. Daha sonra Tusa, sattığı evi 
vakıftan senelik bin iki yüz akçeye geri 
kiralamıştır. İspilyot oğlu Tusa’nın eşi İs-

tavroz kızı Anya da bu anlaşmanın kefili 
olarak mukaveleye imza atmıştır.94 İşin 

bir başka garip yanı gayrimüslim Avaslı-
lara yardım eden, onlara borç para veren 
üç vakfın da cami vakıfları oluşudur. Ali 
Subaşı Camii, Bâlî Hâce (Hoca) Camii ve 
Kiremitçi Ahmed Çelebi Camii’nin vakıf-
ları olan bu üç vakıf, vakfın gelirleri ile 
bu camilerin din görevlilerinin ihtiyacı-
nı karşılamakta ve bânilerinin ruhuna 
Kuran-ı Kerim kırâat ettirmektedirler. 
Avas’ta sadece zimmîler Müslüman-

lardan değil, bazen Müslümanlar da 
zimmîlerden borç alabiliyorlardı. 1644 
tarihli kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla 
varlıklı biri olan Benato oğlu Panayot adlı 
şahsın ölümünden sonra mirasçısı olan 
oğlu Yanaki’nin babasının alacaklarını 
tahsil etmek için Kosta oğlu Yazıcı Yor-

gaki adında birini mahkeme huzurunda 
kendisine vekil tayin ettiği anlaşılmakta-

dır. Buna göre Edirne’de Karyoz adlı köy-

de oturan Ahmed Çelebi’den bin akçe, 
Vize kazasına tâbi Bayezid köyünde otu-

ran İbrahim Çelebi’den beş bin yedi yüz 
akçe, Kara Mehmed adlı şahıstan bin yüz 
akçe, Subaşı Nasuh Bey’den iki bin akçe, 

Abdülkerim’den bin akçe, İsa Bâli’den se-

kiz yüz akçe, Sinanlı Osman’dan dokuz 
yüz akçe, Ahmed Beyli Abdülkerim’den 
bin akçe, Samakov kasabasında oturan 
Yuçko adlı şahıstan dört bin dört yüz 
akçe, İlya adlı kişiden dokuz bin beş yüz 
akçe, yine aynı kasaba sakinlerinden Ço-

ban Keçici adlı şahıstan da …….akçe95  

alacağı olan Yanaki bunların tahsili için 
bir kişiye vekalet vermiştir.96

Eyüp Kadı Sicillerinde Avas’ta yaşan bazı 
zimmîlerin vasî tayini işlemlerinin de çö-

züldüğü görülmektedir. Ancak bu işlem 
yapılırken, ilginç bir şekilde mahkeme-

nin vasînin faaliyetlerini kontrol altın-

da tuttuğu da görülmektedir. Nitekim 
1619’da Eyüp Kadısı; ölen Todor adlı kişi-
nin küçük kızı Erine adlı çocuğa vasî olan 
Yorgi oğlu Korma’ya bu vasîlik görevinde 
kontrol edilmesi için, Yorgi oğlu Pavel 
adlı zimmîyi nâzır olarak tayin etmiştir. 
Böylelikle vasî olan Yorgi vasîlik görevi 
ile ilgili kararları nâzır Yorgi’ye sormadan 
alamayacaktır.97 

Miras problemleri kadı sicillerinde en 
çok karşılaşılan konulardan birisidir. 
Eyüp Kadı Sicillerinde yer alan 1619 ta-

rihli bir belgede; Avas Köyünden Todori 
oğlu İstemad adlı şahsın öldükten son-

ra mirasının oğlu Yamandi ve küçük kızı 
Avine’ye kaldığı, daha sonra Yamandi’nin 
de ölümüyle bu mirastan Todori’nin, 
Dimo ve Hriskali adlı erkek ve Vargo ile 
Perpiye adındaki kız kardeşlerinin de 
yararlanmak istediği anlaşılmaktadır. 
Ancak mahkeme küçük kız Avine’nin 
haklarını korumuş, onun vasîsi Yorgi 
oğlu Kozima’nın mahkemede küçük kızı 

İstanbul’da
daha çok sur dışında 
yapılan küçük baş
hayvancılıktan bir 
görüntü

Fatih Sultan Mehmed
İstanbul surları önünde
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temsil etmesi ile küçük kızın bütün miras hakları yedi bin akçe 
para karşılığında amca ve halalarına satılmıştır. Para da küçük 
kız büyüyünceye kadar değerlendirilmek ve korunmak üzere 
vasîsi Kozima’ya verilmiştir.98 

Avas Köyünde gayrimüslim tebaanın birbirleri ile yaptıkları 
akitlerde bile bazen Müslümanların şahit olarak kullanıldığı 
görülmektedir. 1619 yılında yine Avas’ta Hristo oğlu İstati adlı 
zimmî, içine yedi müd (bir müd: 687 gr.) tohum atabileceği se-

kiz kıta tarla ile bir kıta çayırlığın tasarruf hakkını Küçük Yani 
oğlu Dimitri’ye sekiz bin akçeye satarken; bu alış verişte Meh-

med oğlu Mustafa, Mehmed oğlu Hanifi, Abdullah oğlu Ali,  
Turgut oğlu Süleyman, Kurd oğlu Yakub, Ahmed el-Müezzin 
oğlu Osman Çelebi, Hüseyin oğlu Hasan el-Muhtesip adlı Müs-

lümanlar ile Papa Aleksi, Manol oğlu Diyani, Dimitri oğlu Yorga-

ki ve diğer bazı gayrimüslimler birlikte şahitlik yapmışlardır.99  

Zaman zaman Avas Köyündeki gayrimüslimlerle, çevre köy-

lerde yaşayan Müslümanlar arasında da bazı davaların yaşan-

dığı görülmektedir. Nitekim 1637 yılında çok talihsiz bir olay 
yaşanmış, Hassa bostancılarından Hasan Ağa adlı şahıs Eflak 
Vilayetinde yaşayan Dimo adlı zimmîde olan yüz altmış beş bin 
akçesinin bu şahıs tarafından kendisine getirilirken Avas’ta Kara 
Yorgi adlı şahsın evinin yanında kaybolduğunu; dolayısıyla baş-

ta Kara Yorgi olmak üzere, oğlu Yani, hizmetçileri Kömürcü adlı 
zimmî ile bütün köy halkından şikâyetçi olduğunu Eyüp Mah-

kemesine bildirmiş, ancak kısa bir süre sonra paranın bulunma-

sıyla bu davasından vazgeçtiği anlaşılmıştır.100  

Avas’ta yaşayan bazı zimmîlerin babalarından kalan ve Müslü-

manlara olan borçları da davalara konu olmuştur. Nitekim Niko 
oğlu Yorgo adlı şahısın öldükten sonra Asım Ahmed Çelebi vak-

fına olan on altı bin akçe borcu varisi olan kızı Vasilaki’ye kalmış, 
o da babasından kalan mirasını eşi Nikola oğlu Dimo’ya dev-

rederek nakdi borcu da onun ödemesini istemiştir. Yapılan an-

laşma sonuncunda 1637’de ölen zimmî Yorgo’nun borçları bu 
şekilde ödenmiştir.101

Eyüp Kadı Sicillerinden anlaşıldığına göre Avas Köyünde XVII. 
Yüzyıl başlarında en önemli geçim kaynaklarından biri de üzüm 
bağları ve şarapçılıktır. 10 Temmuz 1620 yılında Pavlo oğlu To-

dori adlı şahıs bir taraftan Milas oğlu Yani bağına, bir taraftan 
deveci Apostol tarlasına ve bir taraftan Abacıyân bağına ve bir 
taraftan da yol ile sınırlı tahminen yirmi beş ırgatlık bir kıta mülk 

bağını bütün haklarıyla Yani oğlu Dimitri’ye sekiz bin akçe kar-
şılığında satmıştır.102

Avas’ta 1644’lerde Sultan Bayezid Vakfına ait arazi üzerine vakıf 
kiracısı tarafından üzüm bağları dikilmiş, yıllık vergisi yirmi dört 
akçe olan üç dönümlük arazinin Yorgi adındaki zimmînin mülkü 
olduğu,103 onun ölümüyle bu araziyi kullanım hakkının kızı Sa-

fire adındaki kadına intikal ettiği, onun da ölümüyle Safire’nin 
eşi Manol oğlu İstavroz’a kaldığı anlaşılmaktadır. İstavroz adlı 
şahsın da eşinden kalan bu mirası dört bin üç yüz akçeye Kasım 
el-Müteka’id oğlu Mustafa Bey’e sattığı anlaşılmaktadır.104  Bura-

dan Avas köyünde az da olsa Müslüman nüfusun yaşadığı ya da 
bazı Müslümanların bu köyden arazi ve mülk edinip buraya sü-

rekli gidip geldikleri anlaşılmaktadır. Yine benzer bir ipucuna 74 
numaralı Eyüp Kadı Sicil defterinde rastlamaktayız. Buna göre 
köy sakinlerinden Kiro oğlu Dimo adlı şahıs sınırları iki taraftan 
Kaçavla bağına, bir taraftan Tanaş adlı zimmînin bağına, bir ta-

raftan da Osman adındaki kişinin tarlasıyla sınırlı olan tahminen 
iki buçuk dönüm mülk bağını istiğlâl yoluyla Asım Ahmed Çe-

lebi para vakfına satmıştır.105 Bağcılık Avas Köyünde XX. Yüzyıl 
başlarına kadar sürdürülmüş olup, konuştuğumuz Esenler’in ilk 
sakinleri bu bağlardan söz etmişlerdir. 
Avas Köyünde yaşan zimmî kadınlar da ticaretin ve sosyal haya-

tın dışında değillerdi. Nitekim kadı sicillerinde rastladığımız bir 
anlaşmada Yani kızı Laskarina adlı hanımın, bir tarafı Yorgo oğlu 
Yani mülküne, bir taraftan Hristoya oğlu İstemad mülküne, bir 
taraftan Papa Aleksi mülküne, diğer taraftan da Yani oğlu Ko-

zina mülküne komşu olan bir fevkani106 ve bir tahtani107 evi on 
dört bin yedi yüz akçeye Nikola oğlu Ergiri’ye 1620 tarihinde 
sattığını görmekteyiz.108

Eyüp Kadı Sicillerinden anlaşıldığına göre Avas Köyünde hay-

vancılık da yapılmakta çobanlık bir meslek olarak icra edilmek-

teydi. Ayrıca bu kayıttan o devirde bir küçükbaş hayvanın fiyatı 
da tespit edilmektedir. Buna göre 1644 tarihli bir kayıtta Dini 
oğlu Riga adlı zimmî her biri yüz on ikişer akçeden toplam yüz 
on iki koyunu, iki bin dokuz yüz otuz akçe karşılığında çobanlık 
yapan Petro oğlu Yuvan ile İskito oğlu Yani’ye sattığını, ancak 
parasının bir kısmı olan dört yüz yetmiş akçesini alamadığını 
bildirerek şikâyetçi olmuştur. İfadeye çağrılan çobanlar da bu 
bilgiyi doğrulamış ve borçlarını ödeyeceklerini bildirmişlerdir.109 

Avas köyünde gayrimüslim tebaanın birbirleri ile yaptıkları akitlerde bile bazen müslümanların şahit olarak 

kullanıldığı görülmektedir. 

Avas köyünde yaşayan zimmî kadınlar da ticaretin ve sosyal hayatın dışında değillerdi. Eyüp Kadı Sicillerinden anlaşıl-

dığına göre Avas Köyünde hayvancılık da yapılmakta çobanlık bir meslek olarak icra edilmekteydi.
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E) OSMANLI DEVLETİ DEVRİNDE LİTROS'TA NÜFUS VE 

SOSOYOEKONOMİK HAYAT

İstanbul’un çevresinin Osmanlı devrinde iskânına fethin-

den hemen sonra hatta şehrin içinden (sur içinden) daha 
önce başlandığını söyleyebiliriz.  Fatih Sultan Mehmed 
şehri imar etmek ve şenlendirmek adına öncelikle savaş-

larda esir alınanları kullanmış, böylelikle şehrin dışında 
boş ve ekime açılmamış arazileri kullanılır, üretim yapılır 
bir hâle getirmişti. Bu çerçevede 1454-1463 yılları arasın-

da şehrin taşra kesimlerine Sırbistan, Mora ve Bosna’nın 
fethiyle esir alınan birçok gayrimüslim iskân edilmişti. 
Akabinde 1466’da Arnavutluk Seferi, 1479’da Kefalonya ve 
Zente’nin fetihleriyle de elde edilen esirlerin büyük bir kıs-

mı İstanbul’un çevresine yerleştirilmişlerdi. Bu bağlamda 
Litros’a da, bu köydeki insanların Rumca isimlerinden an-

laşıldığına göre Mora ve benzeri yerlerden insan getirildiği 
bilinmektedir. 
Nitekim İstanbul’un fethi ile ilgili birinci el kaynak olarak 
kabul edilen ve İstanbul ve çevresinin iskânı ile ilgili mü-

him bilgiler veren Kritovulos da meşhur kitabında bunu 
doğrulamaktadır. Kitapta 1458’de gerçekleşen Birinci 
Mora Seferi anlatılırken, Mora’dan getirilen esirlerin iskânı 
ile ilgili de şu bilgiler verilmektedir: “Sultan Mehmed Han 
Hazretleri İstanbul’un umûru idâresi ve sâiresi ile iştigâle 
başlayıp buraya naklettirdiği Moralılardan sahib-i fen ve 
mâlûmât olanları şehir dâhilinde tavtîn (yerleştirme) ve 
diğerlerini de memleketin civarındaki hali arazide iskân 
ettirerek buralarda parça parça köyler teşkil ettirdi. Ve zira-

atla iştigâl etmeleri için cümlesine hubûbât ve çift hayvanı 
i’tâ eyledi.”110

Haslar Kazasına ait 1498 tarihli Tahrir Defteri Litros Köyü 
ile ilgili sayısal bilgi alabileceğimiz ilk Osmanlı kaynağı-
dır.111 İlk kez Ömer Lütfi Barkan tarafından tedkik edilen112 

bu defterde, Haslar Kazasına bağlı köylerdeki çiftçilerin 
durumlarıyla ilgili çok mühim bilgiler bulunmaktadır. Bu 
bağlamda 1498 yılında Litros’ta “ortakçı” denilen ve genel 
olarak toprağa yerleştirilmiş gayrimüslim köleler yaşamak-

tadır. Bu köleler zamanla hürriyetlerini de kazanıp reaya 
statüsüne geçeceklerdir. Defterde köylülere “ortakçı kul” 
da denilmekte olup yaşadıkları köyler için ise “kulluklar” 
ifadesi kullanılmıştır.  Barkan, bu nevi şahsına münhasır bir 
hukuka tabi olan köylerin mıntıkalarını da tespit etmiştir. 
Bu bağlamda ortakçılar: 1- İstanbul civarındaki Litros ve 
Avas köylerinin de tabi olduğu Haslar Kazasında ve rea-

ya ile karışık bir halde, 2- Bursa ve Biga civarında, 3- Batı 
Anadolu’da, 4-Edirne ve Konya civarında bulunmaktaydı-
lar. Bu kulluklar içerisinde XV. Yüzyılın son yarısındaki vazi-
yeti en iyi tespit edilen bir müddet sonra II. Bayezid Camii 
evkafına dâhil edilecek olan İstanbul Haslar Kazası’dır. 
Devlet, bu köylerde yaşayan köleleri büyük çiftliklerde ır-

gat gibi çalıştırmak yerine hür insanların arasında küçük 
çiftçi işletmeleri üzerinde kendi hesaplarına çalışır bir hale 
sokmak için lazım gelen toprak, tohum, hayvan vesaire 
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gibi alet ve malzemeyi temin ederek müstakil bir çiftçi gibi 
toprağa yerleştirilmelerini uygun görmüştür. Dolayısıyla bu 
insanlar hakiki köle ile hür köylü arasında bir hukuki statüde 
durmaktaydılar. Nitekim hukuken hür olarak kabul edilen rea-

yadan farklı olan bu insanlar resmen azad edilinceye kadar sa-

hiplerinin malıdır. Bu insanlara reaya statüsüne geçene kadar 
rıkkıyet (köle) statüsü uygulanır, dolayısıyla mirasları hür in-

sanlardan farklı bir şekilde intikal eder, hariçten evlenmek ve 
istedikleri yerde istedikleri gibi çalışmak konusunda serbest 
değillerdir.  Ayrıca angarya mesaiye mecbur, cezalanacakları 
zaman ancak sahiplerinin müdahalesiyle kadı huzuruna celp 
edilmeleri gibi konularda hukuki statüleri kısıtlayıcı bir ka-

rakter arz eder.113

Ortakçıları hukuki durumlarının farklılığını defterin girişin-

deki kanunnameden tespit etmek mümkündür. Buradan bu 
kişilerin reayadan bazı hukukî konularda daha dezavantajlı 
oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim mükellefi oldukları vergi 
meblağı daha fazladır. Ortakçılar senede 600 kiloya (1 müd’e) 
tekabül eden miktarda buğday ile 300’er kile arpa ve yulafı 
ekip biçmek zorundadır. Bu suretle elde edilen mahsulden 
tohum çıkarıldıktan sonra has ile ortakçı arasında taksim edi-
lir. Ayrıca ortakçının eline geçen bu yarım hisseden de kırkta 

bir oranında “salarlık”  adı verilen bir de vergi alınırdı.114

Ortakçılar geçerli bir özürleri olmaksızın ekmek zorunda ol-
dukları tohumlarda eksik bir ekim yapamadıkları gibi başka-

larıyla çeşitli ortaklıklar içerisine girerek sorumlu oldukları 
tarlanın işlerini aksatamazlar. Kendilerine emanet verilen 
öküzleri başka işlerde kullanamadıkları gibi bu hayvanlara 
bir şey olursa masraflarını tazmin etmek zorundadırlar.115 

Ortakçı kullarının evlilikleri konusunda da bazı kısıtlamalar 
vardır. Nitekim bir nevi köle olan bu insanların zürriyetleri-
nin devamından da toprağın efendileri sorumludur. Efendi 
ortakçıların sayısını arttırmak için onların evlenmeleri konu-

sunda çaba gösterir. Ancak eşlerinin ortakçıların içerisinden 
seçilmesi istenir. Nitekim hür bir eşle evlenen ortakçının 
doğacak çocukları da hür olacağı için toprağın işletmecisi 
için dezavantajlı bir durum meydana getirirdi.116 Ortakçıla-

rın miras statüleri de diğer insanlardan farklıdır. Bir ortakçı 
kul öldüğünde kanunnameye göre mirası yalnızca hizmete 
yarar oğullarına geçer. Bu durum ortakçı işletmeleri serma-

yesinin dağılıp bozulmaması yahut geriye kalan evladın ye-

tişebilmesi için alınmış bir tedbirdir. Kadınlara ancak küçük 
çocukları olduğu takdirde kocasının emvalinden istifade 
etme hakkı verilmiştir.117

Ortakçılar geçerli bir özürleri olmaksızın ekmek zorunda oldukları tohumlarda eksik bir ekim yapamadıkları gibi 

başkalarıyla çeşitli ortaklıklar içerisine girerek sorumlu oldukları tarlanın işlerini aksatamazlar. 
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Atışalanı Köyü’nde 
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Atışalanı Köyiçi 
mevkii. At 
arabasıyla su 
taşıyan bir köy 
sakini. Öndeki 
çocuk Muhittin 
Tetikli.
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Ortakçı kullarının yaşadıkları köyleri ve 
hukuki statülerini düşündüğümüzde 
akla gelen ilk sorulardan biri bu yerleşim 
yerlerinin Bizans devrinde de var olup 
olmadıklarıdır. O devirde de İstanbul'un 
iaşe ihtiyacının bilhassa canlı hayvan, 
hububat ve sebze ihtiyacının şehrin çev-

resindeki köylerinden sağlandığı bilin-

mektedir.  Dolayısıyla Litros başta olmak 
üzere diğer ortakçı köylerinin ihtimal ki, 
fetihten önce de bulunuyor olmaları, ya 
da ıssızlaşmış bu köylerin Fatih Sultan 
Mehmed tarafından tekrar iskâna açıl-
dığıdır. Ömer Lütfi Barkan’ın defteri ted-

kik ederken vermediği ve bizim tek tek 

tespit ettiğimiz, Litros Köyü’nde yaşayan 
kişilerin isimleri ve akrabalık bağları aşa-

ğıdaki gibidir118:

-Arnod oğlu Nikola, karısı Frosini, oğlu 
Fiselyo (bekâr ve topal).
-Arnord oğlu Andoni, karısı Marya,  9 ya-

şındaki kızı Tomahi.
-Kosti oğlu Androni 9 yaşında ve yetim.
-Andoni oğlu Franko, karısı Katrine, 3 
yaşındaki oğlu Todor, 4 yaşındaki kızı 
Marya .

-Kananyos oğlu Yani, karısı Todora, 9 
yaşındaki oğlu Andon, 6 yaşındaki oğlu 
Dimitri, 2 yaşındaki oğlu Mihal, 13 yaşın-

daki kızı Marya.

Litros ve Avas’ın da görüldüğü 
Çatalca Sancağı haritası, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
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- Nikola oğlu Tomaş, karısı Kuri, 9 yaşındaki oğlu Luka, 5 yaşın-

daki oğlu Yani, 2 yaşındaki kızı Zevi.
-Pendoliyoş oğlu Rogari, karısı Françişka. 
-Panak oğlu Yani kızı Frosini (Yetime 9 yaşında).
-Andon oğlu Rosil, karısı Andone.
-Dimitri Kamih oğlu Sinadiyos, karısı Kira, 7 yaşındaki kızı Kali, 
5 yaşındaki kızı Arni.
-Sinadiyos oğlu Dimitri, karısı İşmade, 2 yaşındaki oğlu Anas-

tas.

-Pirokot oğlu Dimitri (bekâr).
-Çangar oğlu Yorgi, Yorgi'nin oğlu Penolde, karısı Fiselli, 7 ya-

şındaki oğlu Manol, 8 yaşındaki kızı Marya, 5 yaşındaki kızı 
Arni. 

-Kabavos oğlu Ortos, karısı Tomani, 13 yaşındaki kızı Kali.
-Kabavos oğlu Matyo, karısı Ramunda, 7 yaşındaki oğlu Nikola, 
3 yaşındaki oğlu Dimitri, 8 yaşındaki kızı Marya, 6 yaşındaki kızı 
Marya.

-Misari oğlu Andon,  karısı Anastahi, büyük oğlu Yani, 13 yaşın-

daki oğlu Yani, 6 yaşındaki oğlu Mihal, 2 yaşındaki oğlu Manol, 
yetişkin (baliğa) kızı Milo, 11 yaşındaki kızı Arni, 3 yaşındaki kızı 
Todoro.
- Andon oğlu Covanni, karısı Matilne, 2 yaşındaki kızı Marya
- Andon oğlu Gladso, karısı Marya.
- Mihaliç oğlu Anderye, karısı Kali, 11 yaşındaki oğlu Yorgi, 9 ya-

şındaki oğlu Dimitri, 2 yaşındaki oğlu Nikola, yetişkin (bâliğa) 
topal kızı Ozeke. 
-Todoro kızı Kominin 11 yaşında yetime, 8 yaşındaki kız kardeşi 
Frosini, 5 yaşındaki kız kardeşi Tomani, 3 yaşındaki kız kardeşi 
Kali.

-Yanizekye kızı Verti 2 yaşında yetime.
-Todora oğlu Yorgi 4 yaşında yetim.
-Zekye oğlu Orto, karısı Miconi, 5 yaşındaki oğlu Yorgi, 2 yaşın-

daki oğlu Manol, 10 yaşındaki kızı Anna, 6 yaşındaki kızı Kali.
-Anderyos oğlu Yakomilo, karısı Zipolanda, 11 yaşındaki oğlu 
Dimitir, 5 yaşındaki oğlu Yorgi, 9 yaşındaki kızı Tomani, 5 yaşın-

daki kızı Arni.
-Yorgi oğlu Nikola 3 yaşında yetim, Yorgi kızı Kiryako yetişkin, 9 
yaşındaki kız kardeşleri Marya.
- Markito oğlu Kakori, karısı Fetarini.
-Ricardo oğlu Dimitri yetim 13 yaşında, kız kardeşi Marya ye-

tişkin.
-Kakori oğlu Valaryona, karısı Berne.
-Kanbiç oğlu Covanni, karısı Andone, bekâr yetişkin oğlu An-

doni, 11 yaşındaki oğlu Dimitri, 6 yaşındaki kızı Marya, 5 yaşın-

daki kızı Franze.
- İvlah oğlu İstati, karısı Arni, 4 yaşındaki kızı Frosini.
-Todora karısı Kiro, dul.
-Yani karısı Luvize, dul.
-Todora karısı Marya, dul.
-Yorgi karısı Todora, dul. 
Bu defteri bilahare tedkik ederek çok önemli çıkarımlar yapan 
Stefanos Yerasimos bu kazaya bağlı başta Litros ve Avas ol-
mak üzere toplamda 180 köy ve cemaatin yerini inceleyerek 
buradaki nüfusun durumu konusunda çok önemli bir makale 
yazmıştır.119 Yerasimos’a göre Litros’ta yaşayanların tamamı or-

takçı statüsünde oldukları için bu tarihte bu köyde Müslüman 
nüfusun hiç olmadığı aşikârdı. 
Bu çalışmaya göre Litros Köyünün nüfusunun ayrıntıları aşağı-
daki tablodaki gibidir.

Tablo açıklaması için bkz. 120 numaralı dipnot
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Bu tabloya göre hesap yaptığımızda Lit-

ros Köyünde reaya bulunmamakta ve 
ortakçı diye nitelendirilen kişilerin sayısı 
da yüz on dur. Tahrir Defterleri daha çok 
vergi toplama işinin düzenlenmesi ama-

cıyla yapıldığı, vergi vermeyen nüfus 
çok da düşünülmediği için bölgenin de-

mografik yapısıyla ilgili çok net bir tespit 
yapmak mümkün olmamaktadır. Ancak 
ortakçı kulların ellerindeki tohum ve çift 
miktarı ile birlikte, eşleri ve çocukları da 
tüm tafsilatı ve yaşlarıyla bu deftere kay-

dedilmektedir. 
1498 tarihli defterinin başında ortakçı 
kulların hukuki statüleri ayrıntılarıyla 
izah edilmiştir. Defter, Tahrir Emini Os-

man Çelebi ve Kâtip Mehmet bin Hızır 
marifetiyle düzenlenmiştir. Defterin 
derkenarlarından açıkça anlaşıldığı üze-

re 1498 tarihli bu defterden önce Fatih 
Sultan Mehmed zamanında da bu bölge 
tahrir edilerek bir defter tutulmuştur. 
Ancak bu defterin bugün nerede olduğu 
bilinmemektedir.
1498 tarihli bu defterin ardından Litros 
ile ilgili elimize ilk geçen ve köyün nüfu-

su ile ilgili mühim bilgiler veren bir diğer 
kaynak ise Kanuni Sultan Süleyman Dev-

rine ait bir başka tahrir defteridir121 Ka-

nuni Sultan Süleyman devri tahrirlerinin 
bir hülasası mahiyetindeki bu istatistik 
defterinin verdiği bilgiler ilk tahrirden 
yaklaşık 30-40 sene sonrasının bilgilerini 
içermektedir. Ancak 1498 tarihli deftere 
göre ayrıntılı bir nüfus analizi yapılması 
mümkün değildir. Aslında mevcut def-
ter elde olamayan başka defterlerin bir 
özeti mahiyetindedir. Nitekim defterde 
bölgedeki köylerin sadece hane sayıları 
verilmekte köylülerin hangi dine men-

sup oldukları belirtilmektedir. Nüfus 
tespiti açısından düşünüldüğünde ise 
her hanede evli bir adamı çocukları ve 
karısını hesaba katmamız, ayrıca bekâr, 
dul ve yetimleri de ekstradan ekleme-

miz gerekir.  Bir önceki tablomuzun sekiz 
numaralı sütununda köydeki hanelerin 
ortalama kişi sayısını gösterdiğini dik-

kate aldığımızda hane sayılarını dörtle 
çarparak nüfusu ortalama tespit etmek 
mümkün olacaktır. Bu defterde Litros'ta 
34 Hıristiyan ailenin var olduğu ifade 
edilmektedir. Diğer defterdeki ortala-

mamız olan hane başına yaklaşık dört ki-
şinin düştüğü düşünülürse (34x4=136), 
köyün nüfusunun 136 civarında olduğu 
söylenebilir.

Bizans tarihi uzmanı Manuel Gedon, 
1870’te Litros Köyü’nü ziyaret ettiği za-

man bu köyde 25 Rum ailenin yaşadı-
ğını söylemekte idi.122 Bu tarihte köyde 
nüfusun bu denli az olmasını Gedon, 
Yeşilköy ve Bakırköy’e demiryolu yapıl-
masına ve halkın bu yüzden o bölgeyi 
tercih etmesine bağlamaktadır. Onun 
verdiği bilgiye göre bu tarihe kadar pek 
gelişmemiş olan bu bölgeler hızla büyür 
ve çevre köylerden göç alır. Anlaşıldığı 
kadarıyla başta Litros olmak üzere içeri-
de kalan birçok köyden insanlar bu ge-

lişmiş yerlere taşınmaya başlamıştır.123 

Ancak Gedon’un verdiği rakamın aksine 
1873/1874 kilise raporu burada yaşayan 
Ortodoks ailelerin sayısını 100, kişi olarak 
da 600 olduğunu yazmaktadır.124

1884 yılında, Litros ve Avas ile ilgili ilk 
bilgileri veren Dimitrios Kalemis, buraya 
tekrar geldiğinde 110 Ortodoks aile ile 
karşılaştığını bildirir. Dolayısıyla bu iki 
rakam birbirini tutmaktadır. 110 ailenin 
yarısı Çingene olup, Türkçe’de Litros Çinge-

nesi olarak isimlendirilmiş, çok çalışkan, mes-

lek sahibi ve dinleri Ortodoks olan ve Rumca 
konuşan insanlar olarak tavsif edilmişlerdir.125

1885 yılında Litros’ta çıkan büyük bir 
yangın köyün demografisini de değiş-

tirmiştir. Köyde bulunan 110 evden 55’i 
yanarken, yanan evlerin sahibi olan in-

sanlar çok büyük bir sıkıntı içerisinde 
kalmışlardı. Köy sakinlerinin çoğu bu 
âfet yüzünden İstanbul sur içine ya da 
başka yerlere göç etmişlerdi. Aslında 
kaynaklarda verilen bilgiler doğrul-
tusunda baktığımızda köyün nüfusu 
1830’lardan sonra bir hayli artmıştır. 
Ancak 1870-1887 yılları arasında köy-

deki insan sayısı periyodik olarak geri-
lemiştir. Bölgenin geneline bakıldığın-

da bu durumun sadece Litros için değil 
çevre köylerden Nimfos (Koca Sinan), 
Gripes, Avas, Safra, Kalfa, Galataria, 
Küçük Çekmece için de geçerli olduğu 
görülmektedir.126

1905 yılında Yunanca yazılmış kaynak-

larda Litros’ta 60 hanenin yaşadığı söy-

lenmekte ve bu nüfusun bir kısmının 
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da ayrı mahallelerde oturan Çingene-

ler olduğu ifade edilmektedir.127 1907 
takviminde okuduğumuza göre bir 
zamanlar önemsiz olan bu köy güzel 
iklimi sayesinde yeniden gelişmiş ve 
kalkınmıştır. Başkentteki birçok ya-

bancının yaz aylarında gelip oturdu-

ğu bir sayfiye yeri olmuştur. Bu kişiler 
Litros’a gelice köyün bazı sorunlarıyla 
da ilgilenmişler, ayrıca bölgenin imarı 

için de katkıda bulunmuşlardır. Nite-

kim 1894 depremi neticesinde zarar 
gören kilise, okul ve birçok bina bu 
insanların ve metropolitliğin yardım-

larıyla onarılmıştır.128

Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarına 
göre 1907 yılında Litros köyünde iki 
yüz dört Rum ve iki yüz kırk beş yerli 
Rum Kıptîsi ki, toplamda dört yüz kırk 
dokuz kişilik bir ahali vardır.129 Yunan-

ca yazılmış ve genellikle Bizans tarihi 
uzmanları tarafından verilen rakam-

larla Osmanlı Devleti’nin arşiv kayıtları 
arasındaki farklar düşünüldüğünde 
devletin resmî belgeleri olması dolayı-
sıyla Osmanlı kaynaklarının daha sağ-

lam olduğu düşüncesindeyiz. 
Litros Köyü’nün havasının uygunluğu 
sebebiyle halk arasında bir mesire yeri 
olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. 19. 
Yüzyılda birçok kişinin yaz aylarında 
bu köye yazlıkçı olarak gelip yerleştiği 
de görülmektedir. Bununla birlikte kö-

yün yeterli suya sahip olmadığı ancak bu 
durumun insanların buraya gelmesinde 

engel teşkil etmediği bilinmektedir. 
1870’lerde Litros’a gelen Tarihçi Manuel 
Gedon, bölgenin topografik durumunu 
anlatırken Litros’tan çıkan bir yolun sağ 
sapağının Topçulara gittiğini ve 1860 
öncesinde bu bölgede takriben on beş 
yel değirmeninin olduğunu, bunların sa-

hiplerinin genelde Edirnekapı’da ikamet 
ettiğini söylemektedir.130

İstanbul feth edildiğinden itibaren şehrin 
gıda ve tahıl ihtiyacı genellikle surların 
dışında yer alan köylerden karşılandığı 
bilinmektedir. Özellikle Küçük Çekmece 
nahiyesine bağlı olan köyler ve bura-

da yer alan çiftlikler Dersaadet'in hem 
et hem de gıda ihtiyacını karşılamaya 
çalışıyordu. Arşiv belgelerinde yer alan 
verilerde 1862 tarihinde K. Çekmece'de 

bulunan 50 köyün içerisinde yer alan 
mandıra ve çiftlikler dikkat çekicidir. Bu 
belgede verilen listede Litros Köyü Çiftli-
ği de görülmektedir.131 Çiftliklerde sade-

ce tarım faaliyetleri değil hayvancılık ta 
bir geçim kaynağı olarak uygulanmak-

taydı. Nitekim yine bir arşiv belgesinde 
1900 tarihinde Litros'ta ki hayvan sahip-

lerinin listesi verilirken Kurukafa Ligor 
adında bir Rum'un 4 keçisinin, Davutpa-

şa Çiftliğinde Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin 
401 koyunun, bugün Bayrampaşa sınırları 
içerisinde kalan Ferhatpaşa Çiftliğinde İb-

rahim Bey'e ait 569 koyunun varlığından 
bahsedilmektedir.132

1886’da yangının yok ettiği bu küçük 
köy, güzel iklimi sayesinde oraya yazlığa 
gelmeye başlayan başkentli zenginler 
tarafından yeniden inşa edilmiş ve böy-

lece hem kilise hem de okul varlığını de-

vam ettirebilmiştir.133 
Ayı oynatan bir çingene.
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F) ESENLER'DE İLK ÇİNGENELER 

İstanbul tarihçilerinden Paspatis’in bildirdiğine göre 1365 
yılında yazılmış Rumca bir şiirde bu insanlara “Siyah Çinge-

ne” denilmiştir. Sosyologlara göre çok tuhaf gelenekleri olan bu 
insanlar, 12. ve 13. yüzyıllarda İran’dan Trabzon’a uzanan ticaret 
yolunu kullanarak denizden Trakya’ya kadar ulaşmış, sonradan 
Hıristiyanlığı da kabul ederek Yunanlılaşmış, Hint Çingenelerinin 
torunlarıdır. Daha sonra bu kişiler Avrupa Çingenelerinin de ata-

ları olmuşlardır. Bunlardan bir bölümü 1413- 1417 yılları arasın-

da Bohemya ve İspanya’ya yerleşmişler ve dillerinde Trakya’dan 
aldıkları Yunanca kelimeleri de muhafaza etmişlerdir.134 

İstanbul’un sosyal hayatı ile ilgili birinci dereceden kaynak 
olarak kabul edilen çok kıymetli bir eser veren Ermeni ya-

zarlardan Eremya Çelebi Kömürcüyan, Litros’un Rum Çin-

geneler ile meskûn olduğunu yazmaktadır. Bu Çingenelerin 
kadınları hanende olup, evlere girerler ve sokak ortasında 
şarkı söyler, ayrıca meyhanelere giderek, dertli şahıslar için 

çalgı çalar ve raks ederlerdi. Öğrendikleri yeni şarkıları ve 
masalları insanları eğlendirmek için okurlardı:
Ey derdimend gel gira

Koynuma hemen bir zaman.
Buse hirid u füruht…135 

Kömürcüyan’ın gözlemlerine göre, heyecana gelen sarhoşlar, 
onların alınlarına para yapıştırırlar ve Çingene kadınları da bir 
müddet bu paralarla rahat rahat yaşarlardı. Kömürcüyan, Lit-

roslu Rumlarla münakaşaya tutuştuğu vakit “Bizim poşalar, ek-

meklerini alın terleri ile kazanırlar; hâlbuki sizinkiler ellerinde 
dabaklarla (dümbelek) meyhanelerde dolaşırlar ve zevk tica-

reti yaparlar. Yanık yüreklere şeftali ver, gele koynuma gir he-

man, gibi açık saçık şarkılarla sevdalı, garip gençleri tahrik ede-

rek onların karşısında göbek atarlar” diye mukabele etmişti.136 

Litros'un en tanınmış Çingenelerinden biri de bu köyde doğan 
ve sanat müziğimizde unutulmaz bir iz bırakan Kemençeci 
Vasilaki’dir.
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G) ESENLER'DE DOĞAN BİR MEŞHUR SÂZENDE:

KEMENÇECİ VASİL

Yorgi adından birinin oğludur. 1845 yılında Litros’ta doğdu. Kemen-
çeci Vasil ile ilgili 14 Eylül 1323 tarihinde Servet-i Fünûn Dergisinde 
Ahmed Rasim’in bir makalesi bulunmaktadır. Bu makale ye göre: 
“Daha pek genç iken yanında bir çifte nakkâre (çiftnâre) elinde 
klarnet olduğu halde Silivri’de meyhane âlemlerinde, panayırlarda, 
civar köy düğünlerinde öttürüp durduğu rivayet edilir. Her neden 
ise bu âleti elinden atmış, kemençeye heves etmiş, Fenerli Yorgi 
namında oldukça usta, fakat gezici bir kemençeciye mülazemetle 
biraz öğrenmiş, otuz altı otuz yedi sene evvel gelerek Galata’da çal-
maya başlamıştır. O zaman müteveff â Civan’ın biraderi sâzende-i 
şehir Andon Efendi de saz takımıyla beraber Galatasaray civarında 
kurulmuş barakada icrâ-yı âhenk ediyorlarmış. Karnaval olmak mü-
nasebetiyle kendi kemençecileri olan meşhur Nikolaki’den mâadâ 
bir kemençeciye daha lüzum görülmüş. Şair Serkis’in damadı 
hânende Kapril, Galata’da Karabela'nın dükkânında (gazinosun-
da), parmakları tatlı, iyi bir kemençeci dinlediğini söylemesiyle bir 
ara o dükkâna giderek kendisini dinlemişler. Sazın sonunda Vasil’i 
çağırmışlar: “Bizimle beraber çalar mısın?” teklifin-
de bulunmuşlar. Müteveff â, evvel emirde inanma-
mış, ciddi olduğunu anlayınca o vaktin en sanatkâr 
hânendeleriyle beraber bulunmayı cana minnet 
bilerek sazı kapınca Beyoğlu’na çıkmış. İşte çıkış o 
çıkış Andon Efendi ile tilmiz-i nevpeydaya lazım 
olan maârif-i mûsikiyeyi talime başlamış. Zaten zeki, 
müstait, ne gördüyse, ne işittiyse benimsemiş, hatta 
müteveff â Civan “Yirmi senede ne biriktirdim ise iki 
senede cümlesini elimden aldı.” der imiş. Vefatında 
63 yaşında idi. Hicazkâr-ı Kürdî ve Şevkefzâ peşrev-
leriyle pek çok ara nağmeleri yadigâr bırakmış ve 
kemençede kendisine mahsus bir tarzı terennüm 
ihtira ederek nevâdirden mâdût kalmıştır. 
Acaba Vasil klarneti nasıl çalardı? Bittabi genç oldu-
ğu için eksik ve sermayesiz idi. Fakat andaki parmak-
ları tatlı mı idi, buna verilecek cevap: Şüphesiz kaydinden ibarettir. 
Kendisi kemençe de imâl ederdi. Hatta malumatı zatiyesinden “Sarı 
Kız” tesmiye ettiği bir kemançesi var idi ki, hafif olduğu cihetle ek-
seriya yanında taşırdı. Fakat en ziyade takdir ettiği arusekle müzey-
yen olan diğer bir kemençe idi. Vasil, kemençede kendine mahsus 
bir tarza sahipti. Ne yazık ki kendi de tavrı da yok oldu” Cemil Bey, 
Vasil’in kemençesine hayran imiş. Vasil de onu çok severdi. Mesud 
Cemil, babasına dair yazdığı eserde “Cemil, Vasil’in Kürdili Hicazkâr 
peşrevinin notası üstüne “Kemençe üstadı bî-nâziri müteveff a 
Vasilaki’nin” cümlesini yazdığını zikreder. Pertev Paşa’nın "Musi-
ki Düşüncelerim" adlı eserinde: “Vasil, bir sabah müessir sesli bir 
müezzinin Dilkeş Haveran makamında okuduğu Saba Salatından 
çok mütehassis olmuş ve onu ilk defa olmak üzere kemençesiyle 
çalmıştır.” deniliyor. Saz eserlerinden Kürdîli Hicâzkâr ve Şevkefzâ 
peşrevleri ile Kürdîli Hicazkâr Saz Semaisi gibi eserleri çok beğenil-
miştir. Her yerde çalınmış ve çalınmaktadır. Vasil, 1907 senesinde 
İstanbul’da vefat etti.”
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Hoş Seda, İstanbul 1958, s. 282-284

Ahmet Rasim İle Dostluğu…

Ahmet Rasim, yaptığı şarkıları, o devrin en tanınmış bestekârlarının 
devam ettiği Şehzadebaşı'ndaki Fevziye Kıraathanesi’nde Kemen-
çeci Vasilaki’ye çaldırırdı. Eser takdir gördükten yahut üzerinde 
Ahmet Rasim tarafından bazı değişiklikler yapıldıktan sonra yayın-
lanırdı. 

Ahmet Rasim, Tatyos Enkserciyan Efendi'ye dair makalesinde Ke-
mençeci Vasilaki hakkında şunları kaydediyor: 
“…. Kendisi gibi (Tatyos kastediliyor) yine bu sanatın hor ve hakir 
yumrukları altında ezilip hayatını terk eylemiş olan Kemençeci Va-
sil, her ne zaman Tatyos’un ustalığından bahsedilse:
 - O yapsın, ben çalayım, derdi. Gerçekten, pek çok defa tesadüf 
ettim. Tatyos da Vasil’i ağlamadan dinleyemezdi…” 
Ahmet Rasim, hiç yanından ayrılmayan dostları arasında bulunan, 
büyük kemençe virtüözü Vasil (Vasilaki)’ye dair bir yazısında özetle: 
“Vasil’in, musiki dehasından hissesi vardı” diyerek, musikimizdeki 
yeri diğer sazlara nispetle birinci derecede olan kemençesini eline 
alıp da çalmaya başlayacağı sırada gözlerinde derin bir duygulan-

manın verdiği bir nevi dalgınlık göründü-
ğünü, başlangıçta, sanki bulacağı nağmeyi 
kaybetmiş gibi düz gezinişli yay çekişleri ile 
ezgiler icat ederek ve üsluba uygun bir tarz-
da ağır ağır çalarken bir şey bekleyen sakin 
parmaklarının hızlı ve fakat hızı birden bire 
artan bir inip çıkma veya atlama ile hare-
kete geçtiğini, bu dokunaklı terennümler 
arasında Vasil’in yavaş yavaş sarardığını, o 
kalın, küt parmaklarının ve oldukça yüksek 
tırnaklarının usta bir alışkanlığın zevki ile 
telleri hafif hafif okşayarak yarattığı nağme 
güzelliklerini anlattıktan sonra, Vasil’in şakı-
masından muhtemelen çok duygulandığı 
için, mesela bir Sûznâk taksimindeki seyrini 

başka bir sazda bulamayarak ona rastladık-
ça, Vasil daha evvel hangi makamdan taksim etmiş ise kendisi-
ne tekrarlatmaktan çok haz duyduğunu ve o zaman epeyce bir 
şeyler anladığını söyleyerek daha sonra Vasil’in hayat hikâyesine 
geçiyor; onun saz eserlerinden ve kemençede kendisine mahsus 
beğenilmiş bir çalış tarzı vücuda getirdiğinden bahsediyor. 

Ahmet Rasim’in bestelediği şarkıların notaya alınmasında ve za-
manımıza nispetle o devrin çok daha az müsait şartları içinde, ge-
niş bir yayılma sahası bulmuş olabilmesinde, o vaktin meşhur 
musikicileri ile olan yakın münasebetlerinin de bir hayli tesiri 
bulunduğu tahmin edilebilir. Nitekim Ahmet Rasim’in torunu 
bestekâr Osman Nihat Akın’ın (1905-1959) “Ney Dede” tak-
ma adı ile Ahmet Rasim ve şarkılarına dair yazdığı makalede 
Tatyos’un ölümü ile şarkılarının bestelerinin ziyana uğradığını 
zannettiğini söylemesi de, bu tahminimizi bir hayli kuvvetlen-
dirici mahiyettedir. 
“Ahmet Rasim’in Bestekârlar İle Dostlukları”, Tarih ve Edebiyat Mec-
muası, Eylül 1979, IX, s. 63-64.
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Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 
yapılana kadar Osmanlı sınırları içinde-

ki herhangi bir bölgenin demografik ve 
ekonomik yapısıyla ilgili bilgileri tahrir 
defterlerinden elde etmekteyiz.137 Avas 
Köyü ile ilgili ilk resmî nüfus bilgileri 
de Litros Köyünün nüfus bilgileri gibi 
Sultan II. Bayezid zamanında hazırlan-

mış bir tahrir defterinde yer almaktadır. 
Bölgeyle ilgili ilk resmî ve ciddi bilgile-

ri orijinali Atatürk Kitaplığı’nda bulu-

nan 1489 tarihli bir tahrir defterinden 
edinmekteyiz.138  904 H. tarihli Haslar 
Kazası’na yönelik yapılan bu tahrir def-
terinde Avas’ta yaşayan bütün ahalinin 
isimleri mevcut olup, bu köye nereler-

den göçlerin geldiğini öğrenmek de 
mümkündür.
Devrin diğer tahrir defterlerinde sade-

ce vergi veren kişilerin adları kaydedil-
diğinden ait oldukları yerin nüfusunu 
tam olarak tespitetmek mümkün ol-
mazken; bu defterde yer alan verilerle 
Avas’ta yaşayan ve “ortakçı” denilen 
bir zümreye mahsus kişilerin tamamı-
nın adı yer almaktadır. Hiç şüphesiz 
bu durum Avas’ın demografik yapısı 
hakkında çok net bilgiler edinmemizi 
sağlamaktadır.1489 tarihli Tahrir Def-
terine göre bu tarihte Avas Köyü’nde 
beşi Mora sürgünü toplam 28 aile ya-

şamaktadır. Köyün toplam nüfusu ise 
17’si Mora sürgünü 85’i yerli Rum top-

lam 102’dir. 1489’da Köyde yaşayan 85 
nüfusun adlarını, ailelerini, akrabalık 
durumlarını, cinsiyetlerini ve yaşlarını 
da biliyoruz: 
-Ligoyani oğlu Dimitri (yaşlı, güçsüz), 
karısı Vasilaki.
-Nikola oğlu Bisyo, karısı Şirani, 5 yaşın-

daki oğlu Aleksi, 2 yaşındaki kızı Marya.
-Papa oğlu Manol
-Palastari oğlu Yani, karısı Kirane, yetiş-

kin oğlu Yorgi, 7 yaşındaki oğlu Kami-
no, 6 yaşındaki oğlu Nikola, 7 yaşındaki 
kızı Marya
-Palastari oğlu Dimitri, karısı Sofia, 13 

yaşındaki oğlu Yani, 9 yaşındaki oğlu 
Yorgi, 7 yaşındaki kızı Kali.
- Dimitri oğlu Yorgi, yetişkin bekâr.
-Aporoso oğlu Yani, karısı Marya, 10 
yaşındaki oğlu Mihal, 4 yaşındaki oğlu 
Dimitri, 2 yaşındaki oğlu Yorgi, 13 ya-

şındaki kızı Frosini, 14 yaşındaki kardeşi 
Yorgi.
-Yaniprovana oğlu Dimitri, karısı Anaze, 
6 yaşındaki oğlu Todoro, 3 yaşındaki 
oğlu Yani, 9 yaşındaki kızı Marya.
-Drako Kethüda oğlu Yani, karısı Kirane, 
Bekâr yetişkin oğlu Yorgi, 13 yaşındaki 
oğlu Manol, 7 yaşındaki kızı Hrani.
-Yani oğlu Dimitri, karısı Margiro, 6 ya-

şındaki oğlu Yani.
-Leko oğlu Golyamo, karısı Marya, 2 yaşın-

daki oğlu Nikola, 3 yaşındaki oğlu Eleni.
-Tanaka oğlu Yani, karısı Arni, yetişkin 
ve Müslüman oğlu Hızır, yetişkin ve 
Müslüman oğlu Kasım, 10 yaşındaki 
oğlu Dimitri, 6 yaşındaki oğlu Manol.
-Yanimıgı oğlu Manol, yetim 8 yaşında, 
yetişkin kız kardeşi Marya.
-Viyanet oğlu Yani, karısı Frosi, Yetişkin 
bekâr oğulları Mihal, 10 yaşındaki kızı 
Hasimo, 8 yaşındaki kızı Arni, 4 yaşın-

daki kızı Zudano.
-Kalo oğlu Hıristodole, karısı Totoko.
-Manol oğlu Leka, karısı Agasi, 11 yaşın-

daki kızı Marya, 8 yaşındaki kızı Komini.
-Todori oğlu Yani, karısı Opano, 12 ya-

şındaki oğlu Dimitri, 2 yaşındaki oğlu 
Yani.

-Dimitri oğlu Yorgi, 13 yaşında yetim.
-Filip oğlu Pavlov, yetişkin oğlu An-

don, 4 yaşındaki oğlu Kosta, yetişkin 
bekâroğlu Simo
- Pavlov oğlu Anderya, karısı Kirane, 
2 yaşındaki oğlu Yani, 6 yaşındaki kızı 
Marya, 4 yaşındaki kızı Eleni
-Anderya’nın yetişkin kardeşi Tirokop, 
10 yaşındaki kız kardeşi Kaliçe.
-Nikola oğlu Biso, karısı İstimade, 4 yaşın-

daki kızı Kirane, 2 yaşındaki oğlu Dimitri
-Lukas oğlu Todori (sayımda buluna-

mamıştır)

H) OSMANLI DEVRİNDE AVAS'TA NÜFUS VE SOSYO-EKONOMİK HAYAT

Geleneksel Kıyafetleriyle Mora Rumları, Collin, London 1825.
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İ) AVAS'A MORA'DAN GELEN SÜRGÜNLER

Malum olduğu üzere İstanbul’un fethinden sonra şehir ve 
şehrin çevresi hızla şenlendirilmiş, gerek Anadolu’dan, ge-

rekse fethedilen Balkan ülkelerinden getirilen birçok insan 
buralarda iskân edilmişti. Bu bağlamda Mora’nın fethi (1458) 
ile birlikte oradan birçok esirin İstanbul’a getirildiği ve bun-

ların İstanbul’da iskân edildiği bilgisi Osmanlı Tarihi’nin ana 
kaynaklarından olan bazı kroniklerde yer almaktadır.1391489 
tarihli Tahrir Defterinden öğrendiğimize göre Avas Köyüne 
de Mora’dan İstanbul’a sürülen toplam 5 aileye mensup 17 
nüfus iskân edilmişti. Köyde yaşayan bu sürgünlerin adlarını, 
ailelerini,akrabalık durumlarını, cinsiyetlerini ve yaşlarını da 
bilmekteyiz:
-Paryamari oğlu Dimitri, karısı Kali, 6 yaşındaki oğlu Yorgi, 4 
yaşındaki oğlu Yani, 8 yaşındaki kızı Sofya
-Liso oğlu Manol, karısı Frosini (Alasonya’lı), 7 yaşındaki oğlu 
Androni, 3 yaşındaki oğlu Aleksi, bekâr yetişkin kardeşi Mihal.
-Çatçı oğlu Yani
-Papas oğlu Kiryakos, yetişkin kardeşi Kalodi, 12 yaşındaki 
kardeşi Anderya
-Kırço oğlu Dimitri, yetişkin oğlu Manol, 2 yaşındaki oğlu Nikola-
Yukarı da isimlerini teker teker verdiğimiz Avas Köyü sakinle-

rinin “ortakçı” olması, diğer tahrir defterlerindeki kayıtlardan 
farklı olarak sadece vergi veren kişileri değil; bu hukuki statü-

deki herkesin adını, vergi vermeyen çocukların yaşlarını, hat-

ta bazı kişilerin sağlık durumlarını dahi bildirmektedir.
Defterde yer alan Avas’taki “ortakçı” kulları arasında iki yeni 
Müslüman olmuş kişiye de rastlanmaktadır. Bunlar Tanaka 
oğlu Yani’nin iki yetişkin ve bekâr oğlu olup, “Hızır” ve “Kasım” 
adını alarak kendi istekleriyle Müslüman olmuşlardır. Muhte-

melen Avas’ın ilk Müslümanları da bunlardı. Bu iki genç Müs-

lümanın aynı evin içinde evin Hıristiyan olan diğer fertleri ile 
birlikte hayatlarını devam ettirmeleri oldukça dikkat çekici 
idi. Bir diğer garip tarafı ise bu aileden hiç kimsenin ortak-

çılara has vergilerden olan çift ya da mukataa ödemiyor ol-
masıdır. Çok nadir görünen ortakçıların İslam olması ile ilgili 
olarak Ömer Lütfi Barkan, ihtida etseler bile bu kişilerin ortak-

çı statüsünde olmaya devam ettiklerini söylemektedir.140 Def-
terdeki bilgilerden öğrendiğimize göre Avas Köyü’nde biri 8 
yaşında diğeri 13 yaşında iki yetim çocuk bulunmaktadır. Bu 
yetim çocuklardan birisi yetişkin olan ablası ile birlikte kalır-

ken; diğerinin ise kiminle birlikte yaşadığı anlaşılamamıştır.
Köy nüfusuna, ödedikleri “bedel-i hizmet-i cariye” vergisin-

den dolayı, sonradan katıldığı anlaşılan iki kişi daha bulun-

maktadır. Bilindiği gibi ortakçıların reayadan yani hür biri 
ile evlenmeleri istenmemekle birlikte cariyeyi evlendirecek 

erkek kul bulunamadığında ancak bu duruma müsaade edi-
lebilmektedir. Böyle bir hadisenin vukuunda ortakçı ile evle-

nen erkek de aynı sınıfa tabi olmanın yanında bir de “bedel-i 
hizmet-i cariye” adında bir vergi ödemektedirler. Bu durum 
1498 tarihli Tahrir Defterinin başındaki kanunnamede açıkça 
yazılıdır.141 Nitekim bu köyde bahsi geçen vergiyi iki kişi 320 
akçe miktarında ödemektedir.
Daha önce Litros’un nüfusunu anlatırken bahsettiğimiz ve 
genel olarak toprağa yerleştirilmiş gayrimüslim köleler anla-

mında kullanılan “ortakçı” dediğimiz nüfus, köyün çoğunlu-

ğunu oluşturmakta olup 84 kişiden142 ibarettir. Bu defterde 

ortakçıların yanı sıra "Re‘âyâ-yı karye-i mezkûre an sürgünân-ı 
Mora” başlığı altında Avas'a Mora'dan getirilmiş bir taifeden 
de bahsedilir.143 Yukarıda tam olarak isimlerini ve özelliklerini 
verdiğimiz bu kimseler, hukuki olarak ortakçılara göre biraz 
farklı bir statüdedir. Bunlar hür vatandaşlar olup; verdikleri 
vergiler bile farklıdır. Özellikle defterde gördüğümüz ve rea-

yaya has bir vergi olan cizyeden bunu anlamak mümkündür. 
Bu sürgünler içerisinde Manol adlı kişinin eşi olan Frosini adlı 
kadının diğerlerinden farklı olarak “Alasonyalu” olduğunu, 
yani Yunanistan’ın Teselya bölgesinde bulunan Alasonya şeh-

ri kökenli144  olduğu anlaşılmaktadır.
Mora seferlerinden sonra İstanbul ve çevresine bir hayli in-

sanın getirildiğini daha önce belirtmiştik. Ancak hem sürgün 
olarak kaydedilmiş reaya, hem de bir kısmının Mora’dan da 
gelebileceğini tahmin ettiğimiz ortakçıların hangilerinin 
neden bu statüde kaydedildiklerini anlamak çok da kolay 
görünmemektedir. Stefanos Yerasimos’a göre en akla yatan 
ihtimal kentlerin zorla alınması, akın, yağma gibi sebeplerle 
fetih sırasında tutsak düşenlerin ortakçı sayılmaları, bu du-

ruma düşmeden mecburi göçe zorlananların ise reaya kabul 
edilmiş olmalarıdır.145

 Bu onyedi kişi bu köye Mora’nın fethiyle sürgün edilmiş rea-

ya statüsündeki kişilerdir. Yani 1498 yılında köle statüsündeki 
gayrimüslimlerle, artık hürriyetini kazanıp reaya statüsüne 
geçenlerin sayısı 101’i bulmuştu. Civar köylerin de bu defter-

de ayrıntılı nüfuslarının verilmesi bizim; Avas Köyü ile diğer 
köyler arasında sosyo-ekonomik olarak bir karşılaştırma yap-

mamıza imkân sağlamaktadır. Nitekim bu deftere göre Makri 
Karyesinde  (Bakırköy’de) 99, Nifoz’da 98, Halkapınar’da 109, 
Karfe’de 123, Çekmece-i Kûçek’te (Küçük Çekmece’de) 370, 
Çekmece-i Büzürk’te (Büyük Çekmece’de) 289 nüfus yaşa-

maktadır. Bu defterde yer alan Ortakçılarla ilgili olarak Stefa-

nos Yerasimos tarafından Haslar Kazası defterinden elde edi-
len bilgilerin özeti mahiyetinde güzel bir tablo hazırlanmıştır.
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Tablo açıklaması için bkz. 146. dipnot
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1498 tarihli bu defterin ardından Avas ile ilgili elimize ilk geçen 
ve köyün nüfusu konusunda bilgi veren bir diğer belge ise Kanu-

ni Sultan Süleyman devrinden ait bir başka tahrir defteridir.147 Ka-

nuni Sultan Süleyman devri tahrirlerinin bir hülasası mahiyetinde 
olan ve istatistikî bilgilerin yer aldığı bu defterin verdiği ipuçları 
ilk tahrirden yaklaşık 30-40 sene sonrasının verilerini içermektedir. 
Ancak 1498 tarihli deftere göre ayrıntılı bir nüfus analizi yapılması 
mümkün değildir. Aslında mevcut defter elde olamayan başka def-
terlerin bir özeti mahiyetindedir. Nitekim defterde bölgedeki köy-

lerin sadece hane sayıları verilmekte köylülerin hangi dine mensup 
oldukları belirtilmektedir. Nüfus tespiti açısından düşünüldüğünde 
ise her hanenin evli bir adamı, çocukları ve karısını hesaba katma-

mız, ayrıca bekâr, dul ve yetimleri de ekstradan eklememiz gerekir.  
Bir önceki tablomuzun sekiz numaralı sütununda köydeki hanele-

rin ortalama kişi sayısı bilgisini dikkate aldığımızda hane sayılarını 
dörtle çarparak nüfusu aşağı yukarı tespit etmek mümkün olacaktır. 
Mezkûr deftere göre Avas’ta bu tarihte Müslüman hane bulunmayıp 
43 Hıristiyan ev mevcuttur. Bahsettiğimiz işlemi yaptığımızda ise kö-

yün ortalama nüfusu 172 çıkmaktadır. Burada daha önceki defterde 
Müslüman oldukları tespit edilen iki kardeşin bulunmayışı dikkat 
çekicidir. Hesaplama küçük bir sapmaya müsait olsa da köyün nüfu-

sunun 30-40 yıl öncesine göre arttığı anlaşılmaktadır. Görülen o ki 
yeni fetihlerle bölgenin nüfusu sistematik olarak arttırılmıştır. 
Tahrir defterinden nüfusun yanında köyün sosyo - ekonomik haya-

tıyla da ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür. Nitekim vergi türlerin-

den köyde ekip biçilen mamulün cinsi de anlaşılabilir. Deftere göre 
köyde ortakçılar, 310 akçe maktu’, bahâ-i şıra 2007 akçe, 500 akçe ciz-

ye148  öşr-i küvâre (petek vergisi) 12 akçe, öşr-i kettân (keten vergisi) 
47 akçe, öşr-i nohud-ı sebz 2 akçe, el-hınta (buğday) 18 müdden149 

10 kilçe150 2 şinik151, el-alef (ot-saman) 16 müdden 16 kilçe, kabluca 
(hayvan yemi) 10 kilçe, burçak 6 kilçe, merdümek (mecimek) 1 şinik 
vergi vermektedirler. Mora’dan sürgün reayalar ise, 292 akçe cizye, 
200 akçe ispenç152, 504 akçe bahâ-i şıra, 1 akçe öşr-i kettan, 1 akçe 
öşr-i küvare, 30 akçe resm-i arûs (evlilik vergisi), 33 akçe resm-i fuçı 
(fıçı vergisi), 2 müdden 4 kilçe el-hınta, 2 müdden 5,5 kilçe el-alef, 
bir kilçe burçak, 3 şinik kabluca, 1 şinik mercimek, vergi vermektedir. 
Avas'ın coğrafi şartlarının müsait olması nedeniyle gerek gıda gerek-

se de hayvancılık konusunda her devir faaliyetin olduğu anlaşılabil-
mektedir. Bölge ile ilgili çizilen haritalarda Litros ile birlikte Avas'ın 
da etrafında birçok çiftliğin olduğu görülür. Zira İstanbul'un fethin-

den itibaren şehrin gıda ve et ihtiyacı genellikle sur dışından sağ-

lanmakta bu konuda Avas ve Litros köylerinde de mal satın alındığı 
anlaşılmaktadır. Bir arşiv belgesinde surdışındaki köylerdeki çiftlikler 
ve buralarda beslenen hayvan sayıları verilmektedir. Nitekim Avas'ta 
Hayri Efendi adında bir şahsın 382 koyunun olduğu belirtilmektedir.153

Arşiv belgelerinde köydeki adli meselelere ait dikkat çekici bilgile-

re ulaşmak da mümkün gözükmektedir. 1854 yılında Avas Köyü sa-

kinlerinden olup Kalfa Köyünde bakkal esnafı olan Yorgi oğlu Yorgi 
adlı bir şahıs, bir dilekçe ile Meclis-i Vükela’ya başvurarak;  Küçük 
Çekmece’ye gittiği bir sırasında, herhangi bir davası olmamasına 
rağmen Küçük Çekmece Kır Serdârı154 tarafından hırsızlıkla suçla-

narak yakalanıp zincire vurulduğunu, ardından da hapse atıldığını 

1498’de 
Avas’daki 
köylülerin 
tamamının 
adının kayıtlı 
olduğu defter, 
Atatürk 
Kitaplığı 
Muallim 
Cevdet 
yazmaları.



50

ve türlü işkencelerle kemiklerinin kı-
rıldığını ileri sürmüştü. Verdiği şikâyet 
dilekçesine göre daha sonra Çatalca’ya 
gönderilen Bakkal Yorgi, burada da 
otuz iki gün boyunca her gece işkence 
görerek, aldığı ağır darbeler sonucu sa-

kat kalmıştı. Bakkal Yorgi, dilekçesinde 
bunun Tanzimat Fermanının getirdiği 
adalet anlayışına aykırı olduğunu söy-

leyerek; bu muamele sonunda iş göre-

mez hâle geldiğini ve bakması gereken 
yedi çocuğu bulunduğunu belirterek, 
olayın mahkemeye intikal etmesini ve 
kendisine bunu yapanların tazminat 
ödemesini istemiştir.155

19. Yüzyıl sonlarında Avas Köyünde sa-

yıları az olsa da -mühtedi Müslüman-

ların dışında - köyde yaşayan ve muh-

temelen Balkanlar’dan muhacir olarak 
gelip, bu köye yerleşen az sayıda Müs-

lüman ahali de bulunmakta idi. Başba-

kanlık Osmanlı arşivinde rastladığımız 
bir belge; yerli halk ile sonradan bura-

ya gelen Müslümanların ilişkileri konu-

sunda bazı ipuçları vermektedir. Gayri-
müslim Köy muhtarı ve ahalisinin; 1894 
yılında Bâb-ı Âli'ye yaptıkları şikâyete 
göre o devirde Küçük Çekmece’ye tabi 
olan Avas Köyü’nde yaşayan Hüsnü 
Efendi adında bir şahıs, beş altı senden 
beri bu bölgede yaşamakta ve bu müd-

det içerisinde köylüye karşı bazı zorba-

lıklar yapmaya çalışmaktadır. İddialara 
göre Hüsnü Efendi adlı şahıs köylülerin 
tarlalarına el koyarak, kendisine ait bir 
çiftlik meydana getirmeye çalışmakta, 
dahası bu konuda mahalli yetkililerce 
kendisine yapılan uyarıları da dikkate 
almayarak bu tutumunu sürdürmekte-

dir. Bunun üzerine Sadrazam ve Yaver-i 
Ekrem Cevad Paşa; Dâhiliye Nezaretine 
bir yazı yazarak, bu şikayetin dikkate 
alınması ve sorunun Şehremaneti tara-

fından acilen çözülmesini istemiştir.156 

Yunanca yazılmış bazı kaynaklara göre 
1873-1874 yıllarında Avas’ta 220 ferdi 
bulunan 38 Ortodoks aile yaşamakta-

dır.157 1884 yılına ait bir başka kaynakta 
ise köydeki hane sayısı nerede ise iki 
katına çıkarak, 60 olmuştur.  Ancak aynı 
kaynakta toplam nüfus ile ilgili herhan-

gi bir bilgi verilmemiştir. 

Bu aile fertlerinin bir kısmı çiftçi bir kıs-

mı ise boyacıdır. Boyacılar İstanbul çar-

şısında çalışmaktaydılar.158 Yaklaşık on 
yıl önce hane başına düşen kişi sayısı 
5,7 olduğuna göre 1884 yılındaki nüfu-

su tespit etmek de pek zor olmamakta-

dır. Bu hesaplama dikkate alındığında 
bu tarihte Avas Köyü’nde yaklaşık 340 
kişi ikâmet etmektedir. 
Kaynaklarda 1905 yılında bu köyde 50 
ailenin yaşadığı ifade edilmektedir. Köy 
halkının temel geçim kaynağının yine 
çiftçilik olduğu, bağcılık ile uğraşanla-

rın da bulunduğu bildirilmektedir. Yine 
köylülerin bir kısmı ise İstanbul’da bo-

yacılık yapmaya devam etmektedir.159 

Bu tarihte verilen bilgide nüfusun ta-

mamı, 1884 tespitinde olduğu gibi 
verilmemiştir. Biz yukarıdaki gibi hane 
başına düşen ortalamayı hane sayısıyla 
çarptığımızda köyün nüfusunun 285 ci-
varında olduğunu tespit edebiliriz.
Avas'ta yaşayan gayrimüslimlerin Müs-

lümanlarla ekonomik, sosyal ve insanî 
her türlü ilişkilerinin olduğu arşiv bel-
gelerinden anlaşılmaktadır. Öyle ki 
1909 yılında Avas Köyünde yaşayan 
Bonyo oğlu Hıristaki, Dersaadet Eşyâ-yı 

Atîka Satış Müdüriyetinde çalışan Said 
Efendi adlı memura bir iş dolayısıyla 
kefil olmuş, (anlaşılan o ki borçlunun 
ödeme konusundaki sıkıntıdan dolayı) 
bu kefilliğinin Şûrâ-yı Devlet Temyîz 
Mahkemesi Riyâset-i Aliyyesi'nden ge-

len evrakla kendisine bildirilmesi isten-

miş ve Küçük Çekmece Kaymakamı Nu-

reddin Edhem tarafından bu tedkikat 
gerçekleştirilerek mahkeme hâkimine 
durum arz edilmiştir.160

1919 tarihli Rumca bir kaynakta Avas 
Köyü’nün 310 sakini, I. Dünya Savaşı 
sırasında 1915 yılı Ocak ve Ağustos ay-

ları arasında sürgün olarak Çatalca ve 
Mihaliç’e gönderildikleri bilgisi yer al-
maktadır. Bu kişiler I. Dünya Savaşı’nın 
ardından tekrar köylerine geri dönmüş-

lerdir.161 Ancak mübadele neticesinde 
Avas’tan bu kez yeni bir göçle 1923’te 
Yunanistan’a gönderilmişlerdir.
Kurtuluş Savaşının en şiddetli olduğu 
safhada İstanbul'da meydana gelen 
asayiş bozuklukları dikkat çekicidir. 

1854 tarihli Avas köylülerinden bakkal Yorgo’nun 

şikayetiyle ilgili belge. BOA, MVL, 149/72
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Tam anlamıyla bir kaos olduğu bu 
günlerde bir çok eşkıya grubu türe-

mişti. Hatta bu çeteler tarafından bazı 
köylerin basıldığı ve insanların birbir-

lerini öldürdüğü kulaktan kulağa do-

laşmaya başlamıştır. Bu vesileyle 30 
Mayıs 1921’de Çatalca Sancağı hudu-

dunda bulunan Kanlıbostan mevkiin-

de gözetleme vazifesi yapan Derbend 
Karakolu’na ait bir devriye; İstanbul-Ça-

talca şosesi üzerinde elinde kasalı bir 
mavzer tüfeği ile silahlı Boğazköy Rum 
ahalisinden olup ismi öğrenilemeyen 
bir şahsa rastlamıştı. Devriye mensup-

ları onu tutuklamak için tam harekete 
geçtikleri zaman, bu şahıs bir el havaya 
ateş etmiş, bunun üzerine çevredeki 
ormandan 40-50 kişilik Osmanlı devle-

tine ait silahlar taşıyan bir gurup çıkmış 
ve arkadaşlarının devriye tarafından 
tutuklanmasını engellemişlerdi. 
Askerler grup içerisinden iki Rum’a ne-

den böyle bir iş içerisinde olduklarını 
sordukları zaman; onlar da Laz eşkıya-

sının köylerini basmaya hazırlandığını, 
hatta köylerinin yakınında bir kaç kişi-
nin onlar tarafından öldürüldüğünü ve 
on iki adet de sığırlarının eşkıya tara-

fından gaspedildiğini belirterek; buna 
karşılık devletin kendilerini koruyama-

dığını ve bu yüzden de silahlanmak zo-

runda kaldıklarını söylemişlerdi. Ancak 
jandarma tarafından hemen yapılan so-

ruşturmada böyle bir hadisenin meyda-

na gelmediği anlaşılmış ve köy halkının 
da ikna edilerek evlerine dönmeleri sağ-

lanmıştır. Ancak bu söylentiler sadece 
bu köy için değil başta Avas Köyü olmak 
üzere birçok Rum Köyü için de geçerli idi. 
Nitekim köylerini korumak maksadıyla 
Ayayorgi Köyünden yirmi beş kişinin si-
lahlanarak evlerini korumaya çalıştığı, 
Avas köylülerinin de benzer tedbirler 
aldığı Osmanlı güvenlik güçlerince yapı-
lan kontrollerden anlaşılmış ve Dâhiliye 
Nezareti tarafından gerekli önlemlerin 
alınması için İstanbul’un çevre köyleri-
nin asayişinden sorumlu Jandarma Alay 
Kumandanlığına bir yazı yazılmıştı.162

Kurtuluş Savaşının en şiddetli olduğu safhada İstanbul’da meydana ge-

len asayiş bozuklukları dikkat çekicidir. Tam anlamıyla bir kaos olduğu 

bu günlerde bir çok eşkıya grubu türemişti. 

Laz eşkiyasına karşı silahlandıklarını söyleyen Rum köylüler ile ilgili belge. BOA, DH. EUM. AYŞ, 53/82

1909 
tarihinde Avas 
köylülerinden 
Hristaki’nin 
Said Efendi’ye 
kefil olmasıyla 
ilgili belge. 
BOA, ŞD. 
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J) OCAK 1567’DE LİTROS'TA PLANLANAN BİR YENİÇERİ İSYANI

Tarih-i Selanikî'de, Yeniçerilerin Kanuni Sultan Süleyman’ın ölü-

mü ve Sultan II. Selim'in tahta geçmesi sürecinde cülûs bahşişi 
ve sefer bahşişi ile ilgili bir isyan çıkardıkları anlatılırken, kansız 
bir şekilde bastırılan bu isyanın Litros’ta planlandığı bilgisi ve-

rilmektedir:
“O gece İstanbul şavkına bu hâksâr (perişanlık hali) bazı yârân 
ile konakta erkence göçüp gelirken Literuz (Litros) nâm kar-

yede (köyde) Yeniçeri taifesinin azim cemiyetine rast gelip, 
meşaleler ve mumlar yakıp meclis-i âlî eylemişler.  Esbâb-ı 
bezm (eğlence vasıtaları) ile ve âlât-ı rezm (savaş aletleri) el-
lerinde, sohbetleri, yarınki gün edeceklerine karar verip, bî-
bâk (korkamadan) söyleşüp re’y (görüş) ü tedbîr ü tedârükleri 
mukaddemâ Sultân Mehmed Han-ı Gâzî Veziri Mehmed Paşa 
ve Sultan Bayezid vezirleri Mustafa Paşa deyip bölükleri tayi-
neyleyip, “o zaman yoldaşları birbirine top olup ayrılmadılar. 
Aralarına kimse girmedi” deyip kavli dürüst eylemekte gördük 
ki bunların beher hâlkastları yaramaz Kâtib-i Dîvân-ı âlî Gınâ'i 
Ali Çelebi ile dönüp konak yerinde Reisülküttâp Mehmed Çe-

lebi Efendi’ye ve Kâtibü’s-sır Feridun Beğ’e yetişip görüp işitti-
ğimizi i'lâm eyledik. Fi'l-hâl ikisi de atlarına binip geldiler. Pana-

yır yerinde fıçılar ile bâdeler ihzâr (hazır) olunmuş bî-tekellüf 
(külfetsiz) sohbet-i germâ-germ (kızışmış) maçanak beri çanak 
sözleri Edirne Kapısındaniçergirip Eski Odalar’da turalar ve ya-

hut Saray-ı Âmire kapısını kapatalar deyip aşikâr söyleştikleri 
mesmû'ları oldu. (işitildi). Fe-Emmâ (Ammâ) neyin müfid (fay-

dalı) olur, sabah karîb (yakın) oldı. Varıp Sadrıa'zam hazretlerin 
dahi agâh eylediler (haberdar ettiler). Hiç bir vechile tedarike 
mecâl olmadı. 

Ve seherden muhafaza hidmetinde (görevinde) olan İsken-

der Paşa hazretleri ve Donanma-yı Hümâyun ile gelen Ka-

pudan Piyale Paşa hazretleri ve ulema-i îzam içinde Şeyhü-

lislam ve Müftilenâm Mevlânâ Ebussuûd Efendi hazretleri 
şems-i âlem-tâb-misâl (alemi güneş gibi aydınlatan) cebhe-i 
pür-envarlarında (nur dolu yüzlerinde) nûr-ulûm-ı şeri'at-ı 
Mustafavî lâmi' ü sâtı' idi. 
Ve sâ'ir ulemâ-i izâm -kesserehümu'llâhu ilâ yevmi'l-kıyâm 
sâf-ber-sâf durup geldiler. Halife-i zemân ü zemîn hazeretle-

rine muntazır oldılar. Zemân-ı yesîrde (az zamanda) hazret-i 
Padişâh-ı gerdûn-vakar pürhaşmet ü şevket ve adalet-disâr çı-
kup geldi. Ferr ü rif'at-i şehenşâhîyi yaraşdırup, kırk sekiz yıldan 
berü serir-i saltanatde (saltanat tahtında) kâmgâr u kâmrân (is-

teğine ulaşmış) Padişah-ı cihan-sitân câ-nişîni olmağı görenler 
evvel nazarda "Layık u sezâvâr" diyüp du'alar ve senâlar eyle-

diler. Cümleden mukaddem rikâb-ı hümayûn-ı kâmyâplarına 
mevle'l-mevâlî Müftilenâm Ebussu'ud Efendi -edâme'llâhu 
ta'âlâ fezâ'ilehü- vardılar. Ve mübarek elleriyle imâmelerine 
yapışup, iltisâm eylediler. "Bu tekrîm ü ihtirâm selef Padişahla-

rından dahi vâki' olmamışdur." diyü hal-âlem pesend eylediler. 
Ve piyale Paşa ve İskender Paşa ve sâ'ir a'yan-ı devlet rikâb-ı 
hümâyuna rûy-mâl eyleyüp, dergâh-ı saadet-destgâh çavuşları 
kânûn-ı kadîm üzre sitâyiş-künân alkışlayup, yürüdiler. Kesret 
ü izdihâm-ı nasdân (kalabalık insan izdihamından) harekâta 
mecal teng idi. Âheste âheste asâkir-i mansûre pür-zîb ü zerin, 
ezhâr-ı bahâr gibi rengîn şevket ü haşmet ile Edirne-Kapusı'na 
gelindi. 

Yeniçeriler alayı aralarına hâricden kimseyi girmeğe koyma-

yup, hemvâr yürüdiler. Tâ Şehzâde Cami'i önünde Eski-oda-

Yeniçeri, M. De Ferriol, Paris 1714.

Yeniçeriler, Ahmed Djevad, 1882.



53

lar'daki şâhrâha mâl-a-mâl (büyük yolda lebaleb) oldukları gibi 
Yeniçeri biri birine "Dura dura" diyüp bir sâatden mütecaviz 
zemân turdılar. "Nedür aslı, yürün yoldaşlar" diyicek "Katlan 
otluk arabası var" diyü cevâb virdiler. Ve Sultan Bayezid Han 
Hammâmı önüne geldükleri gibi Pertev Paşa "Yoldaşlar lâyık 
değildür" didüği bunlara ağır gelüp "Bire .... fitne  .....midir 
serdâr mısın ki söylersin" diyüp, birisi harbe (tüfek doldurmaya 
yarayan demirden alet) ile çarpup, velakin öldüresiye urma-

yup, atdan yıkılup, başından mücevveze (kavuk) yuvarlanup, 
Kapudan Piyale Paşa "N'eylesiz yoldaşlar, ayb değil midür, yol 
mıdur böyle itmek" dimiş "Sen bir gemici azeb ağasısın kül-
han havlisine yayan firâr idüp ve Ferhad Paşa'nun dahi atına 
kendüzine tüfeng kundağıyla birkaç yetişdirüp bâd-ı fesâd 
(fesat rüzgarı) esmeğe başlayup, tuğlar ve şâbiteler yedekler 
ve solaklar müctemi' olup turdılar. Vezir Ahmed Paşa hazret-

leri Mehmed Paşa hazretleriyle ceblerinden avuç avuç filori-
ler (altın para) çıkarup, "Lütf eylen yoldaşlar" dimek ile ırzların 
satın aldılar. Yüzer ve ikişer yüzer nefer Yeniçeriler etrafların 
alup, Sarây-ı Âmire kapusına dek musâhebetle getürdiler. 
Vezir Mustafa Paşa Hazretleri bugün ata binmeyüp temâruz 
eylemişlerdi. Ve Yeniçeri Ağası Ali Ağa yayan destmalin boy-

nuna takup, "Hay meded yoldaşlar, bana kıydınuz, niçün böy-

le idersiz. Lutf ve ihsan eylen" didükçe "Sen bize suyolunda 
çok şekerlü beksimed yidürdün ammâ yeni Padişahımuza ve 
Mehmed Paşa'ya hazîne kurtarmak istersin, olmaz olmaz ve 
belki sen de kurtulamazsın, katlan göresin" diyüp giderler.
Meğer ilerü giden Yeniçeriler erkân-ı devleti yerlü yerinden 
ayırup alay alay bölük bölük Sâray-ı Âmire havâlisine girmiş-

ler. Ancak taşrada (dışarıda) vüzer-i izâm hazretleri kalmış. 

Bâb-ı Hümayun'ı kapamışlar, içerüde niçe bin âdem hıfz ider 
ve ekseri dahi taşrada vüzerâ-i izâmı ihâta eyleyüp Padişâh-ı 
âlem-penah hazretlerine muntazırlar. Haseki Hammâmı önü-

ne Padişah-ı Cem-câh hazretleri geldükde vüzerâ-i izâmı 
Yeniçeriler atlarından indürüp şalvarları ve kılıçlarıyla yayan 
önlerine katup, Padişah hazretlerine getürdiler. Ve girûden 
"Eski kanûnı vere vere" diyüp çağrışırlar. Vüzerâ-i izâm hazret-

leriyle Mehmed Paşa: "Sa'âdetlü Padişahum, bunlar mübarek 
kelâm-ı şerîfinüzden virgülerin işitmeyince mütesellî olmaz-

lar. İnâyet eylen fitneleri def' olsun, buyurun" dirler. "İlçele-

rinde Türkçe bilür var ise gelsün söyleyelüm" buyurmışlar. 
Yine bunun birle Pâdişâh-ı dîn-penâh hazretlerinün nazar-ı 
şeriflerine yüze gelmeğe imkân yok. Âkıbetü'l-emr "Virül-
sün, cümle bahşiş u terrâkîlerinüz makbûlümdür." buyurduk-

larından sonra vüzerâ-i izâm dönüp atlarına bindiler. Yine 
Saray-ı Âmire kapusın açdırmağa çâre idemezler. "Aç kapuyı, 
sa'adetlü Padişah hazretleri cümle recâları inâyet itdiler" bu-

yurdılar. "Elhamdülillah maslahatlar bitti. Hep yoldaşlar işitdi. 
Allâhu ta'âlâ padişahımuza çok yıllar ömürler virsün. Aç kapu-

yı" dirler. Yoldaşlar komaz, "Bir işütmedük" dirler. Ayasofya'da 
ikindi ezânı okundı, sa'âdetlü Padişah dahi intizarda, kapu 
niçe dürlü niyâz ile açılup, girildi. Şükürler bu hâle ki şehr 
târâc (yağma) olmadı. Ve el kılıca urulmadı. Evvelki fikr-i pür-
savâba tâbi' olup, garaz-ı nefs karışmasa bu denlü nâmûs ek-

sikliği olmaya idi. El-hamdü li'llahi ale's-selâme diyüp her kişi 
ârâm-gâhına gitdiler. Fî evâhir-i cumâdelâhire, sene 974.”163

Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (971-1003/1563-
1595), (Haz. Mehmet İpşirli), Ankara 1999, TTK Yayınları, C. I, 
s. 54-56

Sipahi, M. De Ferriol, Paris 1714.

Yemek kazanı taşıyan Yeniçeriler, Ahmed Djevad, 1882.
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K) AVAS VE LİTROS'TA TABİÎ AFET VE 

HASTALIKLAR (DEPREM, YANGIN, 

ÇİÇEK HASTALIĞI)

Esenler, Osmanlı devrinde başta deprem 
ve yangınlar olmak üzere birçok afet ya-

şamıştı. Esenleri oluşturan Litros ve Avas 
köylerinde meydana gelen bu afetlerin 
yanında bazı salgın hastalıklar da bu 
köylerde yaşayan insanları bir hayli tedir-

gin etmişti. 

Köyün en muzdarip olduğu afetlerin ba-

şında yangınlar gelmekteydi. 1885 yılın-

da Litros’ta çok büyük bir yangın çıkmış-

tı. Bu yangın ile köyün yarısı yok olmuş, 
bir başka ifade ile Litros’ta bulunan 110 
evden 55’i yanıp kül olmuştu. Yangının 
bu kadar zarar vermesine köyde bulu-

nan evlerin ahşap olması yol açmıştı. Köy 
içinde büyük sosyal problemlere sebep 
olabilecek bu felaket yüzünden birçok 
Litroslu başka yerlere göç etmişti. Aslın-

da bu devirde yangınlar sadece Litros’un 
ve Avas’ın değil, onların çevresindeki 
köylerin de korkulu rüyası idi. Nitekim 
aynı tarihte Bakırköy’ün kuzeyinde bu-

lunan Nimfes(Koca Sinan)’te de büyük 
bir yangın çıkmış ve bu yangın sonrası 

bu köydeki hane sayısı 25’ten 15’e düş-

müştü.  Bu köyde de evleri yanan insan-

lar büyük bir sıkıntı içerisinde buradan 
İstanbul’a ya da Bakırköy ve Yeşilköy’e 
göç etmişlerdi.164

Osmanlı arşiv kaynaklarına göre Litros’ta 
1918 yılında çıkan bir diğer yangın ise 
1885’teki kadar büyük bir tehlike oluş-

turmadan söndürülmüştü. Vali Vekili 
Süleyman Kâni (İrtem) Bey tarafından 
Dâhiliye Nezaretine yazılan yazıda; 24 
Ocak 1918 Pazartesi gecesi saat yedi su-

larında Litros Karyesinde kilise vakfı olup 
Mihriban Hanım’la Madam Amarliko’nun 
ikâmet etmekte oldukları evde yangın 
çıkmış, fakat bu yangın başka binalara 
sirâyetine meydan verilmeden söndürül-
müştü. Olay sonrası Makriköy (Bakırköy) 
Kaymakamlığı tarafından bu yangının 
çıkış nedeni ile ilgili bir soruşturma yapıl-
mış, ancak herhangi bir sonuç alınama-

mıştı.165

Litros ve Avas’taki yapıların tahrip ol-
masına neden olan bir diğer âfet ise 
depremlerdi. Deprem kuşağı üzerinde 
bulunan İstanbul, tarih boyunca birçok 
deprem (zelzele) geçirmiş, bu deprem-

Osmanlı son 
devir itfaiyecileri, 
Atatürk Kitaplığı.

1887’de çiçek 
hastalığı 

dolayısıyla 
Litros’a acil 

doktor 
gönderilmesiyle 

ilgili belge. 
BOA, DH. MKT, 

1473/41
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lerle şehirde birçok bina yıkılırken; ciddi 
sayıda insan kayıpları da yaşanmıştı. Bu 
depremler içerisinde en şiddetli olan-

ları 1509, 1690 ve 1894 depremleri idi. 
Bunlardan daha önce Bizans devrin-

de de bazı depremlerin olduğunu ve 
İstanbul’un 554 ve 869 yıllarında mey-

dana gelen depremlerden ciddi zararlar 
gördüğünü biliyoruz.166

Osmanlı devri depremleriyle ilgili elimiz-

de çok sayıda kaynak ve veri bulunmak-

tadır. Bu verilere göre 45 gün süren  artçı 
şoklarla İstanbul’da çok büyük tahriba-

ta yol açan 1509 yılı depreminde; binin 
üzerinde ev yıkılmış ve 4-5 bin arasında 
insan hayatını kaybetmişti. “Kıyamet-i 
Suğra” (Küçük Kıyamet) olarak da adlan-

dırılan bu depremde, yaralıların tahmini 
sayısı ise on bini bulmakta idi. Bu büyük 
zelzelede Marmara Denizinde Tsunami 
meydana gelmiş surları aşan dev dalga-

lar kıyı kesimlerde büyük hasara sebep 
olmuştu. Depremde, Anadolu ve Rumeli 
Hisarları ile Çekmece Köprüsünde ciddi 
hasarlar meydana gelmişti.167

Bundan sonra meydana gelen diğer 
depremleri bir yana bırakırsak, Osmanlı 

İstanbul’unda meydana gelen son bü-

yük deprem 1894 yılı depremidir. Bu 
depremde İstanbul’un birçok yeri zarar 
gördüğü gibi Litros ve Avas köyleri de 
tahribata uğramıştır. Bu depremin mer-

kezinin Yeşilköy’den 8 kilometre uzaklık-

ta ve güneydoğu Marmara Denizi’nde 
olduğu tespit edilmiştir. Birçok sivil bi-
nanın yıkıldığı bu zelzelede Silivrikapı, 
Bakırköy, Balat, Topkapı, Edirnekapı, Ak-

saray, Sultanahmed, Ortaköy, Beşiktaş, 
Fatih semtleri büyük zararlar görmüştür. 
Depremin dokuz şiddetinde gerçekleş-

tiği düşünülürse hasarın boyutları çok 
daha iyi tahmin edilebilir.168 Deprem, 
öğle vakti saat 12.24’te, İstanbul’da haya-

tın en canlı yaşandığı bir vakitte meyda-

na gelmiş; İstanbul il sınırları içerisinde 
474 kişinin ölümüne, bir o kadarının ya-

ralanmasına, 1087 ev, 387 dayanıklı yapı 
ve 299 dükkânın da büyük ölçüde hasar 
görmesine sebep olmuştur. Hiç şüphesiz 
bu rakamlar tespit edilebilenlerdir. Ölü 
ve yaralı sayısı ile yıkılan bina adedinin 
daha fazla olması da muhtemeldir.169

Bu depremle ilgili devrin padişahı Sultan 
II. Abdülhamid şümullü bir rapor hazır-

Litros’daki 
çocuklara çiçek 
aşısı yapılmasıyla 
ilgili belge. 
BOA, DH. MKT, 
1481/3

1908  
İstanbul 
depremi 
sonrası harap 
olan şehir.
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latmış ve yapılması gerekenlerle ilgili 
bürokratlarına çalışmalar yaptırmıştır. 
Mevzubahis bu rapor bazı araştırmacı-
lar tarafından orijinali ile birlikte Türk-

çe olarak da yayınlanmıştır.170 Sultan II. 

Abdülhamid’in, başında Atina Rasatha-

nesi Müdürü D. Eginitis'in bulunduğu, 
İstanbul Rasathanesi Müdürü Coumbary 
ve Rasathane Müdür Yardımcısı Emile 
Lacoine’nin de iştirak ettiği teknik he-

yete hazırlattığı 1894 İstanbul depremi 
raporuna göre; bu deprem üç safhada, 
üç sarsıntı şeklinde meydana gelmişti. 
İki saniye kadar süren birinci sarsıntıda, 
kaldırım üzerinden süratle birçok araba 

geçiyormuş gibi yeraltından şiddetli ses-

ler duyulmuş, ancak bu durum tahribata 
yol açmamıştı. Ardından meydana gelen 
ikinci sarsıntı ise sekiz - dokuz saniye ka-

dar sürmüş; mühim tahribata sebep olan 
bu sarsıntıda ise yer altından garip sesler 
duyulmuştu. Üçüncü sarsıntıda yeryüzü 
dalgalı bir deniz üzerindeymiş gibi sal-
lanmış ve deprem toplamda on yedi on 
sekiz saniye sonra sona ermişti.
 Hazırlanan rapora bir harita eklenerek 
depremin şiddetine göre beş ayrı böl-
ge tespit edilmişti. Haritadaki birinci kı-
sım depremin merkezi olup eğri bir hat 
olarak tespit edilen yayın büyük ekseni 

1894 İstanbul depremi sonrası D. Eginitis Efendi’nin hazırlamış olduğu depremin etki alanını gösteren harita

1918 
yılında 

Litros’da 
çıkan 

yangın ile 
belge. 

BOA. DH. 
EUM. 6. 

şb, 29/15



57

Çatalca’dan Adapazarı’na kadar ve İzmit Körfezi boyunca 175 
kilometre uzunluğunda devam etmekte idi.  Küçük eğri ise aynı 
körfezin kıyısında Katırlı (Esenköy) ve Maltepe Köyleri arasın-

da olan araziyi içermekte ve 39 kilometre devam etmekte idi. 
İkinci bölgede sadece kötü inşa edilmiş bazı binalar yıkılmış, 
diğer bazı binalar ise çatlamıştı. Bu bölge Çorlu, Tekirdağ, Mu-

danya, Akhisar, Üsküdar, Ortaköy, Terkos’tan oluşmakta idi.171  

Deprem sonunda İstanbul'un her tarafı nerdeyse tahrip olmuş, 
Kapalı Çarşı, harabeye dönmüş ve çarşının enkazı altında ka-

lan birçok insan hayatını kaybetmişti. Ayrıca Heybeli ve Kına-

lı Adalarda da deprem çok etkili olmuş, Heybeli Ada Ruhban 
Okulunun duvarları yıkılmıştı. Ayastefanos (Yeşilköy), Ambarlı 
başta olmak üzere Litros ve Avas köylerinde de deprem birçok 
binayı yerle bir etmişti. Bu iki köyün deprem kuşağı içerisinde 
olmasından; başta okullar olmak üzere iki köyde de birçok bina 

tahrip olmuştu. Litros ve Avas’ta depremin meydana getirdiği 
hasar kısa süre içerisinde kilisenin ve bazı zenginlerin yardı-
mıyla giderilmeye çalışılmıştı.172

Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki belgelerden öğrendiğimi-
ze göre 1884 - 1887 yıllarda İstanbul ve çevresinin en mühim 
sağlık problemi okul çocuklarında görülen çiçek hastalığı idi.  
Ocak 1883’de Sultan II. Abdülhamid’in emri ile İstanbul ve 
çevresinde bütün çocuklar meccânen (ücretsiz olarak) aşılan-

mışlardı.173 1887 yılı Ocak ayında yapılan bir araştırmaya göre 
İstanbul ve çevresinde çiçek hastalığından ölenlerin sayısında 
bir artış olduğu edilince, aşılama başta olmak üzere her türlü 
önlemin bir an önce alınması istenmişti.174 Bu konuda Zabtiye 
ve Sıhhiye Nezaretleri ile Şehremini hemen harekete geçilmiş, 
bizzat Sultan, Sıhhiye Nezaretinden son 3 yılda çiçek hastalı-
ğından ölenlerin istatistikî verilerini istemişti.175 

1894  depremi 
sonrası  
İstanbul’da 
zarar gören 
yapılar
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Bu sırada karşılaşılan en mühim prob-

lem bazı velilerin çocuklarına çiçek aşı-
sı yaptırmaktan kaçınmaları idi. Hatta 
İstanbul Kuzguncuk’ta aşı için giden 
doktor ile halk arasında tartışma çık-

mış, halka bu konuda nasihat edilmesi 
kararı alınmıştı.176

1887’deki Çiçek hastalığı önce Ka-

sımpaşa semtinde başlamış,177 daha 
sonra Hasköy178, Kemerburgaz179, 

Kâğıthane180, Topçular181, Belgrad182, 

Sazlıbosna183, Arnavutköy184 karyele-

rinin ardından Litros’a kadar ulaşmış-

tı.185 Hastalık bilhassa Küçükçekmece 
Kazasının Fener ve Suyolu Nahiyelerin-

de ve onlara bağlı köylerde çok etkili 
olmuş,186 hatta bu bölgedeki okullar 
15- 20 günlük sürelerle tatil edilmiş-

ti.187 Çiçek hastalığı 1887 yılında sade-

ce Küçükçekmece’de değil, İstanbul’un 
Beşiktaş, Galata, Beyoğlu ve Kasımpaşa 
semtlerinde de çoğu çocuk birçok can 
kaybına yol açmıştı. Hastalığı önlemek 
için Osmanlı Sıhhiye Nezaretince aşıla-

ma faaliyetlerine hız verilmiş, ölenlerin 
eşyaları yakılmış, karantina uygulama-

ları genişletilmiş,188 hatta Anadolu’dan 
İstanbul’a gelen yolcu vapurları Zab-

tiye Nezaretine mensup memurlarca 
bir süre İstanbul’a sokulmamıştı.189 

Bu arada yapılan tedavide daha tesirli 
olması için Paris’ten yeni aşılar da ge-

tirtilmişti.190 Ayrıca “çiçek hastalığının 
yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul 
ve bütün vilayetlerde çocuk ve büyük 
herkesin aşılanması” için mülkî amirle-

re kesin talimatlar da verilmişti.191

Bir arşiv belgesinden 1887 yılı Aralık 
ayı sonlarında Litros’ta da bilhassa ço-

cuklar arasında yaygın bir şekilde çiçek 
hastalığı görüldüğünü öğrenmekteyiz. 
29 Aralık 1887’de Dâhiliye Nezaretin-

den Tıbbiye Nezareti’ne yazılan bir 
yazıda köyde 5-10 çocukta çiçek has-

talığı belirtilerinin meydana geldiği ve 
köyde bulunan hasta çocukların aile-

lerine ait evlerin karantinaya alındığı 
bildirilmiştir. Yine acil olarak İstanbul 
Şehremaneti’nden bölgeye doktor 
göndermesi ve gerekeli tedavilerin ve 
tedkiklerin bir an evvel yapılması da 
istenmiştir.192 27 Ocak 1888’de yazılan 
yeni bir yazı ile de köyde sadece hasta 
çocukların evlerini karantina altına al-
manın yeterli olmayacağı, Litros’a der-

hal sağlık görevlilerinin gönderilerek, 
tüm çocuklara acilen çiçek aşısı yapıl-
ması gerektiği vurgulanmıştır.193

1894 
depremi 

sonrası 
Edirnekapı

1894 depremi sonrası Kapalıçarşı Mercan Kapısı
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L) YOLU AVAS'A UĞRAYAN ÜNLÜLER

Avas Köyü; gerek iklimi, gerekse eski devirlerde mühim bir mesi-
re yeri olarak bilinmesinden; hem İstanbullu zenginlerin, hem de 
bazı devlet adamlarının sıkça uğradıkları bir yer olmuştur. Aynı za-

manda bölgenin bir av sahası olması dolayısıyla avdan hoşlanan 
Osmanlı padişahları da zaman zaman burayı ziyaret etmişlerdi. 
17. Yüzyıl İstanbul hayatına dair mühim bir eser yazan Eremya 
Çelebi Kömürcüyan, Sultan IV. Mehmed’in başta Vidos ve Litros 
olmak üzere çevre köylerde günler süren avcılık faaliyetlerinde 
bulunduğunu yazmaktadır.194 Okçuluk konusundaki yetenek-

leriyle tanınan Sultan II. Mahmud da aynı zamanda avcılığa çok 
meraklı bir sultandı. III. Selim ve II. Mahmud devri için çok mühim 
bir kaynak olan Câbi Tarihi’nde (1788-1814) 8 Ocak 1812 tarihinde 
Sultan II. Mahmud’un Davutpaşa Sahrası ve havalisinde avlanmak 
için maiyetiyle birlikte hazır bulunduğundan bahsedilmektedir. 
Osmanlı padişahlarının sıkça yaptıkları av faaliyetlerine kalabalık 
bir alayla gittikleri bilinmektedir.
Nitekim bu tarihte de Sultan’ın av işlerinden sorumlu olan şikâr 
ağalarından Şahincibaşı Ağa, Çakırcıbaşı Ağa, Tüfengcibaşı Ağa, 
Tazıcıbaşı Ağa ve Atmacacıbaşı Ağa ve diğer memurlarında ka-

tıldığı bir av tertip edilmiş ve sultan beraberindekilerle bölgede 
sayd u şikâr sefası etmiştir.195  Bu vesileyle Avas Köyü’ne de birkaç 
kez gelen Sultan II. Mahmud’un burada gecelediği de bilinmek-

tedir. Devrin kaynakları Sultan’ın kaldığı büyük bir Rum evinin 
1887’lerde hâlâ mevcut olduğunu söylemektedir. Padişahın bura-

da ikametinin köyün ihya olmasını da sağladığı, köylünün bu ve-

sileyle Sultan’a duacı olduğu yine aynı kaynaklarda geçmektedir. 
Kısacası 1833 yılında Sultan II. Mahmud’a bir bardak soğuk su ve-

rilmesi Avas ile birlikte civar köylerin de âbad olmasını sağlamıştır. 
Rumca bir kaynağa göre, Avas’a sadece avdan hoşlanan Sultanlar 
değil, pek çok kişi de yazlığa gelmekte idi.196

Avas Köyü’ne misafir olan yöneticiler arasında en meşhurlarından 
birisi de Boğdan Beyi Grigorios Gikas’tı. Prut ile Dinyester nehirleri 
arasında bulunan Boğdan’ın (bugünkü Moldovya’nın) beyi olan 
Gikas; 1727’de Divan-ı Hümayun Tercümanı iken197 İstanbul’dan 
Bey olarak Boğdan’a giderken Avas’ta da bir süre kalmıştı.198 

1727’de Osmanlı Devleti tarafından Boğdan Beyi olarak tayin edi-

len Gikas (Ligor)199; “düşman istilasında Osmanlı ordusunun bah-

şiş, ulufe ve zahirelerini vererek muavenette bulunduğu halde, 
kendisine bu konularda harcanmak üzere gönderilen yirmi bin 
kuruşu da zimmetine geçirdiği için” Ocak 1745’de azledilmişti.200

 “Moldova Tarihnamesi” adlı bir el yazmasından Moldovya lideri 
Konstantinos Rokoviça’nın 1749’da babadan intikal etmiş kölesi 
olan Avasköy’den Fotakin’i “sluciari” (bey) rütbesine yükselttiğini 
öğrenmekteyiz. Anlaşılan o ki Rokoviça da yazları Avas’a ziyarete 
geliyor ve burada dinleniyordu. Aynı şekilde Osmanlı Sultanı ta-

rafından Eflak-Boğdan Beyliği’ne atanan Nikola Mavroyani (Niko-

laos Mavroyenis) de 1786’da Bükreş’e giderken bu köyde konak-

lamıştı. Bâb-ı Âli tarafından Eflak-Boğdan bölgesine tayin edilen 
Fenerli beylerin kendisine eşlik eden maiyetleriyle birlikte burada 
bir gece kalmaları âdettendi. Kaynaklarda anlatıldığına göre ka-

labalık bir heyetle yolcu edilen Mavroyani’ye divan üyeleri ve si-
lahlı Osmanlı askerleri büyük ve gösterişli bir alayla eşlik etmişler, 
Mavroyani ve yanındakiler geleneği bozmayarak Avas’ta bir gece 
kalmışlardı.201

Latif havası sebebiyle birçok zengin İstanbullunun köye geldiği, 
burada bir müddet tatil yaptığı bilmektedir. Bu ziyaretçiler için 
hususi muhteşem evlerin yapıldığı ve bu binaların 1844 yılında 
varlıklarını korudukları söylenmektedir. 

Fener Semti Sultan IV. Mehmed Kanuni Sultan Süleyman av esnasında. Hünername, 33a
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Manuel Gedon’un yazdığına göre Lit-
ros’taki Rum Kilisesinin bu iki ayazma 
dışında meyhane olarak kullanılan bir 
binadan yıllık dört yüz liralık bir ek geliri 
daha bulunmaktaydı. Bu para ile köyün 
öğretmeninin, kilise mugannisinin, pa-
pazın, kilise hizmetçisinin aylıkları öden-
mekteydi. Kalan para ise Kalfa ve Safra 
köylerinin kilisesinin ihtiyaçları için ora-
lara verilmekte idi.4

Yine Gedon’un ifadesine göre İstanbul 
dışında, Trakya’nın bazı köylerindeki kili-
seler 1830- 1834 yıllarına kadar harap bir 
halde idiler. Daha sonra çeşitli imkânlarla 
basit bazı onarımlar geçirmişlerdi. Litros 
Köyü Kilisesi ile birlikte, yakın köylerden 
Safra Köyü Kilisesi ve Bakırköy’e bağlı 
diğer bazı köylerdeki kiliseler bu basit 
onarımı gören yapılardandı.5 Aslında 

Litros Köyü’nde demiryollarının 1870’de 

Yeşilköy ve Bakırköy’e kadar gelmesine 
kadar nüfus yoğunluğu dolayısıyla kili-
sesinin gelirleri daha fazla idi. Ancak tren 
yolunun Yeşilköy’e kadar yapılması ile o 
bölge ulaşımda çok büyük bir rahatlık 
yaşamış ve bu sebeple de Litros’taki halk 
yavaş yavaş trenin geçtiği Yeşilköy ve 
Bakırköy’e taşınmaya başlamıştı. Bu du-
rum kiliseye yapılan bağışları azaltmış ve 
dolayısı ile Litros’taki kilisenin bakımını 
da zorlaştırmıştı.6 

Hem söz konusu göçler, hem de Litros’ta 
yaşanan ekonomik sıkıntılar Litros’taki 
Aziz Georgios Kilisesini zaman zaman 
çok zor durumda bırakmıştı. Cemaat bu 
durumlarda hem kilisenin giderlerini 
karşılamak, hem de ekonomik sıkıntıları 
aşmak için bazı uygulamalara girişmişti. 
93 Harbi olarak da bilinen 1877- 1878 
Osmanlı - Rus Harbi esnasında meydana 

Esenler’in Tarihî Yapıları
a) Litros Ayayorgi Kilisesi

Bugün Esenler Belediyesi’nin kütüphane olarak kullandığı bina Litros Köyü’nün kilisesi idi. Esenler’de Rum-

lardan kalan tek kilise kalıntısı burasıdır. 

19. yüzyılın başında kurulan Litros’taki bu kilise Aziz Georgios’a1 adanmıştı. Köydeki kilise ve okulun gelir-

leri iki ayazmanın gelirlerinden karşılanmaktaydı. Bunlardan biri Mevlanakapı’daki Aya Triada ayazması2, 

diğeri ise Aya Paraskevi Ayazması idi.3 
Litros’taki kiliseye ait bir mühür. A. Millas s. 381

Aya Yorgi kabartmalı madalyon

Litros’daki Aya Yorgi 
Kilisesi’nin çizimi.
M. Gedon, Αποήμειωματα 

χρονογραφου, s. 293

Litros Aya Yorgi Klisesine ait bir mühür. A. Millas
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gelen ekonomik sıkıntılar Litros’taki köylüleri de odarda bırak-

mış; köylüler bilhassa kilise ve okulun giderlerini karşılamak 
noktasında büyük zorluklarla karşılaşmışlardı.  Meydana gelen 
para sıkıntısını gidermek için “kilise parası” ya da “yedek para” 
denilen ve cemaat tarafından piyasaya sürülen, üzerinde Litros 
Köyü’ndeki Aziz Georgios Kilisesinin sembolleri olan, beş ile yir-

mi para arasında bir değere sahip, rengi açık mor olan bir para 
kullanılmaya başlanmıştı. Bu paraların fotoğrafları Akilas Millas 
tarafında kendi çalışmasında kullanılmıştır.7 

Kilise ile ilgili elimizdeki tek resim Manuel Gedeon’un çizdiği 
bir resimdir.8 Gedeon’un 1937 yılında yayınladığı bu resmin al-
tında, kilisenin kandillerini yakmak için gereken yağın, kilisenin 
kutlama gününde, binanın her türlü ihtiyacını karşılayan Trab-

zonlular tarafından yapılıp satılan kolivo9 ile karşılandığı yazıl-
makta idi.10 Gedeon’un çizdiği bu resmi, İstanbul’un Ortodoks 
tarihi ile ilgili çok mühim eserler veren Akilas Millas tekrar göz-

den geçirerek çizmiştir.11

Aya Yorgi Kilisesi çevre halktan edinilen bilgiye göre, kilise ola-

rak kullanımının terkinden sonra bir zaman içine yer yer kat dö-

şemesi yapılarak ve duvarları örülerek konut olarak kullanılmıştır. 
Daha sona bu eklentiler yıkılmış ve orta alan tamamen boşaltı-
larak, kapı ve pencereler tuğla ve briket ile örülerek ve makine 
dairesi balkoncuğu oluşturularak sinema olarak kullanılmıştır. 
Daha sonra terk edilmiş, 2000 yılına kadar bir zaman belediye 
garajı olarak kullanılmıştır. Bu yıllarda sokakta yaşayan evsizler 
için mesken olmuş ve burada kalan madde bağımlılarının yaktık-

ları ateş ile çıkardıkları gürültüler çevre halkını rahatsız etmiştir. 

Günümüzde Menderes Mahallesi 9 pafta, 380 parselde bulu-

nan 561, 34 m2’lik kilise kalıntısı 1999 yılına kadar korunması 
gereken kültür yapıları içerisinde yer almadığı yani tescilsiz ol-
duğu anlaşılmaktadır. Aynı yılın Mart ayında Esenler Belediyesi 
tarafından I. numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-

luna yazı yazılmış ve özel mülkiyette bulunan bu yapı hakkında 
bilgi istenmiştir. Buna göre yapılan incelemede kilise kalıntısı-
nın korunması gereken kültür varlığı olarak 07.07.1999 tarih ve 
10926 sayılı yazı ile tescil edilmesine ve hazırlanacak 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 
sonucunda da yapının tadilatına karar veril-
miştir. 

Akabinde 2000 tarihinde Esenler Beledi-
yesi tarafından I. Numaralı Koruma Ku-

rulundan yapının bulunduğu arsada ön 
çalışmalar ve zemin emniyetinin belirle-

nebilmesi maksadıyla sondaj çalışmaları-
nın gerçekleştirilebilmesi için izin istenmiş 
ancak kurulun 30.04.2001 tarihli yazısında 
belirleyici sondaj çalışmalarının yapılamayacağı-
na, öncelikle mevcut kalıntıların plan bütünlüğünü tespit et-

mek, rölöve çalışmalarına esas olmak üzere İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Müdürlüğü denetiminde araştırma kazısı yapılarak, 
olası buluntuların rölövelerinin kurula iletilmesinden sonra de-

ğerlendirileceği hükmüne varılmıştır. 
Yapılan yazışmalar neticesinde 2005 yılında Esenler Belediyesi 
tarafından kilise kalıntısının rölöve projesi kurula sunulmuş-

Restore 
edilerek 
günümüzde 
dijital 
kütüphane 
olarak 
kullanılan 
Aya Yorgi 
Kilisesi.
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tur. Bu projeye göre, Aya Yorgi kilisesinin 
mevcut kalıntısının Batı cephesinin ön 
görünüşünden cephe uzunluğu 12,04 m. 
ve yüksekliği 5,30 m’dir. Cephede kuzey 
köşesine doğru yükselen 1,14 m yüksek-

liğinde yol eğimi bulunmaktadır. Cephe, 
küçük denilebilecek moloz taş duvar ola-

rak örülmüş olmakla birlikte köşe taşları 
büyük ebatlı kesme taşlarla örülmüştür. 
Bu cephede bir adet 1,45 m x 2,30 m 
ebatlarında kapı boşluğu bulunakta-

dır. Kapı söve ve kemerlerini oluşturan 
üst lentosu kesme taş malzemeden ya-

pılmıştır. Bu boşluğun üzeri iç mekân 
tarafında tuğla kemer ile geçilmiştir. İç 
kısımda boşluk kenarları daha büyük ve 
düzgün taşlarla örülmüştür. Kapı mev-

cut değildir. Kasa, metal menteşe vs. 
gibi herhangi bir ize de rastlanmamıştır. 
Kapı eşiği mevcut yoldan 53 cm yük-

sektir. Bu noktada bulunması gereken 
merdivenler de bugün mevcut değildir. 

Bu cephenin iç tarafında +4,58 kotunda 
beton bir konsol bulunmaktadır. Bölge 
halkından alınan bilgilere ilave mekânın 
sinema olarak kullanıldığı devirlerde film 
gösterme makinesini yerleştirmek üzere 
yapılmıştır. Bu konsolun 62 cm yüksek-

liğinde kısmen yıkılmış briket bir duvarı 
da mevcuttur. Duvar bitiş kotunu ifade 
edecek herhangi bir saçak veya silme izi 
mevcut değildir. Duvar iç mekânı yer yer 
çimento sıva ile sıvanmış durumda olup 
duvar üstünde bitkilenme mevcuttur. 
2005 yılı rölöve projesine göre kilisenin 
kuzey cephesinin (sağ yan cephesi) uzun-

luğu 19,73 m ve yüksekliği 5,20 m’dir. 
Cephede kapı boşluğu olması muhtemel 
1,45 m x 2,59 m ebatlarında bir boşluk 
mevcuttur. Bu boşluk iç mekân tarafın-

da delikli tuğla duvar ile kapatılmış ve 
dış mekân tarafında ise çimento sıva ile 
sıvanmıştır. Bu boşluk dışarıda kesme taş 
kemer ve içeride ise tuğla kemer ile geçil-
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miştir. Bu cephede sol köşeden 3,83 m sonra 1,19 m yüksekli-
ğinde bir set mevcuttur ve üzerinde 84 cm yüksekliğinde tuğla 
bir duvar vardır. Diğer cephede olduğu gibi köşe taşları ve boş-

luk kenar taşları kesme taştan ve büyük ebattadır. Duvar örgü 
şekli moloz taş duvardır. İç mekânda ayakta kalan duvarlar yer 
yer çimento sıvalıdır. Duvarın bitiş yüksekliği belli değildir. Du-

var sol kenarında 7,00 m sonra diğer köşeye kadar neredeyse 
tamamen yıkılmış durumdadır. Yerde duvar izi mevcuttur. 7,00 
m noktasında kapı veya pencere sövesi olması muhtemel bir 
söve taşı vardır. Sağ köşede kesme taştan yapılmış olan köşe 
taşları mevcuttur. Bu köşede yerden 1,62 m yüksekliğe kadar 
olan bölüm 73 cm’lik bir pahla dönülmüştür. 
Rölöve projesine göre kilisenin güney cephesi (sol yan cep-

he) uzunluğu 19,75 m ve yüksekliği yaklaşık 4,20 m’dir. Cep-

he moloz taş duvar olarak örülmüştür. Köşe taşları ve boşluk 
kenar taşları kesme taştan yapılmıştır. Cephede üç adet kapı 
boşluğu vardır. Kapıların hiç biri mevcut değildir. Sol köşeye 
yakın kapı kesme taş lento ile diğer iki kapı boşluğu ise kes-

me taş kemer ile geçilmiştir. Sol köşeye yakın olan boşluğun 
iç tarafında ahşap bir kiriş görülmektedir. Diğer alt boşluklar 
içeride tuğla kemeridir. Bu cephe iç ve dış tarafta büyük oranda 
sıvalı durumdadır. Üst kotlarda ise + 3,00 kotundan başlayan 
ve + 5,36 kotunda kemer tepe noktası olan 5 adet penceresi 
niteliğinde pencere boşluğu vardır. Bu boşluklardan en batı 
tarafında olan bir tanesi tamamen açıktır ve kemeri de mevcut 

değildir. En doğuda olan pencerede demir dövme parmaklık 
mevcuttur. Bu pencerede + 3,20 kotundan + 4,20 kotuna kadar 
dolgu görülmektedir. Bu dolgunun üzerinde demir bir kapak 
vardır. Üst pencerelerin dış tarafta taş söve ve lentoları bulun-

maktadır. Ortadaki üç adet üst pencerenin tuğla kemerleri har-

man tuğlasındandır. Bu cephede de cephe bitiş kotu belirgin 
değildir. Cephenin üst pencere kemerlerinin üzerinden sonrası 
yıkılmıştır. 
Projeye göre kilisenin Doğu cephesi (arka cephe) uzunluğu 
12,04 m ve yüksekliği ise 4,39 m’dir. Cephe, diğer cephelerde 
olduğu gibi moloz taş duvar olarak örülmüş ve köşe taşları bü-

yük ebatlı kesme taşlarla örülmüştür. Bu cephede 3,63 m geniş-

liğinde ve 3,42 m yüksekliğinde büyük bir boşluk vardır. Boş-

luğun üzeri tuğla kemer ile geçilmiştir. Bu boşluk iç mekânda 
4,12 m olacak şekilde büyümektedir. Bu boşluğun dış mekân 
tarafında kalan kenarlarındaki pahlar dikkat çekicidir ve bu 
noktada duvar örgüsünün devamını işaret eder durumdadır. 
Duvarın iç tarafında bir adet kemerli duvar nişi mevcuttur. Bu 
nişten diğer tarafta da olduğuna dair kemer ve sıva izleri vardır. 
Mevcut niş ile büyük boşluk arasında küçük bir kemer izi vardır 
ve sıvalı olmakla birlikte niş izi algılanmaktadır. Duvar yüzeyin-

deki sıvalarla diğer kemer izleri ve kapatılmış boşluklar tam 
olarak algılanamamaktadır. Bu izler restitüsyon aşamasında ya-

pılacak sıva raspaları sırasında araştırılacaktır. Cephe bitiş kotu 
gözükmemektedir ve duvar üstünde bitkilenme mevcuttur. 
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2005 yılında hazırlanan rölöve projesi sonucunda Aya Yorgi Ki-
lisesi kalıntısının sorunları olarak şunlar not edilmiştir:
1- Yapı günümüzde dört cephe duvarından ibaret olup duvar-

ların herhangi bir taşıyıcı özelliği kalmamıştır. Orijinal duvarlar 
birçok yerde yıkılmıştır. Bina iç mekânı tamamen asfalt kaplıdır. 
Orijinal döşeme gözükmemektedir. Taşlar arasındaki bağlayıcı 
harçlar birçok yerde boşalmış durumdadır. 
2- Yapının çatısının ne zaman yıkıldığıyla ilgili herhangi bir 
bilgi mevcut değildir. Ama büyük anlamda fizikî tahribatın bu 
merhale olduğu kesindir. Yapı koruyucu örtüsünden de olunca 
bina içinde su nedenli bağlayıcı harç deformasyonu ve bitki-
lenme artmış ve bu durum doğal olarak moloz taş duvardaki 
yıkılmalara sebep olmuştur. 
2006 yılında bu çizimlerin uygun olduğuna karar verilerek 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin de kurula teslim edil-
mesine ayrıca İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü dene-

timinde zemin araştırma kazısı yapılarak yapının orijinal işle-

vinin ne olduğunun öğrenilmesine karar verilmiştir. Müzeler 
Müdürlüğü’nün 2007 yılında hazırladığı raporda söz konusu 
tescilli eserin Litros Kilisesi olduğu bildirilmiştir. Koruma ku-

rulunun 31.01.2008 tarih ve 616 sayılı karar ile kurula sunulan 
restorasyon projesinin de uygun olduğuna ve yapının mevcut 
yığma duvarları korunarak ve öneri yapı ile yapısal ilişkisini ifa-

de edecek şekilde hazırlanacak restorasyon uygulama projesi 
ve sistem detaylarının kurula sunulması kararı alınmıştır. Aynı 

yılın Temmuz ayında Esenler Belediyesi tarafından kurula Lit-

ros Kilisesi’ne ait restorasyon uygulama projesi sunulmuştur. 
Bu projeye göre tarihi kalıntıyı özgün halinde tutmak ve bu ha-

liyle korumak amacıyla şekillenmiş olup, yeni yapının strüktürü 
çelik sistem olarak önerilmiştir. Böylece tarihi kilisenin var olan 
tüm duvarları korunmuş olacaktır. Mevcut duvardaki kapı ve 
boşlukların yeni binada pencere olarak kullanıldığı görülmek-

tedir. Projedeki yeni binanın girişi Belediyenin ileride yapacağı 
meydan düzenlemesi sebebiyle apsis yönünden olacak şekilde 
projelendirilmiştir. Kiliseye ilişkin yerinde yapılan incelemede 
yapının şu anki haliyle tahribata açık olduğu, Belediye yetkilile-

rinin koruma önlemlerine rağmen duvar kalıntıları üzerine afiş 
asıldığı, yazılar yazıldığı görülmüştür. Kurula iletilen restoras-

yon projesi incelendiğinde tarihi kalıntıya asgari ölçüde mü-

dahale edilerek kütüphane ve internet kafe gibi kamuya açık, 
kamu yararına bir hizmet verildiği görülmektedir. Böylelikle bu 
proje ile korunması gerekli bir kültür varlığı olan yapının, terk 
edilerek zaman içinde yok olup gitmesinin önleneceği düşü-

nülmüştür. 

Hazırlanan restorasyon projenin ayrıntısına girildiğinde tari-
hi Aya Yorgi Kilisesi’ne ait kalıntının bulunduğu alanla alakalı 
hazırlanan projenin ana ilke olarak binada kesin olarak bilinen 
ekleri kaldırarak yapıyı olabilecek en özgün halde tutmak ve 
bu haliyle koruyarak sergilemek temelinde şekillenmiştir. Bu 
amaç doğrultusunda ilk olarak yapının pencere boşlukları 
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açılmış, sonradan açılmış olduğu kesin 
olan pencere boşluğu kapatılmış, beto-

narme ekler, sıvalar, bitkilenmelere vb. 
temizlenmiştir. 
Yeni yapının strüktürü çelik sistem ola-

rak önerilmiş, bu sayede hafif bir sistem-

le kurulacak yapının içine oturtulacağı 
tarihi yapıya ve zemine mümkün olan 
en az yükü getirmesine çalışılmıştır. 
Yapının zemini radye sistem olarak dü-

şünülmüş ve bu temel sistemi parçalı 
olarak uygulanarak kazılar sonucu bu-

lunmuş olan kilise temel kalıntılarının 
korunması öngörülmüştür. 
Zemin katta mevcut duvarın içine ayrı-
ca duvar yapılmamış tarihi duvar doku-

sunun yeni mekânlarda olduğu haliyle 
algılanarak, tarihi kimliğiyle buranın 
parçası olması amaçlanmıştır. Sadece 
tamamen yok olduğu kuzey tarafında 
duvar yapılmıştır. 
Mevcut duvar ile yeni bina arasındaki 
dar boşlukta binanın yağmur sularının 
toplanacağı bir dere düşünülmüştür. 
Özgün duvar seviyesinin hemen alt hi-
zasında oluşturulacak bu derenin, yı-
kılmış olan bölüm haricinde tüm yeni 
yapıyı baştanbaşa dolaşarak, çatıdan 
yağmur oluklarıyla gelen suyu olduğu 
gibi, bu aralığa düşecek yağmur sularını 
da toplaması öngörülmüştür. Toplanan 
suların binanın kuzey ve güney yö-

nünde çörten (Çatı sularını bina 
duvarından uzaklaştırmak için 
ahşap, taş veya betondan 
yapılmış dışarı doğru 
uzanan oluk düze-

neği)   ve zincirlerle 
binanın dışına atıl-

ması planlanmıştır. 

İnşa edilecek yeni kütüphane binası-
nın mevcut yapının gabarisini çok fazla 
aşmaması göz önünde tutularak yapı 
yüksekliği 9,50 m. sınırında tutulmuştur. 
Mevcut duvar kalıntısının algılanmasını 
engelleyecek ve karmaşaya yol açacak 
gereksiz çizgilerden kaçınılarak olduk-

ça sade bir cephe düzeni önerilmiştir. 
Mevcut duvardaki kapı ve pencere boş-

lukları yeni binada da pencere olarak 
kullanılmıştır. Birinci kat seviyesinde ise, 
doğal aydınlatma üst kotlarda yer alan 
yatay bant pencerelerle sağlanmıştır. 
Sadece mevcut duvar kısmen yıkılmış 
olduğu sağ yan cephede her iki katı da 
aydınlatacak şekilde düşey bir pencere 
(giydirme sistem) açılarak cephede bir 
hareket sağlanmıştır. 
Özgün yapının girişi kuzey taraftadır. 
Ancak günümüzde, semtin belediye-

since yapılacak çevre düzenlemesinde, 
doğu yönünde bir meydan planlan-

maktadır. Semt kütüphanesi olarak kul-
lanılması önerilen yapının girişinin bu 
meydandan alınmasıyla çevresiyle daha 
iyi bütünleşeceği, ulaşım ve kullanımın 
rahatlığı ile mevcut çevrenin önemli bir 
parçası olabileceği düşünülerek, giriş 
apsis tarafından meydandan verilmiştir. 
Yapıya giriş, moloz taş duvar önüne yer-

leştirilen camlı bir birim olan rüzgârlıkla 
sağlanmıştır. Buradan binanın giriş 

holü ve danışma olarak kullanıla-

cak mekâna geçilmektedir. 
Yapının karşılama mekânı 

sayılabilecek bu kısım, 
kendisine fon oluş-

turan arka kütleye 
zıt karakterde tama-

men şeffaf, silikonlu 
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cam sistemde ve daha alçak olarak ta-

sarlanmıştır. Tamamen cam olması, üst 
kattaki galeriden dahi özgün kalıntı 
dokusunun da tamamen algılanmasını 
ve giriş mekânının zenginleşmesini sağ-

lamıştır. Ayrıca gerideki kapalı kütleye 
kademeli ve yumuşak bir geçiş amaç-

lanmıştır. 

Bu mekânda yer alan ve üst kata erişimi 
sağlayan merdivenin de şeffaflığı boz-

mamak üzere çelik strüktürlü olarak rıht 
(iki basamak arasındaki dik yüzey) ka-

pamasız basamaklar halinde yapılması 
öngörülmüştür. Binadaki kat sayısının 
azlığı nedeniyle asansör konmamış, 
merdiven küpeştesine, özürlüler için 
sandalye şeklinde bir asansör eklenmesi 
tasarlanmıştır. 

Şeffaf giriş holünden, ikinci bloğun 
zemin katında yer alan İnternet Cafe 
mekânına ve ıslak hacimlere geçilmek-

tedir. Bu katta ayrıca Cafe içinden girişi 
bulunan Büfe ve İdare birimi bulunmak-

tadır. Bu mekânların her birinde, mev-

cut moloz taş duvarlar sınırlayıcı olarak 
kullanılmış, yeni bir duvar öngörülme-

miştir. Mekânlar içinde kalan özgün kapı 
ve pencere açıklıları da, duvarlara zarar 
vermeden döşeme ve tavan sistemine 
bağlanan camlı strüktürlerle mekânları 
aydınlatmada kullanılmıştır. Yalnızca ku-

zey cephesinde mevcut duvarın yıkılmış 
olması sebebiyle özgün hizadan 20 cm 
geri çekilerek yeni duvar yapılması za-

ruri olmuştu. Giriş holünden merdivenle 
ulaşılan üst katta, galeriden geçilerek 
ulaşılan kütüphane kısmı yer almaktadır. 
Üst katta özgün duvarların alçak seviye-

de kalması nedeniyle betopan duvar sis-

temi (Ağaç ve çimentonun olumlu özel-

liklerini bünyesinde birleştiren, yapıların 
değişik bölümlerinin değişik isteklerine, 
gereken çözümleri sunabilen yonga 
levha) kullanılarak yeni duvar yapılma-

sı önerilmiştir. Mekân yan cephelerdeki 
bant pencerelerle aydınlatılmaktadır. 
Ayrıca kilise mimarisinin karakteristik 
özelliğine uygun olarak, tam aksta yine 
bir pencere yer almaktadır. 
 

Yeni yapının 1. kat döşeme sistemi çelik 
kirişlere bağlanan kutu profiller üzerine 
yerleştirilen trapez sac + beton sitem 
üzerine uygulanacak ahşap döşeme ola-

rak önerilmiştir. Binanın tavan strüktürü 
yine çelik kirişlerle geçilecek tonozlu bir 
sistem olarak düşünülmüştür. Çelik ki-
rişlerle birlikte yerleştirilecek gergerle, 
açılma önlenerek stabilite sağlanmıştır. 
Tavanın iç kısmında çelik kirişleri gös-

terecek biçimde geriden yerleştirecek 
alçıpan tavan, dışarıda ise tonoz üzeri 
metal kaplama olarak önerilmiştir. To-

noz çatının dört tarafını, yine metal kap-

lama harpuşta ile biten parapet duvarı 
çevrelemektedir.

Bina Ekim 2010 yılında Türkiye’nin ilk 
yüzde yüz dijital kütüphanesi Adnan 
Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi olarak 
halka hizmet vermeye başladı. Veritaba-

nında binlerce kitap bulunan bu kütüp-

hane özelikle gençlerin ilgi odağı haline 
geldi. Birçok yayıneviyle anlaşan kütüp-

hane yeni çıkan birçok kitabı anında 
dijital ortamda okuyucusuyla buluştur-

maktadır. Kütüphanede engelli vatan-

daşlar da düşünülmüş ve onlar için özel 
bilgisayarlar da temin edilmiştir.
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B) AVAS KİLİSESİ

Avas'taki kilise 1831’de inşa edilmiş 
olup; Meryem Ana’nın ölümüne adan-

mıştı.12 Kaynaklarda, 93 Harbi olarak 
bilinen 1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı 
sırasında gümüş ve bakır para sıkıntı-
sı baş gösterdiğinde, Avas cemaati de 
tıpkı diğer Trakya cemaatlerinin yaptığı 
gibi, “yedek para” ya da “kilise parası” de-

nilen, değeri 5-40 para olan ve sadece 
Meryem Ana'nın ölümüne adanmış ki-
lisede dolaşım hakkı olan bir kağıt para 
birimini ortaya sürmüştür. Yirmi para 
değerinde yedek para Yunanistan'da Be-

naki Müzesi'nde görülebilir. Bu paranın 
boyutu Yunan milli kahramanlarından 
Boçaris'i tasvir eden bir Yunan posta 
pulu büyüklüğündedir ve rengi açık 
pembedir.13 Akilas Millas üzerinde kilise-

ye ait sembollerin olduğu tasvirli resim-

leri kitabında yayınlamıştır.14

Yunanca kaynaklarda müba-

deleden sonra Avas Köyde 
Hıristiyan nüfusun kalma-

ması nedeniyle kilisenin 
kullanılmadığı ve kaderi-
ne terk edildiği, akabinde 
ahıra dönüştürüldüğü iddia 

edilmektedir. Bir Rum yazara göre, Avas 
Köyünün muhteşem güzelliğine rağ-

men, Avas Kilisesinde terk edilmişliğin, 
sahipsizliğin hüznü ağır basar olmuştu.15

Bugün Atışalanı’nda (Avas) bulunan 
Esenler Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planla-

ması Eğitim Merkezi’nin yerinde eskiden 
kilise olduğunu Atışalanı'na gelen bazı 
mübadil ailelerin çocukları tarafından 
ifade etmektedirler. Onların verdiği bil-
giye göre kilise binası Rumların müba-

dele akabinde köyü terk etmelerinden 
sonra bakımsız kalmış ve kaderine terk 
edilmişti. 1940’lı yıllarda bir dönem cep-

hanelik olarak da kullanılan kilise binası, 
daha sonra köyde cami olmaması dola-

yısıyla mescid olarak da kullanılmıştı. Ni-
tekim Atışalanı’nda yaşayan bazı yaşlılar 
1945’lerde bu kilisede kilimlerin serili ol-
duğunu ve ibadetlerini burada yaptıkla-

rını anlatmaktadırlar. 1950’de ise kilise-

nin tamamen yıkıldığı ve geride 
kalan taşlarının Atışalanı’nda 

yapılan caminin duvarlarında 
kullanıldığı iddia edilmekte 
ise de bunun doğru olmadı-
ğını söyleyen köylüler de bu-

lunmaktadır.  

Fener Semti.

1800’lü yıllara ait Avas Köyü Kilisesi’nin dört 

parçalık mührü. A. Millas, s.384

Tarabya Metropolitliği’ne bağlı Avas Kilisesi’ne ait 

1909 tarihli bir mühür. A. Millas, s.386
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C) AVAS'TAKİ RUM MEKTEBİ

Avas'taki Rum okulunun eskiden kilise olan Esenler Ana Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alanın 
yanında olduğunu Atışalanı’nda ilk yerleşen mübadiller söyle-

mektedir. 
Bazı kaynaklara göre köy okulunun kurulması için Patrik tarafın-

dan Derkon Metropoliti III. Grigorios (1801-1821 ) 1819 yılında 
görevlendirilmiş, çalışma 1920 yılında bitirilmiştir. Önceleri bir 
evken çeşitli tadilatlarla bu bina okula tebdil edilmiştir. Okul böl-
genin en kaliteli eğitimini veren kurumlarından biri olup bu özel-
liğini bânisinin her zaman okulu himaye etmesi ile kazanmıştır.16

Okul ile ilgili en mühim kaynak hiç şüphe yok ki Avas Köyü’nün 
bağlı olduğu Derkon/Terkos Metropolitliği arşivlerinde saklı 
olup17 konuyla ilgili çalışma yapan bütün yazarların faydalandığı 
Manuel Gedeon’un da tamamını yayınladığı devrin Rum Patriği 
Grigorios V’in aynı adı taşıyan metropolite yazdığı mektuptur.18  

Yaklaşık beş sayfa uzunluğunda olan bu mektup, bölge Rumları 
için eğitimin önemini izahla başlar. Daha sonra okulun neden ku-

rulması gerektiği ve çocuklara eğitim vermenin önemi anlatılır. 
Bu girişten sonra okulun kurucusu olan metropolit övülür, Onun 
çabalarını ve eğitim konusundaki hassasiyeti takdir edilir. Zira Met-
ropolit Grigorios, sadece Avas’taki okulu değil çevre köylerdeki 
okulları da inşa ettiren kişidir. Tarabya’daki Muruzion Okulu bun-

lardan sadece biridir. Patrik, yazdığı duygusal mektupta; Muruzion 
Okulu sayesinde nasıl Boğaziçi’nin bütün köylerine ışık gittiyse, 
Avas’taki okulun da Rum millî eğitiminin ışığını etrafındaki bütün 
köylere yayan parlak bir ateş olacağını belirtmiştir.19

Meryem Ana’nın ölümüne adanan okulun giderlerinin karşı-
lanması ve eğitim seviyesinin arttırılması için Metropolit III. Gri-
gorios 2500 kuruş, köyün kilisesi 3500 kuruş, köyün ileri gelen 
zenginleri de değişik miktarda bağışlar yapmışlardır. Köylüler 
de küçük oranlarda bağışlarda bulunmuşlardır. Bu sırada oku-

la yardım eden herkesin ismi bir deftere not edilmiştir. Patrik 
mektubunda okula bağış yapan köylülere dualar etmekte ve 
bu bağışlarından dolayı Allah’ın da onlara yardım edeceğini 
söylemektedir.20

Bu okul Patriğin de mektubunda işaret ettiği gibi sadece 
Avas’taki öğrencilere değil, çevre köyler-

den gelen birçok çocuğa da eğitim veri-
yordu. Okulun mütevelli heyeti binanın 
tüm masraflarının karşılanması, maaşların 
hazırlanması ve sair konularda yetkiliydi-
ler ve bu gayretlerinden dolayı Patriğin 
övgüsünü kazanmışlardı. Aslında Patrik 
Grigorios’tan bu mektubu yaptıkları çalış-

maların onaylanması için Terkos Metropo-

liti ve okulun dört kişilik mütevelli heyeti 
istemişti. İstekleri üzerine kaleme alınan 
mektupta Patrik, heyeti okul menfaatleri-
nin korunması konusunda uyarıyor ve bu 
dört kişiden herhangi birinin ölmesi halin-

de yerine yeni bir kişinin alınmasını tem-

bihliyordu. Patriğe göre dört kişilik Mütevelli Heyeti’nin devamlı 
korunması okulun dörtlü bir saç ayağı gibi yere sağlam basması 
anlamına geliyordu.21 Okulda belgelerin mühürlenmesi için bu 
dört kişinin ortak kullandığı dört bölümden oluşan bir mühür 
vardı. Bu mührün her bir parçası okul mütevelli heyetinden Dok-

tor Dimitrios Paparigopulos, Teodosios Çikaliotis, Papaz Georgi-
os Hristodoulos ve Mihal Vasiliou adlı kişilerin elinde idi. Okulun 
kurulmasında büyük emeği geçen bu kişiler yaz aylarında da bu-

rada ikamet eden Avas Köyü Rum Cemaatinin önde gelen lider-
leri idiler. Patrik, mektubunda ayrıca okul için düzenli bir defterin 
tutulmasını ve gelir gider hesaplarının muntazaman bu deftere 
kaydedilmesini de istemekte idi. Okula yapılacak yardım parala-

rının güvenli bir yerde muhafaza edilmesi, nakit yerine paranın 
karşılığında tahvil ve benzeri makbuzların da kullanılabilmesi 
Patrik V. Grigorios’un tavsiyeleri arasında idi.22

Okulun birçok yetkilerle donatılmış olan Mütevelli Heyeti Patrik 
tarafından, öğretmen seçimi konusunda dikkatli davranmaları, 
alanında uzman ve çok tecrübeli öğretmenler bulmaları konu-

sunda da uyarılmışlardı. Patriğe göre öğretmenler ahlaklı, Allah 
korkusu olan kişilerden seçilmeli idi. Görev olarak çocukları 
eğitmeli, onları düzgün bir karakter üzerinde yetiştirmeli, daha 
doğrusu onların iyi bir insan olmalarını sağlamak için gayret 
göstermeliydiler.  Elbette dörtlü Mütevelli Heyeti de öğret-

mene bu konuda yardım etmeliydi. Patriğin tavsiyesi ile Sakız 
Adası'ndan İakovos adında bu vasıflara sahip olduğuna inanı-
lan bir öğretmen getirilmişti. 
Bu uzun mektubun sonunda Patrik okulun bu mimval üzere 
eğitimini sürdürmesini engellemeye çalışanlara beddua et-

mekte, düzeni bozanları aforoz ile tehdit etmektedir. Mektup 
son olarak Patrik Grigorios ile Patrikhane Meclisi üyeleri, Kay-

seri, Ereğli, İznik, Kadıköy, Selanik, Isparta, Atina, Girit, Ankara, 
Veria, Üsküp, Sifnos Adası, Dırachio Metropolitleri tarafından 
imza altına alınmıştır.23

1873 yılında köydeki bu okul varlığını hâlâ sürdürmekte olup, 
görevli bir öğretmenden 40 öğrenci ders almaktadır. Ayrıca 
okulun 4.000 kuruş miktarında olan masrafları da cemaat tara-

fından karşılanıyordu.24 1884’te ise 35 öğrencisi olan bu okul-
da, öğretmen olarak Avas Kilisesinde oku-

yuculuk görevi yapan biri bulunuyordu. 
Öğretmenin ayda 30 lira olan maaşı kilise 
kasasından temin edilmekte idi.25 Aslında 

1884’ten itibaren köyün eski parlak devri 
sona ermiştir. Köydeki insanların çoğu İs-

tanbul’daki Kapalıçarşı’da çalışan orta hal-
li boyacılar ve çiftçilerdi. Bunlar 1831’de 
inşa edilen kiliseyi zorlukla faal durumda 
tutuyorlardı. Aynı şekilde okullarının mas-

raflarını da güçlükle karşılayabiliyorlardı. 
Bu tarihlerde önceden köyü ziyaret edip 
bazı bağışlarda bulunan zengin Ortodoks 
yazlıkçılar da artık 19. Yüzyıl ortalarından 
sonra köye gelmemeye başlamışlardı.26
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Patrik V. Grigorios’un Avas’daki Rum okuluyla ilgili yazdığı mektubun bir bölümü. 
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D) LİTROS'TAKİ RUM MEKTEBİ

Avas Köyü’nde olduğu gibi Litros’ta da 
köydeki çocukların eğitimi için bir okul bu-

lunmaktaydı. Bugün mevcut olmayan bu 
bina, Gedeon’a göre 19. Yüzyılın başında 
kurulmuştur.27 1884 yılında Kalemis’in tes-

pitine göre okulun küçük bir odası ve bu-

rada sıkışarak ders yapan 65 öğrencisi var-
dır. Dersler Litros’taki kilisenin okuyucusu 
tarafından senelik 40 lira karşılığında veril-
mekte idi.28  Bir başka hesaplamayla öğret-
men ayda 3 lira ve bir çeyrek almaktaydı. 
Bu maaş zamanla 48 liraya kadar yüksel-
tilmişti. Bu rakam o yıllarda çok büyük bir 
miktardı. (Avas’taki öğretmenin maaşı-
nın bir buçuk katından fazla idi.) Bu para, 
Yedikule’de bulunan Mevlanakapı’daki 
Aya Triada Ayazması’ndan karşılanmak-

taydı.  Bu ayazmanın yönetimi ise Litros 
ve Avas’ın da bağlı olduğu Derkon/Terkos 

Metropolitliğine aitti.29 Bazı kaynaklarda 
Aziz Georgios’a adanmış olan bu okulun 
Edirnekapı ile Eğrikapı arasında bulunan 
Aya Paraskevi Ayazması’nın30 gelirlerinden 

de faydalandığı ifade edilmektedir.31

Manuel Gedon’un yazdığına göre Litros 
Kilisesi’nin Litros’ta meyhane olarak kulla-

nılan bir binadan da senelik dört yüz liralık 
bir geliri daha vardı. Bu para ile köy kilisesi-
nin masrafları yanında, kiliseye ait köy oku-

lu öğretmenin maaşı da ödenmekteydi.32

Derkon Metropolitliği Eğitim Kurulu 1911 
yılında hazırladığı bir raporda; Litros’ta iki 
sınıftan oluşan bu okulun ezberciliğe da-

yalı bir eğitim sisteminde ısrar ettiğinden 
şikâyet etmektedir. Anlaşılan o ki çok ve-

rimli toprakları ve gayet iyi geliri olan Avas 
Köyü’ndeki kilise teşkilatı eğitim konusun-

da pek de başarılı görülmüyordu.33 Okulun 
ayrıca bölgede meydana gelen yangın ve 

Litros’daki Rum okulunun 1907 yılında çizilmiş planı. BOA. İ. AM, 75/7
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depremlerde zarar gördüğü de bildiril-
mektedir. Nitekim 1885’teki yangında ve 
İstanbul’da büyük hasara yol açan 1894 
depreminde okulun hasar aldığı ancak ki-
lisenin ve köylülerin desteğiyle tekrar ona-

rıldığı anlaşılmaktadır.34  Bir Yunanlı araştır-

macı bütün bu sıkıntılı durum karşısında 
bazı Rum hayırseverlerin okulun idamesi 
için yardımda bulunduklarını ve bunun da 
okulun eğitim sistemini olumlu etkiledi-
ğini, okulu yok olmaktan kurtardığını ileri 
sürmektedir.35

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 1908 yılın-

da yıkılmaya yüz tutan mektebin yerine, 
başka bir yerde yeni bir mektep yapımı 
ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulmak mümkün-

dür. Buna göre Fener Rum Patrikhanesi 
tarafından 29 Ocak 1907 tarihinde Ad-

liye ve Mezâhib Nezareti’ne yazılan bir 
yazıda, Çatalca Sancağı dâhilinde Küçük 

Litros’daki 
Rum 
okuluna gelir 
sağlayan Aya 
Paraskevi 
Ayazmasının 
içinde 
olduğu 
Panayia 
Hançeriotissa 
Kilisesi.

Rum okulunun 
kurulmasına izin 
veren Sultan II. 
Abdülhamid.
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Çekmece’nin Litros Köyünde bulunan Rum mektebinin 
yıkılmaya yüz tutması nedeniyle, Patrikhane tarafından 
bu köyde, Kanara Yolu üzerinde Rum cemaate mahsus, 
yaklaşık yüz zira’36 genişliğinde, kare şeklinde bir arsa 
üzerinde yeni bir okul yaptırılmak istenmektedir. Bu ya-
zıya göre okulun uzunluk ve genişliğinin onar, boyunun 
ise sekiz zira’ büyüklüğünde olacağı, yapının ise ahşaptan 
imal edileceği bildirilmiş ve onay için başvuruya ilave ola-
rak yeni yapılacak mektebin planı sunulmuştur. İlk yapılan 
keşif sonucunda binanın 80 Osmanlı altınına mal olacağı 
ve bu meblağın mahalle kilisesi sandığından karşılanacağı 
ifade edilerek Sultan II. Abdülhamid’den izin istenmiştir. 
Bu başvuru üzerine devlet bürokrasisi işlemeye başlamış 
ve okulun yapılacağı arazinin durumunun tespiti, köydeki 
ahalinin hane sayısı ve nüfus miktarları, binanın yapılma-
sında devlet için herhangi bir mahzur olup olmadığının 
araştırılmasına karar verilmişti.  Bilahare Nüfus ve Tapu Ka-
lemleri ile Belediye Mühendisliğinden yapılan açıklamalar-
da 13 Ağustos 1882 tarihli emlak-i daimi defterinden elde 
edilen bilgiler doğrultusunda bahsedilen arsanın Litros 
Köyü Mezarlık Sokağı’nda 1950 zira’ genişliğinde ve üzerin-
de yanmış bir gazino, bir han ve iki hanenin kayıtlı olduğu 
bir arsa olduğu bilgisi alınmıştı. Mezkûr arsanın Litroslu 

Litros’daki 
Rum okulunun 

açılmasıyla 
ilgili Osmanlı 

arşiv vesikaları. 
BOA, DH. MKT, 

1223/38 
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Hıristo adında birinin uhdesinde olduğu, defter-
de 1950 zira’ genişliğinde olduğu yazıyorsa da 
yerleşim yerinin 940 zira’ olduğu, bunun da 100 
zira’ının çocuklara bir okul yapılması, kalan 840 
zira’ının da bahçe olarak düzenlenmesine karar 
verilmişti. Mektep yapılacak arsanın doğu ve batı-
sında yol, kuzeyinde Karagöz Yorgi, güneyinde ise 
Bakkal Hristo’nun arsaları bulunmakta idi. Verilen 
bu bilgilerden mektep arsasının köyün merkezin-

de olduğu anlaşılmaktadır. 
Osmanlı Devleti uygulamaları açısından bakıldı-
ğında okulun yapılması için bölgedeki insan sayı-
sının da yeterli olması şartı aranmaktaydı. Nitekim 
yapılan araştırmada Litros Köyü’nde doksan beş 
hânede iki yüz kırk beş Rum Kıbtî ile iki yüz dört 
Rum olmak üzere toplam dört yüz kırk dokuz 
nüfusun olduğu ve bu nedenle de köy halkının 
mektep yapma hakları olduğu anlaşılmıştı. Ver-
giye tabi olacak olan okul binası, yüz zirâ‘ ge-

nişliğinde ve yol seviyesinden bir arşın37 on iki 
parmak derinliğinde kazılacak bir temel üzerine 
oturtulacaktı. Önce dört tarafa iki arşın boyunda 
taş duvar örülecekti.  Binanın altı odun, kömür 
muhafazası için bodrum olarak düşünülmüştü.  

Ayrıca Okul binasının güney tarafı da taş duvar 
ile çevrili olacaktı. İki arşın boyundaki taş duva-

rın üzerine altı arşın boyunda, ahşaptan yapıl-
mış bölmeler yerleştirilecekti. Bir başka deyişle 
okulun alt katı taş duvar (kâgir) ve üst katı ahşap 
olacaktı. Üst kata taştan yapılmış bir merdivenle 
çıkılacaktı. İstanbul Şehremaneti Adliye Neza-

retine mektebin inşası konusunda herhangi bir 
mahzurun bulunmadığı rapor etmişti. 
Adliye ve Mezâhib Nazırlığı Mezâhib Müdüriye-

tinden çıkan yazıda önceleri 80 altın olarak tah-

min edilen okul yapım masrafının 50 lira olarak 
belirlendiği görülmektedir. Yapılan yazışma-

larda okulun inşasının bitiminde ve eğitime 
açılışında Maarif-i Umûmiye Nizamnamesinin 
yüz yirmi dokuzuncu maddesi mündericatına 
ve Dersaadet ve Tevâbi‘i (İstanbul ve Çevresi) 
Rum Patrikhanesi hakkında son alınan kararla-

rın ahkâmına riayet olunması uyarısı yapılmış-

tı.38 Şurayı Devlet azalarınca onaylanan baş-

vuru, daha sonra 17 Kasım’da Sadrazam Ferid 
Paşa’ya oradan da 8 Aralık 1907’de Sultan II. 
Abdülhamid’e sunulmuş ve okulun yapımına 
Sultan tarafından izin verilmişti.39

Aya 
Paraskevi’nin 

İkonası

Gelirleri 
Litros’daki 
Rum okuluna 
harcanan 
Aya Paraskevi 
Ayazması

Rum mektebinin açılışıyla ilgili belgelerden 

biri. BOA, DH. MKT, 1223/38
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E) ESENLER'DEKİ SU TEŞKİLATI

Esenler ilçesi su tesisleri yönünden hayli zengin bir bölgedir. 
Bünyesinde iki kemer, su terazisi, su mahzenleri ve çeşme-

ler bulundurur. Esenler’in su teşkilatı yönünden ehemmiyeti, 
İstanbul’da Roma ve Osmanlı devirleri boyunca en mühim 
su yollarından biri olan Halkalı Suyolu üzerinde bulunmasın-

dandır.

İstanbul'un batısından ve kuzeybatısından şehre getiri-
len 16 isale hattına Halkalı Suları denir. İstanbul’un suyu, 
fetihten önce, şehir surlarının batısından Halkalı Köyü ile 
Cebeciköy’ün güneyindeki alandan gelen membaa suları 
ile Belgrat Ormanları’ndan gelen yüzeysel sulardan, belki 
de bir bölümü Istıranca Dağları’ndan gelen sulardan temin 
edilmekte idi. Fatih Sultan Mehmed; başta bugün askerî böl-
gede yer alan Ma’zulkemer olmak üzere Bizans suyollarını ta-

mir ettirmiş ve bizim Halkalı Suları içerisinde Beylik Suyolları 
adını verdiğimiz bu teşkilatı daha iyi bir duruma getirmiştir. 
Bu suyolu sarayı besleyen ana kaynak olarak çok mühim bir 
konuma sahiptir. Bugün Atışalanı’nda bulunan ve Mimar 
Sinan yapısı olan Avas Köyü Kemerini yerinde bulunan eski 
bir kemeri de Fatih Sultan Mehmed tamir ettirmiştir. Beylik 
Suyolları Sultan Mahmud zamanında da tafsilatlı bir tamirat 
geçirmiştir.

Suyolları içerisinde Avasköy su kemeri de mühim bir konu-

ma sahiptir. Halkalı Sularının bir parçası olan bu yapı Kanu-

ni Sultan Süleyman tarafından saray mimarı Mimar Sinan’a 
yaptırılmıştır.
Halkalı Suyollarına bağlı alt suyollarından Nûr-ı Osmaniye 
Suyolları da membaını Esenler’den almaktadır. Nûr-ı Osma-

niye Camii’ne su sağlamak için inşa edilen bu teşkilatta su-

yun Ferhatpaşa Çiftliği’nin kuzeybatısında bir tünelden çıktı-
ğını, bugün yerinde olmayan Ayvalıdere üzerinden geçerek, 
Maltepe Hastahanesinin güneyinde Nûr-ı Osmaniye tüneli-
ne girdiği tespit edilmiştir. Tünelden çıkarak Edirnekapı ci-
varında şehre giren sular buradan camiye, yanındaki med-

resesine ve çeşmelerine dağıtılmaktaydı.40 İstanbul suları 

üzerine birçok araştırma yapan Sadi Nazım Nirven; Nûr-ı Os-

maniye Suyollarını anlatırken: “... Suyun kaynağı Litros Köyü 
ile Ferhatpaşa Çiftliği’nin Havas Köyü’nün (Avas Köyü’nün) 
cenup (güney) doğusundaki sırtlarda toplanır. Ayvalıdere’ye 
müvazi (paralel) olarak Ferhatpaşa Çiftliği’ne iner” diyerek 
Osmanlı devrinde Esenler Bölgesi’nin İstanbul’a gelen sula-

ra sevkiyat yeri olduğunu bildirmektedir.41 Halkalı Suyolları 
İstanbul’un en büyük külliyesi olan Sülemaniye Külliyesi’ne 
de su taşıyan bir teşkilata sahipti. Nitekim 1848 tarihli keşif 
defterinde sur dışındaki suyollarının tamirinden bahsedilir-
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ken Avas Karyesi civarında Bağlarbaşı’nda “sekizinci mes-

lekten dokuzuncu mesleğe kadar altıparmak künklerinün 
zebane mahallerine yedirme sarılarak ta’miri” için sekiz yüz 
kuruşluk bir masraf yapılacağı bildirilmiştir.42

Konu ile ilgili Şer’iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri’nde de 
birçok bilgi bulunur. Bu bağlamda Litros ya da Avas bölge-

sinden İstanbul’un içlerinde ev, tekke, cami yada diğer ya-

pılara taşınan su ve bu suyun miktarı bu defterlerde bahis 
konusu edilmektedir.  Bunlardan birkaçına buradan örnek 
olarak vermek isabetli olacaktır. Buna göre 14 Eylül 1803 ta-

rihinde Avas Köyü bağlar başı ile Müderris Köyü Deresi ara-

sından toplanrak, Bayrampaşa’da Kanuni Sultan Süleyman 
suyoluna ilhak edilen Birincizade Ahmet Ağa Katma suyun-

dan ayrılarak At Pazarı yakınındaki Manisalı Mehmed Paşa 
Mahallesi’ndeki eve su bağlandığı anlaşılmaktadır.43 Yine 

Davud Paşa Bahçesi ile Demirkapı denilen mahal arasında 
Litros Köyü yolu kenarında Ali Ağa suyuna ilhak edilen İb-

rahim Ağa katmasuyundan ayrılan suyun, maliki Mehmed 
Odabaşı tarafından Aydın Kethüda Mahallesi’ndeki çeşme-

ye vakfiyet üzere bağlandığı hakkında bir hüccet kaydının 
olduğu görülmektedir.44  

İstanbul’un büyük külliyelerinden olan Hekimoğlu Ali Paşa 
Külliyesi de Esenler’den gelen sulardan istifade etmekteydi-

ler. Cıfıt Burgaz Köyü’nden çıkan su, Taşocakları, Litros mera-

sı, Ferhad Paşa Çiftliği, Ayvalıdere’den geçerek Esenler’den 
çıkar, KocaMustafa Paşa’ya kadar giderdi.45 Nitekim 1844 ta-

rihli bir tamir defterinde Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesinin sur 
dışında Davud Paşa Kışlası yakınında Kireç Ocakları mevki-
sinde bulunan altıparmak künklerinin ve Litros ile Ayvalıde-

re bölgesinde boruların tamiri için 1919 kuruşluk bir masraf 
yapıldığı görülmektedir.46

Esenler’den çıkan suların hizmet ettiği bir başka bölge de 
Sultan I. Mahmud vakıfları mülhakatından Valide Sultan 
vakfından Mevlevihane kapısı dâhilindeki çeşmeler, ha-

mam, bazı çiftlikler ve konaklar idi. Nitekim 1847 tarihli bir 
keşif defterinde bu mekânlara su taşıyan teşkilatın Ayvalıde-

re, Litros, Ferhat Paşa Çiftliği’ndeki lağımlarının tamiri için keşif 
yapıldığı görülmektedir.47

Günümüzde maalesef Esenler’deki çeşmelerin tamamı kita-

besizdir. Dolayısıyla ne zaman yapıldıklarını tam olarak bilmek 
mümkün değildir. Ancak mimari tarzlarından bunların tama-

mının Osmanlı devrinde ait oldukları söylenebilir. Bunun dışın-

da Esenler’de bazıları daha sonra yapılan evlerin altında kalmış 
bazı su mahzenleri bulunmaktadır. Yine başta bir zamanlar 
Atışalanı İlköğretim Okulu'nun köşesinde yer alan ama daha 
sonraları yıkılan bir çok ayazma da Esenler'de bulunmakta idi. 
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F) MA'ZÜLKEMER

F21C18D1a pafta ve eski 549 parselin ifrazından oluşan 2162 
parselde 66. Mekanize Piyade Tugayı içerisinde bulunmaktadır.
Ma’zül, görevden uzaklaştırılmış, azledilmiş anlamına gelmek-

tedir. Eski belgelerin bazılarında “Mazlum Kemer” olarak da 
adı geçmektedir. Halen Askerî bölge içerisinde bulunan bu 
kemere “Kemerkeçe” de denilmektedir. Avasköy Su Kemerinde 
olduğu gibi Ma’zülkemer ile ilgili de ilk kapsamlı çalışmayı yine 
Kazım Çeçen yapmıştır.48

Ma’zülkemer, Mahmutbey ile Atışalanı arasındaki çizginin orta-

sında 750 metre kadar kuzeyde bugün bulunmayan Uzuncao-

va Deresi üzerinde bulunmaktadır. Kemer Halkalı Sularının ilk 
kemeridir. Kemerin üst kotu denizden yaklaşık 80 metre yük-

sekliktedir. Davud Ağa’nın yaptığı 1584 tarihli haritada; Fatih 
Sultan Mehmed zamanından beri Topkapı Sarayı’nın suyunun 
bu kemer üzerinden aktarıldığı kaydedilmiştir. İstanbul’un 
1453 yılında fethinden sonra Roma- Bizans devri suyolları ta-

mir edilip genişletilerek şehre su getirilirken; Fatih’in bu amaç-

la Ma’zulkemer’i sutaşıma yolu olarak kullandığı, daha sonra I. 
Mahmud zamanında eklemeler ve tadilatlarla bu kemerin sağ-

lamlaştırılıp, buradan şehre taşınan suyun da Beylik Suyu hali-
ne dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. 1555 yılında hizmete gi-
ren Süleymaniye Suyollarının künkleri de bu kemer üzerinden 
geçirilmiştir. Kemerin rölövesi ilk kez Kazım Çeçen tarafından 
yapılmıştır. Bu çalışmada da kemerin ancak ana boyutları veril-
mektedir. Nitekim kemerin birinci katının üzerine çıkılamadığı 

Ma’zül Kemer/
Kazım Çeçen 

1999
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için duvar kalınlıkları ile gözlerin açıklıkları ölçülmüş, uzaktan 
fotoğraflar çekilerek büyütülmüş, ölçülemeyen boyutlar kıyas 
yapılarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla Çeçen’in ifade ettiği üzere 
meydana gelebilecek hatalar 10 cm civarındadır. Bu çalışmada 
tabanda ve erişilebilen yerlerdeki duvar kalınlıklarının hepsi 
ayrıntılı bir şekilde ölçülmüştür. 
Araştırmaya göre suyun kemere giriş yeri Uzuncaova Deresi’nin 
sağ sahilinde idi. 13 gözlü kemerin göz açıklıkları 1991 yılında 
birinci gözden itibaren 2,08m, 2,90m, 4,30m, 4,35m, 4,35m, 
4,45m, 4,35m, 5,80m, 6,65m, 5,80m, 4,35m, 3,90m, 3,35m ola-

rak ölçülmüştü. 9, 10, 11, 12 ve 13. gözlerin içerisine sonradan 
ayaklar örülerek açıklıkları daraltılmış, yeni kemerler bu ayakla-

ra oturtulmuştur. Bu ayakların kalınlıkları da muhteliftir. 1’den 

8’e kadar olan üst gözlerde darlaştırma yapılmamış, tepesi oriji-
nal kemerden daha aşağıda olan yeni kemerler ise örülmüştür. 
Bütün bu değişikliklerin sebebini Kazım Çeçen, fetihten sonra 
yapılan düzenlemelerle açıklamaktadır. Nitekim bu tarihten 
sonra kemerden su geçirilmek istenmiş ve yeniden bulunan 
memba suları künklerle kemerin başına getirilince künklerin 
seviyesi, su gözlerin kemerlerinin tepesinden 1 m kadar daha 
aşağıda kalmıştır. Bu kemerlerin mansap tarafındaki bölümü-

nün tepesini yıkmamak için 1.’den 8.’ye kadar gözlerde üstü 
orijinal kemerlerden 1 metre kadar alçakta olan yeni kemerler 
mevcut ayaklar üzerine, 9.’dan 13.’ye kadarki gözlerde ise yeni 
ayaklar yapılarak açıklık daraltılmış ve kemerler bu ayaklar üze-

rine oturtulmuştur. Darlaştırmaların duvar kalınlıkları 1,70m 
civarındadır ve bu kalınlık her kemerde değişiktir. Sonradan 
yapılan bu darlaştırmalarda kemerler taş ve tuğla, bazen da 
moloz taşlar kullanılmak suretiyle inşa edilmiş, mansap taraf-
ları kuzey cepheye göre daha düzgün örülmüştür. Sonradan 
yapılan kemerler arasında yalnız 6. kemerde kesme taşlar kul-
lanılmıştır. 1-4. kemerler zamanla yıkılmış bunların ayaklar üze-

rine oturdukları yerlerin izleri kalmıştır. 
Elimizdeki ilk ve en önemli çalışma olan Kazım Çeçen’in eserin-

de 1991 yılında Ma’zulkemer üzerinden değişik seviyelerde ge-

çen üç künkün kalıntılarının açıkça görüldüğünü söylemekte-

dir. Ona göre bunlardan ikisinin Beylik (Fatih) ve Süleymaniye 
Suyollarına ait olduğu kesin olup, üçüncüsünün ise bir kayma-

ya ait olabileceği ihtimali vardır. Her üç künkte kemerin man-

sap cephesine çok yakın geçirilmiştir. Çeçen’e göre, Geç Roma 
devrinde Ma’zülkemer’in memba tarafına yakın bir bölgede 
üstten eni 0,86 m olan bir galerinin geçirildiği, sol sahilde çıkış 
yerinde açıkça gözlenmektedir. Çeçen’in tahminine göre Geç 
Roma devrinde yalnız bu galeriden su geçirilmiştir. Osmanlı 
devrinde tadilata uğradığı düşünülen mansap tarafında da ta-

dilattan önce Roma devrinde ikinci bir galerinin mevcut olup 
olmadığı anlaşılamamıştır. Yine yapıda Fatih Sultan Mehmed 
zamanında yapılan değişikliklerin; eski yapının çok kısa bir sü-

rede gerçekleştirilen yapı ayrıntılı yapı analizinin yapılması ile 
gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca 1557’de tamamlanan Sü-

leymaniye Suyolları künklerinin de yine aynı seviyelere yakın 
orijinal kemerlerin tepe noktalarından daha aşağıda geçirilmiş 
olması tadilatın daha evvel yani Sultan Fatih devrinde icra edil-
diğini göstermektedir.49

Künklerin kemer üzerinden geçtikten sonra güneye yöneldiği 
görülür. Aynı bölgelerde görülen basık galerilerin Geç Roma 
Devrinden kaldığı tahmin edilmekte ise de bunların maslak 
olma ihtimali daha fazladır. Kesin hüküm vermek için kazı ya-

pılması şarttır. Elimizde bulunan eski haritalardan isale hatları-
nın kemere giriş ve çıkışlarının şekillerini ve sonradan yapılan 
tabakaları görmek mümkündür.50

Çeçen’in yaptığı araştırmalara göre Ma’zülkemer blok şeklin-

de çok sert kalker taşları ile inşa edilmiştir. Örgü tabakaları 
30-50 cm arasında değişmektedir. Üzengi taşları kemer içeri-
sine doğru çıkıntı teşkil eder. Dış cepheden 5 cm içeride örü-

len kemer taşları gayet düzenli işlenmiştir. 8.,9. ve 10. kemer-
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lerlerin temelleri sonradan yapılan takviyelerle, oyulmalara 
karşı korunmuştur. Takviyeler kademelidir ve talveg’den 1,10 
m yüksektedir. Ma’zülkemer’in alt gözlerinin duvar kalınlıları 
orta kemerlerde yukarı doğru gözle zor fark edilecek şekilde 
incelmektedir. Her iki baştaki yamaçlar üzerindeki kemerlerin 
duvar kalınlıları sabittir. Duvar kalınlıları 3. ayakta 4,03 m., 4. 
ayakta 4,20 m., 5. ayakta 4,30 m., 6. ayakta 4,46 m., 7. ayakta 
4,61 m.,  8. ayakta 4,65 m.’dir. Üst gözlerin ayakları da 3,95 m. 
ile 4,10m. arasında değişmektedir. Orta ayakların kalınlıkla-

rı ölçülememiştir. Üst ayakların altındaki kornişte, mansapta 
yani güney cephesinde 24 cm., kuzey cephesinde ise 28 cm’lk 
bir kademe yapılarak üst ayaklar düşey cepheli ve daha ince 
örülmüştür. İncelemenin yapıldığı tarihlerde Ma’zülkemer’in 
üst bölümü çok harap olmuş birçok yerinin taşları dökülmüştür. 
Ancak Roma galerisinin üstünü örten taşlar henüz durmaktadır. 
Osmanlılar tarafından yapılan tadilat Roma devrindekilere göre 
daha fazla yıkılmıştır. Kemerin kuzey cephesi yan memba tarafı 
hava şartlarında etkilenmiş taşları düşmüştür. Kuzey cephesinin 
yamaçlardaki bölgenin kesme taşları ise tamamen düşmüş veya 
sökülmüştür. Gözlerin kemer taşlarının kemer yarıçapı yönün-

deki boyutu 48 cm olup 5 cm kadar cepheden içeridedir. Keme-

rin üzerinden geçen her üç künkün de iç çapları 21 cm’dir. İki 
tanesi güney cephesine çok yakındır. Ma’zülkemer ile Bozdoğan 
kemerinin üst kotları arasında yaklaşık 20 m fark vardır. Buna 
göre künklerin eğimi 1/1000 civarındadır.51

Ma’zülkemerin inşa tarihi hakkındaki bilgilerimiz çok eksiktir. 
Olof Knut Dalman, Ma’zülmeker’in Konstantin V. Kopronymus 
tarafından tamir edildiğini yazmakta; Semavi Eyice ise bu hu-

susun ispatlanmadığını, ancak kemerin yapı tekniği tarafından 
Geç Roma devrine ait olması gerektiğini belki IV. yüzyılda yapıl-
dığı kanaatinde olduğunu açıklamaktadır.52

Dalman, Ma’zülkemer’in üst gözlerinin sayısını 11, alt gözlerinin 
5 olduğunu yazmakta ise de üst gözler 13 ve yıkılan 2 alt göz 
de hesaba katılırsa alt gözler 7 tanedir. Çeçen’in yaptığı ölçme-

lere göre Ma’zülkemerin boyu 110 metredir. Gerçi kemerin ne-

reden başlayıp nerede bittiğini hassas bir şekilde tespit etmek 

oldukça zordur. Zira zamanla yamaçlar toprakla dolmuş bazı 
yerler ise yağmurlarla aşınmıştır. Sağ yamaçta toprak içerisin-

deki üç künkün kalıntıları da görülmektedir. Kemerin üzerinden 
geçmek tehlikelidir. Mevcut basık galerinin, Bozdoğan Kemeri 
(Valens) üzerinde tespit ettiğimiz galeri ile ilgisi olması ihtimali 
vardır. Ma’zülkemer’den geçen Süleymaniye ve Beylik Sularına 
ait künkler Bozdoğan Kemeri üzerinde de aynı boyutta künkler 
olarak görülmektedir. Ma’zülkemerin 368 yılında yapılan Boz-

doğan Kemeri ile aynı tarihler de yapılıp yapılmadığı araştırma-

cıların tam olarak cevaplayamadığı bir sorudur. Ancak yapının, 
İstanbul’un en eski yapılarından birisi olma ihtimali büyüktür.53

2007 yılında İSKİ tarafından restitüsyon ve restorasyon projesi 
hazırlanmış olan yapının, üst tabakasının tamamen yok olduğu 
bu yüzden tüm suyu bünyesine alarak daha da tahrip olduğu 
söylenmiştir. Yine kemerin kuzeye bakan cephesinin güneye 
göre çok daha fazla hasara uğradığı, yüzeydeki taşlarda bozul-
maların olduğu yosunlanma ve bilhassa yamaçlardaki kemer-
lerde derin yüzey kayıplarının tespit edildiği bildirilmiştir. Aynı 
rapora göre Roma devrinde yapılan 1 no’lu açıklığın kemeri ta-

mamen yok olmuştur. Yine 3 ile 5 no’lu açıklıkların alt seviyedeki 
kemerleri de üzengi seviyesindeki izler dışında tamamen yok 
olmuştur. 4 numaralı açıklıktaki alt seviye kemeri kısmen yıkıl-
mıştır. 

Bu rapora göre Osmanlı devri eklerinden 9, 10 ve 12 numaralı 
açıklıklardaki üst seviye kemerlerinde bozulmalar söz konusu-

dur. 11 no’lu açıklığın kemeri, ayaklar üzerinde yükseltilen dar 
kemerle, içeriden bir kez daha takviye edilmiştir. 2007 yılındaki 
bu çalışmada Üst seviyedeki kemer içlerindeki ikinci kemerde 
taş ve tuğlalarda bozulmalar, yüzey kayıpları ve ders boşalma-

ları vardır. Alt ve üst seviye arasındaki ve kemer başlarındaki sil-
meler çoğunlukla zarar görmüş ya da kırılmıştır. İki sıra kemer 
olan açıklılarda üst kemer zeminleri oldukça zarar görmüştür; 
bu kısımlarda taşlar dökülmüştür ve yoğun bir bitki oluşumu 
vardır. Alt kemer taşlarının da döküldüğü noktalar vardır. Bu 
tarihte Osmanlı devri künklerinin kırılmış ve yer yer yok olduğu 
müşahede edilmiştir. 

Avasköy Kemeri/Kazım Çeçen 1999 Kemerden detay/Kazım Çeçen 1999
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G) AVASKÖY KEMERİ

Karakemer, Tekkemer ve Yılanlı Kemer olarak da bilinir. Atışa-

lanı bölgesinde 245 DU1a pafta, 370 ada, 14 parselde (eski 7 
pafta, 212 parsel) bulunur.
Osmanlı Devleti’nin ve Türk-İslam Tarihi’nin en büyük mimarı 
olan Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerinin listelerinin de verildi-
ği Tezkiretü’l-Bünyan ve Tezkiretü’l-Ebniye adlı eserlerde “Mü-

derris Köyü kurbundaki (yakınıdaki) kemerdir” şeklinde bir 
kemerden bahsedilmekle beraber bu kemerin adı verilmemiş-

tir. Wittek ve V. Goltz Paşa’nın haritasında gösterilen ve halen 
Metris Çiftlik diye anılan yerin, Fatih Sultan Mehmed tarafın-

dan hocası Müderris Alâeddin Tûsî’ye verildiğini ve bu yüzden 
de burasının Müderris Köyü diye anıldığını ifade edilmektedir. 
Lakin günümüz haritalarında hatta 19. Yüzyıl haritalarında bile 
Müderris Köyü ifadesinin geçmediği yapılan araştırmalarda 
tespit edilmiştir.54 Türkiye’de İstanbul’daki su yolları konusunda 
en önemli araştırmacı olan Kazım Çeçen’in yaptığı araştırma-

lardan da bu anlaşılmaktadır. Yine Çeçen’in yaptığı inceleme-

lerden sonra Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan 
1161/1748 tarihli haritada Müderris Köyü Avasköy’ün bugün-

kü adıyla Atışalanı’nın yanında çizilmiştir. Bu bilgiden Müder-

ris Köyü’nün Metris Çiftlik olduğu ve söz geçen kemerin de 11 
açıklıklı ve bir katlı Avasköy Kemeri olduğu anlaşılmaktadır. 
Evliya Çelebi de İstanbul bahsini anlattığı seyahatnamesinin 
birinci cildinde su kemerlerinin vasıflarını anlatırken “Müderris 
Köy Kemerleri de 60 arşındır. Ne kadar kemer olduğunu bilmi-
yorum. Bu kemerlerin temelleri Galata Kulesi kadar derindir”55 

demektedir.  Kazım Çeçen’e göre bu kemerin yapısındaki za-

rafet ve uygulanan teknik bu yapının Sinan’ın eseri olduğunu 
açıkça göstermektedir. 
Süleymaniye Suyolunun 1559 yılından önce tamamlandığı bi-
lindiğinden; bu sistemin bir parçası olan Avasköy Kemeri’nin 
inşasının da 1559’dan önce tamamlandığı düşünülmektedir.56

Çeçen’e göre yatay kuvvetlerin karşılanması için Mimar 
Sinan’ın, Uzun Kemer, Paşa Kemeri ve diğer kemerlerde uygu-

ladığı 3 metre eninde ve tabandaki 0,60-0,75 m’lik çıkıntıları 
ve tepede sıfır olacak şekilde yapılan payandaları bu kemer-

de de aynen uygulanmıştır. Gözlerin açıklıkları 4,50 m’dir. Yal-
nız ortadaki göz 6 metre olarak yapılmıştır. 11 gözü vardır ve 
Talveg’den yüksekliği 10,30 m’dir. Sert kalker taşları ile yapılmış 
olan bu kemer insanların tahribatından pek de korunamamış-

tır. 21 cm iç çapı olan künkleri ve taşları yer yer sökülen keme-

rin etrafında bir de yapılaşma meydan gelmiştir.57

Kemerle ilgili elimizdeki en mühim belgeler yukarıda da bah-

settiğimiz suyolları haritalarıdır. Bu haritalarda küçük bir takım 
farklılıklar da gözden kaçmamıştır. Nitekim Süleymaniye Su-

yollarına ait haritada kemer 11 gözlü olarak çizilmişken, Topka-

pı Sarayı Kütüphanesinde bulunan 1607 tarihli bir haritada 12 
gözlü olarak görülmektedir. 1748 tarihli haritada ise Topkapı 
Sarayı’ndaki haritada olduğu gibi yine 12 gözlü çizilmiştir. Bu 
son haritanın çiziminden eski haritalar içerisinde ölçekli çizil-
meye çalışılan ilk harita olduğu anlaşılmaktadır. Bu haritada 
Müderris Köyü Avasköy’ün Kuzeydoğusunda işaretlenmiştir.  

Avasköy Kemeri Osmanlı devrinde bir kaç kez tamir edilmiştir. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde konuyla ilgili bazı belgeler bul-
mak mümkündür. 1737 yılında bölgedeki kemerin tamiri için 
831,5 kuruş tahsis edilmiştir.58 1791 yılında kemer (Kara Kemer 
olarak adlandırılmıştır), restorasyon geçirmiştir.59 1811 yılında 
da Avasköy yakınındaki Çamurlu Dere üzerinden bulunan ve 
Topkapı Yeni Saray’ın suyunun da üzerinden geçeceği Avasköy 
Kemerinin tamir edilmesi istenmiştir.60

Avasköy Su Kemeri’nin etrafı 1970’lerden sonra -tamamı ka-

çak- çok yoğun bir yapılaşmaya sahne olmuştur. Devrin ida-

recilerinin ilgisizliği yüzünden kemerin etrafında, birçok beto-

narme bina inşa edilmiştir. 

Kemer üzerine -Kazım Çeçen’den daha yakın bir devirde- 
2008’de yapılan bir çalışmaya göre, yapının tespit edilebilen 
uzunluğu 157,66 metredir. Kemerin yüksekliği ise üst seviye-

deki künkler hesaba katılırsa ortalama 8,10 m ile 8,20 m ara-

sında değişmektedir. Kuzey cephesinin batı bölümünden son 
kemer açıklığından kemer sonuna kadar olan masif duvarın 
uzunluğu 39,47m. olarak tespit edilmiştir. Aynı cephenin doğu 
bölümünde ise kemer açıklığından kemer sonuna kadar olan 
masif duvarın uzunluğu 22,66m.'dir. Masif duvarlar da kemerin 
diğer kısımlarında olduğu gibi yaklaşık 6m. aralıklarla boyutları 
250cm x 300cm. olan payandalar ile desteklenmiştir.61

Avasköy Su Kemeri İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlık-

larını Koruma Kurulu’nun 08.03.1995 gün ve 6442 sayılı kara-

rıyla tescil edilmiş, aynı kurulun 03.12.1997 gün ve 9101 sayılı 
kararıyla koruma atına alınmıştır. Aynı kurul 04.05.2006 gün ve 
85 sayılı kararıyla koruma alanı yeniden güncelleştirerek, öl-
çütleri belirlenen, 16. yüzyıl Osmanlı devri Halkalı Su Yolları’nın 
bileşeni ve Mimar Sinan’ın eseri olan Avasköy Su Kemeri’nin 
1/1000 ölçekli harita üzerine işlenmesi istenmiştir.
Yoğun gecekondu yapılaşmasıyla zarar gören kemerin korun-

ması için ilgili koruma kurulu birçok toplantı yapmıştır. Bu top-

lantılarda kemerle aynı parselde bulunan mezarlığın korunma-

sı, yeni gömü yapılmaması, mevcut yol güzergâhının kemer 
koruma alanının dışına çıkarılması ve bu alanda ağaçlandırma 
yapılmaması kararı alınmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan 
toplantılarda kurul üyelerinden bazıları kemerin yanına keme-

ri de içene alacak şekilde bir okulun yapılmasını tavsiye etmiş, 
böylelikle eserin korunmasının da kolaylaşacağını ifade etmiş-

leridir. Ancak yapılan toplantılar sonucu eser çevresinin yerle-

şimden arındırılma kararı alınmıştır. 
2006 yılında kemerin yakınında bir konut inşası başlamış fakat 
basında çıkan bazı haberler üzerine62 konu mahkemeye taşın-

mıştır. Hatta mecliste soru önergesi olarak bile tartışılmıştır. Bu 
tarihlerde yapılan incelemelerde kemerin E100 karayolunun 
batı kesiminde Atışalanı Asri Mezarlığının kuzey başlangıç nok-

tasından itibaren başlayan vadi üzerinde ve doğu-batı doğ-

rultusunda uzanan bir kemer olduğu, kuzeyinin 25-30 metre 
irtifalı bir yamaç teşkil ettiği ayrıca çevresinde yüksek gerilim 
hatlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Kemerin yoğun şekil-
de tahrip olduğu da bu incelemede gözden kaçmamıştır. Bu 
tarihte kemere çevresinde birçok çok katlı yapının bulunduğu 
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kuzey kesiminde ise tek katlı kemere bitişik bir gecekondunun 
varlığı tespit edilmiştir. Kemerin kuşatıldığı esas kısmın ise batı 
bölümü olup güney yüzünü boydan boya 2-3 metre mesafede 
çeşitli kesintisiz yapılarla kuşatılmış olduğu görülmüştür.
Avas Su Kemeri bu tarihlerde tıpkı Unkapanı’ndaki Bozdoğan 
Kemeri gibi trafiğin içinden geçtiği özellikle 2 gözünün bu 
maksatla kullanıldığı bilinmektedir. 
2007 yılında Esenler Belediyesi tarafından kemerin yanına bir 

okul yapılması tekrar teklif edilmiş, bu sayede yapının koruma 
altına da alınacağı bildirilmiştir.
2008 yılında Avasköy kemeri ile ilgili yapılan çalışmada yapıda 
meydana gelen bozulmalar ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Buna 
göre kemerdeki bozulmalar, yapısal bozulmalar, korozyon et-

kisine bağlı bozulmalar, trafiğin meydana getirdiği bozulmalar 
ve doğal çevrenin verdiği bozulmalar olarak gruplandırılmış-

tır.63  

foto gelecek

Avasköy Kemeri, 2012
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H) SU TERAZİSİ

Esas vazifesi basıncı ayarlamak olan su-

terazileri, basınçlı isale hatlarında ve ba-

sınçlı dağıtım şebekeleri üzerinde yapılır. 
Çoğunluğu kare kesitli, yukarıya doğru 
incelen kule şeklindeki bu yapılar Roma 
devrinden beri kullanılmaktadır. Osman-

lılar kendilerinden önceki bu yapıları 
daha da geliştirmişlerdir. Kulenin en üs-

tünde üstü çatı ile kapalı, sandık denilen 
küçük bir havuz vardır. Gelen ve giden su 
borusu bu sandığa bitişir. Bu sandıktan 
çeşitli yerlere verilen suların debisi ölçü-

lüyor ise giden borular sandığın dışına 
konan lülelerin altındaki bölmelerden 
çıkar.64

Su terazilerin üç mühim fonksiyonu 
vardır. Bunlardan birincisi, kulenin üze-

rindeki sandığın içerisindeki su seviyesi 
künklerdeki su basıncını sınırlar ve ara-

daki yükseklik farkı en çok 10 m olur. 
İkinci fonksiyonu sandığın kenarlarına 
yerleştirilen lülelerle debi ölçülerek dağı-
tım yapılır. Bu takdirde lülelerden çıkan 
sular sandığın dışında ayrı bölümlerden 
istenilen bölge veya çeşmelere gider. 
İsale hatlarında yapılan su terazilerinde 
debi ölçülmüyor ise geliş ve gidiş boru-

ları sandığın tabanına bitişir. Debi ölçü-

sü lüledir. 1 lüle 26 mm iç çapındaki kısa 
borudan, bur ekseninden 96 mm yuka-

rıdaki su seviyesinde akan debidir ve 36 
lt/saat=52 m3/gün olarak belirlenmiştir. 
Terazilerin üçüncü fonksiyonu ise tera-

zinin künkler içerisinde yığılan havanın 
akışa engel olmasını önlemesidir. Hava 
teraziye giriş borusundan dışarıya çıkar. 
Bu yüzden 60-200 m’de bir su terazisi 
yapılarak hem basınç ayarlanır hem de 
borularda havanın birikmesi önlenir.65

İstanbul'daki su terazilerinin büyük bir 
kısmı yok olmuştur. Yine Esenler bölge-

sinde de birçok su terazisinin bulunduğu 
ancak bunların biri hariç tamamının yok 
olduğu bilinmektedir. İstanbul’un ilk ha-

rita çalışmalarından birini yapan Alman 

Kurmay Subaylarından Von Moltke’nin 
1836-39 yıllarında İstanbul’u sokak so-

kak gezerek çizdiği haritasında Avas ve 
Litros çevresinde yer alan kemerler, su 
terazileri ve çeşmeler net bir şekilde gö-

rülmektedir. Bununla birlikte hala zama-

na karşı ayakta kalma başarısını göste-

ren su terazisi de vardır. Esenler’de Nene 
Hatun Mahallesi, İnönü Caddesinde, 
245DTb pafta, 482 ada, 8 ve 9 parseller 
arasında yer alan su terazisi, 2,95- 2,99 
m boyutlarında kare bir taban üzerinde 
konik olarak yükselmektedir. 
Bir dönem yapının her iki tarafından da 
kapatıldığı söylenerek yerinden taşınma-

sı teklif edilmiş ve bütün taşları tek tek 
numaralandırılmıştır. Projeye göre yapı 
sağlam bir zemin üzerine altta oluşturu-

lacak bir betonarme temel üzerine otur-

tulacaktı. Taşlar montaj sırasında yine 
yanaşık dersli olarak örülüp paslanmaz 
çelik kenetlerle birbirine bağlanacak, 
iç kısmında ise ilk yapımda olduğu gibi 
tuğla parçaları ve horasan harcı kullanı-
lacaktı.  Ancak bu durum daha sonra uy-

gun görülmemiş ve yapının bulunduğu 
mekânda restorasyonuna karar verilmiş-

tir. Bu nedenle 1997 tarihinde yapının 
röleve restorasyon projeleri hazırlanmış-

tır. 1/20 ölçeğinde taş taş ayrıntılı olarak 
hazırlanan rölevede yapıdaki bozulma 
ve tahribat belirlenmiştir. Buna göre taş-

lar oldukça sağlam olmasına rağmen yer 
yer doğal şartlar sonucu oluşmuş kırılma 
ve kopmalar ile yer yer aşınma ve erime-

ler görülmektedir.  Bu çalışmada yapının 
ön cephe yüksekliği 13,60 metre olarak 
ölçülmüştür. Yine bu cephe üzerinde 
yapı 39 taş sırasından oluşmaktadır. Asli 
zemin kotuna ulaşmak için kazı yapıl-
ması gerektiği belirtilmiştir. Arka ve yan 
cephelerde bitişik binalardan dolayı ön 
cephe zemin kotuna ulaşılamamaktadır. 
Arka cephe üzerinde yukarıya çıkmayı 
sağlayacak bir merdiven strüktürü için 
60 cm çıkışlı taş bloklar konsol olarak yer 

İstanbul’daki su terazilerinin büyük bir kısmı yok olmuştur. Yine Esenler 

bölgesinde de birçok su terazisinin bulunduğu ancak bunların biri hariç 

tamamının yok olduğu bilinmektedir. 

İnönü Caddesinde binalar arasında kalan su terazisi.
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İnönü Caddesindeki su terazisinin eski bir fotoğrafı.
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almaktadır. Bunlar şaşırtmalı olarak yer-

leştirilmişlerdir. Konsol taşlarının boyut-

ları yaklaşık 30x36x60 cm olarak tespit 
edilmiştir. 

Yan cepheler üzerinde orta bölümde 
boru iniş ve çıkış nişleri yer almaktadır. 
Bunların bir bölümünde üzerini kapa-

tan, kapak taşları düşmüş durumdadır. 
Dökülen kısımların altında iç dokuya ait 
horasan harcı ve tuğla parçaları görül-
mektedir. Ayrıca boru yerine ait iz tespit 
edilmektedir. 
Yapı kesme taş bloklardan yanaşık dersli 
olarak örülmüş ve taş bloklar birbirine 

demir kenetler ile bağlanmıştır. Kenet 
boyutları 35/20/22 cm’dir. Taş boyut-

ları ise 180-40x35/40, 100x55x25/35, 
120x56x40/50 cm gibi çeşitli boyutlar-

dadır.

1999 depreminde zarar görmüş ve bazı 
taşları dökülmüştür. Depremde gördüğü 
zarar ve çevre için tehlike oluşturması 
nedeniyle 2001 yılında gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alınması kararı alınmıştır. 
Bugün iki apartmanın arasında kalan su-

terazisi beton yapılaşmalara karşı tarihî 
eserlerin direncini gösteren ilginç bir gö-

rünüm arz etmektedir.

İnönü Caddesinde 
binalar arasında 
kalan su terazisi, 

2012.
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İ) NENE HATUN ÇEŞMESİ

Nene Hatun Mahallesi Aziziye Caddesinde, 9 pafta 281 ada, 
13-14 parselde bulunan çeşmede ilçenin diğer çeşmelerinde 
olduğu gibi herhangi bir kitabe yoktur. Eser, 07.07.1999 tarih 
ve 10928 sayılı karar ile İstanbul I. Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi eser olarak tescil-
lenmiştir. 

1998 yılında çeşmenin yerinden sökülerek taşındığına dair bir 
takım şikâyetler ilgili mercilere yapıldıysa da bu durumun ger-

çek olmadığı yapılan tetkiklerde anlaşılmış ve akabinde eser 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir.
1999 yılında hazırlanan çeşmenin rölöve raporunda yapının 
bir duvara dayalı olmadığı yüksekliğinin 267 cm, boyunun 413 

cm, eninin 124 cm olduğu ölçülmüştür. Dikdörtgen şeklindeki 
çeşme tek yüzlü olup çeşme nişinin üstü sivri kemer ile örtül-
müştür. Çeşme kesme küfeki taşından, yalak kısmı ise mermer-

den yapılmıştır. 
Bu raporda çeşmenin taşındığı, taşınma esnasında yapı taşları-
nın numaralandırıldığı bunun yanı sıra taşınma işleminin yapıl-
masından sonra yeni birçok dökme taşın da kullanıldığı bildi-
rilmiştir. Nitekim halen numaraların bir kısmı taşların üzerinde 
görülmektedir. Çeşme, form ve yapı tekniği açısından Osmanlı 
devri çeşmelerinin özelliklerini taşımaktadır. Yapılan tetkikte 
eserin bilinmeyen bir tarihte tamir görüldüğü de anlaşılmakta-

dır. Bugün suyu akmayan çeşmenin musluğu da bulunmamak-

tadır. Çeşmenin yalak kısmı kot seviyesindedir.

Nene 
Hatun 
Çeşmesi, 
2012

Nene Hatun 
Çeşmesi, 

2009
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J) MENDERES ÇESMESİ

Menderes Mahallesi (Kilise yanı) 9 pafta 
391 parselde yer alan çeşme, 1983 yı-
lında gelindiğinde yarısı toprak altında 
kalan ve tarihi eser olup olmadığı, yıkı-
lıp yıkılamayacağı konusunda Güngö-

ren Belediyesi tarafından görüş sorulan 
çeşme yapılan yazışmalar sonucunda o 
zamanki adıyla Taşınmaz Kültür ve Tabi-
at Varlıkları İstanbul Bölge Müdürlüğü 
tarafından 04.05.1984 tarih ve 598 sayılı 
kararla korunması gereken kültür varlığı 
olarak tescillenmiştir. İstanbul I Numa-

ralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 08.03.1995 gün ve 6442 sa-

yılı kararı ile tescilinin devam etmesine 
karar vermiştir. 2006 yılında da tarihi 
çeşmenin koruma grubu I olarak belir-

lenmiştir. Alınan kararda “yerin tarihini 
belirleyen bir nirengi olması dolayısıyla 
yıkılamayacağı” ifade edilmiştir. 
Gerçekten de yanında bulunan ve bu-

gün kütüphane olarak kullanılan Aya 
Yorgi Kilisesi ile çeşme, meydanın asıl 
karakterini belirten eserlerdi. Uzun süre 
ihmal edilen çeşme her şeye rağmen 
ayakta kalabilmiş ve asli yapısını kısmen 
de olsa koruyabilmiştir. 
2007 yılında Esenler Belediyesi Koru-

ma Kuruluna tarihi çeşmenin rölöve çi-
zimleriyle restorasyon yapılmak üzere 
başvurmuştur. Bu bağlamda uygulama 
aşamasında çeşmenin kuzey cephesinin 
asli kotuna çekilerek restorasyonun ya-

pılmasına karar verilmiştir. 
Çeşmenin 2008 yılında hazırlanan rölöve 
raporunda66, mimarisinin sadeliği ve bo-

yutuyla mahalle çeşmelerinin klasik bir 
örneği olduğu belirtilmiştir. Çeşme za-

man içerisinde harap olmuş ve insanlara 
hizmet verebilme vasfını kaybetmiştir. 
Bu tarihte duvarlarını oluşturan taşların 
ve duvar üzerindeki silmelerin bir kısmı 
kaybolmuş, üst örtüsünü oluşturan tuğ-

la tonoz kısmen yıkılmıştır. Yer yer ortaya 
çıkan tuğla dokunun üzerinin koruma 
amacıyla çimento sıva ile kaplandığı 
ve orijinal konturunun bozulduğu gö-

rülmektedir. Gözlenen tüm tahribata, 
duvarlarda oluşan yoğun bitkilenme de 
katkıda bulunmaktadır.
Çeşme, kesme taştan yapılmış tek cep-

hesinden de anlaşılacağı üzere tek yüzlü 
bir çeşmedir. Çeşmenin ön cephesin-

de doğal taş aynası oldukça yıpranmış, 
profilleri kısmen silinmiştir. Taş aynanın 
oturduğu tekne de zaman içinde yok 
olmuştur. 2008 yılında mevcut olmayan 
teknenin iki yanında bulunan doğal taş 
setlerin alçaklığından ve çeşmenin ay-

nasındaki motiflerin döşemenin altında 
kaybolmasından zeminin dolduruldu-

ğu anlaşılmaktadır. Betonla doldurulan 
zeminde bir uçtan diğer uca 7 cm’lik 
eğim tespit edilmiştir. Bu tarihlerde yol 
kotunun altında kalan çeşmeye ulaşım 
basamaklandırılmıştır. Bu basamakların 
olduğu sol cephede de çeşme duvarı-

Menderes Çeşmesi

1980’li yıllar.
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na bitişik doğal taş su teknesi ve demir 
borusu görülmekteydi. Ancak çeşmenin 
mimarisine ve duvar örgüsüne bakıldı-
ğında, buradaki su çıkışının ve teknenin 
sonradan eklendiği, orijinal olmadığı 
anlaşılmıştır. Bazı çeşmelerde hayvanla-

rın su ihtiyacı da düşünülerek ikinci bir 
yalak yapıldığı bilinmektedir. Ancak çeş-

memizde bu iki yalak arasındaki su iliş-

kisi diğer çeşmelerde olduğu gibi görül-
mediğinden yan tarafında o tarihlerde 
bulunan taş teknenin ve su borusunun 
eklenti olduğu düşünülmektedir. 
Rölöve raporuna göre çeşmenin diğer 
iki duvarının da moloz taş olduğu, sıvalı 
olmayan sağ cephede, duvardaki taşlar 
sökülüp kaybolduğu için büyük tahribat 
gözlenmektedir. Bu tahribat sonucunda 
duvarda delikler dahi açıldığı görülmek-

tedir. Bu cephedeki taş derzleri, takip 
edilebildiği kadar plana işlenebilmiştir. 
Derzlerin görülmediği yerde duvar, plan-

da yine tarama ile ifade edilmiştir.  Mev-

cut durumda, demir hazne kapağının ol-
duğu arka cephe ise tamamen sıvalıdır. 
Taş dokusu görülmediğinden derzleri çi-
zime yansıtmak yine mümkün olmamış-

tır. 2008’deki bu inceleme esnasında çeş-

menin içerisinde ve etrafındaki moloz ve 
çöp yığıntısı sebebi ile haznenin tabanı 
ile ilgili bilgi ve ölçü de alınamamıştır. Bu 
yüzden kesin ölçü ve kotlar verilmemiş, 
mevcut durum yaklaşık olarak ifade edil-
miştir. Ancak yukarıda bahsedilen yan 
cephedeki deliklerden, el yordamı ile 
fotoğraf çekmek suretiyle bilgi toplana-

bilmiştir. Bu fotoğraflardan görülebildiği 
kadarıyla hazne duvarları sıvalıdır; içinde 
de çöp ve moloz yığıntısı bulunmaktadır.
Aynı tarihte hazırlanan restorasyon 
projesinde67 çeşmenin duvarları aynen 
korunarak iyileştirme ve tamamlamalar 
yapılmıştır. Mevcut taşlara uyan boyut-

larda tavsiye edilen tamamlama taşlar 
ve silmeler projede tarama yapılarak 
ifade edilmiştir. Çeşmenin sol yan cep-

hesindeki eklenti taş tekne ve su çıkışı 
kaldırılmıştır. Aynı yerdeki basamaklar 
da kaldırılmıştır. Basamaklandırma, ilçe 
belediyesince yapılacak meydan düzen-

lemesi doğrultusunda çeşmenin cephesi 
boyunca, meydana doğru yapılmıştır. 
Ayrıca zemin kotu, 11 cm düşürülmüş 
ve eğim korunmuştur. Teknenin iki ya-

Rölöve raporuna göre çeşmenin diğer iki duvarının da moloz taş olduğu, 

sıvalı olmayan sağ cephede, duvardaki taşlar sökülüp kaybolduğu için 

büyük tahribat gözlenmektedir. 

Menderes Çeşmesi

1980’li yıllar.
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nındaki taşlar iyileştirilmiş, teknenin ön 
taşı olarak diğer örnekler doğrultusunda 
sade profilli yeni taş önerilmiştir. Zemin, 
tabiî taşla kaplanmış, çevre ve çeşmenin 
suları da eğimle yer süzgecine alınarak 
uzaklaştırılmıştır. Arka cephede alın ya-

parken, ön tarafa üçüncü bir eğimle in-

miş ve duvarın üzerindeki taş silmeyle 
etek yaparak bitirilmiştir. Taş silmelerin 
mevcut parçaları korunarak eksik kısım-

ları tamamlanmış, bu bölümler projede 
taranarak belirtilmiştir. Ön cephedeki 
kesme taş ve diğer cephelerdeki moloz 
taş duvarlardaki eksik taşlar, mevcuttaki 
taş boyutları ile orantılı taşlarla tamam-

lanmıştır. Bunlar projede tarama yapı-
larak ifade edilmiştir. Çeşmenin çevre 
düzenlemesinde de etraftaki korkuluk, 
yapıldığı devre uyum sağlayacağı düşün-

cesiyle lokma parmaklıklı önerilmiştir. 

Çeşmeyi çevreleyen duvar da çeşmeyle 
uyum sağlaması için taş kaplama düşü-

nülmüştür. Arka cephedeki hazne ka-

pağı iyileştirilmiş, haznenin zemin kotu 
musluk hizasından aşağıda olamayacağı 
düşünülerek + 0,40 olarak önerilmiştir. 
Haznenin zemini doğal taş kaplama, iç 
duvarlar ise kireç sıvalı önerilmiştir. 
Projeye göre, çeşme kullanıma girdiğin-

de, Esenler belediyesince şehir şebekesi-
ne bağlanarak hizmet verecektir. Hazne 
kapağı olarak, çeşmenin mimarisine uy-

gun sadelikte demirden bir kapak öne-

rilmiştir. Çeşmenin mevcut taşlarını te-

mizliğinde ilk olarak yüzeyi tozardan ve 
zamanla birikmiş kalıntılardan arındır-

mak için, su ve orta sertlikte plastik fırça 
kullanılarak temizlik yapılması kararlaş-

tırılmıştır.  Bu işlem için tabiî sabun veya 
iyonik olmayan deterjanlar kullanılacaktır. 

Projeye göre, çeşme kullanıma girdiğinde, Esenler belediyesince şehir 

şebekesine bağlanarak hizmet verecektir. Hazne kapağı olarak, çeşmenin 

mimarisine uygun sadelikte demirden bir kapak önerilmiştir. 

Menderes 
Çeşmesi, 

2012
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Cephelerde sonradan yapılmış olan çimento sıvalı kısımları 
kaldırmak için orta sertlikte plastik fırçalar, yumuşak metal fır-

çalar, bisturi, spatula, çekiç gibi aletler ve su kullanılarak me-

kanik temizlik öngörülmektedir. Bu işlemin hassasiyetle yapıl-
masına ve asli dokuya zarar verilmemesine dikkat edilecektir. 
Duvar üzerinde, üstteki yöntemlerle çıkarılamayan yağlı boya 
vs. gibi malzemeler için kâğıt hamuru uygulaması veya buna 
benzer kimyevi yöntemler teklif edilmektedir. Kâğıt hamu-

ru uygulaması sırasında, deneme yapılarak çeşme taşlarının 
temizliğine uygun süre bulunacaktır. Yüzey temizleme konu-

sunda son olarak da kumlama usulü tavsiye edilmiştir. Yüze-

ye zarar vermeyen uygun büyüklükte granüller ve uygun ba-

sınç kullanılarak yapı üzerindeki kalıntılar temizlenecektir. Taş 
derzlerindeki harç, uygulama sırasında yetkin bir laboratuarda 
analiz edilecektir. Böylece restorasyon sırasında ilave taşların 
arasındaki derzler için, orijinaline en yakın formülde oluşturul-
muş harç karışımı kullanılacaktır. Mevcut derzler de bu harçla 
iyileştirilecektir. 
Bugün bu çeşmenin suyu akmamakta ve musluğu bulunma-

maktadır.

Menderes 
Çeşmesi’nin 
muhtelif 
zamanlarda 
çekilmiş 
fotoğrafları.
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K) YAVUZ SELİM ÇEŞMESİ

Namık Kemal Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde, 7 
pafta 259 parselde bulunan tarihi çeşmenin de maalesef kita-

besi yoktur. 1,15 x 3,15 x 3,60 metre boyutlarında, dikdörtgen 
formlu, kesme taştan, iki tane maşrapalığı olan bir yapıdır. 
Osmanlıca bazı haritalarda Ayvalıdere’nin kuzey istikametin-

deki ucunda Ayvalıdere Çeşmesi adında bir çeşme işaretlen-

miştir. Tahminimizce bu çeşme bugün Yavuz Selim Çeşmesi 
olarak anılan bu çeşmedir. Eser 08.03.1995 tarih ve 6442 sayılı 
İstanbul 1. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
kararı ile korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiş-

tir. Çeşmenin suyu akmamakta ve musluğu bulunmamaktadır.

Tahminimizce bu çeşme bugün Yavuz Selim Çeşmesi olarak anılan bu çeşmedir. Eser 08.03.1995 tarih ve 6442 sayılı 

İstanbul 1. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile korunması gereken kültür varlığı olarak 

tescil edilmiştir. Çeşmenin suyu akmamakta ve musluğu bulunmamaktadır.

Yavuz 
Selim 

Çeşmesi, 
2012

Yavuz Selim 
Çeşmesi’nin 

kot altında 
kalmış hali.
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Eser, 08.03.1995 tarih ve 6442 sayılı İstanbul 1. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile 

korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Bugün musluğu bulunmamakta ve suyu akmamaktadır. 

Çeşmenin dışı sarı boya ile boyanmıştır.

L) ATIŞALANI ÇEŞMESİ

Atışalanı Mevkii, Havaalanı Mahallesi 25 pafta, 804 par-

selde Esenler Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim 
Merkezi'nin karşısında bulunan Atışalanı Çeşmesi diğer adıyla 
Avas Ayazması, 3,70x2,80 m ebadında kesme taş kaplama ola-

rak yapılmış bir Osmanlı devri çeşmesidir. Çeşmenin hazne ta-

vanı tonoz şeklinde olup yüksekliği 2,30m’dir. Eser, 08.03.1995 
tarih ve 6442 sayılı İstanbul 1. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlık-

larını Koruma Kurulu kararı ile korunması gereken kültür varlı-
ğı olarak tescil edilmiştir. 
Bugün musluğu bulunmamakta ve suyu akmamaktadır. Çeş-

menin dışı sarı boya ile boyanmıştır.

Atışalanı 
Çeşmesi 
başında 
çocuklar, 
1950’li 
yıllar.

Atışalanı 
Çeşmesi 
restorasyon 
öncesi.

Atışalanı 
Çeşmesi, 

2012.
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M) ATIŞALANI SEBİLİ/ SU MAHZENİ

Havaalanı Mahallesi, 857. sokakta 25 
pafta, 750 parselde bulunan su mahze-

ni biri büyük diğeri küçük yan yana iki 
hacimden oluşan sebilin büyük bölümü 
5,05x5,05 metre ebadında olup dört bü-

yük, dört de küçük kemerden oluşan ta-

şıyıcıların üzeri kubbe ile örtülüdür. 
Küçük mekân 3,45x3,45 metre ebadın-

dadır. Büyük mekânla kanal bağlantısı 
olup, iki kısımdan oluşmaktadır.  Kesme 
taş kaplama duvarların üzeri tonozla ör-

tülmüştür. 

Kubbe ve tonozun dışı kaplamalıdır. 
Kubbeli kısmı sekizgen kubbe formun-

da, diğeri ise beşik çatı formundadır. Her 
iki çatı örtüsünün üzerindeki alem dik-

kat çekici bir özelliktedir. Küçük yapının 

Bizans sarnıcı olduğu, Osmanlı devrinde 
yapılan büyük kısım ile sebil haline dö-

nüştürüldüğü rivayet edilir.
Eser, 08.03.1995 tarih ve 6442 sayılı İs-

tanbul 1. Numaralı Kültür ve Tabiat Var-

lıklarını Koruma Kurulu kararı ile korun-

ması gereken kültür varlığı olarak tescil 
edilmiştir. 

Eserin üzerinde herhangi bir kitabe bu-

lunmamaktadır. Bugün her iki yapıda 
da hasarlar görülmektedir. Bilhassa ya-

pıların içerlerinde aşırı bir bitkilenme 
beraberinde taşlarda çatlamalar görül-
mektedir. Halen suyu kesik olan sebilin 
kullanılmamasından dolayı kendi başına 
terk edildiği ve içerisine vatandaşlar ta-

rafından çöpler atıldığı görülmüştür. 

Atılalanı 
Sebili 
2012

Atışalanı 
Sebili, 

1990’lı yıllar.
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N) DAVUD PAŞA SAHRASI

Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi tarafın-

dan kullanılan içerisinde Davutpaşa Kış-

lasının da bulunduğu geniş kompleksin 

olduğu Davut Paşa Sahrası çok eski yılar-

dan beri gerek sayfiye yeri, gerek askerî 

yerleşke olarak kullanılmıştır. Çırpıcı ve 

Haznedar Dereleri arasında kalan bu alan, 

XV-XVII. yüzyıl içerisinde Osmanlı asker-

lerinin ok atma talimleri yaptığı, devlet 

adamlarına ait ok menzil taşlarının da bu-

lunduğu yerdi. Evliya Çelebi, İstanbul’un 

dört bir tarafında padişahlara mahsus ne 

kadar İrem bağlarına benzer has bahçeler 

varsa onların isimlerini sayarken Davud 

Paşa Bahçesi’ni de saymaktadır.68

Sahra ile ilgili İstanbul ansiklopedisi-

ne bir madde yazan Reşat Ekrem Koçu; 

Tâhirü’l- Mevlevî’nin “Mahfel” adlı dergi-

sinde1922 yılında yazdığı bir makalede;

“Davutpaşa Sahrasında, birbirinden se-

kiz on arşın uzakta dikili iki taş göster-

diler, birinin menzil, diğerinin ayaktaşı 

olduğunu haber vermekle beraber okun 

atıldığı yerdeki nişana ayaktaşı, okun 

düştüğü yerdeki nişana menzil taşı de-

nildiğini söylediler. Taşların yanına git-

tim. Zamanın tahribi ile silinmiş bozul-

muş kitabelerini okumaya çabaladım. 

Kıraat edebildiklerimi yazıyorum; birinci 

taşın kitabesi:

Hazreti Sultan Mehmed Han

Pâdişâh-ı dîn ü zıll-i Müsteân 

Şâhi âlem server-i sâhib kırân 

Fâtihi Eğri vü Tâburi metin

Bu fezâyi dil-küşâyı seyr idüp

Devlet-ü şânı ile ol şâh-i cihân

Kavs burcun gün gibi menzil kılub

Kabzasına aldı bir zerrîn hemân

Tîr-i maksûdu o dem pertâb idüb

Şastı pâkinde o tîr-i cânistan

………………………………..

……………………………….

Yâ ilâhî Sa’d Vakkâs Velî

Destgîr ola o şâhe her zamân

………………………………

………………………………

Yümn-i ikbâliyle hoş târîhdir

“Menzili şâhî bu sultânî nişân”

1012 (1603-1604)

İkinci taşın kitabesinden yalnız şu tarih 

beytini okuyabildim:

Hâfıza dikildi çün ayak tâşı târihdir

“Menziline kondu Sultan Ahmedin yak 

taşı”

1015 (M.1606-1607)

Davutpaşa’nın 
kampı, 
H. Lalaisse.

Davutpaşa 
Kışlası, Yıldız 
Arşivi.
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(Litros)

(Taş Ocağı)

(Davutpaşa Kışlası)

(Ahmet Paşa Köşkü)

(Su Terazileri)

Prusya Genel 
Kurmayından 

Moltke’nin 
İstanbul 
haritası.
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Demek ki iki padişah buraya gelmiş ve buna 

ok atmış”69 diyerek günümüzde bulunmayan 

bu mühim kitabenin metnini verdiğini belirt-

mektedir.70

Aslında Aretai olarak da adlandırılan bir bölge 

içerisindeki bu sahra; Bizans zamanından beri 

kullanılmakta olup, Bizans İmparatoru IV. Ro-

manos Diogenes (1067-1071) havası çok hoş 

olan bu mesire alanında kendisi için köşkler 

yaptırmıştı.71 Ancak 1071 Malazgirt Savaşında 

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’a yenilince 

imparatorluğu sona ermiş ve bu köşkleri çok 

da fazla kullanamamıştı.

Daha sonra Osmanlılar zamanında Sultan II. 

Bayezid’in Sadrazamlarından Koca Davut Paşa 

tarafından burada askeri bir kompleks yaptı-

rıldı. Arnavut asıllı olup Enderun’da yetişen 

Davut Paşa askerî başarılarından dolayı sıra-

sıyla önce Ankara Sancak Beyliğine, ardından 

Anadolu Beylerbeyliğine, daha sonra da Ru-

meli Beylerbeyliğine terfi ettirilmiş, Sultan II. 

Bayezid zamanında ise vezirliğe getirilmişti. 

1483 yılında sadrazam da olan Davud Paşa, bu 

makamda yaklaşık on dört yıl kalmıştı. 1498’de 

vefat eden Koca Davud Paşa Cerrahpaşa’da 

adıyla anılan külliyesindeki türbesinde med-

fundur. Külliyesinin bulunduğu bölgedeki 

sur kapısı zamanla Davut Paşa Kapısı olarak 

adlandırılırken, külliyenin yanında bulunan 

mahkeme binası da Davut Paşa Mahkemesi 

olarak isimlendirilmişti.72 Davud Paşa’nın bi-

zim için asıl mühim olan yönü ise bugün Da-

Davutpaşa 
Sahrası’ndaki 
Tarihi Eserler
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vut Paşa Kışlası ve diğer müştemilatı-

nın bulunduğu Davud Paşa Sahrasında 

kurduğu ordugâhtır. Bu ordugâh Ru-

meli seferlerinde askerlerin toplanma 

yeri olmuştur. Padişahların seferlerin-

de otağ-ı hümayun Davud Paşa Sahra-

sında kurulur ve tuğlar buraya dikilirdi. 

Sultanın değil de tayin ettiği Serdarla 

sefere çıkıldığında sancak-ı şerif orada 

teslim edilir ve yine orada karşılanırdı.

Aralıksız on dört sene sadrazamlık 

yapan Davud Paşa, sadrazamlığı dev-

rinde bu arazide bir saray yaptırmış, 

o tarihten sonra bu sahra, Osmanlı 

merkez kuvvetlerini oluşturan Kapı-

kulu Ocaklarının Rumeli istikametine 

giderlerken konakladıkları ilk menzil 

ve ordugâh olmuştur. Kanunî Sultan 

Süleyman’dan sonra ordu ile sefere 

çıkmayan padişahlar, buraya kadar ge-

lir ve askeri bu alandan uğurlardı. Or-

dunun düzeni intizamı ve sayımı şehir 

içerisinde değil bu alanda yapılır asker 

sefer yolculuğuna burada hazır hale 

getirilirdi. Kanunî Sultan Süleyman’dan 

sonra padişahların sefere çıkma gele-

neğine uymamaları dolayısıyla yeniçe-

riler arasında “Davud Paşa Sahrasında 

otağ-ı hümayunun yeri âdeta bilinmez 

olmuştu” şeklinde bir söyleyiş ortaya 

çıkmıştı.73 

IV. Mehmed’den sonra Davud Paşa 

Kasrı âdeta terkedilmişse de, Davut 

Paşa Sahrası yine de Rumeli seferleri-

nin uğurlama ve karşılama yeri olma-

ya devam etmiştir. Silahtar Tarihi’ne 

göre II. Viyana bozgunundan (1683) 

sonra kaybedilen yerleri kısmen geri 

almayı başaran Köprülüzâde Fâzıl Mus-

tafa Paşa’yı devrin padişahı Sultan II. 

Süleyman burada karşılamış ve ordu 

erkânının önünde sırtındaki samur 

Davutpaşa Kışlası’nın müştemilatından fil ahırları.

Sultan Abdülmecid, J. Pardoe, London 1838
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kürkünü çıkarıp, bizzat sadrazama giydirmiştir. Belinden 

çıkardığı hançeri beline, başından çıkardığı murassa’ pençe 

sorgucu başına takmış ve ona iltifatlarda bulunmuştur.74

Sultan I. Abdülhamid de Sadrazam Koca Yusuf Paşa’yı Avus-

turya seferine buradan uğurlamıştır. Zaman zaman danışma 

meclisi toplantılarına da sahne olan Davud Paşa Kasrı’nda; 

Sultan I. Mahmud (1730-1754) ve III. Mustafa (1757-1774) 

zamanlarında ziyafetler de verilmiş, 1768'deki Rus seferi için 

burada alaylar tertip edilmiştir. Davud Paşa Kasrı’nda son 

karşılama merasimi, IV. Mustafa tarafından Alemdar Musta-

fa Paşa kuman-dasında Rusçuk’tan gelen birlikler için yapıl-

mıştır. II. Mahmud devrinde ise ordugâh olarak Rami Kışlası 

daha çok önem kazanmış, ancak buna rağmen padişah za-

man zaman Davud Paşa Kışlasına gelerek burada kalmıştı.75  

Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile müttefik halinde 

olan Fransızlar İstanbul geldikleri zaman onlara Davud Paşa 

Kışlası tahsis edilmişti. On bin kişilik Fransız Ordusu Hazi-

ran 1854’te Davut Paşa Kışlasında Sultan Abdülmecid’in de 

bulunduğu resmî heyet önünde bir geçit töreni yapmıştı.76 

Davutpaşa Sahrası’nda Bizanslılardan kalma bir sarnıç ve 

dehliz, çeşme, cami, fil ahırları, fırın, hünkâr kasrı ve kışla bu-

lunmaktadır. Bu alan içerisinde 1422 parselde bir kâgir yapı, 

1434’ye iki kâgir yapı, 1373’te Hünkâr Kasrı, aynı parselde fil 

ahırları, 6881’de yapı kalıntısı, 1444’te hamam, cami, sarnıç 

ve bir kâgir yapı, toplamda on tarihi yapı İstanbul I Numaralı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil-

lenmişlerdir. 

Evliya Çelebi, sahranın çevresinde taş ocakları olduğunu şu 

ifadelerle belirtir:

“Davud Paşa Hasbahçesinin yakınında yedi yerde taş made-

ni vardır ki böyle bir Yaratıcı yapısı hiç bir diyarda yoktur. Bu 

kadar bin yıldan beri bugüne kadar her gün nice eşek ve ka-

tır yükü taş taşındığı halde denizde damla ve güneşte zerre 

kadar eksilmemiştir, zira Yaratıcı’nın emriyle havalanmaktan 

her gün yetişmektedir. Hızır madeni derler bir sengin taşdır. 

Ayasofya yapısı için Hızır gösterdiği için Hızır Madeni derler. 

Hepsinden yumuşak ve kesilmesi kolay makbul bir taştır.”77 

Nitekim Moltke haritasında da Evliya Çelebi’nin belirttiği bu 

taş ocakları açıkça görülmektedir.

Davutpaşa Kışlası Yıldız Arşivi.
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O) DAVUD PAŞA KIŞLASI

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, kış-

lalardan birinin yakılıp diğerinin de 

yıkılmasından sonra İstanbul’da inşa 

edilmiş dokuz büyük kışladan biridir. 

İstanbul’un şehir sınırları dışında kalan 

ve XV. yüzyıldan itibaren “Davutpaşa 

Sahrası” olarak bilinen mevkide 1826-

27’de Sultan II. Mahmud tarafından ku-

rulmuş olan kışla Asâkir-i Mansure-i Mu-

hammediye askerleri için inşa edilmiştir.  

Kaynaklarda Davutpaşa Sahrası olarak 

da geçen mevki adını II. Bayezid dev-

rinin meşhur sadrazamlarından Koca 

Davud Paşa’ya (ö.1498) nispetle almış-

tır.78 Bazı araştırmalarda da 1831- 1832 

yılında inşaatın bitirildiği yazmaktadır.79 

Devrin ünlü şairlerinden Ayıntablı Aynî 

Efendi bu kışlanın inşasına şu hünerli ta-

rih manzumesini yazmıştır ki manzume-

Davutpaşa Kışlası bugün artık Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 

kampüs olarak hizmet veriyor

Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hizmetinden olan Davutpaşa Kışlası’nın bir bölümü.
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nin yirmi mısraının hepsi mücevher (yal-

nız noktalı harfler hesaplanarak) tarihtir:

İtti Han Mahmud izâle Yeniçeriyi kırdı hep

Kışla yapdı eyledi vaz’ı asâkir hamd ola

Pâdişâhi kâmurân ü şâbi heft iklimdir

Sâhibi seyf-ü kalem şâhnişehi kal’a küşâ

 

Hüsrevi Behrâm fer sultânı mehdi iktidâr

Daveri Fârûk adlü Bihmeni Hayder vegâ

Mihri kevkeb-i müşteri tâli-i felekşânı mehlikâ

Bahtı es’ad kadri âlî kendi mansûrüllivâ

Kıldı bu nev kışla hurrem askeri mansûreyi

Her yerine reşk ider kasrı Hâvenâk bî mürâ

Cenkperver çündi kudsî askeri peygamberi

Saflarında rûnümâdır nusreti bârî Hüdâ

Al tüfengi destine bu askeri islâmveş 

Gel yiğit meşk eyle her tâlimi harbi dâimâ

Askerin gâlib ide Mevlâ adüvvin kahr ide 

Tâkim ola âleme pertev feşân mihr-i semâ

Eyledi Dâvudpaşa semtini kışla emin 

Kıldı Han Mahmûdi Adlî kışla-i âlî binâ

İtti Aynî gûşine menkûş erbâb-ı hüner

Kıldı târîhin beyân her mısrâi gevher edâ80 

Binanın mimarı konusunda da farklı gö-

rüşler vardır. Pars Tuğlacı yapının bina 

emininin 1241/1826-1827 tarihli bir 

Hatt-ı Hümayuna göre Mirahur-ı Sani 

Mehmed Ağa olduğunu, kışlayı Krikor 

Amira Balyan’ın inşa ettirdiğini, Hacı Mı-

gırdiç Çarkyan’ın ikinci kalfa ve Resimci-

başı olarak çalıştığını ifade etmektedir.81 

Mustafa Cezar ise kışlanın Hassa baş mi-

marı Abdülhalim Efendi ve Hassa mimarı 

Elhac Mehmed Ağa tarafından yapılmış 

olabileceğini ancak Balyan ailesinin de o 

devirde meşhur olduğunu yazmaktadır.82

Davutpaşa Kışlası 19. Yüzyılda bir kış-

la yapısı, cami, hamam, çeşme, fırın ve 

karakoldan oluşmaktaydı. Yapı Prusya 

Devleti Genel Kurmay Subaylarından 

Moltke’nin yaptığı haritada “Davutpaşa 

Kışlası” namıyla dikdörtgen şeklinde ve 

orta avlulu olarak gösterilmiştir.  Ayrıca 

kışla arazisinde Bizans devrine ait bir yer 

altı sarnıcı, 16-18. Yüzyıllar arasında Da-

vutpaşa Sarayı içine inşa edilmiş Kasr-ı 

Hümayun ile bugün sadece kalıntıları 

olan Mehmed Paşa Köşkü ve su deposu 

bulunmaktadır.

Kışla içinde suyolları ve su kanalları da 

yapılmış inşaat alanlarının düzenlenme-

si için 19.516 kuruş harcanmış toprak se-

viyesi için 3000 kadar işçi çalıştırılmıştır. 

Atılan kârgir temeller için 29.274 kuruş 

sarf edilmiştir. Bununla birlikte inşaat 

süresince en büyük harcama iki katlı ola-

rak inşa edilen kışla binasına yapılmış-

tır. İçerisinde hamamı da olan kışlanın 

duvarlarının sağlam olması için içlerine 

İzmit çubuğundan gizli hatıllar, binanın 

köşelerindeki dört kulenin üzerlerine 

ise çelikten gönder mili yerleştirilmiştir. 

Bu kulelerin yapım masrafı ise 33.000 

kuruşu bulmuş, Kışla Camiine ise 24.000 

kuruş harcanmıştır. Padişahın ziyaretle-

rinde ikamet etmesi için yaptırılan ve altı 

tam, dört yarım sütun üzerine oturtulan 

özel daireye 81.000 kuruş sarf edilmiştir. 

Kemerli hatıllarla takviye edilen kışlanın 

mermerden kapıları için 20.000 kuruş 

harcanırken, toplamda bütün kışlanın 

maliyeti 6516 kese akçeye yani 3.250.000 

kuruşa mal olmuştur. O devir için ciddi 

bir meblağ olan bu paranın ödenme-

sinde güçlük yaşandığı için binanın ya-
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Sultan şâhinşeh Hamîd Hân-ı kerîmin

Âsâr-ı inâyâtına yok gâyet ü pâyân

Her kangı cihet olsa nazar-zîb-i temâşâ

Bir lütf-i hümâyûnu olur manzar-ı şükrân

Buldu bu furun sâye-i lütfunda teessüs

Tabh etmek içün asker-i şâhânesine nân

……….….eyledi sâdık kulu Muhtâr

Asker furunu kıldı binâ şâh-ı cihân-bân

Kışla Fırının Kitabesi

Davutpaşa Kışlası’nın fırını 

üzerinde bulunan kitabe.

Fotoğraf: Halit Ömer Camcı
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pımının yarıda kalma tehlikesi baş gös-

termesine rağmen Sultan II.Mahmud’un 

kararlı tutumu ve bazen kendi bütçe-

sinden yardımlar yapmasıyla inşaat 

neticelendirilmiştir. Yedi dış kapısı olan 

binanın ebatları 327x165 m’dir. İnşaat 

sahası 17.510.96 m2, kapladığı alan ise 

61.394,39 metrekaredir. Kışlada toplam 

204 oda, 233 kapı, 892 pencere, dörder 

ve onar gözlü 16 tuvalet ve 12 merdiven 

bulunmaktadır.83

Bugün var olmayan kışlanın camisi Sul-

tan III. Mehmed devrinde (1595-1603) 

yapılmış olup Kasr-ı Hümayun’un yakı-

nındaki kesme taş duvar kalıntıları bu 

esere aittir.

Kışlanın cepheleri, neoklasik üslupta ve 

doğu cephesindeki asıl girişe göre simet-

rik düzende tasarlanmıştır. 19. yüzyıla ait 

görsellerle yapılan karşılaştırmalardan 

kışlanın doğu cephesindeki girişinde ve 

köşe bölümlerinde bazı değişiklikler ya-

pıldığı tespit edilmiştir.84

Kışlanın girişi iki kat şeklinde düzenlen-

miş olup, birinci katta kullanılan yuvarlak 

kemerli girişlerden ortadaki daha geniş 

ve büyük tutulmuştur. İkinci katla, alt 

kattaki üçlü düzen tekrarlanmakla bera-

ber yuvarlak kemerli pencereler ince ve 

uzun tutulmuş olup, profillidir. Pencere-

ler birbirlerinden yatay dikdörtgen taşla-

rın üst üste getirilmesiyle oluşturulmuş 

pilastrlarla (gömme ayaklarla) ayrılır.85

Bina, yığma kâgir olarak inşa edilmiş be-

den duvarı kalınlığı alt katlarda 76-82 

cm, üst katta 60-78 cm arasında değiş-

mektedir. Alt katta ve kısmi bodrum ka-

tında koridorlar tonoz örtülüdür. Yapının 

köşelerinde döşeme hizasında metal kı-

lıçlarla, alt ve üst kat koridorlarında ara 

duvarlarla orta avluya bakan dış duvarlar 

arasında putrellerle (taşıyıcı ince demir 

profil) bağlantılar yapılmıştır.86

Kışla farklı tarihlerde onarımlar görmüş-

tür. 1843, 1844, 1845 yıllarında tamir gö-

ren kışla binasına, daha sonra bu tamirat 

sırasında bir et deposu ile bir de ambar 

inşa edilmiştir. Kışla binası ile birlikte 

bazı ek binalara da ihtiyaç duyulmuş, 

süvari birliklerinin atları için iki ahır inşa 

edilmiştir. Kışla müştemilatından olan ve 

Sultan IV. Mehmed tarafından yaptırılan 

cami de onarılmıştır. Kışlaya Sultan II. Ab-

dülhamid tarafından askerlerin ekmek 

ihtiyacını karşılanması dolayısıyla bir fı-

rın da eklenmiştir. Bu fırın yakın zaman-

lara kadar aynı işlevle kullanılmıştır.87 

2006 yılında İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 

bir protokol imzalanarak çok harap bir 

halde bulunan bu tarihi fırının gelenek-

sel fırıncılık anlayışını içeren bir eğitim 

ve kültür merkezine dönüştürülmesi 

konusunda karar alındı. Ancak aradan 

üç yıl kadar geçmesine rağmen fırında 

restorasyon çalışmaları başlamamış, im-

zalanan protokolde bazı değişikliklere 

gidilmiştir. 2009 yılında bazı gazetelerde 

kışla fırınının hemen restore edilmezse 

yıkılacak bir durumda olduğuna yönelik 

haberler çıkmıştır.88 

XX. yüzyıl başında metruk bir halde ka-

derine terk edilen kışla binasına Balkan 

Harbi esnasında muhacirler iskân edilmiş-

Bugün Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nin hizmetinden olan 

Davutpaşa Kışlası’nın koridorları.

Davutpaşa Kışlası, Yıldız Arşivi

Kışla Fırını
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tir. Tahirü’l- Mevlevi çıkardığı “Mahfel” 

adlı dergide okçuluktan bahsederken 

“… bir ağacın gölgesine oturduk. Top-

rak üstüne atılmış bir kaba hasır, elim 

bir düşmanın pençe-i taarruzundan o 

harab kışlanın yaralı sinesine sığınmış 

muhacirlerin eseri ikramı idi” notunu 

düşmektedir.89 Davutpaşa Kışlası’nda I. 

Dünya Savaşı sırasında bir askeri has-

tahane açılmış, 1920’lerde ise bu has-

tahane kapatılmıştır.90

Kışla 1926-1930 yılları arasında resto-

re edilerek yeniden askerî amaçlar için 

kullanılmaya başlanmıştı. 1937 yılına 

kadar piyade, topçu, tanksavar ve uçak-

savar birlikleri, 1937- 1944 yıları arasında 

İkinci Süvari Tümeni, 1945- 1961 yılları 

arasında Üçüncü Zırhlı Tugayı, 1961’den 

1968’e kadar Zırhlı Muharebe birlikleri 

burada konuşlanmıştı. 1968’den sonra 

66. Mekanize Tümen Karargâhı olarak 

kullanılan kışla uzun süre Askerî İnzibat 

Merkez Komutanlığı emrine verilmiştir.91  

1999’dan sonra ise kışla askerî hizmetini 

tamamlamış ve Yıldız Teknik Üniversi-

te’sine devredilmiştir. Davutpaşa Kışlası 

I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 01.08.1990 tarih ve 

2005 sayılı kararı ile korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 

Kışlanın yapılan müdahale ve onarımlar-

la asli görünümünü kısmen de olsa yitir-

diği görülmektedir. Binanın batı kanadı 

hizasında, kışlaya bitişik askeri cezaevi 

olarak kullanılmış üç katlı betonarme bir 

bina ve hamam yapısının devamına ısıt-

ma merkezi inşa edilmiştir. Kışla Yıldız 

Teknik Üniversitesine tahsis edilince kışla 

yapısının yok olan batı kanadının olduğu 

yerin bir bölümüne, yapımı 2002’de ta-

mamlanan üç katlı betonarme bir bina 

yapılmıştır. Bu yapıda günümüzde kim-

ya ve fizik laboratuarları bulunmaktadır. 

Orta avluya da tek katlı yemekhane ve 

kantin binaları yapılmıştır.92 Üniversite 

Rektörlüğünün hazırladığı raporda eski 

bananın Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarı 

olarak düzenlenmesinin kışla binasına za-

rar vereceği ve güvenlikli olmayacağı en-

dişesiyle ek bina yapma izni istendiği ifade 

edilmektedir. Bu alan bugün Fen-Edebiyat 

Fakültesi olarak hizmet vermektedir.

Davutpaşa kompleksinin günümüze in-

tikal etmiş yapılarının üç boyutlu olarak 

modellenmesine yönelik bir çalışma Yıl-

dız Teknik Üniversitesi Harita bölümün-

den iki akademisyen tarafından yapılmış 

ve bu çalışma bir tebliğ olarak sunul-

muştur.93

Davutpaşa 
Kışlası’nın 

fırını.

Davutpaşa Kışlası’nın önünde Osmanlı Süvarileri.Yıldız Arşivi.

Kışladan 
günümüze 
kalan bazı 

yapılar
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P) OTAĞ-I HÜMAYUN 

(HÜNKÂR KASRI-DAVUD PAŞA SARAYI)

Tek hâkim elemanlı ve müştemilatlı tipe ait olarak tanıdığı-

mız kasırların en eskisi olan94 bugün Yıldız Teknik Üniversitesi 

Davutpaşa kompleksi içerisinde bulunan yapı, etrafı bir du-

varla çevrili, ağaçlarla kaplı çok geniş bir alana yayılan sarayı 

meydana getiren irili ufaklı çeşitli köşk, havuz, mescid, daire, 

hamam, hizmet binaları, ahır vb. yapılar içerisinde ayakta ka-

labilen tek binadır. Sarayın temelleri, XV. asrın ikinci yarısında 

Sultan II. Bayezid’in 1482-1497 yılları arasında on beş yıl kadar 

sadrazamlığını yapan Davud Paşa (ö.1498) tarafından atılmış-

tır. Bu vesileyle hem sarayın önündeki düzlük hem de Sultan 

II. Mahmud’un yaptırdığı kışla onun adıyla anılır. II. Bayezid 

devrindeki Davud Paşa Sarayı'nın biçimi ve yapı malzemesi 

hakkında bilgi yoktur. Süheyl Ünver sarayın iki katlı oluşunu, 

Bâb-ı Hümâyun üzerindeki kasrı örnek göstererek günümüzde 

mevcut binanın Fâtih Sultan Mehmed devrine ait olabileceğini 

söyler.95

Davud Paşa sahrası, Osmanlı devrinde ordu Batı yönünde sefe-

re çıktığında ilk toplanma ve konaklama yeri olduğundan pa-

dişah bizzat sefere katılmıyorsa bu sahrada toplanan orduyu 

buradaki kasırdan, Otağ-ı Hümayun'dan uğurlar ve dönüşte 

de burada karşılar, yapılan törenler sırasında burada kalırdı. 

Yapılan ilk sarayın mimarı bilinmemektedir. Reşat Ekrem Koçu, 

Avrupa seferlerinin en parlak ve haşmetli devri olan Sultan Sü-

leyman zamanında Davud Paşa'dan kalma bina ile yetinilme-

yeceğini bu vesileyle eski binanın yerine çok daha büyük ve 

fonksiyonel bir sarayın inşa edilmiş olacağını söylerken devrin 

hassa mimarı Mimar Sinan'ın eserlerinin listesini veren kitap-

larda bu yapının adının geçmemesine de dikkat çeker.96

Bununla birlikte Davudpaşa Kasrı, Taş Köşk, Taş Kasır, Otağ-ı 

Hümayun, Hünkâr Kasrı adlarıyla da anılan yapının 17. yüzyıl 

başlarında Sultan III. Mehmed zamanında (1595-1603) yapıldı-

ğı ve mimarının Dalgıç Ahmed Ağa olduğu arşiv belgelerinden 

anlaşılmaktadır. Nitekim bir arşiv belgesinde Hassa Mimarı Ah-

med, 31 Mart 1603 tarihinde Sadaret Kaymakamlığına gönder-

Davud Paşa sahrası, Osmanlı devrinde ordu Batı yönünde sefere çıktığında ilk toplanma ve konaklama yeri oldu-

ğundan padişah bizzat sefere katılmıyorsa bu sahrada toplanan orduyu buradaki kasırdan, Otağ-ı Hümayun’dan 

uğurlar ve dönüşte de burada karşılar, yapılan törenler sırasında burada kalırdı. 

 Otağ-ı 
Hümayun / 
Fotoğraf: Halit 
Ömer Camcı 
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diği yazıdan binanın tamamlandığı ama 

iç süslemelerinin henüz yapılmadığı an-

laşılmaktadır. Kasrın tamamlanması ise 

Sultan I.Ahmed zamanına (1603-1617) 

denk gelir.97 Alt kattaki oda çeşmesinin 

altı beyitlik manzum kitâbesindeki Bahtî 

mahlası, bunun I. Ahmed tarafından ya-

zılmış olduğunu gösterir.98 Sarayın en 

hareketli günlerini Osmanlı padişahları 

arasında avcılığa duyduğu aşırı merakla 

tanınan Sultan IV. Mehmed zamanında 

(1648-1687)  yaşadığına şüphe yoktur. 

Padişah buraya sıkça uğraması müna-

sebetiyle burada bir mescid yaptırmış 

daha sonra Cuma namazlarının da kılına-

bilmesi için bu ibadethane camiye tahvil 

edilmiştir.  Aslında Sultan IV. Mehmed'in 

bu saraya ilk gelişi henüz 13 yaşında genç 

bir sultan iken 1655 yılına rast gelir.  Sad-

razam Köprülü Mehmed Paşa komutan-

lığında Erdel Seferi'ne çıkılırken bu yaşta 

bir padişahın artık ihtilaller şehri olmuş 

İstanbul'da kalmasının tehlikeli olabile-

ceği düşünülmüş ve sultan Edirne'ye gö-

türülmüştür. Bu sırda Anadolu'da Abaza 

Hasan Paşa isyanı çıkmış ve sadrazam 

derhal seferden geri çağrılmıştır. Fındık-

lılı Silahdar Mehmed Ağa'nın ayrıntılarıy-

la anlattığı olayda Sadrazam padişahla 

birlikte Davutpaşa Sarayı'na gelip, daha 

sonra maiyetiyle birlikte Anadolu'ya is-

yanı bastırmaya geçmiştir.99

Bu kötü olayla Davud Paşa Sarayı'na 

adım atan Sultan daha sonra halk tara-

fından da tepkiyle karşılanmaya başla-

nacak olan uzun av partileri için burada 

ara ara ikamet etti. II. Viyana Kuşatması 

bozgunundan sonra Sultan IV. Mehmed 

avlanmaya daha fazla vakit ayırıyor dev-

let işleriyle çok meşgul olmuyordu. Yine 

Silahdar Mehmed Ağa'nın anlattığına 

göre, halkın yüksek sesle sultanı tenkit 

etmeye başladığı bir devrede Şeyhülis-

lam Ankaravî Mehmed Efendi padişa-

ha şikardan (av) kısa bir süre de olsa el 

çekmesini, aksi takdirde dedikoduların 

önlenemeyeceğini, fitne ve fesadın yü-

rüdüğünü söyler. IV. Mehmed bu uyarıla-

rı dikkate alır ve Davud Paşa Sarayı'ndan 

İstanbul'a geçer. Ancak bir kaç ay sonra 

meydana gelen askeri isyan bu tedbirin 

işe yaramadığını ve sultanın tahtan zorla 

indirildiğini göstermektedir.

Sultan IV. Mehmed’in tahtan indirilme-

sinden sonra Davud Paşa Sarayı eski 

ehemmiyetini kaybederek kendi ha-

line bırakılır. 1725 yılında Davud Paşa 

Sarayı'nda yıkılmış olan bazı binaların 

taşları ve enkazı Bakırköy Baruthanesi ta-

mirine tahsis edilmiştir.100 Sarayın ehem-

miyetini kaybettiğinin bir göstergesi 

de Dimitrie Cantemir (ö. 1723), şehrin 

batı tarafında ve surların dışında Davud 

Paşa'da sultana ait muhteşem kasırların, 

hademeler için kargir evlerle ahırların 

olduğunu, bunların hepsinin zarif yapı-

lardan oluştuğunu, fakat çevrede başka 

bina ve yaşayanlar bulunmadığını yaz-

masıdır.101

Otağ-ı Hümayun’dan muhtelif görüntüler

Fotoğraflar: Halit Ömer Camcı
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Sedat Hakkı Eldem'in adını vermeden bil-

dirdiği,  XVII. yüzyıla ait olduğu tahmin 

edilen bir belgeye göre Davud Paşa Sarayı 

tam bir saray kompleksiydi. Burada: Hünkâr 

Sofası, Valide Sultan Köşkü, Efendiler Odası, 

Haznedar Usta Odası, Kethüda Kadın Daire-

si, divanhanesi ve misafir odası, Dârüssaâde 

Ağası Odası, Mehmed Paşa Köşkü, Has 

Oda Köşkü bulunmaktaydı. Yine Eldem'in 

bildirdiği, suyollarının tamiriyle ilgili 1110 

(1698-99) tarihli bir başka belgede ise sara-

yın ayrıca şu bölümlerinin adları bulunmak-

tadır: Hünkâr Hamamı, Afîfe Sultan Odası, 

Kethüda Kadın Matbahı, Ağalar Odası, 

Ağalar Hamamı, Hasekiler Dairesi, Akağalar 

Dairesi, Silâhdar, Rikâbdar, Tülbend ağaları-

nın daireleri. Eldem, bu iki listede de anılan 

Mehmed Paşa Köşkü’nün Sancak Köşkü ile 

aynı bina olduğu kanaatindedir. Onun soru 

işaretiyle kaydettiği Afîfe Sultan Dairesi ise 

IV. Mehmed’in çok sevdiği gözdesi (belki de 

kadın efendisi) Afîfe Kadın’ın dairesi olmalı-

dır.102  Yine Eldem’in kaynak göstermeden 

verdiği 1704 tarihli bir mefruşat listesinde 

eşya ile birlikte sarayın çeşitli bölümleri de 

daha ayrıntılı bir şekilde anılmaktadır: Padi-

şahın tahtani ve fevkanî harem dairesi, Ka-

fesli Köşk, Kilâr-i Hümâyun, Valide Sultan'ın 

büyük kâşîli odası, Soba Odası, Valide 

Sultan'ın çiçekli köşkü, havuza nazır sofa. 

Haznedar Odası, Çilehane, Camekân Odası, 

tahtanî ve fevkanî efendiler odası ve divan-

hanesi, Valide Sultan Matbahı, Bahrî Kadın 

Odası, Kethüda Kadın Odası, misafir odaları. 

Hünkâr Camii, Ağalar Camii, Kapudan Kasrı, 

Mehmed Paşa Köşkü, taşradaki Has Oda ve 

yanındaki Hırka-i Şerif Odası, Divanhane, 

Musahip Paşa Odası, Silâhdar Ağa Odası.103

Reşat Ekrem Koçu’nun yaptığı tespitlere 

göre Tarihçi Vâsıf 1761 yılında çok harap 

bir durumda olan kasrın tamir edildiğini 

yazar.104  Yine Reşad Ekrem Koçu, Sultan III. 

Selim’in Davud Paşa Sarayı’nı tamir ettirdik-

ten sonra bir gün buraya kalabalık bir ma-

iyetle gelerek büyük bir cirit oyunu oynat-

tığını ve bu vesile ile yakın bendelerinden 

Mabeyinci Naşid İbrahim Bey’in 66 beyitlik 

bir kaside yazdırdığını söyler ve bu kaside-

nin iki beytini verir:

“Temâşâye gurûhi bendegânı seyr içün bir gün 

Biniş emreyledi şâh-ı cihan Davudpâşâya

Kudûmiyle o deşt-i dilküşâ cennet nümun 

oldu .

Oturdu şevket ü ikbâl ile kasrı ferahzâya”

Davud Paşa Sarayı'ndaki son ordu karşı-

laması Sultan IV. Mustafa zamanında ol-

muş bu göstermelik karşılama gergin bir 

hava içerisinde geçmiştir. Nitekim Kabakçı 

Mustafa İsyanı ile tahtan indirilen Sultan 

III. Selim taraftarları Rusçuk Ayanı Alemdar 

Mustafa Paşa etrafında toplanmışdı. Çaresiz 

kalan Sultan IV. Mustafa ise büyük bir en-

dişe içerisinde Davud Paşa Sarayı'na gelen 

birlikleri karşılamıştı.105

Otağ-ı Hümayun, 
S. Hakkı Eldem, 

Köşkler ve Kasırlar, 
1969.

Çizim: Gurlitt, 1910.
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Saraya 1225 (1810) yılında Kirkor, Foti ve Todori kalfalar tarafın-

dan sarayın 375.655 kuruş tutarında bir tamir keşfi yapılmıştır. 

Bu keşifte, Taşkasır'da sıva, boya, nakışlar, badana ve çerçeve 

tamiri, kasrın iki tarafına iki yatak odası inşasının, Valide Sul-

tan Dairesi'nin kısmen tamir, kısmen yeniden inşa edilmesinin 

gerektiği ifade edilmiştir. Taşköşk ile Valide Sultan Dairesi ara-

sındaki büyük havuza nazır yerdeki yıkılmış kasrın (Mehtâbiye) 

yerine yeni bir köşkün inşası, buradan kadın efendiler dairesi-

ne üzeri örtülü geçit yapılmasının icap ettiği anlaşılmaktadır. 

Tespitlerden kadın efendiler için beş dairenin mevcut olduğu, 

bunların yanında Haznedar Ağa ustası, Kethüda Kadın dairele-

ri, Hânendegân, Kâtibe usta koğuşları, hamam ve çamaşırlığı-

nın bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında ağalar için yeni 

daireler ile hamam yapılması, haremin etrafına yeni duvar in-

şası; Bâbüsaâde, Hâne-i Has, Hırka-ı Şerif Odası, Silâhdar, Çuha-

dar ve Rikâbdar ağaları daireleri ve hamamların kaimen tamiri; 

Hazne, Kiler ve Seferli koğuşlarıyla buralara ait üç hamamın ye-

niden ele alınması; tamamıyla harap olan mutfaklar ve bunlara 

ait hamam ve camekânın kısmen yeniden yapılması, kısmen 

tamiri; Yazıcı Efendi, Kozbekçiyân, Teberderân, Zülfiyân dairele-

riyle Istabl-ı Âmire’nin yeniden inşasının gerektiği söylenmek-

tedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu büyük 

sarayın geniş bir tamire ihtiyacının olduğu anlaşılmaktadır. 

Bazı araştırmacılar bu keşfin yapılmadığını söylemektedirler.106 

Zira Târih-i Lütfi'de 1827-28 tarihinde "Ta'mir-i Saray-ı Davud 

Paşa" başlığı altında sarayın ve yanındaki caminin zaman ile 

harap olduğunu ayrıca Davud Paşa Kışlası'nın da bazı binaları-

nın muhtaç-ı tamir olduğunu ve masraflar için bir keşif yapılması 

istenmiştir.107 Her ne kadar böyle bir tahmin yapmak mümkünse 

de Cabi Tarihi'nde devlet adamlarından ve halktan imdad-ı sefe-

riyye toplanması bahsi esnasında “...kezalik Dâvudpaşa Sarayı'na 

ta’mir ve tecdîdini 'icâleten tanzim..." ifadesiyle bu sarayın acele 

olarak tamir edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.108

1259'da (1843) saraydan ayakta kalan kasrın depo haline geti-

rilmesi kararlaştırıldı. Her ne kadar Sultan Abdülmecid zama-

nında 1264 (1848) ve 1265te (1849) kasrın önünde büyük askerî 

tâlimler yapılmış, bunlardan 1848'dekinde padişah bizzat hazır 

bulunarak tâlimleri takip etmişse de harabe halindeki sarayda, 

hatta kâgir kasırda kısa süre için de olsa kalmış olması mümkün 

değildir. Bundan sonra Davud Paşa Sarayı'nın ayakta kalan 

son parçası da tamamen bakımsız bırakılarak ve pencereleri 

örülerek komşusu olan kışlanın cephaneliği haline getirilmiş-

tir.109 Osmanlı Arşivi'ndeki 17 Aralık 1851 tarihli bir belgeye 

göre kasrın tamiri için bir tezkirenin taktim edildiği bildiril-

mektedir.110 1860 tarihli bir belgede de kasr-ı şahaneye Mus-

tafa Ağa'nın bekçi tayin edildiği ve ücretinin ödendiği görül-

mektedir.111 

Davudpaşa Sahrasını anlatırken bahsettiğimiz Tahir Olgun 

(Tâhirü’l- Mevlevî)’un 1922 yılında bölgeyi ziyareti esnasın-

da saray olduğunu bilmediği Davudpaşa Kasrı’nı anlatırken 

“kubbesinin kurşunları sıyrılmış, duvarının mermerleri dökül-

müş ve galiba birkaç sene evveline kadar cephanelik olmak 

üzere kullanılmış heybetli bir bina…” ifadeleriyle yapının o 

tarihlerdeki durumunu anlatmaktadır.112
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Semavi Eyice İstanbul'un tarihî eserleri hakkında plan, kesit 

ve fotoğraflarla 1907-1912 yıllarında basılan büyük bir ese-

re imzasını atan C. Gurlitt’in, cami olduğunu sandığı sarayın 

esas binasının bir plan krokisiyle onun etrafını çeviren dış 

duvarı ve ağaçlan ile resmini yayımladığını ifade etmektedir. 

Ona göre bu resim 1900-1905 yılları arasında çizildikten sonra 

sarayı koruyan duvarlar kaldırılmış, ağaçlar da tamamen kesil-

miştir. Böylece Davud Paşa Sarayı'nın Taş Köşk’ü çıplak bir arazi 

ortasında bırakılmıştır.113

Reşat Ekrem Koçu'nun ilgili maddeyi yazarken Cumhuriyet 

Gazetesi'nden iktibas ettiği Mimar Sedat Çetintaş ile yapılan 

bir söyleşi 1938'de binanın durumu hakkında mühim bilgiler 

elde etmemizi sağlar: Çetintaş'ın yaptığı tespitlere göre sarayın 

merdivenleri molozlarla kapanmış ve üst katla alt katın bağ-

lantısı kalmamıştır. Bütün sahanlık pencereleri kapı haline geti-

rilmiş, sarayın kuzey tarafındaki kapısının verandası mahvedil-

miş, kapısı örülüp baştanbaşa sıvanmıştır. Sarayın ortasındaki 

büyük mermer direğin hiç gözükmediği, üst katın taraçasının 

toprak yığınlarıyla doldurulduğu gözlenmiştir. Söyleşiyi yapan 

Selahaddin Güngör, Çetintaş’ın günlerce burada amele gibi 

çalışarak sarayın önünü 25 günde açtırabildiğini ifade etmek-

tedir. Güngör’e göre sarayın meşhur çinileri sanki tırnaklarla 

kazınmış gibi delik deşik edilmiştir. Sarayın tepesindeki geniş 

kubbe yer yer çatlamış, kilit taşlarından bir kaçı yerinden oyna-

dığı için bina git gide tehlikeli bir duruma gelmiştir. Gayet sağ-

lam bir harçla yapılan duvarların ötesinde berisinde yekpâre 

mermerle kaplı küçük rafların olduğu salonun köşesinde bü-

yük bir ocağın bulunduğu gözlemlenmiştir.114 Bu tespitler so-

nucunda bir takım çalışmalar yapılmışsa da asıl restorasyona 

1957 yılında başlanmıştır. 1994 yılında saraydan geriye kalan 

tek yapı olan "Taş Köşk"ün mimari yapısı ile ilgili Prof. Dr. Se-

mavi Eyice'nin yazdığı makalede: " Davud Paşa Sarayı'nın son 

hâtırası olan kasır, muntazam işlenmiş kesme taştan iki katlı bir 

yapıdır. Batı tarafında iki yana taşkın bir kitle bulunur. Baklavaî 

başlıklı tek sütuna binen iki sivri kemerin koruduğu birer giriş 

eyvanı içinde alt kata girişi sağlayan iki kapı vardır. Sadece ilk 

kat hizasına kadar yükselen ve kaburgalı çapraz tonozlu olan 

bu geniş eyvanların üstleri birer teras halindedir. Ön kitlede 

küçük mekânlar bulunmakta, bir koridor bunları alt katın ana 

mekânından ayırmaktadır. Bu kısmın içinde küçük bölümler, bir 

hela ve yukarı kata çıkışı sağlayan merdiven bulunur. Giriş tam 

eksen üzerinde olmayıp sağ taraftandır. Alt katın esas mekânı, 

her bir kenarı 10.50 m. ölçüsünde kare biçimindedir. Üstü ise 

kâgir kaburgalı bir çapraz tonozla örtülmüştür. Ayrıca bunun 

doğu tarafında sivri bir kemerle ayrılmış bir çıkıntı vardır. Alt kat, 

iki sıra pencere ile bol ışık alacak şekilde aydınlatılmıştır. Bun-

lardan alt dizide olanlar üstleri tahfif kemerli dikdörtgen söveli, 

üsttekiler ise sivri kemerlidir. Ayrıca bu katın giriş tarafındaki du-

varında ortada bir ocaktan başka üzerinde I. Ahmed'in manzum 

kitabesi olan oda çeşmesi yer alır. Bu duvarda iki de dolap bu-

lunur. Zemin ise altı köşeli tuğlalarla döşenmiştir. Pencerelerin 

aralarındaki duvarlarda mermerden gözler vardır.
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Alt katın doğu tarafındaki büyük bir sivri 

kemerle ayrılan çıkıntı, ana mekân ze-

mininden 0,20 m. yüksekliğinde bir seki 

halindedir. İki mekânı ayıran kemerin alt 

uçları, iki tarafta da altında ve üstünde 

kum saatleri işlenmiş sütunçelere otu-

rur. Bu çıkıntı iki sıra pencereli olup 

üstü bir aynalı tonozla örtülmüştür.

Alttaki koridorun güney tarafından 

yukarı kata bağlantıyı sağlayan mer-

diven İki sahanlıkla üst kata ulaşır. Ana 

mekâna girişi sağlayan ön mekânın 

iki ucundaki değişik biçimde kemeri 

olan kapılardan eyvanların üstlerinde 

bulunan teraslara geçilir. Bunlardan 

doğuya hâkim manzara vardır. Burada 

soldaki bir kapıdan geçilen ana mekân, 

alt kat gibi iki sıra pencere ile çok bol 

ışık alacak surette düzenlenmiştir. Gi-

rişin yer aldığı batı duvarında ocak ve 

dolap nişleri vardır. Üst kattaki büyük 

mekân, geçişi pandantiflerle sağlanan 

yaklaşık 10 m. çapında büyük bir kub-

be ile örtülmüştür. Kubbe sekizgen 

biçiminde basık ve sağır bir kasnağa 

sahiptir. Ana mekândaki üst dizi pen-

cerelerden en baştakiler köşelerdeki 

pandantifler yüzün-den daha kısa ya-

pılmış, ancak dış mimarinin ahengini 

bozmaması için pencereler dışarıda di-

ğerleriyle aynı ölçüde açılarak aradaki 

fark, içeride üstlerinin şevli yapılması 

suretiyle giderilmiştir. Yapıldığında çok 

zengin şekilde bezenmiş olduğu an-

laşılan Dâvud Paşa Sarayı, son yüzyıl 

içinde kötü kullanılması yüzünden bu 

süslemesini hemen hemen bütünüyle 

kaybetmiştir. Alt kattaki ana mekânla 

dışarı taşkın çıkıntısının tonozlarında 

kalem işi nakış kalıntıları görülür. Üst 

katın pandantiflerinde ise malakârî 

tekniğinde rûmî geçmeler halinde bir 

bezemenin varlığı fark edilir. Bu izler-

den, sarayın bütün tonoz ve kubbe-

sinin aslında kalem işi veya malakârî 

süslemelerle kaplı olduğuna kesin ola-

rak hükmedilebilir. Sedat Hakkı Eldem, 

buradaki kalem işi nakışlarda dört ayrı 

devre ait dört değişik üslûbun varlığını 

tespit etmiştir. Sarayın İznik çinileriyle 

tezyin edilmiş olduğu da gerek bel-

gelerden gerekse kalıntılardan anla-

şılmaktadır. Binanın içindeki molozlar 

temizlenirken pek çok çini parçası bu-

lunduğu gibi duvarlarda harç üzerinde 

çinilerin izleri de görülmüştür. Ayrıca 

bazı duvarlarda yerlerinde kalabilmiş 

çok az sayıda çini kaplamalara rast-

lanmıştır. Bu çiniler, İznik çini sana-

tının XVII. yüzyılda teknik bakımdan 

kalitesinin gerilemeye başladığını da 

gösterir.

II. Mahmud devrine (1808-1839) ait 

başka bir keşifte bahsedilen yatak 

odaları, kasrın batı tarafındaki kub-

beli mekânlar olmalıdır. Dâvud Paşa 

Sarayı'nın yakınında Sancak Köşkü 

olarak adlandırılan küçük bir bina 

daha vardır. Muntazam taş döşeli ol-

duğu anlaşılan bir setin üzerinde inşa 

edilen bu köşk iki oda ile aradaki bir 

dehlizden meydana gelmiştir. Bu kü-

çük köşkün üstü ahşap direklere otu-

ran çok geniş bir saçakla örtülmüştü. 

İki odadan, biraz daha büyük olan 

sağdaki herhalde padişaha mahsustu. 

Bu köşk de iki sıra pencereliydi.

Dâvud Paşa Sarayı, Türk saray mima-

risinin değerli ve benzeri olmayan bir 

örneğidir. İç mimari ile dış cephe dü-

zenlemesi arasında olan uyumsuzluk 

binanın zayıf tarafını belli etmekle be-

raber yapı yine de güzel bir sanat ese-

ri sayılır. Bilhassa plan bakımından eş-

siz olan binaya Osmanlı devri içindeki 

yeri de farklı bir değer katar. Hem ta-

rih hem de sanat bakımından itina ile 

korunması gereken bu sarayın ihmal 

edilerek uzun yıllar boyunca harap ol-

maya bırakılması üzücüdür." sözleriyle 

yapı ayrıntılı olarak anlatılır.115 

Davud Paşa Sarayı’nın 2007 yılında 

Dâvud Paşa Sarayı, Türk saray mimarisinin değerli ve benzeri olmayan bir 
örneğidir. İç mimari ile dış cephe düzenlemesi arasında olan uyumsuzluk 
binanın zayıf tarafını belli etmekle beraber yapı yine de güzel bir sanat 
eseri sayılır. Bilhassa plan bakımından eşsiz olan binaya Osmanlı devri için-

deki yeri de farklı bir değer katar.

Çeşme Kitabesi

Dellâl-ı cûd u lutfu Hazret-i Abdülmecîd Hân’ın

Çemen-zâr-ı riyâz-ı mülkü etdi sû-be-sû ihyâ

 

Sehâb-ı feyzinin her katresi bir çeşme-i hayvân

Yem-i ihsânının bir nebzesidir lücce-i deryâ

 

Çerâğ-ı hâsı sıhr-ı efhamı ser‘asker-i zîşân

Ki hem-nâm-ı Muhammed âsaf-ı ekrem Ali Paşa 

Suyun buldurdu cündün şehriyâr ol âsafa el-hak

Bu havz u çeşmeyi yapdırdı hâkân-ı kerem-fermâ

Sezâ her mevci bir mir’ât-ı Cem derlerse bu havzın

Revâ bu çeşmesâr ayn-ı hayâta etse istiğnâ

Görüp meh pârelendi reşkile emvâc-ı pür-tâbın

Becâ her mevci havzın dense bir evc-i bedr-ârâ

Hemîşe tâ ki deryâlar ol emvâcile cûş etsün

Yem-i zehhâr-ı şân u şevket-i şâh-ı cihân-pîrâ

Görünce âb-ı cevher-tâbın enseb evc-i tahsîne

Dü-târîh eyledim takdîm Nâfi‘ neyyireyn-âsâ

Bu nev pınar u havzı şâh-ı dîn yapdırdı dil-ârâ

Süleymân-ı zamân yapdı bu havz u çeşmeyi a‘lâ
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restorasyonuna yönelik bazı ön çalışmalar yapılmış, ko-

nuyla ilgili ön raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlar çerçeve-

sinde yapının hasarlı ve deformasyona uğramış kısımları 

ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu bağlamda yapılan 

tespitlerde binanın bugüne kadar hasar görmesinde en 

büyük payın kasrın askeri depo olarak kullanılmasında ol-

duğu anlaşılmıştır. Kasrın işlevsiz kalması, üst örtü prob-

lemleri içeride nemlenmeye neden olmuş, onarılamayan 

bu tür hasarlar gittikçe hızlanarak sıvalarda kabarmalara 

ve dökülmelere yol açmıştır. Binanın narin ve kırılgan olan 

kalemişi süslemeleri tabiat şartları yüzünden yok olmuş-

tur.  Çatısındaki kurşun kaplamaların 1957 yılında yapılan 

esaslı onarımda söküldüğü, yerine çimento harçlı beton 

kaplama yapıldığı bu kaplamanın da zamanla su yalıtımını 

kaybetmesinden sonra yağmur sularını içeriye sızdırarak 

büyük tahribata yol açtığı belirlenmiştir. Kasrın bilhassa 

güney tarafındaki giriş eyvanı teras bölümünde kâgir ya-

pılar için son derece tehlikeli bitki ve funda kökleri yapı 

için tehlike arz etmektedir. Yapının zemin ve alt katların-

daki zemin kaplama malzemesi olan taban tuğlalarının 

yer yer söküldüğü kalanların ise aşınma ve çürümelerin 

bulunduğu görülmüştür.116 Bugün ise Davutpaşa Sarayı 

restorasyonu tamamlanarak üniversitenin hizmetine veril-

miştir.117 Sarayın yanında bugün kitabesi kaybolmamış bir 

çeşme bulunmaktadır. Moltke haritasında görülen çeşme-

nin 1980-90 yıllarında buraya taşındığı söylenmektedir.118 

Aynı haritada bölgede üç  de su terazisi görülmektedir.

Davud Paşa Sarayı'nın yakınında Sancak Köşkü diye ad-

landırılan küçük bir bina daha vardır. Muntazam taş döşeli 

olduğu anlaşılan bir setin üzerinde inşa edilen bu köşk iki 

oda ile aradaki bir dehlizden meydana gelmiştir. Bu küçük 

köşkün üstü ahşap direklere oturan çok geniş bir saçak-

la örtülmüştü. İki odadan, biraz daha büyük olan sağdaki 

herhalde padişaha mahsustu. Bu köşk de iki sıra pencere-

liydi.

Bugün Davutpaşa Sarayı, restorasyonu tamamlanarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hizmetine verilmiştir. Sarayın 

yanında kitabesi koybolmamış bir çeşme bulunmaktadır. Sarayın yakınında Sancak Köşkü diye adlandırılan küçük 

bir bina daha vardır.
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R) DAVUD PAŞA KIŞLASI CAMİİ

Avcılıkla nam salmış Sultan IV. Mehmed 

(1648-1687)’in zamanında ehemmiyeti 

hayli artan Davud Paşa Sarayı bu devir-

de onarılmış, çevresine saraçhane, ahır 

ve ambarlar ilâve edilmiştir. Sultan’ın 

burada çokça vakit geçirmesine binaen 

bir de mescid yaptırılmıştır. Bu mescid-

le ilgili en geniş bilgiyi Ayvansarayî’nin 

Hadikatü’l-Cevami’ adlı eserinde bu-

luruz: “Davudpaşa Sarayı Sultan Baye-

zid- Velî vüzerasından Sadrazam Davud 

Paşanın binasıdır; bu saraydaki mescidi 

Dördüncü Sultan Mehmed yaptırmıştır. 

Sayd ü şikârdan çok zevk aldığı için ve 

daima Davudpaşa sarayına gidip geldi-

ğinden beş vakit namazda ve bilhassa 

Cumalarda cemaati tesire alacağından 

Davudpaşa Sarayı’na mezkûr mescidi 

bina, minber dahi koymuştur ve o civa-

rı ihya etmiştir. Bu camiye Uşşâkîzâde 

Abdülbâki Efendi'nin tarihidir: “Hâsılı 

târîh içün Bâkî didim/ Câmi'-i Sultan 

Mehmed Hân’e gel” (1062/1652).119

Vakanüvis Raşid Efendi 1076/1665-1666 

arasındaki olayları anlatırken Sultan IV. 

Mehmed’in Davudpaşa’da yaptırdığı 

mescide on beş sene sonra minber koy-

durduğunu ve o zamana kadar bu mesci-

din minaresi yokken bir de minare eklen-

diğini anlatır. Yine aynı kaynakta camide 

ilk cuma namazının 23 Cemâziyelevvel 

1076/ 1 Aralık 1665 günü kılınmış ol-

duğunu, ilk vaazı padişahın hocası Vanî 

Mehmed Efendi’nin yapmış olduğunu 

yazar.  Camide ilk hutbeyi ise padişah 

imamı Edirneli İbrahim Efendi okumuş-

tur. Cami bu ilk Cuma namazında o ka-

dar kalabalık olmuştur ki cemaat camiye 

sığmayıp pencere içlerinde bile namaz 

kılmıştır.120

Sultan II. Mahmud zamanında (1808-

1839) Asâkir-i Mansûre-i Muhammediy-

ye için burada bir kışla yapılırken cami 

de onarılmış ve yine askerlerin ibadetine 

tahsis edilmiştir.121

Cumhuriyet devrinde de askeri alanın 

içerisinde kaldığı için caminin durumu 

ile ilgili çok fazla malumata sahip değiliz. 

1965 yılında Reşat Ekrem Koçu İstanbul 

Ansiklopedisi'nde cami ile ilgili bir yazı 

yazmış ve tarihi mabedin mevcut olma-

dığını söylemiştir. Pars Tuğlacı, Hünkâr 

Kasrı'nın yanında bulunan kalıntıların 

camiye ait olduğunu söylemektedir. Ger-

çekten de Von Moltke’nin 1836-39 yılları 

arasında çizdiği haritasında cami, kasr-ı 

hümayunun yanında açıkça belirtilmiş-

tir. J. Birindesi tarafından 1854 yılında 

yapılan bir geçitin tasvir edildiği gra-

vürde kışlanın orta avlusunda ya da batı 

kolunda tek kubbeli, minareli bir cami 

bulunmaktadır. Bugün tarihi hamamın 

yanında bulunan mevcut caminin 1994 

yılında çekilen bir resminde kapısında 

"1950 yılında General Cevdet Sunay za-

manında yaptırılmıştır" şeklinde bir lev-

ha bulunmaktadır.

2008 yılında basında çıkan bazı haberler-

de mescidin depo olarak kullanıldığı ve 

bakımsızlıktan bazı yerlerinin çöktüğü 

ifade edilmiştir. Öğrenciler ve bazı eğitim 

sendikaları bu durumun düzeltilmesi ve 

caminin restore edilerek ibadete açılma-

sını istemişlerdir. Cami 2009 yılında ilgili 

Koruma Kurulu’nun izni olmadan restore 

edilmeye çalışılmış, bu çalışmanın ilgili-

ler tarafından acele durdurulması isten-

miştir. Günümüzde cami restore edilmiş 

bir halde, henüz resmen bir imamı olma-

sa da üniversiteli öğrencilerin ibadetle-

rini ifa ettikleri bir mabed olarak hizmet 

vermektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde buluna cami, 2012/Fotoğraf: Halit Ömer Camcı

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde buluna cami, 1950.
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S) DAVUD PAŞA KIŞLASI HAMAMI

Davud Paşa Kışlası Hamamı, hemen ya-

nındaki Davud Paşa Kışlasıyla birlikte 

Sultan II. Mahmud zamanında Asâkir-i 

Mansûre-i Muhammediye askerleri için 

inşa edilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi 

dâhilinde 12 pafta 1444 parselde bu-

lunan kışla hamamı ve yanındaki eski 

ısıtma merkezi binası, bölgedeki diğer 

yapılar gibi İstanbul I Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

01.08.1990 tarih ve 2005 sayılı kararı ile 

tescillenmiştir. Daha sonra rölöve, resti-

tüsyon ve restorasyon projeleri hazırla-

nan yapının 2009 yılında korum guru-

bunun  "I" olarak belirlenmesine karar 

verilmiştir. 

Kültür Bakanlığı yetkilileri hamama ait 

rölöveyi ve tarihi hamamı yerinde gö-

rerek incelemiş ve bazı notlar almıştır. 

Buna göre hamam 16,21x37,03m boyut-

larında olup, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık 

ve külhan bölümlerinden oluşmakta 

ayrıca hamamın yanı sıra, soğukluk bö-

lümüne bitişik inşa edilmiş tek hacimli 

2 katlı mekân ile külhana bitişik ısıtma 

merkezinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Hamamın sıcaklık kısmının üzeri, alçak 

bir kasnak üzerinde yükselen kubbe 

ile ılıklık bölümü aynalı tonoz ile örtülü 

olup soğukluk bölümü klasik hamam 

mimarisi dışında ele alınarak 2 katlı ola-

rak inşa edilmiştir. Bu bölümün çatısının 

da oturtma çatı üzeri Marsilya kiremit 

kaplı olduğu, ısıtma merkezini de kârgir 

duvarlar üzeri çelik çatı makasları üzerin-

Davutpaşa Kışlası 
Hamamı, 2012/
Fotoğraf: Halit 
Ömer Camcı



130

de hali hazırda çatı örtüsünün bulunma-

dığı görülmüştür.

Yıldız Teknik Üniversitesi’ne tahsis edi-

len yapının soğukluğu kütüphane, I. Kat 

derslik, soğukluğa bitişik kışlanın köşe 

ucunda kalan mekânın her iki katta da 

derslik olarak kullanıldığı, ılıklık, sıcaklık 

ve ısıtma merkezinin ise muattal bırakıl-

dığı tespit edilmiştir.

Hamamın külhan bölümüne sıcaklık-

tan metal merdiven ile ulaşıldığı, yığma 

kârgir olarak inşa edilen hamamın du-

varları taş ve tuğla malzeme ile almaşık 

örgü üzeri sıvalı olduğu belirtilmiştir. 

Binanın restorasyon projesinde, hama-

mın soğukluk bölümünün, zemin katta 

sergi salonu, I. Katta derslik; ılıklığının 

geçiş mekanı, sıcaklığının ise perfor-

mans mekanı olarak işlevlendirildiği, kış-

la köşesinde çıkıntı teşkil eden mekanın, 

zemin katta yönetim, I. Katta derslik ola-

rak kullanılmasının tavsiye edildiği anla-

şılmaktadır. Isıtma merkezini, çok amaçlı 

salon olarak düzenlendiği, çatı örtüsü 

için alüminyum trapez levha tavsiye dil-

diği görülmüştür.122 

Şu anda hamam ve çevresinde bulunan 

eklentilerinin restorasyonu devam et-

mektedir.  

Davutpaşa Kışlası Hamamı’nın muhtelif 

tarihlerdeki durumu
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T) MEHMED PAŞA KÖŞKÜ

Davud Paşa Kışlası önünde Hünkâr Kas-

rından yaklaşık 200 metre kuzeybatıda 

bulunan bir mimari kalıntı dikkat çeki-

cidir. Bu yapı Moltke’nin haritasında Ah-

med Paşa Köşkü olarak işaretlenmiş olan 

ancak kaynaklarda Mehmed Paşa Köşkü 

olarak geçen, daha çok bilinen ismiyle 

Sancak Köşkü’dür. Köşkü yapım tarihi ile 

ilgili herhangibir bilgiye rastlanamamış-

tır. Yapı ile ilgili en mühim çalışma Sedat 

Hakkı Eldem’in çalışmasıdır.123 Eldem 

kaynak belirtmeden kullandığı 1788 ta-

rihli bir vesikada seferden dönen ordu-

nun ve sancak-ı şerifin sultan arafından 

karşılandığını, sancağında köşkün arz 

odasına dikildiği bildirilmektedir.  Vesi-

kanın tamamı okunduğunda köşkte bir 

arz odasının, bu odanın bir ocağı ve oca-

ğın yanında pencere köşesinin olduğu 

anlaşılıyor.124 Yine Topkapı Sarayı’nda bu-

lunan bir vesikadan köşkün hareme ya-

kınlığı ve saray için mühim mekânlardan 

biri olduğu anlaşılıyor. Bu belgede köş-

kün perdeleri ile ilgili ayrıntılı bir keşfin 

bilgileri verilmektedir. Bunlardan anlaşı-

lan köşkün etrafında aynı zamanda bir 

dehlizin olduğudur. Bu dehliz, Eldem’in 

1930’da yıkılmış olduğunu söylediği ve 

son anlarını görüp tespitlerde bulun-

duğu direklik olup bu direklerin köş-

kün revakları olduğu anlaşılmaktadır.125  

Yine aynı yazar tarafından kullanılan bir 

vesikadan köşkün şekliyle ilgili ayrıntılı 

bilgiler çıkarmak mümkündür. Köşkün 

bir kitabesi bulunamadığından yapım 

tarihinin kesin olmadığı ancak Davut 

Paşa Sarayı ile aynı tarihlerde yani Sul-

tan III. Mehmed zamanında inşa edildiği 

söylenebilir. Tariflerden köşkün bir kü-

çük bir de büyük odadan ibaret olduğu, 

aralarında geçit ve abdesthane bulun-

duğu anlaşılmaktadır. Her iki odanın da 

büyüğünün 8/8, küçüğünün 5/5 metre 

ebatlarında kare planlı olduğu anlaşıl-

maktadır. Büyük odanın Marmara’ya ba-

kan bir çıkması bir de ocak yeri mevcut-

tur. Altlı üstlü 26 penceresi olan bu oda 

gayet ferah ve nispetlidir. Küçük odanın 

da pencere sayısı çok tutulmuştur. Köş-

kün duvarları küfeki taşından söveler ise 

mermerden yapılmıştır. Binanın cumbası 

hafif tutulmuş, cam satıhları azami de-

recede arttırılmıştır. Köşkün mühim va-

sıflarından biri de üç tarafının ahşap bir 

direklik ile çevrili olmasıdır. Bu direkler 

tahminen 3 metre aralıklarla dikilmiştir. 

Boyları yaklaşık 7 metre genişlikleri 30-

35cm kadardır.126 

Mehmet 
Paşa Köşkü/
Fotoğraf: 
Halit Ömer 
Camcı

Köşkün Sedat Hakkı Eldem tarafından ya-

pılan tahmini çizimi, 1969.
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1. Άγιος Γεώργιος, (yaklaşık, 275-281 – 23 Nisan 303, Kapadokya) Hıris-

tiyan azizi. Romalı bir askerken sonradan Hıristiyanlıkta aziz ilan edil-

miştir. Yunanca aziz, kutsal anlamlarına mukaddes manasına gelen 

aya unvanı ile birlikte Aya Yorgi olarak anılır. Ortodoks Kiliselerinin 

ve Doğu Ortodoksluğunun başta gelen kutsal kişilerinden biridir. 

Georgios ve Ejderha efsanesinde ölümsüz biri olarak tasvir edilir. Ön 

dört aziz Koruyucu’dan biri sayılır. Hayatı hakkında çok az şey bili-

nen, Roma İmparatorluğu’nun bir askeri iken Hıristiyanlara zulmet-

meyi reddedince idam edildiği sanılır. Bugün Kapadokya’da bulunan 

Güzelöz Köyüne dehşet saçan bir ejderhayı öldürmesi hikâyesi Orta 

Çağdan beri dillerde dolaşır.tr.wikipedia.org/wiki/Yorgi.

2. Ayazma, Kozlu çayırı altında bulunuyor, kapısına on iki merdivenle 

giriliyordu. İki kanatlı demir kapısından sonra üç basamaklı bir taş 

merdiven daha vardı. 6x1,85 metre kare genişliğinde, üstü tonoz ze-

mini çimento bir yerdi. Solda, dört köşe yekpare taş bilezikli ve 4 met-

re kadar derinlikte bir kuyu, kuyunun yanında da duvar kenarında 

küçük bir set olup üstünde çiçek motifleri ile süslü ve başka bir yer-

den getirilmiş ve tarihi tespit edilemeyen bir tamirde buraya kondu-

ğu muhakkak olan bir kabir taşı vardır. Taşın güçlükle okunan Rumca 

kitabesinin tercümesi şudur: “Burada Allah’ın kulu Edirneli Anastas 

oğlu bakkal Hristodulos yatıyor. 25 Teşrin-i Evvel 1748”. Sol tarafında 

bir set üstünde bir mermer tekne kapıdan girildiğine göre karşı du-

varların da iki köşesinde iki sed ve arasında, ikonların konulması için 

bir raf vardır. Hakkı Göktürk, “Ayia Trias Ayazması”, İstA, III, s. 1552. Bir 

Yunanca çalışmada: “Balıklı Ayazması yakınında Filopation denilen 

bir ova bulunur. O civarda 9. Yüzyılda Perdikari Manastırı kurulmuştu. 

Bu, 4. Yüzyıl süresince varlığını sürdürmüştür. Zamanımıza sadece bu 

manastırın sarnıcı kalmıştır. Bu da bugünkü adıyla Kozlu Aya Triada 

Ayazması’dır. Ayazmanın geliri okul ile birlikte kilisenin masrafları için 

kullanılmaktadır.” Nikos Acemoğlu, Ta agıasmata tıs Polıs, s.62.

3. Δημήτριος Καλέμης, «Η επαρχία Δέρκων. Εκκλησίαι-σχολεία-

αριθμός κατοίκων-ήθη και έθιμα», Ημερολόγιον της Ανατολής 5 

(1886), s. 154; Α. Π., «Η Μητρόπολις Δέρκων», Ημερολόγιον Εθνικών 

Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κωνσταντινουπόλεως του έτους 

1906, εν Κωνσταντινουπόλει 1905, s.156.

4. M. Γεδεων, Αποήμειωματα χρονογραφου, s. 293.

5. Manuil Gedeon, Eortologion Konstantinopolitu proskinitu, s. 239.

6. Ag.e., s. 239.

7. Ακυλασ ΜΗΛΛΑΣ, Σφραγιδεσ Μητροπολεων Χαλκηδονοσ-Δερκον, 

Αθηνα 2000, s. 380

8. M. Γεδεων, Αποσήμειωματα χρονογραφου, s. 294;Manuil Gedeon, 

Eortologion Konstantinopolitu proskinitu, s. 241.

9. Kolivo ölüler için yapılan ana maddesi buğday, kuru üzüm , badem, 

un, şeker ve çeşitli baharatlardan olan bir tatlı çeşidi.

10. Aziz Georgios Doktorası, s. 12’den nakleden, Αθηνά Γαϊτάνου-

Γιαννιού, agm., s. 209.

11. Millas, a.g.e, s. 383

12. Δημήτριος Καλέμης, «Η επαρχία Δέρκων. Εκκλησίαι-σχολεία-

αριθμός κατοίκων-ήθη και έθιμα», Ημερολόγιον της Ανατολής 5 

(1886), s. 154; Α. Π., «Η Μητρόπολις Δέρκων», Ημερολόγιον Εθνικών 

DİPNOTLARDİPNOTLAR

Esenler’in Tarihî Yapıları
I.Bölüm II.Bölüm 
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Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κωνσταντινουπόλεως του έτους 

1906, εν Κωνσταντινουπόλει 1905, s.157

13. Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, “Από την Ανατολικήν Θράκην η επαρχία 

Δέρκων”, Θρακικά 12 (1939) 161-209, s. 172

14. Millas, a.g.e., s. 387

15. Age. s, 172

16. Μανουήλ Γεδεών, “ΠAΛAIAΣ EYΩPIAΣ ΘRAKAΩ KENTPA”,  ΘPAKIKA, 

c.20, Atina 1936, S. 21.

17. Tarabya’daki Derkon Metropollitlik binası 6-7 Eylül 1955 olaylarında 

yanmış, arşivi de yok olmuştur.

18. Μανουήλ Γεδεών,Έγγραφοι λίθοι και κεράμια, Εν Κωνσταντινουπόλει: 

Otto Keil, 1892, s.81-87. 

19. Μανουήλ Γεδεών, s.82; Α. Π., «Η Μητρόπολις Δέρκων», Ημερολόγιον 

Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κωνσταντινουπόλεως του 

έτους 1906, εν Κωνσταντινουπόλει 1905, s.157.

20. Μανουήλ Γεδεών, a.g.e, s. 83.

21. Age. , s. 85

22. Age. , s. 86

23. Age. , s. 87

24. Έπετηρίσ το Θρακικο Φιλεκπαιδευτκου Συλλόγου s. 90’dan nakleden 

Akilas Millas,Σφραγιδεσ Μητροπολεων Χαλκηδονοσ-Δερκον, Αθηνα 

2000, s. 386

25. Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Από την Ανατολικήν Θράκην η επαρχία 

Δέρκων», Θρακικά 12 (1939), s. 172

26. Age. , s. 172.

27. Manuil Gedeon, Eortologion Konstantinopolitu proskinitu, s. 239

28. Δημήτριος Καλέμης, «Η επαρχία Δέρκων. Εκκλησίαι-σχολεία-αριθμός 

κατοίκων-ήθη και έθιμα», Ημερολόγιον της Ανατολής 5 (1886) ( Ana-

dolu Takvimi 5 )s.154.

29. Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Από την Ανατολικήν Θράκην η επαρχία 

Δέρκων», Θρακικά 12 (1939) s. 209; Ayazma ile ilgili bilgi için kilise 

bölümüne bakınız.

30. Ayia Paraskevi Ayazması, Edirnekapı ile Eğrikapı arasında doğusunda 

Karagözcü Sokağı, batısında Ulubatlı Hasan Sokağı’nın bulunduğu 

Panayia Hançeriotissa Kilisesi’nin avlusunun içerisindedir. Ayazma 

İkonoklazma devrinde ikona taraftarlarının mekânı olarak kullanıl-

ması dolayısıyla Bizans kültüründe mühim bir yere sahiptir. Zafer Ka-

raca, “Panayia Hançeriotissa Kilisesi”, DBİA, c. VI, s. 211.

31. Α. Π., «Η Μητρόπολις Δέρκων», Ημερολόγιον Εθνικών 

Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κωνσταντινουπόλεως του έτους 

1906, εν Κωνσταντινουπόλει 1905, s.156

32. M. Γεδεων, Αποήμειωματα χρονογραφου, s. 293.

33. Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, «Από την Ανατολικήν Θράκην η επαρχία 

Δέρκων», Θρακικά 12 (1939) 161-209, s.208-209.

34. “Η Μητρόπολις Δέρκων”, s.156.

35. Vasilas Stavridis, E Mitropolis Halkidonos, Derkon ke Pringiponison 

İkoumenikon Patriarhion, Selanik 1991, s. 213.

36. Mimar ölçüsüne göre bir zira‘ yaklaşık 75,7 cm idi.

37. Mimar ölçüsüne göre bir arşın yaklaşık 75,7 cm idi. Zira‘ ile arşın aynı 

uzunlukta idi. 

38. BOA, ŞD, 835/50, 1325 N. 19

39. BOA, İrade Adliye ve Mezâhib, 75/7, 3 Zilka’de 1325/8 Aralık 
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1907;BOA, DH. MKT, 1223/38, 3 Zilhicce 1325/7 Ocak 1908

40. Kazım Çeçen, Halkalı Suları, İstanbul 1991, s. 116

41. Saadi Nazım, İstanbul Suları, İstanbul 1946, s. 163

42. İstanbul Su Külliyatı XXVII, Vakıf Su Defterleri Su Keşif Defterleri 2 

(1847-1872), Proje ve Yayın Yönetmeni: A.Kal’a, Yayın Hazırlama Ku-

rulu: A.Tabakoğlu-A.Kal’a-E.Sabri Kal’a-C.Şeker, İBB Yayınları, İstanbul 

2003, s.39.

43. İstanbul Su Külliyatı X, İstanbul Şer’iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri 

5 (1801-1806), Proje ve yayaın Yönetmeni: Ahmet Kal’a, Yayın Hazırla-

ma Kurulu: A. Tabakoğlu-A. Kal’a-S. Aynural-İ. Kara-E. Sabri Kal’a, İBB 

Yayınları, İstanbul 1997, s.188-189.

44. A.g.e, s. 271-273.

45. Osman Nuri Ergin, “Vesâit-i İtfâiyyeden İstanbul Suları”, 19. ve 20. Yüz-

yılda İstanbul Suları, İstanbul 2000, s. 127.

46. İstanbul Su Külliyatı XXVII, Vakıf Su Defterleri Su Keşif Defterleri 1 

(1842-1862), Proje ve Yayın Yönetmeni: A.Kal’a, Yayın Hazırlama Kuru-

lu: A. Tabakoğlu-A. Kal’a-E. Sabri Kal’a-C. Şeker, İBB Yayınları, İstanbul 

2003, s. 156.

47. Vakıf Su Defterleri, Su Keşif Defterleri 2, s. 97-102.

48. Kazım Çeçen, Halkalı Suları, İstanbul 1991, s.123-29 Kazım Çeçen, 

“Mazul Kemer”, DBİA, C. V, s. 313-14; İstanbul’un Osmanlı Dönemi Su 

Yolları, İstanbul 1999, s. 28- 29

49. Kâzım Çeçen, Halkalı Suları, s. 124- 125; Süleymaniye Suyolları çeşitli 

tarihlerde tamir görmüştür. Bu çerçevede yolun Avas’taki lağımları 

için 1842 yılında 300 kuruş, bir yıl sonra da 4500 kuruş tamir masrafı 

yapılmıştır. İstanbul Su Külliyatı XXVII, Vakıf Su Defterleri Su Keşif Def-

terleri 1 (1842-1862), Proje ve Yayın Yönetmeni: A.Kal’a, Yayın Hazırla-

ma Kurulu: A. Tabakoğlu-A. Kal’a-E. Sabri Kal’a-C. Şeker, İBB Yayınları, 

İstanbul 2003, s. 24,65.

50. Kâzım Çeçen, “Ma’zul Kemer”, s. 314

51. Kazım Çeçen, Halkalı Suları, s. 128

52. Kazım Çeçen, Halkalı Suları, s. 129

53. Kazım Çeçen, “Ma’zul Kemer” s. 314

54. Kazım Çeçen, “Avasköy Kemeri”, DBİA, c. I, s. 425.

55. Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul,  (Haz. Seyit Ali Kahraman – Yü-

cel Dağlı) İstanbul 2003,  Yapı Kredi Yayınları, s. 444

56. Mahmut Çıngı Salman, Avasköy Kemeri Restorasyon Projesi, İstanbul 

Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul 2008, s.23

57. Kazım Çeçen, İstanbul’un Osmanlı Dönemi Su Yolları, İstanbul 1999, 

s. 182

58. BOA, C.SM., 43/2183, 27 Cemaziyelahir 1147/24 Kasım 1734

59. BOA, C.SM.,110/5541, 26 Rabiülevvel 1205/ 6 Aralık 1790

60. BOA, C.BLD, 43/2104, 7 Zilka’de 1226/ 23 Kasım 1811

61. Mahmut Çıngı Salman, Agt,  s. 60

62. Gökhan Tan, “Mimar Sinan mı? Hiç Duymadım”, Atlas Dergisi (Mart 

2006), s. 28 - 32

63. Mahmut Çıngı Salman, Agt,  s. 38

64. Kazım Çeçen, “Su Terazileri”, DBİA, c. VII, s. 82

65. Kazım Çeçen, Agm., s. 82-83.

66. İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

İlgili Dosyaları

67. İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

İlgili Dosyaları.

68. Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, s. 439

69. Reşat Ekrem Koçu, “Davutpaşa Sahrası”, İSTA, c. VIII, s. 4308

70. Osmanlı padişahlarının diktirdiği nişan taşları ile ilgili olarak bkz. M. 

Şinasi Acar, İstanbul’un Son Nişan Taşları, İstanbul 2006

71. Eremya Çelebi Kömürcüyan, İstanbul Tarihi XVII. Asırda 

İstanbul,(Çev.H.Andreasyan), İstanbul 1988, s. 180

72.  Şerafettin Turan, “Davud Paşa (Koca)”, DİA, c. IX, s. 37-38

73.   

74.   

75. Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Celâleddin Efendi’nin İstanbul 

Tarihçisi İhtifalci Mehmed Ziya’ya anlattığı bir olaya göre, Sultan II. 

Mahmud Rumeli’den İstanbul’a dönerken Davudpaşa Sahrasında 

biraz dinlenmek ve adet olduğu üzere kendisini karşılamaya gelen 

devlet erkanı, âlimler ve şeyhler ile görüşmek niyetiyle burada ko-
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Efendi’nin bulunmadığını fark eder. Şeyhin neden gelmediğini sor-

duğunda mabeyncilerinden biri rahatsız olduğunu söyler. Sultan da 

derhal atına binerek sarayına döner oradan da Fındıklı Dergâhına 

vasıl olur. Hemen yardımcıları vasıtasıyla Şeyhin durumunu sorar. As-

lın da şeyh hasta değildir. Ancak âlimlerin ve din adamlarının böyle 

Esenlerin Tarihî Yapıları
I.Bölüm II.Bölüm 
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tedir ve sultanın mabeyncisine gizlice bu şekilde haber vermiştir. Ma-
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Esenler’e Göçler ve Mübadele
a) Mübadele Öncesi Göçler
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A) MÜBADELE ÖNCESİ GÖÇLER

Yunanistan’daki Müslüman Türkler arasın-

da Litros Köyüne yönelik iki göç hareketi 

yaşanmıştır. Bunlardan ilki 1913 Balkan 

Harbi sonrası gerçekleşen 1914 yılı Nisan 

ayında Birinci Dünya Savaşının hemen 

öncesinde gerçekleşen göçler,  ikincisi ise 

1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasın-

da imzalanan “Mübadele” Sözleşmesi ile 

gerçekleşen 1925 göçleridir.  Düzenledi-

ğimiz çizelgede de görüleceği üzere bizim 

tespitlerimize göre Litros Köyüne 1914 

yılının Mayıs ayında Yunanistan’dan dört 

aile gelmişti. 1925 yılı Haziran ve Tem-

muz aylarında ise beş aile daha gelmişti. 

Yunanistan’dan Avas Köyüne gelen Müs-

lüman Türk ailelerin tümü 1925 tarihinde 

Mübadele Antlaşması sonucu buraya gel-

mişlerdi.  

Balkan Harbi sonrası yaşanan göçle-

rin çok mühim ve acıklı sebepleri vardı. 

Bunların arasında Balkan Harbi sonrası 

Yunanistan’ın eline geçen topraklarda 

Müslüman ahalinin yaşadığı mezalim 

belki de en mühim sebep olarak dik-

katleri çekmekteydi.  Nitekim Türklerin 

meskenleri basılarak çeşitli sebeplerle 

değerli eşyalarına el konuluyordu. Aynı 

zamanda Başbakanlık Osmanlı arşivin-

deki kayıtlardan öğrendiğimize göre Yu-

nanistan tarafından, savaş halinde bütün 

Müslümanların katledileceği söylentileri 

yayılarak insanların yerlerini terk etmeleri 

istenmişti. Artan baskı ve tacizler sonu-

cu birçok Türk bulundukları yerleri terk 

ederek, başka şehirlere, dağlara, ya da 

Türkiye’ye doğru kaçmaya başlamıştı. Yu-

nan Hükümeti Türklerin terk ettiği yerlere 

başka bölgelerden gelen Rumları yerleş-

tirmek istiyordu. Babıali Yunan Hükümeti-

ne verdiği muhtırada dağlara kaçan ve zor 

durumda olan Müslümanların can, mal ve 

Rumeli 

muhacirleri 

Sirkeci’de.

Rumeli muhacirleri.
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ırz güvenliklerinin sağlanarak köylerine 

geri dönmelerine izin verilmesini istemiş, 

aksi halde Türkiye’deki Rumları sınır dışı 

edeceğini bildirmişti.1  

Buna rağmen 1914 yılı Mart ve Nisan 

aylarında Yunan çeteleri çeşitli bölge-

lerdeki Müslümanlara saldırmış, em-

laklerine el koymaya başlamışlardı. Bu 

hengamede kaçamayan Türklerin çoğu 

evlerinden bile dışarı çıkamaz hale gel-

mişti. Hepsi tedirginlik içinde kalıp can 

korkusu duyduklarından yaşadıkları 

bölgeyi topyekûn terk etmeyi bile dü-

şünüyorlardı. Bazı Avrupa gazetelerine 

göre Yunanistan’ın bu tavrının asıl se-

bebi, Kafkaslar başta olma üzere farklı 

bölgelerden gelen Rum göçmenleri, 

Yunanistan’ın zorla kovacağı Türklerin 

yerine yerleştirmek istemesiydi.2 Türk-

lerin yoğun olarak yaşadığı Selanik böl-

gesinde meydana gelen olaylar sonucu 

10 Mart 1914 tarihine kadar baskılardan 

yılarak bölgeyi terk eden Türkler 163.000 

idi. Bu tarihten 1 Mayıs’a kadar ise 34.930 

kişi Türkiye’ye sığınmıştı.3 Nitekim bu 

merhalede Litros’a da Selanik’ten ilk mu-

hacirler gelmeye başlamıştı. I. Dünya Sa-

vaşı henüz başlamadan önce meydana 

gelen karşılıklı nüfus göçünün ardından 

Türk ve Yunan Hükümetleri ilk mübadele 

girişimi başlatma ve muhacirlerin malla-

rının iadesi amacıyla bir anlaşma yapma 

kararı almışlar, hatta bunun ilk adımını 

bile atmışlardı.  1 Temmuz 1914’de Aydın 

vilayetinin sahil kesimindeki Rumların 

Yunanistan’a, Makedonya Müslüman 

ahalisinden isteyenlerin de Aydın Vila-

yetine göçleri konusunda Osmanlı ve 

Yunan Hükümetleri anlaşmışlardı. Ancak 

aynı günlerde I. Dünya Savaşının patlak 

vermesi üzerine bu anlaşma yürürlüğe 

girmemişti.4

Yurtlarından 
kaçan 
müslümanlar 
göç yollarında

Muhacirler ve onlara yardımcı olmaya çalışan askerler
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B) BÜYÜK MÜBADELE VE ESENLER'E GELEN MUHACİRLER

Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından, Lozan 

Barış Konferansı yapılmıştı. Lozan Antlaşmasının en mühim 

maddelerinden biri de Türk ve Yunan tarafı arasında yapılan 

Nüfus Değişimi (Mübadele) Antlaşması olmuştu. Antlaşma 

yeni Türkiye’nin yöneticileri tarafından çok isteniyordu. Çünkü 

Türkiye’nin ulus devlet sürecine geçişinde en büyük sıkıntıla-

rından biri azınlık meselesiydi. Dahası Kurtuluş Savaşı sırasında 

Anadolu’da Yunan işgal kuvvetleri ile işbirliği yapan bazı yerli 

Rumların sebep olduğu yıkımlar, sıkıntılar, artık Rum ve Türk-

lerin bir arada yaşamasını bir hayli zorlaştırmıştı. Her iki devlet 

için de bir düğüm halini alan azınlık meselesi Lozan’da müba-

dele ile çözüme kavuşturulmuştur. Uzun müzakereler ve tar-

tışmalardan sonra Türk-Yunan esirleriyle birlikte, tarihte örneği 

çok az bulunan büyük bir insan takası 30 Ocak 1923 tarihinde 

imzalanan sözleşme sonrası yürürlüğe girmişti.5 Aslında Lozan 

Antlaşması’nın imza edildiği tarih olan 24 Temmuz 1923’ten 

önce anlaşma sağlanmış, iki devlet de kendilerince artık taşı-

mak istemediği bu yükten halklarının mağdur edilmesi paha-

sına da olsa kurtulmuşlardı.

Buna göre, 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren başlayacak olan 

mübadeleden İstanbul Rumlarının ve Batı Trakya Türkleri-

nin istisna olması kararlaştırılmıştı. İstanbul Rumları olarak 

30 Ekim 1918 tarihinden önce şehremâneti sınırları içinde 

oturanlar, Batı Trakya Türkleri olarak da 1913 yılında Atina 

Muâhedenâmesiyle tayin edilen sınırın batısında kalanlar ifade 

edilmişti.6  Bu büyük organizasyon devam ederken birçok tar-

tışma meydana geldi. Her iki taraf da anlaşmadaki maddeleri 

kendi menfaati doğrultusunda yorumlamaya çalışıyordu.

Mübadele sözleşmesi akabinde Türkiye’de yapılacak mübade-
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lenin alt yapısını hazırlamak, gelecek olan Müslümanları kar-

şılamak için bazı teknik meselelerin çözülmesi gerekiyordu. 

Yapılan tartışmalar sonunda bu büyük göç hareketinin orga-

nizasyonu için 13 Ekim 1923’de ayrı bir bakanlığın kurulması 

kararı alındı ve Mübadele İmar ve İskân Vekâleti adında ihdas 

edilen bu teşkilatın başına İzmir Mebusu Necati Bey seçildi.7 

Mübadele İmar ve İskân Vekâlet’inin merkezdeki teşkilat yapısı 

1 Kasım 1923 tarihli ve 366 no’lu yasa ile belirlenmişti. Yasa-

ya göre İmar Müdüriyet-i Umumiyesi ve Mübadele ve İskân 

Müdüriyet-i Umumiyesi adlarında, ortak müsteşarlığı olan iki 

umum müdürlük oluşturuldu. Mecliste yapına görüşmeler so-

nuncunda vekâletin 1923 yılı bütçesi 6.095.183 lira olarak be-

lirlendi.8

Kağıt üzerinde yapılan anlaşmaların aksine mübadelenin orga-

nizasyonu hiç de kolay olmadı. Göçmen taşıma işinde vapur-

ların yanı sıra trenlerden de yararlanılıyordu. Trenlerden daha 

çok, Trakya’ya sevk edilen göçmenler faydalanıyordu. Vapur-

dan inen göçmenlerin iç bölgelere gönderilmesinde de trenler 

kullanılıyordu.9 Vapurlar indirme iskelelerine ulaştıktan sonra 

göçmenler daha karaya çıkmadan teker teker kimlik kontro-

lünden geçiriliyorlardı. Bir göçmen ailesinde ülkeye ayak basa-

bilmesi için bulunması gerekli belgeler şunlardı:10

Aile kimlik belgesi: Bu belgede, ailenin Yunanistan’dan ayrıla-

cağı limanın adı, aile reisi ve diğer yetişkin erkeklerin adları, 

kadın ve çocukların sayısı, ailenin toplam nüfusu, kimliğin dü-

zenlendiği tarih, düzenleyen karma komisyonun resmi mühür-

lü onayı, yolculuğun ücretli olup olmadığına dair karma komis-

yonun notu yer almaktaydı.

Aşı belgesi: Ailede hangi bireye, hangi aşıların uygulandığına 

dair sağlık kuruluşu kaydı yer almaktaydı.

Mübadeleyle 
Esenler’e gelen 
muhacirlerin bir 
kısmı Selanik’ten 
yola çıkmıştı.
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Tasfiye talepnamesi: Göçmen ailesinin 

Yunanistan’daki mal varlığının miktarı ve 

paraca değerini ayrıntılarıyla gösteren 

ve Muhtelit Mübadele Komisyonu’na 

sunulması gereken belgenin kopyası. Bu 

belgeler göçmenin kendisi tarafından 

doldurulmuş, mahalli ihtiyar heyeti ta-

rafından imzalanmış ve karma komisyon 

tarafından da onaylanmıştı. Göçmen 

ailesinin talepnamede gösterdiği mal 

varlığının sonradan yapılacak inceleme-

sinde doğruluğu tespit edildiği zaman 

Türkiye’deki terk edilmiş mallardan hak-

kını alması öngörülüyordu.

Ayrıca mübadillerin daha henüz 

Yunanistan’da iken Yunan makamların-

ca müsadere edilen mallarına karşılık 

verilmiş makbuzlar ve resmi tutanakları 

da ileride kendileri için doğabilecek hak-

lardan yararlanabilmek için ibraz etmek 

üzere muhafaza etmeleri gerekiyordu.

30 Ocak 1923’de imza edilen Mübadele 

Sözleşmesince, Muhtelit Mübadele Ko-

misyonun kurulmasına, bu ekibin göç 

edecek olan insanların mülk ve gayri 

mülklerini kayıt altına almasına karar 

verilmişti. Heyetin başkanı, müstakil 

üye General Dulara,  Türkiye heyetinin 

başkanı Tevfik Rüştü (Aras) Bey, Yuna-

nistan heyetinin başkanı da Pappas’tı. 

Yapılan anlaşma gereğince, mübadiller 

her çeşit taşınır mallarını beraberlerinde 

götürmekte veya nakletmekte serbest 

olacaklar ve bu sebeple kendilerinden 

herhangi bir vergi alınmayacaktı. An-

cak “emval-i menkûlelerinin tamamını 

veya bir kısmını beraberinde götürmeye 

kudretyab olamayacak olan muhacirîn” 

bunları mahallerinde bırakabilecek, bu 

halde bırakılacak olan malın bir envan-

teri çıkarılarak değeri, mal sahibi mü-

badilin gözü önünde belirlenerek bir 

“zabıt varakası” düzenlenecekti. Dört 

nüsha olarak düzenlenecek olan bu bel-

genin bir tanesi “memurin-i mahalliye 

nezdinde” kalacak, biri tasfiye işlerini 

yürütecek olan “Muhtelit Komisyon’a”, 

diğeri mübadilin “hicret ettiği mem-

leketin hükümetine” ve sonuncusu da 

muhafaza etmesi için “muhacir”in ken-

disine verilecekti.  Bu belge malî açıdan 

mübadillerin Türkiye’ye getirmeleri ge-

reken en mühim belge olma niteliğini 

taşımaktaydı.11 Zira sözleşme gereğince; 

Türkiye’ye gelen mübadillerden tarım-

la uğraşanlarına bahçe, bağ ve tarla; bir 

zanaat sahibi olanlara ise mağaza, ima-

lathane ve fabrika verilecekti. Ancak bu-

nun verilebilmesi için mübadilin ayrıldığı 

yerde bıraktığı mal ve mülkün kayıt altı-

na alınarak tespit edilmesi, bu emlakin 

Türkiye’de nakit olarak hesaplanması ge-

rekmekteydi. Bunun için Yunanistan’dan 

gelecek Türklerin, Türkiye’ye gelmeden 

önce mallarını kaydettirmeleri, buna 

dair bir mal bildirim belgesini tanzim et-

tirmeleri gerekiyordu. Ayrıca Yunanistan 

tarafından mallarının müsadere edilmesi 

halinde de bunu bir şekilde resmî olarak 

ispat etmesi gerekiyordu. 

Litros’a Siroz, Demirhisar’dan mübadeleyle gelen Hacı Hafız Hüzeyinoğlu 

Mehmed’e ait tasfiye talepnamesi.

Hamidiye Cami/Selanik
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Kılk
ış 

Kasa

bası

Atışalanı’na (Avas) mübadeleyle gelen bazı 
muhacirlerin Selanik’teki kasabası, Kılkış.
BOA, Hrt. 1510.
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1925 Mübadillerine ait tasfiye talepna-

meleri, T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi 

Daire Başkanlı tarafından tasnif edilerek, 

“Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye 

Talepnameleri Kataloğu” adı altında 21 

cilt olarak araştırmacıların hizmetine su-

nulmuştur.12

Belgelerden anlaşıldığına göre tasfiye 

talepnameleri, mübadillerin ifadesi üze-

rine doldurulmuş ve şahitleri ile birlikte 

mübadilin bulunduğu yerin mahalli ida-

relerince onaylanmıştır. Tasfiye talepna-

melerinin birinci sayfasında: “kayıt tarihi” 

ve “kayıt numarasından” sonra, “ihtar” 

başlığı altında “Ashâb-ı mürâca‘atın 

yanlış veya mübâlağalı beyanname i‘tâ 

etmemesi ve aksi hâlin kendi zararını 

mûcib olacağı ihtar olunur” uyarısı ya-

pılmış, daha sonra bir dilekçe şeklinde 

“Zîrde vâzı‘u'l-imzâ ben fî 30 Kânûn-ı Sânî 

1923 tarihli mübadele mukavelename-

si mûcebince âtîde irâ’e olunan emvâl-i 

menkûle ve gayr-i menkûlenin Muh-

talit Mübâdele Komisyonu ma‘rifetiyle 

menâfi‘ime muvâfık sûretde tasfiye edil-

mesini rica ederim” ibaresi eklenmiştir. 

Bu ifadenin hemen altında dilekçe sahi-

binin “isim ve pederinin ismi, memleketi 

(Livası, kazası, şehri, karyesi), elyevm sa-

kin bulunduğu mahal ve sanatı”nın yer 

aldığı bir çizelge yer almaktadır.

İkinci sayfalar mübadilin bulunduğu 

yerdeki emval-i gayr-i menkûlesine ait 

bilgileri ihtiva eden cetvelden oluşmak-

tadır (cetvel a). “Hîn-i Hareketinizdeki 

Emvâlinizin Vaz‘iyetine Dâir Âtîdeki Ced-

vel Mûcebince Tafsîlât Veriniz” başlıklı 

dokuz sütuna ayrılmış olan bu cetvelde, 

mübadilden sırası ile “Emlâk ve arazinin 

cinsi ve nev’i (hane, mağaza, tarla, bağ, 

bostan, orman, mera vs.)”, “Mesaha-i sat-

hiyyesi (dönüm veya arşın murabba’i)”, 

“Arazinin yetiştirdiği mahsulâtın nev’i 

(hububat, tütün, bağ vs.)”, “Emlâk ve 

arazinin kâ’in bulunduğu mahal (ma-

halle, mevki, sokağın ismi ve numara-

sı)”, “Emlâk ve arazinin suret-i tasarrufu 

(ferağ, intikâl, hibe)”, “Tapu senetlerinin 

veya diğer vesaik-i tasarrufiyenin tarih ve 

numaraları (suretleri rapt olunacaktır)”, 

“Tapu senedi kimin adına mukayyettir”, 

“Emlâk ve arazinin tapu senedinde mu-

kayyet kıymeti (altın Türk Lirası hesabıy-

la)”, hanelerini doldurması istenilmiştir. 

Üçüncü sayfa “Müsted’inin terk eylediği 

emval-i menkûle” ye ait olan cetveldir 

(cetvel b). Bu cetvel mübadile ait “Eşya-i 

Selanik

Mübadillerden Hacı Hafız Hüseyin oğlu Mehmed’in Siroz’daki mallarını 

gösteren tasfiye talepnamesi.
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beytiyye (ev eşyasının altın Türk Lirası 

üzerinden mecmu’u kıymeti)”, ve “hay-

vanat (adedi, cinsi, altın Türk Lirası üze-

rinden kıymet-i mecmu’ası)” olmak üze-

re üç haneden oluşmaktadır. Dördüncü 

sayfada “Müsadere Edilen Emlakin Beya-

nı” başlığı altında “(a) ve (b) cetvellerinde 

belirttikleri emvallerinin hangi tarihte 

müsadere edildiğini” ve yine “müsadere 

edilen emvallerinin 1909 ile 1914 yılların 

arasındaki senelik gelirinin ne kadar ol-

duğunu” belirten bir bölüm bulunmak-

tadır. Beşinci sayfada ise “vekâletnâme” 

yer almaktadır. Kimi mübadillerin “Zîrde 

vâzı‘u'l-imzâ ben ……. de mukîm …. 

Efendiyi bâlâdaki beyânnâmemde ta-

leb edilen tasfiye mu‘âmelâtı için muh-

talit veya tâlî komisyonlar nezdinde 

beni temsîl ve hukûkumun müdâfa‘ası 

husûsunda selâhiyet-i tâmme ile tevkîl 

eyledim”şeklinde vekil tayin etmek iste-

yenler için matbu bir bölüm de bulun-

maktadır. Son sayfa şahitlerin13 ve belge-

nin sahibinin mühürleri, belgenin tanzim 

edildiği yer14 ve tanzim tarihiyle son bulur. 

Bazı belgelerde son sayfasında mübadilin 

açık adresi de yazmaktadır.15 

Litros ve Avas Köylerine 1925 yılında mü-

badelede gelen aileler için tespit ede-

bildiğimiz evrak sayısı on yedidir.16 Bu 

ailelerden Avas gelen ailelerin sayısı do-

kuzdur. Litros’a gelenlerin sayısı ise sekiz-

dir.  Avas’a gelen aileler içeresinde en ka-

labalık grup Selanik Livası, Avrethisar’ı17  

Kazası Armutçu Köyünden gelen muha-

cirlerdir. Bu köyden sekiz aile Türkiye’ye 

göç etmiştir. Aynı kazanın Muhacir Kö-

yünden gelen bir başka ailenin daha var-

lığını tespit edebildik. Litros’a gelen se-

kiz ailenin ikisi Selanik Vilayeti Avrethisar 

Kazasının Cami-i Atik ve Topalnik köyle-

rinden gelmiştir. Diğer altı aileden ikisi 

Selanik Vilayeti Serez Livası Demirhisar 

merkezden, üçü Demirhisar’ın Vetrine 

Köyünden, biri de Demirhisar’ın Eskicili 

Köyünden gelmişlerdir.18 Demirhisar’ın 

Vetrine Köyünden Hasan oğulları Musa 

ve Abdullah İstanbul ili Silivri ilçesi Bi-

gadus Köyünde iskân edilirken,19 aynı 

köyden Çiftçi Süvari Hüseyin oğlu Ha-

san ve Hamit ise köylülerinden ayrı ola-

rak Tekirdağ ili Çanakçı Kazasında iskân 

edilmişlerdi. Bir başka deyişle köyler ve 

mahalleler, hatta aileler bile mübadele 

sonrası dağılmışlardı.20 Cumhuriyet Ar-

şivinde yapılacak küçük bir taramada da 

görüleceği gibi Vetrine Köyünden gelen 

üç yüz civarında ailenin İstanbul, Tekir-

dağ, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Adana, 

Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Manisa, Edirne, 

Tasfiye talepnamalerinin onay sayfası.
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Bursa, Ankara gibi vilayetlerde, onlara bağlı köy ve ilçelerde iskân edil-

diği görülecektir.  İstanbul’da ise Vetrine Köyünden gelen mübadillerin 

Mahmutbey, Litros, Beşiktaş, Aksaray, Silivri, Beyoğlu, Çatalca, Topkapı 

gibi ilçe, semt, köy ve mahallelere yerleştirildi görülmektedir.  

Mübadele ile gelen muhacirlerin belgelerinde varsa meslekleri de not 

edilmiştir. Buna göre Avas’a gelenlerin bir bayan hariç tamamı kendi-

lerinin rençber (çiftçi) olduklarını beyan etmişlerdir. Litros’a gelenler 

de genelde rençberdirler. Litros’a gelen ve bizim tespit edebildiğimiz 

8 mübadilden ikisi beyannamelerinin meslek kısmını boş bırakırken, 

dördü rençber, biri bakkal ve biri de muallim-hoca olarak doldurmuştur. 

İfade ettiğimiz gibi gelen mübadillerin ekseriyeti rençber idi.  

Yunanistan’dan gelmeden önce oradaki tarlalarında umumiyetle buğ-

day, arpa, çavdar, fasulye ve susam ekmekte idiler. Tarım yanında ailele-

rin çoğunun hayvancılıkla da uğraştıkları görülmektedir.  Manda, inek, 

öküz, beygir en fazla beslenen büyükbaş hayvanlardandı. Bu mütevazı 

hayvancılık çalışmalarının yanında birkaç ailenin ciddi miktarda koyun 

beslediğini de görmekteyiz. Nitekim Hazım Ağa'nın oğulları İbrahim, 

Eyüb, Ali Pehlivanların 2000 tane koyun beslediklerini ifade etmişlerdir.21 

Bunun yanında Hayroş Ağa'nın oğulları Abdullah ve Veli Pehlivanların 

60022, Emin'in çocukları, Ali, Mehmed, Salih’in de tasfiye talepname-

sinde 400 koyuna23 sahip olduğu yazılmıştır. Bu nedenle muhacirlerin 

Yunanistan’da iken en mühim gelir kaynaklarından birisi de koyunyünü 

(yapağı) idi. 

Mübadillerin gayrimenkul ve menkullerinin değerlerinin tespiti edilme-

si çok mühimdi. Çünkü mübadiller Türkiye’de; Yunanistan’a bıraktıkları 

malların altın cinsinden değeri kadar karşılık alacaklardı. Bu sebeple 

evlerinin, bağlarının, tarlalarının büyüklükleri, topraklarının verimlilik 

oranında kıymetleri vs. konularda sıhhatli çalışmaların yapılması gereki-

yordu. Hiç de kolay olmayan bu iş için bir karma komisyon kurulmuştu. 

Karma Komisyon, 9 Aralık 1923’te Atina’da Harbiye Nezareti binasında 

yapmış olduğu toplantıda, Türkiye ve Yunanistan’da bulunan taşınmaz 

malların kıymetlerini tespit etmek üzere, tâli komisyonlar teşkil edilme-

sini ve bu komisyonların her iki memlekette bulanan taşınmaz mallara 

dair kataloglar düzenlemesini kabul etmişti.24 Ancak bu değer tespiti-

nin uzun yıllar alacağı düşünüldüğünden, mübadelenin de bir an önce 

gerçekleştirilmesi adına göçmenlerin Yunanistan’da bıraktığı malların 

değerinin belirlenmesi işi, Türkiye’ye taşınmalarından sonraki zamana 

bırakılmıştı.25 Nitekim Litros ve Avas köylerine gelen mübadillerin tasfi-

ye talepnamelerinde belgelerin burada düzenlendiği açıkça yazmakta-

dır. Belgeler incelendiğinde evrakların sonunda iki şahit ve bu şahitlerin 

altına, istid’a sahibinin muhacir olduğunu onaylayan Mübadele Cemi-

yeti Merkez-i Umumisi adına yetkili kimsenin (bizim belgelerimizde bu 

kişi Abdurrahman Bey’dir) mühürleri derc edilerek mübadilin mallarının 

değeri tasdik edilmiş oluyordu.26

Litros’a gelen göçmenlerden bıraktığı malların dökümü açısından 

ortaya çıkan bir sıralamaya göre en varlıklı mübadil Hacı Hafız Hüse-

yin Efendi’nin oğlu ve gelen mübadiller içerisindeki tek nalbant olan 

Mehmed Efendi’dir. Onun Yunanistan’da bıraktığı toplam 32.000 altın 

liralık gayrimenkul oldukça dikkat çekicidir.27 Yine aynı aileden Litros’a 

gelen Hacı Hafız Hüseyin Efendi’nin bir başka oğlu Muallim / Hoca Ali 

Ziya Efendi de Yunanistan’da bıraktığı 31.000 altın liralık mal varlığıyla 

dikkat çekmektedir.28 Litros’a gelen ve mallarının kıymetinden anladı-

ğımız kadarıyla ekonomik durumu en kötü olanlar ise Şehid Ahmed’in 

Mübadillerden Hazım Ağa’nın oğulları İbrahim, 

Eyüp ve Ali Pehlivan’a ait tasfiye talepnamesi.
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zevcesi Rabia ile kızları Nimet ve Fatı-

ma Hanım’lardır. Demirhisar’da bıraktığı 

gayrimenkulünün toplam bedeli 1.140 

altın olan Rabia Hanım ve kızlarının mal-

larından müsadere edilen 1.386 liralık 

kira bedeli de buna ilave edilince ailenin 

toplam 2.526 altın liralık bir mal varlığını 

Yunanistan’da bırakarak Türkiye’ye geldi-

ği anlaşılmaktadır.29

Tasfiye talepnamelerinden anladığımız 

kadarıyla Avas’a gelen mübadillerin 

Yunanistan’da kalan mal varlıkları daha 

önce Litros’a gelenlere göre daha müte-

vazidir. Nitekim evraklarda en fazla mala 

sahip olanların menkul ve gayrimen-

kulleri - bunların kiraları da hesaba ka-

tıldığında- 14.305 altın lirayı geçmediği 

görülmektedir.30   Köyün malî anlamda 

en kötü durumda olan mübadili ise Ar-

mudçu Köyünden gelen Mehmet Ali kızı 

Gülsüm’dür. Rençberlikle iştigal eden bu 

hanımın mal varlığının, müsadere edildi-

ği süre içerisindeki kira geliri ile birlikte 

975 lirayı geçmediği görülmektedir.31

Mübadillerden Hazım Ağa’nın oğulları İbrahim, 

Eyüp ve Ali Pehlivan’a ait tasfiye talepnamesi.
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Adları-Baba adları(Lakapları) Mesleği Nereye Geldiler İskan tarihi Gayri Menkullerinin cinsi

Hoca Süleymanlar’dan İsmail   

Kızı Hadice Hanım

İsmail oğlu Ali Ağa vereseleri, 

biraderi Süleyman Çavuş, kız 

kardeşi Hatice Hanım

Şehid Ahmed’in zevcesi Rabia 

kızı Nimet diğer Fatıma Hanımlar

Hacı Hafız Hüseyin Efendi-zâde 

Mehmed Efendi

Hacı Hafız Hüseyin Efendi-zâde 

Ali Ziya Efendi

Hacı Mümin oğullarından 

müteveffâ Mustafa Ağa kızı Hedi-

ye Hanım/Mehmed Efendi zevcesi

Seyyidoğulları’ndan Seyfeddin, pe-

derinin ismi Seyyid bin Halil, büyük 

pederinin ismi Halil bin Seydi

Hüseyin oğlu Mustafa Ağa

Hacı Hafız Hüseyin Efendi oğlu Ali 

Ziya Efendi 

Emin ‘in çocukları, Ali, Mehmed, 

Salih 

Mehmed Ali kızı Gülsüm

İbüş oğlu Hüseyin

Hazım Ağa’nın oğulları İbrahim, 

Eyüb, Ali Pehlivanlar 

Ali oğlu Emin 

Bayezid oğlu Emin 

Hasan Ağa’nın kızları, İbüş, Mü-

yesser, (…), Atike, Zekiye, Fatıma 

Hayroş Ağa’nın oğulları Abdul-

lah ve Veli Pehlivanlar

Abdi Osman oğlu Abdullah

Abdi Osman oğlu Hüseyin

Abdül zevcesi Mümine Hatun

_

Rençber

Rençber

Nalbant

Hoca-

Muallim

-

Bakkal

Rençber

Rençber

Rençber

Rençber

Rençber

Rençber

Rençber

Rençber

-

Rençber

Rençber

Rençber

Rençber

“Selanik 

Avrethisar 

Armudcu köyü“

“Selanik 

Avrethisar 

Armudcu köyü”

“Selanik 

Avrethisar 

Armudcu köyü”

“Selanik 

Avrethisar 

Armudcu köyü”

“Selanik 

Avrethisar 

Armudcu köyü”

“Selanik 

Avrethisar 

Armudcu köyü”

Drama Livası 

Kavala Sancağı 

Kızıllı köyü

Drama Livası 

Kavala Sancağı 

Kızıllı köyü

Drama Livası Kavala 

Sancağı Kızıllı köyü

Selanik Avrethisar 

Armudcu köyü

Demirhisar-Vetirne 

nâm-ı diğer Kamer-

şahsultan Köyü

Demirhisar-Vetirne

Demirhisar-Vetirne

Demirhisar

Demirhisar

Demirhisar

Eskicili Köyü

Demirhisar

Topalnık Köyü

“Selanik 

Avrethisar”

“Demirhisar 

Câmi‘-i Atîk Mahallesi“

“Selanik Avrethisar 

Armudcu köyü“

Litros

Litros

Litros

Litros

Litros

Litros

Litros

Litros

Litros

Avas

Avas

Avas

Avas

Avas

Avas

Avas

Avas

-

-

-

Ordan çıkışı:28 
Nisan 1914;İs-
kan tarihi 24 
Mayıs 1914

18 Temmuz 

1925 (Belgenin 

tanzim tarihi)

2 0 . 0 7 . 1 9 2 5 

(Belgenin tan-

zim tarihi)

Ordan çıkışı:28 Ni-
san 1914;İskan ta-
rihi 24 Mayıs 1914

Ordan çıkışı:28 
Nisan 1914;İskan 
tarihi 24 Mayıs 
1914

15. Ocak
1925

1925

17 Temmuz
1925

17 Temmuz
1925

17 Temmuz
1925

17 Temmuz
1925

17.07.1925
(Belgenin 
tanzim tarihi)

17.07.1925
(Belgenin 
tanzim tarihi)

17.07.1925
(Belgenin 
tanzim tarihi)

25.01.1924

25.01.1924

25.01.1924

Ev, bahçe, tarla, 
toplamda 202 
dönüm

iki ev, tarla, 
toplamda 430 
dönüm

Ev , tarla, bahçe, 
toplamda 270 
dönüm

Ev, tarla, toplam-
da 85 dönüm

Ev, ve tarlalar, 
toplamda 527 
dönüm

Ev, samanlık,tarlalar, 
toplam 347 dönüm

Ev, samanlık, harman, 
tarla, bağ, yemiş 
bahçesi,bahçe,

Ev, samanlık, harman, 
tarla, bağ, bahçe, zey-
tin ve yemiş bahçesi

Ev,samanlık,bağ,tarla, 
yemişlik

17 Temmuz
1925

13. Temmuz
1925

Ordan çıkışı: 28 
Nisan 1914; İskan 

tarihi 24 Mayıs 
1914

3 ev, mağaza, dükkan, dut-

luk, 68 dönüm tarla

Ev, mağaza, dükkan, kah-

vehane, bahçe, tarla

Ev, bahçe,bağ, tarla (36 dö-

nüm)

Evler, bahçe, muhtelif mey-

ve ağaçları, ma-i leziz su, 

Ev, samanlık, kiler, tarla, 

bağ

Ev, tarla, bahçeler, toplam-

da 114 dönüm

38 dönüm tarla, ev, bağ. 

Ev, tarla, bağ.

İki ev, sebze bahçesi ve tar-

lalar: toplamda 724 dönüm

Ev ve sebze bahçesi top-

lamda 8 dönüm

Ev, bahçe,bağ, tarla

Nereden Geldiler

NO: 10

NO: 11

NO: 12

NO: 13

NO: 14

NO: 15

NO: 16

NO: 17

NO: 18

NO: 19

NO: 20

NO: 9

NO: 8

NO: 7

NO: 6

NO: 5

NO: 4

NO: 3

NO: 2

NO: 1

NO: 

Esenlere Gelen Mübadillerden Bazılarının Tasfiye Talepnamelerinden Çıkarılan Bilgileri
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G. Menkullerinin Toplamı (altın lira) Menkullerinin cinsi Menkullerinin Toplamı Müsaadere edildiyse Kirası Toplam Alacağı

380

2.095

4.070

2.985

1.260

5245

4.835

196.700

192.700

164.350

1.140

32.000

31.000

12.300

2.396

1.320

15.060

6.490

7.950

16.150 -

-

-

-

-

Ev eşyası, hayvan, 

zahire

Ev eşyaları

Ev eşyası ve 

hayvan

Ev eşyası, zahire, 

aletler, hayvan.

Ev eşyası, çift aletle-

ri, zahire, ve hayvan

Ev eşyası, çift aleti, 

zahire, hayvan

Altın, ev eşyası, alet-

ler, zahire, hayvan

Ev eşyası, çift aletle-

ri, zahire, hayvan

ev eşyası, zahire 

hayvan

Ev eşyası, zahire, 

hayvan

Ev eşyası, zahire, çift  

aletleri

-

-

-

235

1280

7835

1555

-

2450

1610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

893

200

55 lira 40 kuruş

4055

-

-

-

-

-

-

1911’den beri müsaade edi-

len g.menkulünün 12 yıllık 

kirası 1320

1912’den beri müsaade edi-

len g.menkulünün 11 yıllık 

kirası 1496

1923’te müsadere edilen 
g.menkulünün 1 yıllık kirası:     226 
(toplamda hesaba katılmamış)

1911’den beri müsaade edilen 
g.menkulünün 12 yıllık kirası 
3600

1911’den beri müsaade edilen 
g.menkulünün 12 yıllık kirası 360

1911’den beri müsaade edilen 
g.menkulünün 12 yıllık kirası        
12.000

1911’den beri müsaade edilen 
g.menkulünün 12 yıllık kirası        
2400

1911’den beri müsaade edilen 
g.menkulünün 12 yıllık kirası        
1440

1912’den beri müsaade edilen 
g.menkulünün 12 yıllık kirası        
1200

1912’den beri müsaade edilen 
g.menkulünün 12 yıllık kirası        
2.400

1912’den beri müsaade edilen 
g.menkulünün 12 yıllık kirası        
2.400

-

-

-

1386

16.150

7.950

32.000

31.000

12.300

4609

3016

15.115 lira 

40 kuruş

14.145

975

14.305

14.305

6.080

3.675

10.095

11.145

-

-

-

2.526
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Avas ve Litros’taki Rumların gidişleriyle il-

gili elimizde çok fazla bilgi yoktur. I. Dün-

ya Savaşı’nın yaşandığı günlerde nasıl 

Litros’a Türk muhacirler geldiyse; o yıllar-

da meydana gelen hadiseler neticesinde 

1915 yılında Avas Köyünden de yaklaşık 

310 Rum İstanbul’dan daha uzak yerlere, 

Çatalca ve Mihaliç’e gönderilmişlerdi. Bu 

kişiler savaşın ardından tekrar köylerine 

dönmüş, ancak kısa bir süre sonra mü-

badele ile birlikte tekrar Yunanistan’a 

gönderilmişlerdir.32 Litros’taki Rumlar ise 

1923 yılı sonrası mübadele sırasında köy-

lerinden yollanmışlardı. Yunan kaynakla-

rı Litrosluların bir bölümünün Atina’nın 

eski adı Bogiati olan bölgesine  ve bir kıs-

mının da Selanik Vilayetinin Vathilakkos 

bölgesine yerleştirildiklerini yazmakta-

dır.33 Mübadele ile gelen insanların çek-

tikleri psikolojik ve sosyolojik travmalar 

bir yana; geldikleri yerdeki mallarının 

karşılığını burada tam olarak alıp alama-

dıklarını bile bilmiyoruz. Nitekim yapılan 

araştırmalarda, bazı mübadillerin geldik-

leri yerlerdeki mallarını çok gösterdikleri 

ve dolayısıyla hak etmedikleri bir karşılık 

aldıkları, bazılarının ise bıraktıkları malla-

rının yarısını dahi Türkiye’de alamadıkları 

bilinmektedir. Gidenlerin mallarının yeni 

gelenlere taksim edilmesi işi gerçekten 

de uğraştırıcı ve zor bir işti. Mübadele 

konusunda ciddi bir araştırma yapan Ke-

mal Arı’ya göre; savaşın yol açtığı yıkım 

sonucunda Türkiye’de yoğun demogra-

fik değişmeler yaşanmış, savaştan zarar 

gören felaketzedeler, mülteciler, devlet 

memurları, subaylar, doğu vilayeti göç-

menleri ve kimi fırsatçılar Rumların terk 

ettikleri evleri işgal etmişlerdi. Rumlar-

dan kalan taşınmazların bu gruplarca 

talan edilmesinin yanında geriye kalan 

evler, bağlar ve bahçeler de hükümet 

tarafından yerli halka kiraya verilmişti. 

İş bununla da kalmamış, bazı mebuslar 

ülkenin en güzel yerlerinde Rumlardan 

kalan konakları, köşkleri tasarruflarına 

geçirmeye çalışmışlar, yakınlarına da pay 

kapma çabası içine girmişlerdi.34 Litros 

ve Avas köylerinde bu tarz mağduriyet-

lerin ne ölçüde yaşandığını bilmemekle 

birlikte, İstanbul’un dışında ve o yıllarda 

küçük ve bakımsız bir köy olan Litros ve 

Avas’ın söz konusu yağmacıların çok da 

dikkatlerini çekmemiş olabileceğini var 

sayıyoruz. 

Mübedeleyle 
birlikte büyük göç 

veren Osmanlı 
şehirlerinden 

Kavala
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C) GÜLCEMAL GEMİSİ'NİN HİKAYE

15 Temmuz 1874 günü denize indirilen Gülcemal, ilk adı ile Ger-

manic, İngiltere’nin büyük denizcilik kumpanyalarından olan 

White Star Line Şirketi’nin Atlantik’te İngiltere ile Birleşik Amerika 

arasında yolcu taşımak amacıyla inşâ ettirdiği iki eş gemiden bi-

riydi. O da, kardeşi Britannic de, Kuzey İrlanda'nın, Belfast kentin-

deki Harland and Wolff adlı gemi tezgâhlarında inşâ edilmişlerdi. 

White Star Line Şirketi aynı zamanda ünlü transatlantik Titanic ve 

kız kardeşleri Olympic ile Britannic (II)’yi yapan denizcilik şirketi-

dir. R. M. S. (Royal Mail Ship) Titanic 15 Nisan 1912’de bir buzda-

ğına çarparak battı. Mühendisler kendi büyüklüğünde bir gemi 

ile çarpışsa bile Titanic’in batmasının 2 gün süreceğini bu sürede 

de mutlaka yardım ulaştırılacağını düşünüyorlardı. Ancak Titanic 

3 saat içinde 1.500’den fazla yolcusuyla Kuzey Atlantik’in soğuk 

sularına gömüldü. 

Germanic; 1896 yılının Ağustos ayında yenilenen kazanları ve 

makineleri ile Atlantik’i 6 gün, 21 saat, 38 dakikada kat ederek 

mavi kurdele sahibi oldu. Bu seferde geminin ilk Türk yolcusu olan 

Meşhur Ubeydullah Efendi; hatıratında gemiye çok uzun yer verir. 

1899 yılında, New York limanında kömür almak için beklerken çok 

soğuk ve şiddetli bir rüzgâr müthiş bir tipi Germanic’in üzerinde 

kalın bir buz tabakası oluşturmuştu. Bu buzun üzerine durmadan 

kar yağıyordu. Saatler sonra gemi bunca ağırlığı kaldıramayarak 

dibe oturdu. Yüzdürülmesi zor olmasa da onarılması pek kolay 

olmadı. Belfast'a inşa edildiği tersaneye yollanarak onarıldı. 1902 

yılında merkezi Liverpool’da olan Dominian Lines adlı vapur şirke-

tine satıldı. Adı Ottowa olarak değiştirildi. 1910’a kadar Kanada su-

larında yolcu taşıdı. Yeni sahipleri Avrupalı göçmenleri Amerika’ya 

bu gemi ile taşımışlardı.

Gemi; 1911’de Osmanlı Hükümeti’nce 15 bin altına satın alındı ve 

adı bu kez GulDjemal ( Gülcemal) olarak değiştirildi. “Gül yüzlü” 

anlamına gelen bu ad; Sultan V. Mehmet Reşat’ın Arnavut asıl-

lı annesinin adı idi. Şubat 1911’de İstanbul’a gelen ve Osmanlı 

Seyr-i Sefâin İşletmeleri tarafından çalıştırılan Gülcemal’in ilk hiz-

meti Osmanlı askerlerini Yemen’e taşımaktı. Daha sonra İstanbul 

– Trabzon arasında ilk kez düzenli posta seferleri yapmaya başladı. 

Yolcuların çok sevdiği bu gemi özellikle düzeni, büyüklüğü, hızı 

ile bir efsane haline gelmiş ve bilhassa Karadeniz halkının sevgilisi 

olmuştu.

1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından bir süre sonra 

asker taşımada kullanılmaya başladı, hatta bir ara hastane gemisi 

olarak da hizmet verdi. 1915’te bu sefer Çanakkale’ye asker taşı-

mıştı. Deniz üzerinden “Çanakkale Geçilmez” idi. Fakat suyun al-

tından İngiliz denizaltıları Marmara içlerine kadar girebiliyorlardı. 

Gülcemal, 3 Mayıs 1915’te Marmara’ya sızmış bir İngiliz denizaltı-

sı tarafından İmralı Adası önlerinde torpillendi. Bunu mühim bir 

başarı kabul eden İngilizler denizaltı personeline 20,000 sterlinlik 

büyük bir ödül vermişlerdi. Ancak daha sonra vurulanın bir sivil 

gemi olduğu anlaşılınca (Gülcemal 4,000 asker taşıyordu) ödül 

mürettebattan geri istenecekti. Gülcemal’de bulunan asker ve er-

zakları kurtarma görevi Şirketi Hayriye’ye ait Kalender gemisinin 

süvarisi Cemal Kaptan’a verilmişti. Pruvasından yara alan gemi,  

Kalender ve Sahilbent Gemileri tarafından İstanbul’daki tersane-

ye çekilmişti. Aldığı yara gemiyi batıramamıştı, ancak gemiye bü-

yük bir hasar vermişti.Yeniden hizmete girebilmesi için Gülcemal 

İstanbul’a çekilerek yaklaşık iki yıllık bir onarımdan geçirildi. 

Gülcemal savaş bitiminde; mütarekenin o hengâmeli günlerinde, 

1918–19 yılları arasında Yunanistan ve Mısır’daki esir kamplarında 

tutulmakta olan Alman askerlerini Wilhelmhaven ve Hamburg li-

manlarına taşımıştı. Gülcemal, 1920 yılında Amerika seferi yapan 

ilk Türk yolcu gemisi olarak New York limanına yanaştığında, Türk 

bayrağını da Birleşik Amerika'ya götüren ilk gemimiz oluyor-

du. 1920- 1921’li yıllarda Ottoman-American Line Şirketi adına 

Amerika’ya göçmen ve işçi taşımıştı. Süvarisi Topuz Lütfi Kaptan 

ile birlikte, 1920–21 yılları arasında yeni kıtaya 4 kez sefer yapmış-

tı. Her kaptan gemisini sever. Ama Lütfi Kaptan'ın “Gülcemal”e 

olan aşkı dillere destandır. Lütfi Kaptan evini güzelleştirsin diye 

hediye olarak verilen boyalarla “Gülcemal”i boyattırır. Gülcemal ile 

Amerika’ya yaptığı ilk seferde de, Titanik’in battığı bölgede sis ve 

buzdağlarıyla karşılaşır. Ama Lütfi Kaptan, ilk kez dümen tuttuğu 

sularda New York limanına ulaşmakta hiç de zorluk çekmez. Ne var 

ki, bu seferlerinden birinde Gülcemal’i New York limanında kendi-

sine ayrılan yere biraz sert yanaştırır ve rıhtımda hasara yol açar. 

Yetkililer gemiye tedbir koymaya kalkışsalar da, Lütfi Kaptan’ın 

gayretiyle Gülcemal hacizden kurtulur ve gemi İstanbul’da büyük 

bir törenle karşılanır.

 Bütün dünyaya ölüm ve yıkım getiren Birinci Dünya Savaşı, Doğu 

Karadeniz insanlarına da acılı yıllar yaşatmıştı. Savaşın ilk yarıla-

rında Doğu Cephesi'nin çökmesi, cephenin vurucu gücü olan 3. 

Ordu’nun dağılması, Karadeniz kıyılarının savunma gücünü her 

türlü destekten yoksun bırakmıştı. Batum’dan yola çıkan işgalciler 

hızlı adımlarla batıya doğru ilerliyordu. Onları durduracak gücü-

müz de yoktu. Bu durum karşısında iki seçenek kalmıştı: Ya bekle-

yip olacaklara boyun eğmek; ya da başka yerlere göç ederek yeni 

bir günün doğuşunu beklemek. Bölge halkı ikinci yolu seçmişti. 

Göç yolculuğu önce Artvin’den başlamıştı. Bunu Rize ve Trabzon 

izleyecekti. Doğu Karadeniz kıyıları neye uğradığını, nereye gide-

ceğini, ne yapacağını bilemeyen şaşkın insanların umut köprüsü 

olmuştu. Köyler, kentler, kasabalar göç hazırlığına girişmişti. Herkes 

dertli, herkes suskundu. Yüzler acı, kaygı ve korku çizgileriyle dolu 

idi. Evlerde sürekli ağıtlar, ağlaşmalar, hıçkırıklar geliyordu. Ninniler 

bile dinmişti. Esen yelden, uçan kuştan medet umuluyordu. 

Mübadilleri 
taşıyan 
meşhur 
Gülcemal 
Gemisi.
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Selanik’deki 
Müslümanlar.
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Kıyı boyunca işgal güçlerine karşı gösterilen mahallî direnişlerin başa-

rılı olması için dualar ediliyordu. Ara sıra denizden gelip geçen Yavuz, 

Midilli, Gülcemal, Hamidiye adlı gemilere bakılıp türküler de yakılıyor:

Gülcemal dedukleri

Denizi elekleyi

Bacalari dumanli

Kıyılari bekleyi

E Gülcemal Gülcemal

Savruluyi dumanın

Aldın gittin yarımi

Yoktur senin imanın

Bir başka Karadeniz Türküsünde Batum’dan yapılan göçler ve Gül-

cemal anlatılır.

Dursun Kaptan Batum'dan 

Avare etti kalkti

Şişurdi yelkenleri 

Sigarasini yakti

Pupa yelken giderken 

Küpeşteye yaslandi

Görsen Dursun Kaptani

Sanursun bir aslandi

Vardiyadan bağırdi

Dursun Kaptan bir duman 

Kaptan aldi aynayi

Dedi ki; Gülcemal 

Gidelum yali yali

Aşalum makriyali

Bir horon edeceğum

Vur Kemençeci Ali 

Piryoz çakayi piryoz

Selam olsun Rize'ye 

Elli beş sefer ettik 

Kuvay-i Milliye'ye 

Of, Sürmene, Arakli

Yanaştık Trabezana

Kurtuluş Savaşı'nda 

Çalıştık kana kana

Bu yıllarda Gülcemal, Kafkas Ordumuzun Anadolu’ya taşınarak 

Kurtuluş savaşına katılmasında; Kazım Karabekir Paşa ve Kara 

Fatma başta olmak üzere birçok milli kahramanın vazife yerleri-

ne gitmesinde hep emre amadedir. Ancak Mütareke’den o da 

nasibini almış, Mütareke yıllarında gemi İngiltere kontrolüne gir-

miştir. Hatta İngilizler kedilerine bağlı sözde deniz subaylarımızı 

kullanarak gemi yolcularını sürekli kontrol etmektedirler. Bu arada 

Gülcemal’e Paris Barış Konferansına giden zavallılar heyeti de bi-

necektir. Yıllar sonra Lozan’a gidenlerin de Gülcemal’le taşınması 

âdeta bir rövanş gibi olmuştu. İngilizlerin büyük baskısına rağ-

men Türk istihbaratçılar Anadolu’da Kurtuluş Savaşı verenlerle 

Gülcemal vasıtası ile irtibatlarını sürdürmeyi yine de başaracaklar-

dır. Kemal Tahir “Esir Şehrin İnsanları” adlı romanında bu başarılı 

faaliyetleri büyük bir ustalıkla anlatmaktadır.  

Göç veren bir 
Osmanlı şehri 
Drama
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D) 1923 NÜFUS MÜBADELESİ VE  GÜLCEMAL  

“Vapur’umuzun adı Gülcemal. 

Güvertede hüzün, 

Ölülerimiz atıldı denize. 

Mehmet-Zeliha üç yaşlarında, yıl 1924. 

Ana vatan çok yakında. 

Sularda temmuz sıcaklığı. 

Tuzla’da alındık karantinaya. 

Çadırlarda heyecan. 

Ahh vatanım ahhh.”

İstiklal Savaşından sonra Lozan’da 30 Ocak 1923 tarihinde, 

Türkiye ile Yunanistan arasında bir sözleşme ve protokol 

imzalanmıştı. Bu sözleşme ve protokol “Türk-Yunan Nüfus 

Mübadelesi”ne dairdi. Buna göre 1 Mayıs1923 tarihinden 

başlayarak, Türk topraklarında yerleşmiş Rum-Ortodokslar 

ile Yunan topraklarında ki Müslüman Türkler mecburi göçe 

tabi tutulacaklardı. Bunun için 1924 yılı boyu tam 17 gemi 

Yunanistan’dan Türkiye’ye mübadil taşımıştı.  Kimler gelme-

mişti ki; göçmen olarak.  

Selanik’in kuzeyindeki Karacaabat bölgesi Sıbiska ( Arıdaia )  

Köylüleri Gülcemal vapuru ile Tekirdağ Limanına getirilmiş-

lerdi. Kavala’nın güneybatısında Simvoli Dağı eteklerinde 

bulunan Kuçkar Köylüleri ise Gülcemal Vapuru ile Didim’e 

göç etmişlerdi. Gülcemal dört direkli iki bacalı Amerika’ya 

defalarca gitmiş ilk Türk Transatlantiği olan yaşlı Gülcemal; 

çok eski bir vapur olmasından dolayı bu yolculuklar sırasında 

defalarca batma tehlikesi geçirmiş; bu tehlikelerden birini de 

Kuçkar Köylüleri yaşamıştı. Kuçkarlıların bu yolculuk sırasın-

da unutamadıkları kıymetli insanlardan biri de vapur perso-

nelinden sıhhiye memuresi Naciye Hanım’dı. 

Kavala’nın Krifç Köylüleri ise 1924 yılında; önce Selanik’e, 

Selanik’ten de “Gülcemal” Vapuru ile İzmir’e gelmişler, 

İzmir’de geçici bir süre (3–6 ay kadar) kaldıktan sonra 

Isparta’ya geçmişlerdi. Oradan da kısa bir süre için Niğde’nin 

Uluağaç köyüne yerleştirilmişler, Uluağaç Köyünde yaklaşık 

bir yıl kadar kaldıktan sonra da 1926 yılı başlarında Niğde’nin 

Yeşilburç Köyüne nakledilmişlerdir.1923 yılında ilk olarak 

Kavala’dan gelen mübadillerin bir bölümü de Alaçatı’ya 

yerleşmişlerdi. Krifç Köylülerinin anlattığına göre; bir gece 

saat 23.30’da Selanik Alay Komutanı Dimitri; dost bildiği, 

daha sonra Alaçatı’ya göç edecek olan Kavala Karacaova 

Köyü Muhtarının kapısını çalmıştı. “Rum Hükümeti karar aldı. 

Türkler için “kopsi kefali (koparın kafalarını)” diyorlar” dedi. 

Bu durum hemen Selanik’ten Ankara’ya bildirilmişti. Daha 

sonra İstanbul’dan Gülcemal vapuru Yunanistan’daki Kavala 

limanına kadar gelmişlerdi. Herkes kıymetli ne kadar eşyası 

varsa almış ve alelacele vapura binmişti. 

İzmir’in şirin ilçelerinden Gaziemir – eski adı ile – Seydiköy’e 

de Cumhuriyetin ilanından sonra Sakarya, Kardeş ve Gül-

cemal Gemileri ile gelen mübadillerin bir bölümü yerleşti-

rilmişlerdi. Ürgüp’ün Mustafapaşa(Sinasosta) Beldesindeki 

Rumların zorla ve mecburi göçle Yunanistan’a doğru yola 

koyuldukları tarihlerde; Yunanistan’ın Kastorya (Kesriye, Kos-

tur) Kenti’nin Jerveni (Agios Antonios) Köyü’nde yaşayanlar 

da kendi rızaları dışında mübadeleye tabi tutulup; ana kuca-

ğı, baba ocağı topraklarını terk etmek zorunda kalmışlardı. 

30 Temmuz 1924 tarihinde Jerveni’den yola çıkan müba-

diller 16 Ağustos’ta Gülcemal Gemisi ile Mersin Limanı’na, 

Atışalanı 
Köyü 

kahvehanesi
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3 Eylül’de de Sinason’a gelmişlerdi. 

Jerveni’den Sinason’a 117 hane, yak-

laşık 500 nüfus gelmişlerdi. Gelenler 

sadece Ege, Marmara ve İç Anadolu 

bölgesine yerleştirilmemişlerdi. Kara-

deniz Bölgesine de çok miktarda göç-

men yerleştirilmişti.

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinin; 

3 Ocak 1924’de yazdığına göre “2 

Ocak 1924’de Gülcemal Vapurunun 

Samsun’a getirdiği 667 göçmen, Sam-

sun Belediye Başkanı, müftü, eşraf ve 

halk tarafından törenlerle karşılanarak 

istirahatları sağlanmıştı.” Mübadil adı 

verilen bu göçmenlerin yerleştirildik-

leri yerler arasında Ordu Vilayetimizin 

Fatsa Kazası da vardır. Fatsa’ya yerleş-

tirilen mübadillerin sayısı 801 kişi idi. 

Mübadillerden bu gün yaşayan kimse 

kalmamıştır. Onların soyundan gelip 

de; mübadele konusunda düzenli ve 

sıhhatli bilgi toplayanlar da yok de-

ğildi. Bunlardan biri de Yusuf Bul’du. 

(Doğum 1925 ) Bul’un anlattığına göre 

mübadele şu şekilde gerçekleşmişti: 

“1923 senesinin Mayıs ayı içerisinde 

Selanik’in Serez Kazası’ndan hareketle 

Kavala Limanı’ndan Gülcemal Vapuru 

ile İstanbul’a gelmişlerdi. İstanbul’da 

Veli Efendi Çayırı’nda bir hafta dinlen-

dikten sonra bir başka gemi ile Fatsa’ya 

gelmişlerdi. Fatsa’ya gelen hane sayısı 

770’ti. Fakat bu haneler normal hane 

değil bir veya iki kişiden oluşan hane-

lerdi. Mübadiller geldiklerinde içlerin-

de 15 yaşını doldurmuş iki delikanlı 

ile 55 yaşının üzerinde ihtiyarlar, daha 

çok da kadın ve çocuklar vardı. Bu in-

sanlar şehre uyum sağlayamamışlardır. 

Çünsü buğday ve tütün yetiştiriciliğine 

alışkın olan mübadiller, mısır ve ken-

dir üretimine alışamamışlardı. Büyük 

bir kısmı Samsun’a gitmiş, burada yer 

bulamadıklarından Amasya ve Tokat’a 

yerleşmişlerdi. Yolculukları esnasında 

eşkıyalar tarafından soyulmuşlardı. 

Sonra Perşembe Yaylası’ndan hareket-

le tekrar Fatsa’ya gelmişlerdi. Bu yolcu-

luk esnasında çiçek ve veba hastalığına 

tutulan nüfusun 1/5 i helak olmuştu.”

Esenler’e gelen mübadiller de Gülce-

mal Gemisiyle yurda ayak basmışlardır. 

Atışalanı Köyü 
sakinlerinden 
rahmetli 
Ramazan 
Pekin.

Atışalanı Köyü 
kahvehanesinde 
oturan 
mübadiller. 
Mümin Sevinç 
(çocuklarla) 
solunda Abdi 
Hüseyin Tetikli, 
içeride camdan 
bakan Abdül 
Tetikli



156

1

3

4
5

6
7 8 9

10

11

12

13

14

2

1• Kamil Güngör 2• İbrahim Güngör 3• Karadayının Osman Karaer 4• Hüseyin Akay 5• Selim Hasan Yıldır 
6• Moleli  Mustafa Barış (Köy Korucusu) 7• Kasap Ali Sevinç 8• Nuri Kıymaz 9• İbrahim Mümin Sevinç (Köy Muhtarı) 
10• Bulgariyeli  Hasan Sorun 11• Hilmi Gülener 12• Bandak Süleyman Çalışkan 13• Halibiş Mehmet 14• Arnavut Benli Abdullah

1939 yılında Avas (Atışalan Köyü)’da çekilmiş, mübadillerin toplu fotoğrafı
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14
15

16

17
18

19

20

21

22

15• Topal Salih’in Hüseyin Toplu 16• Ruşen Durgun 
17• Pastal Hüseyin Gezer 18• Kör Mümin Seymen 19• Koca Mümin Pekin 20• Kürt Ali Sert 21• Çoban Salih Durmaz 
22• Abdi Osman Tetikli
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Esenlerlilerin 
bir kısmının 
terk ettikleri 

Kranohori 
(Kızıllı) 

köyünden bir 
görüntü
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E) MÜBADİL ÇOCUKLARI VE TORUNLARINDAN DEDELERİ VE ESENLER İLE İLGİLİ HATIRALAR

Tetikli ailesi Esenler'e ilk gelen muhacirlerden olup bugün Atışalanı'nda herkesin yakınen tanıdığı ailele-

rinden biridir. 1923 yılındaki Mübadele ile Kavala'nın Kızıllı (Kranochori) köyünden önce İstanbul'a ardın-

dan da Esenler'e gelen baba Abdi Osman ve oğulları Abdi Hüseyin (Eşi Emine ile birlikte) ile Abdül'den 

(Eşi Mümine ile birlikte)  hayatta olan yok. Ancak Abdi Hüseyin'in oğulları ve torunları mübadele sonra-

sında babalarının yaşadıklarını, Esenler'e gelişlerini ve Esenler'in ilk zamanlarını dün gibi hatırlamaktadır-

lar. Kendileri ile hem babalarını hem de 1930-40'lı yılların Esenler'ini konuştuk:
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Kendinizi tanıtır mısınız?

1929’da Atışalanı’nda doğdum. Babam Mübadele göçmenle-

rinden Abdi Hüseyin'dir. Kavala’nın Kızıllı (Kranochori) Müba-

delede dedem ve amcamla birlikte gelmişler.  Atışalanı Sağlık 

Ocağının bitişiğinde bir Rum evi vardı Esenler'e ilk gelenler 

okul olarak orayı kullanmış. Biz ise o evin yanında tek katlı bir 

kahvehanede okuduk. Kahvehanede 2-3 sınıf vardı. 20-30 öğ-

renci bulunuyordu. Okul tam gündü. Öğretmenimizin adı Şe-

fik Bey'di. Orada 2-3 sene okuduk. Daha sonra bugün Atışalanı 

İlkokulunun bulunduğu yerde bir okul vardı. Yeni yapılan bir 

okuldu. 1940'larda oraya geçtik.  Şimdi sağlık ocağı olan yer 

kilise binasıydı. Bu metruk kilisenin taşlarından caminin temel-

leri yapıldı. Kesme taşları vardı, insanların üzerine yıkılmasın 

diye çektik aldık. Müracaat ettik yıkılması için. Yıktırmadılar biz 

de taşları çektik aldık.

Çocukluğunuz nasıl geçiyordu? Okul harici ne işlerle uğra-

şıyordunuz?

Okul çıkışı hayvancılık yapardık. 150’ye yakın koyunumuz var-

dı. Askeriyenin orda merada otlatırdık koyunları. Askeriyeye ait 

olan merada koyun otlatabilirdik. İzin veriyorlardı. Sadece atış 

yapılacağı zaman izin vermezlerdi. Bir de havaalanı vardı burada 

küçük. Küçük askeri uçaklar inip kalkardı.Eğitim uçuşu yaparlar-

dı. 70’lere kadar vardı bu havaalanı.  Sonra orada park yapıldı. Şu 

andaki askerlik şubesinin oralarda idi. Okuldan çıkınca hayvan-

lar sağa sola zarar vermesin diye çobanlarımıza yardım ederdik. 

2O yaşlarına kadar devam etti bu işler. Sonra askere gittim. 

Oturduğunuz evden ve Atışalanı'ndan biraz bahseder mi-

siniz?

Mübadelede geldiğimizde bir Rum evinde kalıyorduk. Aşağı-

da giriş vardı. İki merdiven çıkınca sağda bir oda vardı. Yukarı 

çıkınca iki oda bir mutfak vardı. Ahşap bir evdi. Atışalan mer-

kezde caminin karşısında küçük parkın arkasındaydı. Hayvan-

cılığın yanında bamyacılık da yapılırdı. Bamyacılık Rumlardan 

öğrenildi.  Babalarımız geldiğinde birkaç hane rum kalmış. 10 

sene kadar kalmışlar. Bir tane "Koçero" adında biri vardı. Hatta 

daha sonra buraya geldi. 1977'de babamlar gitti Yunanistan-

daki köyümüze. Mahalle bakkalımız Molla Osman (Sevinç)’ti. 

Haftada bir ya da iki gün hayvan kesilirdi. İsteyen alırdı. 

Benim çocukluğumda burada cami olmadığı için mevcut kilise 

harabesinde namaz kılınırdı. 1945'lerde burada kilimler seri-

liydi. Cami yapılana kadar burada ibadet edildi. Kilise bundan 

önce de 1940'larda cephanelik olarak kullanıldı. Bugünkü ca-

minin olduğu yerde ise askeri fırın vardı. Hatta o cephanelikte 

Diyarbakırlı bir asker vardı. Nöbet tutardı. O burada Atışalanın-

dan bir hanımla evlendi. İsmi Vahit Ağa’ydı, daha sonra buraya 

göç etti. Ancak şu anda yaşamıyor. Birlik mahallesinin orada da 

cephanelik vardı.  Biz gelmeden önce Arnavutlar vardı burada. 

Bizden çok önce gelmişlerid buraya. Daha sonra Birinci Dünya 

Savaşı sırasında gelmiş bazıları.  Sonra da Selanikliler ile bizler 

geldik. 

Havaalanı Mahallesi’nde Taşocağı Caddesine dönen köşede, 

Abbate'nin orda, bir ayazma vardı. Tam köşede. 1970’li yıllarda 

yıkıldı. Atışalanındaki kilise ise 1949-50'de yıkıldı.

ABDURRAHMAN TETİKLİ (1929 Doğumlu) 

Tetikli ailesinin tasfiye talebnameleri.
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Sizi tanıyalım:

Atışalanı’nda doğdum. Babam Mübadele göçmenlerinden 

Abdi Hüseyin’dir.  Ben de ağabeyim gibi çobanlık yaptım 7 ya-

şına kadar. Biz ağabeyimle İlköğretime biraz geç gittik. Ağabe-

yimin bahsettiği kahvehanede başladım ben de okula. Bizim 

öğretmenimiz Selahaddin Hoca’ydı. Uzun boylu biriydi. Okul-

da ikili öğretim yapılırdı.  Bu okulda kısa süre okudum.Sonra 

Atışalanı’nda okul açıldı, biz de oraya gittik.

Ben öğlene kadar koyunlara bakardım. Sonra okula giderdim. 

Bu sırada abimler gelirdi. Böylece nöbetleşe değişirdik.

Çocukluğunuzu nasıl geçirirdiniz?

Cincin Deresinde balık tutardık. Üç bent vardı bahçe sula-

mak için. Yüzerdik bu derede. Derede bir gün büyük bir yılan 

gördük. Atlar yılanın korkusundan iplerini kopartıp kaçtılar. 

Gürseslerin benzincisinin şimdi olduğu yerde. Bir keresinde 

de ağaçta beyaz bir hayvan, Mısır kurdu dedikleri bir hayvan 

görmüştük. Bir keresinde de Havaalanın ilerisinde koyun otla-

tırken bir kurt geldi koyunu aldı kaçırıyordu. Ben korkudan ba-

ğırdım. Askerler geldi yanıma ne oluyor diye. Köpeğimiz kurdu 

yakaladı; koyunu bıraktırdı. Atışalanında çokça dut ağaçları, 

ceviz ağaçları vardı.

Kar kış çok olurdu. Şimdi pazarın kurulduğu yerde buzda ka-

yardık, oynardık. Evimizin ilk katı kardan kapanırdı, tünel açıp 

çıkardık. Atışalanı 1980’li yıllarda dünyanın en büyük köyüydü. 

Ulaşım nasıl sağlanıyordu?

Topkapı’ya kadar yayan yürürdük. 1945’lerde at arabası vardı.  

Topkapı’dan tramvaya biner, Sultan Ahmed’e giderdim. O ta-

rihlerde sanat okulunda okuyordum. 

İkinci Dünya Savaşı’nı da gördünüz siz. O tarihlerde hayat 

nasıldı Esenler’de?

Alman uçakları vardı, akşamları gezerlerdi burada. Biz evleri-

mizde karartma yapardık. 

Tayın 2 kuruş 100 para idi. Biz askerden ekmek satın alırdık. As-

kerler bizim tarladaki mısırları toplar çiğ çiğ yerlerdi. Çok yok-

luk vardı. 

Başka neler hatırlıyorsunuz?

Çocukluğumuzda Avasköy kemerini çok iyi hatırlıyorum. Üs-

tünden yürürüdük. Künkler vardı. Bir keresinde künkün için-

den bir şey çıktıydı çok korkmuştuk. Galiba tilkiydi. 

Atışalanın mezarlığının orda kar kuyusu vardı. Üstü samanlık-

la örtülürdü. İnsanlar kışın karları toplar buraya yığar, yazın da 

kullanırlarmış. Bir de Yunus Emre İ. Ö. Okulu’nun orda kar kuyu-

su vardı. Bu kuyular Rumlar zamanında kalma idi. 

Babamlar Tütün işi yapıyordu Kavala’da. Babam Tütün mağza-

sında çalışıyordu. Buraya geldiğimizde ise bağcılık yaptık. 12 

dönüm tarlamız vardı, 4 dönümü bağdı. Satmak için değil de 

kendimiz için yetiştirirdik. Eşe dosta verirdik. 

Aklım erdiği zamanlarda 1940’larda 60 hane atışalanında; 

40 hane esenlerde vardı. Bamya ekilirdi, bu ekilenler Eminö-

nü’ndeki hale satmaya götürülürdü. Samatya’ya, Eyüp’e da sat-

maya götürürlerdi. 

Babanızla ve adetlerinizle ilgili hatırladıklanız neler?

Babamlar kırmızı fes giyerdi. Adetlerimiz vardı. Koz helva ya-

pardık akşamları evde buluştuğumuzda. Düğünlerde davul 

zurna çalınırdı. Babam Arapça da Rumca da bilirdi. Abdül am-

cam medresede okumuştu. 7 yıl savaşta kalmıştı. 

MUSTAFA TETİKLİ: (1931 doğumlu, Abdurrahman Tetikli’nin kardeşi). 

Atışalanı 
Köyü’nde Tetikli 
ailesinden Ziya 
Danış’ın düğünü
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Muhittin Bey, siz bir mübadil torunusunuz. Dedenizle ilgili 

neler anlatabilirsiniz?

Bizimkiler ilk geldiklerinde, 3 ay kadar Feshanede kalmışlar. Bir 

kısmı Tuzla’ya yerleşmişler. Bir kısmı da Avas’a geldi. Ailemiz 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ya dayanıyor. Kavala’dan gelenlerin 

büyük bir kısmı da Samsun’a, Bafra’ya gitti. Mübadele’de Kava-

ladan Selanik’e oradan Gülcemal ile İstanbul’a gelmişler.

Dedemler ilk geldiklerinde çok fakirlerdi. Elimizde resimleri 

var. Çok kötü elbiseler, eski elbiseler giyiyorlardı. Elbiselerinde 

elli yama vardı. Tarlalara ırgatlığa giderlermiş. Yani bizler ger-

çekten çok fakirlik çekmişiz. Dere kenarından küçük taş alırdık.  

Ağzımıza getirip götürürdük. Uzaktan bakanlar yemek yiyoruz 

sansınlar diye. Hayvanlarımızın çoğu sonradan elde edilmiştir. 

Sonra sonra ekip biçmeye başlamışlar, çok çalışmışlar, öyle du-

rumları düzelmiş.

Bir mübadil torunu olarak dedelerinizin memleketini hiç 

merak ettiniz mi? Oraları görme imkanınız oldu mu ?

Evet dedemlerin köyüne gittim Aralık 2011 yılında. Önce 

Naibli’ye uğradım. Oradan da Mahmutbey’e mübadiller gel-

miş. Şu anda orada on hane var. Bizim köyümüz olan Kızıllı 

köyü (Kranochori) çok içeride ana yoldan yaklaşık 5 km içerde 

ve ulaşımı çok zor. Eskiden kalma bir yol var. Köy iki mahalle-

den oluşuyor. Ben ikinci mahalleye geçemedim. Yolun kötü ol-

ması yüzünden araba geçemedi oraya. 

Neler gördünüz bu köyde? Sizlerden kalma birşeyler var 

mıydı?

Bizimkilerin yaptığı okulumuz orada duruyor. Mahallelerin birin-

de kilise var. Diğer mahallede de cami varmış ama dediğim gibi 

ben gidemedim. Evlerimizin hepsi yıkık. Temel dahi kalmamış.

Peki Rumlar sizi görünce nasıl davrandılar?

Bizi götüren taksici, bize yardım eden yaşlı adama bunlar defi-

neci falan diyordu. Yunanca bilmiyorum ama hissettim. Bunun 

üzerine uyardım onu defineci değilim diye. “Atalarımın yerleri-

ni görüp fotoğraf çekmeye geldim.” dedim. O zaman daha çok 

ilgilendi adam. Köylüler hayvancılık yapıyorlar. Modern sayıla-

cak hiçbir şey yok. Arabalar eski model. Evlerin döşenmesi çok 

eski. Kilimler, sedirler var evlerin içlerinde. Halı falan yok. Ayak-

ta kalan bina sayısı çok az evlerden. Türklerden bazıları define 

aramışlar burada. 

Rumlar da Türklerden duyunca aramış, her yeri kazmışlar. Hat-

ta köylüler sürekli birileri gelmeye başlayınca rahatsız oldukları 

için silahla kovalamışlar. Mübadil olan kimse yoktu orada. Hep 

ikinci ya da üçüncü nesil. Ama insanlar misafirperverdi. Çay, 

kahve ikram ettiler. Yemek teklif ettiler. Türkçe de biliyorlardı. 

Rumeli TV’de bir programa da çıkmış bu Rumlar. 

Köy çok sakindi. Pek insan yoktu. Kavala’dan 30 km dışarıda bir 

dağ köyü burası. Kar, kışta şehirle iletişim sıfırmış. Yollar kapa-

nıyormuş. Elektrik var ama su yoktu. Kuyulardan su çekiyorlar. 

Muhittin Tetikli: (1959 doğumlu, mübadil Abdi Hüseyin’in torunu) 

Atışalanı 
Köyü’nde Tetikli 
ailesinden Ziya 

Danış’ın 
düğünü
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Sizin gitme fırsatınız oldu mu Yunanistan’a?

Evet, biz çok daha önce, 1977’de dedelerimizin köyüne ziya-

rete gittik. Yunanistan’da yaklaşık 7-8  gün kaldık. Amcaoğ-

lum Muzaffer’in hanımı Gümülcineli idi. Önce oraya gittik. 

1977’de gittiğimizde bababannemiz Emine Tetikli hayattay-

dı. Oraları görünce her şeyi hatırladı. Atatürk rahmetli bizi 

buradan aldı Türkiye’ye getirdi diye anlattı. Kavala’da dede-

lerimizin köyünü bulduk. 4-5 yaşlı rum vardı. Bizi tüfeklerle 

karşıladılar, gömücü zannettiler. Şoförümüz anlattı bizim bu 

köyden gittiğimizi. Babaannemin zamanından kalan insanlar 

vardı. Birbirlerini tanıdılar. Ağlayarak sarıldılar. Kardeş gibi. 

Türkçe konuştular. 

Ailemizin büyüklerinden Hasan Tetikli, Kemal Tetkli hayattay-

dı. Köyde bize üzüm suyu içirmek istediydiler. Ekmek ikram 

ettiler. Ama hava o kadar soğuktu ki ekmeği birinin kafasına 

atsan adamın kafası kırılırdı. Beton gibi ekmekti. Babaannem 

onlarla konuştu. Evimiz yıkılmış. Babaannemin görümcesinin 

evlerinin durduğunu gördük. Bandak Mehmet eniştemizdi. 

Dedemin kızkardeşinin beyi. O ev yeni olduğu için yıkılma-

mış. Onu gösterdiler. Üzüm asması dikmişlerdi gitmeden. O 

asma üzüm vermiş. Ondan topladık. Türkiye’ye getirdik. Ağla-

ya ağlaya yediler. İlk defa diktikleri üzümün meyvesini yiyor-

lardı. Çok duygulanmışlardı. Babaannemin Hanife adında bir 

kız arkadaşı vardı. Bir Rum genci onu kaçırmış. Hiçbir Türkle 

de görüştürmemişler. Hanifenin adını Sofyaya çevirmişler. 

Babaannem oradaki kadınlara onun akıbetini sormuştu. 

Arnavut benli Abdullah Subaşı (Cumhuriyet devri ilk baş peh-

livanı). Annemin amcasıdır. İlk gelen mübadil göçmenlerdir 

bunlar. Ama mübadeleden önce kaçmışlar. Şimdi mahke-

meye vermişler oradaki topraklarını almak için. Babaannem 

Emine Tetikli anlatırdı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa ya ait çok 

yer vardı.

ALİ RIZA TETİKLİ (Mübadillerden Abdi Hüseyin Oğlu, Kemal’in Oğlu)  

Mübadil 
çocuklarından 
Abdurrahman 
Tetikli ve 
Mustafa 
Tetikli.
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a) Esenler’in İdari Yapısı ve Nüfusu

Cumhuriyetin ilanı ve akabinde meydana gelen Türk-Yunan Nüfus mübadelesinin ardından Esenler (Lit-

ros) ve Atışalanı (Avas) köylerinde nüfus iyice azalmış bölge uzun süre kendi haline terk edilmişti. Mübadele 

sonrası daha çok Selanik ve Kavala’dan gelen muhacirlerin bu bölgeye iskânı ile her iki köy de şenlenmeye 

başladı. Müteakip yıllarda İstanbul’a doğru meydana gelen göç hareketlerinden Esenler de nasibini aldı. 

Balkan muhacirlerinin ardından Anadolu’dan da bu bölgeye doğru bir çok insan yerleşti.  

Bu yıllarda Litros ve Avas Bakırköy'e 

bağlı idiler. İstanbul Şehir Rehberinde 

1930-31 yılllarında Bakırköy, Yeşilköy ve 

Mahmutbey Nahiyesi olarak iki bölgeye 

ayrılmıştı. Litros, Avas, Ayapa, Cıfıtbur-

gaz,  İkitelli, Nifos, Şamlar, Vidos ve Yeni-

bosna köyleri Mahmutbey Nahiyesi'ne 

bağlı bulunmaktaydı.1 

1969 yılında İçişleri Bakanlığı ve Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü'nün yazıları 

Danıştay’a havale edilerek Bakırköy il-

çesine bağlı olan Esenler Köyü’nde bir 

belediye kurulması talep edilmişti. Bun-

dan önce Esenler Köyü ihtiyar heyeti ta-

rafından köylerinde belediye kurulması 

için mahallin mülkiye amirliğine başvu-

rulmuş, seçim kurulu köy seçmenlerinin 

oylarına başvurmuş, 7.449 seçmenden 

1.348 kişi oylamaya katılmış ve yapılan 

oylamada 1.155 kişi evet diyerek köyle-

rinin belediye olmasını istemişlerdi. İs-

tanbul İl Genel Meclisi 23 Ocak 1969 ta-

rihinde yaptığı bir toplantıda Esenler’de 

bir belediye kurulmasının uygun oldu-

ğuna karar vermişti. Bu karardan son-

ra İstanbul Valiliği 17.07.1969 tarih ve 

Özel İdare Müdürlüğü Belediye ve Köy 

Dâiresinin 2311-10923 sayılı yazısında 

Esenler Köyü'nün nüfusunun 1965 yılı 

Genel Nüfus Sayımında 10.709 olarak 

tespit edildiğinin bildirildiği görülmüş, 

İller Bankası Genel Müdürlüğünce tah-

sil olunup banka vasıtasıyla dağıtılan 

vergilerden belediye paylarının 1969 

yılında nüfus başına 32 lira olacağının 

tahmin edildiği beyan olunmuş bulun-

duğuna, köy nüfusu da 10.709 oldu-

ğuna göre kurulacak belediyeye isabet 

edecek asgari payın 342.688 lira olacağı, 

Belediye Gelirleri Kanununa göre temin 

edilecek diğer gelirlerin de ilavesiyle bu 

miktarın daha da artacağı anlaşılmış-

1974 yılında Atışalanı Köyü’nde manevra yapan tankın pale-

tinin kopması sonucunda bir aracı ezmesi.

Atışalanı Köyü’nden rahmetli Hasan Tetikli (ortada)
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tır. Bütün bunlar göz önünde tutularak 

devrin Danıştay başkanı Şükrü Gilisralı-

oğlu başkanlığındaki heyet tarafından 

15.10.1969 tarihinde Esenlerin belediye 

olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Devrin İçişleri bakanı Haldun Menteşe, 

Başbakanı ise Süleyman Demirel'dir.2 Bi-

lahare yapılan seçimlerle İlçenin ilk be-

lediye başkanı Nadir Bayır (1970-1973) 

olmuştur. Esenler'in ilçe olana kadar di-

ğer iki belediye başkanı ise 1973-1977 

yılları arasında Mustafa Yumak, 1977-

1980 arasında da Çetin Aksoy'dur. 1980 

darbesinden sonra Esenler'in de  diğer 

bir çok belediye gibi statüsünde deği-

şiklik olmuş ve bu bölgeler  uzun süre 

şube müdürleri tarafından yönetilmiştir. 

İhtilalin akabinde Esenler, Bakırköy Be-

lediyesine bağlı şube müdürlüğü olarak 

ihdas edilmiştir. Bu durum 1992 yılında 

Bakırköy Belediyesinden Güngören'in 

ayrılmasıyla son bulmuştur. Nitekim bu 

tarihte Esenler, Güngören'e bağlanarak 

şube müdürlüğü statüsünden ayrılmış-

tır.

İlerleyen yıllarda yavaş yavaş büyüyen 

Esenler, Mart 1978 yılında 25 belediye 

ile birlikte Marmara Belediyeler Birliği 

adındaki oluşuma katılmıştır.3 Avas (Atı-

şalanı) ise Esenler'in belediye olduğu 

yıllarda köy statüsündedir. 

Atışalanı bölgesi bir kısmı askeri alan 

olarak kullanıldığı için bu durum ilçe-

nin bu kısmının gelişmesini kısmen 

de olsa önlemiştir.  1990'ların başında 

idari açıdan Kemer, Birlik, Havaalanı, 

Turgut Reis, Cevatpaşa ve Karabayır 

Mahallelerinden oluşmaktaydı. 1970 

yılından sonra Atışalanı bölgesinde 

hızlı bir nüfus artışı görülmektedir. Ni-

tekim 1970'te 1.222 olan toplam nüfus 

1975'te 14.054'e, 1980 yılında 42.264'e, 

Esenler’in ilk kuru temizleme dükkanlarından Melek Kuru 

Temizleme dükkanında Yusuf Güldal ve Melek Güldal. (Bu 

çalışmanın yazarlarından Fatih Güldal’ın babası ve yengesi) 

Atışalan Caddesi, 1972.
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1985'te 58.439'a, 1990'a ise 100.839'a 

yükselmiştir. 1990 nüfus sayımı verile-

rine göre nüfusun mahalleler itibarıyla 

dağılımı şöyledir: Turgut Reis (38.003), 

Birlik (14.506), Kemer (10.306), Havaala-

nı (20.144), Karabayır (17.238) ve Cevat 

Paşa (642).4

1990 Genel nüfus sayımına göre Atışa-

lanı nüfusunun büyük çoğunluğunu İs-

tanbul dışında doğanlar oluşturmaktay-

dı. Bu sayıma göre mevcut 6 mahallede, 

İstanbul doğumluların toplam nüfusa 

oranı yüzde 25 (Turgut Reis) ile yüzde 

31 (Havaalanı) arasında değişmektedir. 

Türkiyenin neredeyse her bölgesinden 

göç alan Atışalanı’na bilhassa Cevatpa-

şa, Karabayır, Birlik ve Turgut Reis Ma-

hallelerine Sivas'tan; Kemer'e Kars'tan; 

Havaalanı Mahallesi'ne de Sinop ve Gi-

resundan göçenler ağırlıktadır.5  

 

Uzun yıllar Bakırköy’e bağlı belde be-

lediyesi olarak idare edilen Esenler’de 

1990 sonrası İstanbul’da meydana ge-

len nüfus hareketliliği ve yoğun göçler 

sonrası bazı idarî değişiklikler olmuş-

1950’li yıllar. 
Atışalanı Köyü 

sakinleri ve 
bölgedeki atlı 

askerler.
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tur. Şubat 1992 tarihinde gazetelerde 

“İstanbul'a Megapol Yönetimi” başlığı 

altında, Esenler’in Bağcılar ile birleşti-

rilerek “Esenbağ” adında yeni bir ilçe 

oluşturulacağı şeklinde bazı yazılar 

çıkmıştır.6 Ancak bu gazete manşeti bir 

iddiadan öteye geçememiştir. 1992 tari-

hinde yürürlüğe giren 3806 sayılı 13 İlçe 

ve 2 İl Kurulması Hakkındaki Kanun ge-

reğince, Esenler ve Atışalanı, Bakırköy 

İlçesinden ayrılarak 26 Ağustos 1992’de 

yeni kurulan Güngören İlçesine bağlan-

mıştı. 1994 seçimleri öncesi 23 Aralık 

1993'te yürürlüğe giren 3949 sayılı bir 

kanunla bu kez Güngören’den ayrılan 

Esenler ilçe yapılmıştır. Atışalanı da bu 

ilçeye bağlanmıştır. 

1965 yılı Genel Nüfus Sayımında, Bakır-

köy ilçesi Mahmudbey nahiyesine bağlı 

olan Esenlerde 5.706 erkek, 5.003 ka-

dın, toplamda 10.709 kişi yaşamaktay-

dı.7 1970 Genel Nüfus Sayımında yine 

Bakırköy ilçesine bağlı Mahmudbey 

nahiyesine tabi Esenler Belediyesinde 

16.756'sı erkek, 14.626'sı kadın, top-

lamda 31.382 kişi yaşamaktaydı.8 1975 

Genel Nüfus Sayımında Bakırköy ilçesi-

ne bağlı Mahmudbey nahiyesine tabi 

Esenler Belediyesinde 25.896'sı erkek, 

23.483'ü bayan toplamda 49.379 kişi 

bulunmaktaydı. 5 yıl sonra 1980'de ya-

pılan Genel Nüfus Sayımında Esenlerin 

nüfusu 37.859'u erkek, 30.650'si kadın, 

68.509 kişi olarak tespit edilmiştir. 1985 

yılında Esenler'in Atışalanı bölgesi hariç 

nüfusu 76.934 olarak sayılmıştır. 1990 

yılında Atışalanı bölgesi dâhil edilerek 

yapılan hesaplamada Esenler'in nüfusu 

235.328 olarak tespit edilmiştir.9 2000 

yılında yapılan Genel Nüfus Sayımın-

da Esenler İlçesi'nde 198.187'si erkek, 

182.522'si kadın, 380.709 kişi yaşamak-

taydı.

Eski adıyla Devlet İstatistik Kurumu yeni 

adıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve-

rilerine göre göre Esenler ilçesinin 2007 

yılında 517.235, 2010 yılında 461.072, 

2011 yılında 461.382 kişilik bir nüfusu 

vardır.

Yine TÜİK verilerine göre 2012 yılı itiba-

riyle ilçedeki konut sayısı 128.822'dir.

Atışalanı Köyü 
hayırsever iş 

adamlarından 
rahmetli 

Hasan Pekin’in 
evi.

Atışalan 
Köyiçi mevkii 
sakinleri. 
Önde Sağdan 
ikinci Atışalanı 
Spor Kulübü 
kurucularından 
Yusuf  Turan.
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Atışalanı 
Köyü’nde 
bir düğün 
merasimi.
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B) İSTATİSTİKLERLE ESENLER 

b. 1.) Ölüm-Doğum- Evlenme İstatistikleri

2008 yılında TÜİK'in (Türkiye İstatistik 

Kurumu) verilerine göre İkametgahı da-

imi olarak Esenler gözüken insanların 

ölüm oranları şöyledir. Erkek 579, kadın 

492, toplamda 1.071 kişi vefaat etmiştir. 

2009 yılı verilerine göre ise 808'i erkek, 

596'sı kadın toplamda 1404 kişi hayatını 

kaybetmiştir.

İlçedeki evlenme oranları, 2009 yılı itiba-

riyle 3429, 2010 yılı itibariyle 3397'dir.

İlçedeki doğum oranları ise şöyledir. 

2009 yılında 4553'ü erkek, 4357'si kız 

olmak üzere toplamda 8910 bebek dün-

yaya gelirken, 2010 yılında 4510'u erkek, 

4103'ü kız 8613 bebek hayata gözlerini 

açmıştır.

b. 2.) Seçim İstatistikleri 

Esenler bölgesi'ndeki halkın siyasi ter-

cihleri zamanla farklılaşan bir durum 

arzetmektedir. Bununla birlikte Esenler 

halkının ilçe olana kadar genellikle sos-

yal demokrat partileri destekledikleri 

görülmektedir. 1994 yılında ilçe olma-

sından itibaren halkın Refah Partisi, daha 

sonra o partinin devamı olan Fazilet Par-

tisi, 2004 Yerel Seçimlerinden itibaren de 

AK Parti'ye teveccüh gösterdiği görül-

mektedir. 

Ulaşabildiğimiz ilk veri, 9 Aralık 1973 

Belediye Seçimleri sonuçlarıdır. Bu se-

çimlerde Esenler’de 16.914 yazılı seçmen 

bulunmakta, bunlardan 8.738’ü sandı-

ğa giderek oy kullanmış, bu oyların da 

7.535'i geçerli sayılımıştır. Bir başka ifa-

deyle seçmenlerin %51,65’i seçime katı-

lırken, bu oyların % 86,23'ü geçerli olarak 

kabul edilmiştir. Bu oylardan 2.202’si AP 

(Adalet Partisi), 1921’i CHP, 2.142’si CGP 

(Cumhuriyetçi Güven Partisi), 1.214’ü DP 

(Demokratik Parti), 56 oy da bağımsız 

adaylara gitmiştir. Bu oylara göre Adalet 

Partisi'nin adayı Mustafa Yumak beledi-

ye başkanı olarak seçilmiş ve 1977 yılına 

kadar bu görevi devam ettirmiştir. Daha 

sonra 1977 Genel seçimlerinde milletve-

kili adayı olabilmek için görevi bırakmış-

tır.

Bir sonraki seçim olan 11 Aralık 1977 Be-

lediye Başkanlığı Seçim sonuçlarına göre 

Esenler’de seçmen listesinde 25.393 ya-

zılı seçmen bulunmaktadır. Bunlardan, 

Atışalanı mezarlığı
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11.096 kişi oy kullanmış, 10.271 kişinin oyu geçerli sayılmıştır. 

Buna göre seçime katılma oranı % 43,70, geçerli oy oranı ise  % 

92,56 olarak hesaplanmıştır. Bu seçimlerde partilerin aldığı oy 

miktarı ise şöyledir: AP 1.673, CHP 3.791, CGP 3.494, MSP (Milli 

Selamet Partisi), 854, MHP 415, Bağımsız 44 oy almıştır. 

Bu sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı 

olan Çetin Aksoy seçimleri kazanmış ve ilçenin1980 ihtilali ön-

cesi son belediye başkanı olmuştur.  

27 Mart 1994 yılında ilçe belediyesi olarak yapılan belediye 

başkanlığı seçim sonuçları ilk olması açısından mühimdir. Buna 

göre ilçenin seçmen listesinde yazılı seçmen sayısı 143.274, oy 

kullanan Seçmen Sayısı 127.936, geçerli oy sayısı 120.206’dır. 

Seçime katılma oranı % 89,29, geçerli oy oranı 93,96’dır. Bu se-

çimde partilerin aldıkları oylar ise: ANAP 22.851, BBP 783, CHP 

1.587, DSP 22.630, DYP 10.799, İP 200, MHP 2.688, RP 43.663, 

SBP 221, SHP 14.584, YDP 200 şeklindedir. Aynı günde yapılan 

İl genel mesclis üyeleri seçim sonuçları rakamları da şöyledir: 

seçmen listesinde yazılı seçmen sayısı 143.274, oy kullanan 

seçmen sayısı 128.211, geçerli oy sayısı, 123.782, seçime katıl-

ma oranı % 89,49, geçerli oy oranı % 96, 55. ANAP 22.901, BBP 

957, CHP 1.839, DSP 23.095, DYP 11.149, İP 181, MHP 2.857, RP 

45.225, SBP 259, SHP 15.088, YDP 231 şeklinde ortaya çıkmıştır.

18 Nisan 1999 yılında yapılan belediye seçimlerinde AK 

Parti'nin ezici bir üstünlüğünün olduğu görülmektedir.  Bu 

seçimlerde kullanılan oyların 111.732'sini (% 47,5) AK PArti, 

42.574'ünü (%18.1) Saadet Partisi, 22.785'ini (%9,7) Cumhuri-

yet Halk Partisi almıştır.

28 Mart 2004'te yapılan yerel seçimlerde kayıtlı 256.973 seç-

menden, 180.767'si oy kullanmış, bunun 171.767'si geçerli ka-

bul edilmiştir.  Kullanılan bu oyların 72.346'sını AK Parti alırken, 

Saadet Partisi 27.667'sini, CHP 23.960'ını, MHP ise 19.453'ünü  

almıştır.

Halk oylamaları da bir ilçenin sosyolojik yapısı hakkında bilgi 

verir. 21 Ekim 2007 yılında başta cumhurbaşkanının halk ta-

rafından seçilmesi olmak üzere bir takım anayasa değişiklik-

lerinin halkoyuna sunulduğu oylamada ortaya çıkan tablo şu 

şekildedir. Bu oylamada ilçede 631 sandık kurulmuş, seçime 

kayıtlı 257.657 seçmenden 166.515 kişi katılmıştır. Bu haliyle 

ilçedeki seçmenlerin %64,6'sı seçime iştirak etmiştir. Oylamaya 

katılan seçmenlerden 133.615'i (%81,5) anayasa değişikliğine 

"evet" oyu kullanırken, 30.309'u (%18,5) ise anayasa değişikli-

ğine "hayır" oyu kullanmıştır.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan ve 26 maddelik bir değişikliği 

içeren anayasa referandumunda da Esenler’de yüksek oranda 

değişiklik talebi gelmiştir. Bu referandumda TÜİK verilerine 

göre, Esenler’de 742 sandık kurulmuş, ilçede sandık seçmen 

listesindeki 301.445 kişiden 218.093 kişi oylamaya katılmıştır. 

Bu kişilerin 159.419 anayasa değişikliğine “evet” oyu kullanır-

ken 55460’ı ise “hayır” oyu kullanmıştır.

b.3.) Çevre ve Temizlik ile İlgili İstatistikler

Esenler ilçesinde belediye eli ile toplanan atık miktarı da ince-

lenmesi gereken bir konudur. TÜİK verilerine göre 2004 yılında 

Esenler'in nüfusu 380.709 iken 80.004 tonu yazın 74.228 tonu 

da kışın olmak üzere toplamda 154.232 ton atık, belediye ta-

rafından toplanmıştır. Bu miktarın kişi başına düşen günlük 

miktarı ise ortalama 1,11 kg olarak hesaplanmıştır. 2006 yılında 

517.235 olan Esenler'in nüfusuna ait 66.694 tonu yazın, 52.300 

tonu kışın olmak üzere toplamda 118.994 ton atığı toplanmış-

tır. Bu miktarın günlük kişi başına düşen miktarı ise ortalama 

0,63 kg'dır. 2008 yılı verilerine baktığımızda 517.235 olan nüfu-

sun meydana çıkardığı atık, yazın 88.901 ton, kışın 59.085 ton 

olmak üzere toplamda  147.986 ton'dur. Bu miktarın kişi başı-

na düşen miktarı ortalama 0,78 kg'dır. 2010 yılına gelindiğinde 

461.072 olan nüfusun, yıllık atık miktarı 131.737 olup, bunun 

79.871 tonu yazın, 51.866 tonu ise kışın toplanmıştır. Bu yıl içe-

risinde meydana çıkan atığın kişi başına ortalama miktarı ise 

0,78 kg'dır. Yine TÜİK verilerine göre Esenler belediyesinin top-

lam çevrese harcamaları miktarına bakacak olursak 2006 yılın-

da 13.594.031 liralık bir meblağ görülmektedir. 2007 yılında bu 

miktar artarak 14.243.941 liraya yükselmiştir. 2008 yılında bu 

rakam, 15.598.199 liraya, 2009 yılında 18.990.071 liraya, 2010 

yılında ise yine artarak 19.043.911 liraya yükselmiştir. 

Esenler Belediyesi temizlik araçları. Esenler Belediye başkanı Tevfik Göksu öğrencilerle birlikte.
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Atışalan 
İlkokulu’nun 
açılışında 
resmi zevat
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C) ESENLER KENTİÇİ ULAŞIM TARİHİ*

Tarihi geçmişi Bizans devrine kadar uza-

nan Esenler, Cumhuriyet’in ilânına kadar 

mütevazı bir tarım köyü olarak “Litros” 

ismiyle varlığını sürdürdü. Eski devirler-

de köyün nüfusu daha çok Rumlardan 

ibaretti. Etnik yapısı, Rum kökenli halkın 

Cumhuriyet devrinde Yunanistan’a göç 

etmesi ve yerine Doğu Makedonya’dan 

gelen Türk muhacirlerin iskân ettirilme-

siyle değişti. Mübadele ertesinde de eski 

ismini bir süre muhafaza eden Esenler, 

Cumhuriyet’ten sonra civar köylerle bir-

likte Yeşilköy’ün Mahmutbey nahiyesine 

bağlandı. İstanbul’daki yabancı asıllı yer 

isimlerinin Türkçeleştirilmesi çalışmaları  

neticesinde 21 Şubat 1939 tarihinden iti-

baren “Litros Köyü” artık “Esenler” olarak 

anılmaya başlandı. Benzer şekilde aynı 

tarihte Avas köyünün ismi Ateş alanı (Atı-

şalanı), Vidos köyü Güngör (Güngören), 

Nifos köyü Kocasinan, Ayayorgi köyü 

Kayabaşı, Ayağa köyü Kirazlı, Çiftburgaz 

köyü ise Dağcılar olarak değiştirildi.10 

Bağlık-bahçelik ve oldukça verimli top-

raklar üzerine kurulu Esenler’in çekirdek 

İstanbul ile olan tek irtibatı Maltepe’de 

sonlanan dar bir yoldu. Halkın Suriçi ile 

olan nâdir ulaşım talebiyse, at arabala-

rıyla Maltepe ve Kalekapı’ya kadar geti-

rilip götürülmelerinden ibaretti. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında İstanbul; 

merkez kabul edilen Suriçi, Eyüb, Be-

yoğlu ve Üsküdar-Kadıköy bölgeleriyle, 

kuzeyinde Boğaziçi’nin her iki yakasın-

da bulunan birbirlerinden kopuk küçük 

köylerin oluşturduğu karşılıklı dar ve 

uzun bir sahil şeridi, güney tarafında 

da Marmara kıyılarında yeralan simet-

rik sahil bantları üzerindeki nisbeten az 

nüfuslu semt nüvelerinden müteşekkil, 

geometrik anlamda üç köşe bir alana 

oturmuştu. Ancak, Cumhuriyet kuruldu-

ğu zaman duraklama devresini atlatan 

nüfus hareketi, sözü edilen yıllardan iti-

baren artan bir hız kazanmaya başladı. 

Bu artış şehrin bilhassa kuzeybatı, batı, 

kuzeydoğu ve doğu yönlerindeki büyük 

araziler üzerinde, dağınık ve az nüfuslu 

yerleşimler halinde kendini göstermeye 

başladı.11 

c.1.) Karayolu

İkinci dünya Savaşı yıllarında şehrin ku-

zeybatı saçaklanma bölgesinde bulunan 

Esenler, Atışalanı, Maltepe, Sağmalcılar 

Atışalanı 
sakinlerinden 

taksici rahmetli 
Ali Çalışkan.

Taksici rahmetli Kemal Tetikli.

*Bu bölüm ulaşım tarihçisi Akın Kurtoğlu tarafından yazılmıştır.
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gibi küçük yerleşmelerin nüfusu, zaman içinde görece az ama 

lineer bir hızla artmaya başladı. Tramvay İdaresi de bu gelişimi 

gözönüne alarak, 1943’ün Nisan’ından itibaren şehirde düzenli 

bir otobüs filosu kurmak için ilk adımı attı. Hizmet öncelikle ta-

rihi İstanbul ile yakın banliyölere verilecek, zaman içinde oto-

büs servisleri imkânlar nisbetinde arzu edilen tüm noktalara 

kadar ulaştırılacaktı. 

21 Nisan 1948’de hizmete açılan “Bahçekapı-Topkapı” otobüs 

hattı seferleri aynı yıl içinde, 28 Ekim 1948’den itibaren Surdı-

şı yerleşmelerden olan Maltepe’ye kadar uzatıldı. Sağmalcılar 

ve Esenler yol ayrımını tutan Maltepe seferleri, yakın köyler 

için aslında bulunmaz bir nimetti. Atlı arabalarla ya da yayan 

olarak Maltepe’ye kadar gelen civar sâkinleri, bu noktadan iti-

baren kaliteli bir ulaşım aracını kullanma şansını elde ediyor-

lardı. İstanbul’un ilk 7 otobüs hattından biri olan “11” numaralı 

“Bahçekapı-Maltepe” seferlerinin bilet ücretleri 25 kuruş olarak 

belirlendi12. Araçlar Topkapı-Çapa-Aksaray-Bayazıd üzerinden 

Bahçekapı’ya ulaşmaktaydılar.

Aynı devirde İETT İdaresi hemen hemen Maltepe ile aynı mesa-

felerde olan Rami’ye de otobüs seferleri başlattı. “13” numaralı 

hattın araçlarının güzergâhı ise Edirnekapı-Fatih-Saraçhaneba-

şı-Bayazıd üzerinden Bahçekapı idi. 

Her ne kadar Esenler ve Atışalanı köylerine direkt otobüs servi-

si konulması imkânı olmasa da, olabilen en yakın noktalara dek 

2 ayrı hattın mevcudiyeti, ileriki yıllarda sözkonusu yerleşimle-

rin de otobüse kavuşacağının sinyallerini vermekteydi.

1950’lerin ikinci yarısında Topkapı ile Esenler arasında belli bir 

tarifeye bağlı kalmaksızın çalışan kaptıkaçtılar görülmeye baş-

landı. Bu arada İETT İdaresi de “Topkapı-Bakırköy” arasında eski 

Londra Asfaltını takibeden ve Hazinedar Çiftliği-İncirli üzerin-

den çalışan bir hat koydu. Ancak Esenler köyüne halen otobüs 

servisleri bir türlü gerçekleştirilmiyordu. Nihayet 1958-1959’dan 

itibaren “Topkapı-Esenler Köyü” arasında 50 kuruşa yolcu taşıyan 

minibüsler çalıştırılmaya başlandı. 

Altmışlı yıllara girildiğinde yöre sâkinlerinin talebi nihayet İdare 

tarafından kabul gördü ve “Aksaray-Esenler” arasında “33” numa-

rası altında bir İETT hattı kuruldu. Hattın servisleri iki yıl sonra 

1969’da “Sultanahmed” meydanına kadar uzatıldı. 1977 yılında 

ise son durağı “Eminönü” olarak değiştirildi. 

Yine 60’ların sonunda, bu kez Haziran 1969’da “33A” numarasıyla 

“Atışalanı Köyü-Sultanahmed” arasında İETT otobüsleri seferle-

ri başlatıldı13. Kışla Yolu üzerinden Esenler’e geldikten sonra bu 

noktadan itibaren “33” numaralı servisle aynı yolu takibeden 

“33A” hattı da 1977 yılında Eminönü’ne kadar uzatıldı. 

21 Nisan 1948’de hizmete açılan “Bahçekapı-Topkapı” otobüs hattı seferleri aynı yıl içinde, 28 Ekim 1948’den iti-

baren Surdışı yerleşmelerden olan Maltepe’ye kadar uzatıldı. Sağmalcılar ve Esenler yol ayrımını tutan Maltepe 

seferleri, yakın köyler için aslında bulunmaz bir nimetti. 
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Atışalanı 
Köyü (Litros) 

sakinlerinden 
Sabri Erduysak, 

köyün askerdeki 
gençlerini 

ziyareti 
esnasında, 

1981.

Atışalanı 
sakinlerinden 

Rahmetli 
Hacı Gündüz

Yine Atışalanı 
köyü 
sakinlerinden 
Mümin 
Becerik’in 
düğünü.
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Atışalanı 
Köyü’nde bir 
düğün merasimi, 
1973.

Atışalanı 
Köyiçi 
mevkiinde 
çocuklar.
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1970’de Topkapı-Esenler” minibüs hattı-

nın vasıtalarında bir kısmının “Bayazıd-

Soğanağa”ya kadar gitmesine karar ve-

rildi ve böylece Esenler kalkışlı iki ayrı 

minibüs hattı, İETT otobüslerinin yol-

cularını daha güçlü şekilde paylaşmaya 

başladı. 

Haziran 1975’de “33” numaralı Esenler 

otobüs hattı Uluğbey İlkokulu, Topkapı, 

Hürriyet Meydanı (Bayezid) ve Eminö-

nü olmak üzere 4 ayrı kıtaya bölünmüş 

halde 200 kuruşa yolcu taşırken, 33A nu-

maralı Atışalanı servisleri ise (ilki Esenler 

olmak üzere) 5 kıta üzerinden 250 kuru-

şa Sultanahmed’e kadar gidip gelmek-

teydiler14. 

70’li yılarda ülkede başgösteren ekono-

mik darboğaz ve yokluk devresi, İETT’nin 

yeni araç alımına da mâni oluyordu. 

Eldeki eski araçlarla kıt kanaat hizmet 

götürmeye çabalayan İdare’ye destek ol-

ması maksadıyla Haziran 1978’de İstan-

bul dahilinde 45 ayrı hatta halk otobüs-

lerinin de çalıştırılmasına karar verildi. 

“Bakırköy-İncirli-Bahçelievler-Parseller-

Bağcılar-Esenler” ,“Eminönü-Esenler”  ve 

“Eminönü-Atışalanı” hatlarında hususi 

otobüslerin de çalışabilme serbestisi, 

aynı yıl “Bakırköy-Esenler” minibüs hattı-

na dönüştürülürken, “Esenler-Eminönü”, 

“Esenler-Bakırköy” ve “Esenler-Topkapı” 

arasında da Esenler Belediyesi’nin mi-

dibüsleri servise sokuldu. Bu hatlardan 

Eminönü’ne kadar gidenleri 600 kuruşa 

yolcu taşımaktaydılar. 

Mülga belediye otobüsleri olarak da ad-

landırılan Esenler-Eminönü hattının bazı 

seferleri 1980’den itibaren “Eminönü-

Üçyüzlü” olarak çalıştırılmaya başlandı. 

Ancak bu hizmet uzun süreli olamadı. 9 

Şubat 1981 Birinci Ordu ve Sıkıyönetim 

Komutanlığı bir bildiri yayınladı. Milli Gü-

venlik Konseyi'nin 34 numaralı bildirisi 

uyarınca, İstanbul il sınırları içindeki bazı 

çevre belediyelerinin İstanbul Belediye 

Başkanlığı'na bağlı şube müdürlüklerine 

dönüştürüleceği açıklandı15. Kararın 3 

numaralı bendine göre Esenler ve Yeşil-

Atışalanı Köyü’nden rahmetli taksici Atay Titiz
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bağ Belediye Başkanlıkları lağvedilerek 

Güngören Belediyesi ile birleşecek ve 

merkezi idare yapısının hizmet sahası içi-

ne gireceklerdi.

Sözkonusu iptal, aynı yıl içinde uygu-

lamaya alındı ve Esenler Belediyesi’nin 

özel otobüslerinin de dâhil olduğu 

20’den fazla çevre belediye İstanbul Be-

lediyesi sınırları dahiline katıldı. Toplam 

142 vasıtadan oluşan otobüs ve midi-

büs filoları da İETT’ye devredildi. İdare, 

devrin tamamlanmasıyla birlikte mülga 

çevre belediyelere yeni otobüs hatları 

açmaya başladı. Bunlardan biri de 1982 

yılında hizmete giren “33B” numaralı 

“Üçyüzlü-Eminönü” hattıydı16. 

Aynı yıllarda ithal edilen ve kentte ilk 

defa kullanılmalarına başlanan mafsallı 

(körüklü) yüksek kapasiteli otobüslerden 

bir kısmı Esenler hattına tahsis edildi. 

1983 yılında “Eminönü-Esenler” arasın-

da 4, “Eminönü-Atışalanı” arasında 3 ve 

“Eminönü-Esenler-Üçyüzlü” arasında da 

3 olmak üzere toplam 10 otobüsle Esen-

ler, Atışalanı ve Üçyüzlü semtlerine hiz-

met verilmekteydi17.

1 Mart 1986’da “Eminönü-Esenler-Kara-

bayır” hattı devreye alındı. Böylece Kara-

bayır mahallesine de belediye otobüsü 

hizmeti götürülmeye başlandı. 

80’lerin ortalarında İstanbul genelindeki 

halk otobüsü sayısı 984’e ulaştı ve birçok 

semte İETT araçlarıyla birlikte hizmet gö-

türmeleri planlandı. Ancak bu ortak hiz-

met, farklı hatlar üzerinden sağlanacaktı. 

Şehrin yakın banliyölerinde bulunan 

semt ve ilçelerden 2 ayrı yol üzerinden 

Eminönü’ne giden ring hat çiftleri ihdas 

edildi. Bunlardan biri de “AA1” ve “AA2” 

adlı “Atışalanı-Eminönü” ring seferleriy-

di. “AA1” işaretli hat, Topkapı-Fındıkza-

de-Aksaray-Bayazıd-Eminönü” yolunu 

izledikten sonra “Yenihal-Unkapanı-Sa-

raçhane-Aksaray-Fındıkzade-Topkapı” 

yoluyla geri dönerken, “AA2” numaralı 

olanıysa aynı aksı, bu kez tam tersinden 

izleyecek şekilde kurgulanmışlardı.

Benzer şekilde “Üçyüzlü”den de “ÜY1” ve 

“ÜY2” işaretli hat çifti hizmete alındı. Bu 

ringler de Atışalanı halk otobüs servis-

lerinin geçtiği daireyi takibedeceklerdi. 

“AA” ve “ÜY” serisi hatlar Esenler, Atışala-

nı, Üçyüzlü semtlerine birkaç yıl boyun-

ca hizmet verdikten sonra iptal edildiler. 

28 Aralık 1989 gününden itibaren de 

Esenler istasyonuna gelen hızlı tramvay 

yolcularını civar semtlere dağıtmak üze-

re 5 ayrı besleme otobüs hattı konuldu. 

Numaralarının başına Hızlı Tramvay’ın 

başharfleri eklenerek programlanan bu 

hatlar “HT1”-“ Esenler Metro-Üçyüzlü-

Bağcılar”, “HT2”-“ Esenler Metro-Atışalanı 

TurgutReis”, “HT3”-“ Esenler Metro-Yuka-

rı Karabayır”, “HT4”-“ Bayrampaşa Metro-

Yeni Hal” ve “HT5”-“Kocatepe-Karadeniz 

Mahallesi” olarak belirlendi. Vasıtalar ya-

rım biletle ücretlendirildi.

1990’da “33” numaralı Esenler hattı 

Atışalanı’na kadar uzatıldı ve “33A” nu-

maralı eski Atışalanı hattı da iptal edildi. 

1991 yılında Belediye tarafından uygu-

lamaya konulan hat kısaltma programı 

çerçevesinde “33” numaralı Esenler-Atı-

şalanı ve “33B” numaralı Üçyüzlü hatları 

Atay Titiz ve Hasan Pekin 

bir ticari taksi önünde.
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Topkapı’ya geri çekilerek tek biletli hat 

haline getirildiler. Bu uygulama 1 yıl 

sürdürüldükten sonra 33 ve 33B numa-

ralı servisler yeniden uzatılarak, önce 

Aksaray’dan 2 yıl sonra da Yenikapı sahi-

linden hareket etmeye başladılar. 1992-

94 tarihleri arasında da “33C”-“Eminönü-

Esenler Cengiz Topel” otobüs hattında 3 

yıl boyunca hizmet verildi.

16 Kasım 1992’de de metro besleme hat-

larına “HT6”-“Esenler-Güngören” servis-

leri ilâve edilirken “HT4” hattı ise verimsiz 

görülerek kapatıldı. “HT6”nın servisleri-

ne de 1994’de son verildi. Ayrıca 1997 

yılında hizmete giren “HT7”-“Esenler 

Metro-Habipler Köyü” hattı da 2000’de 

iptal edildi.

 “33A” numaralı Atışalanı seferleri 1994 

yılında Bayazıd’a uzatılırken, “33B” hattı 

ise 2000 yılından itibaren Aksaray-Un-

kapanı yoluyla Eminönü’nden hareket 

ettirilmeye başlandı. 

1 Mart 1995’de “91B”-“Aksaray-Bağcılar 

Çiftlik” İETT hattı konuldu. Otobüsle-

rin güzergâhı “Bağcılar Çiftlik-Üçyüzlü-

Esenler-E6-Vatan Cad.-Aksaray” olarak 

belirlendi.

Bu arada 1995’de ilk defa Esenler bölgesi 

yerleşmelerinin klâsik güzergâh planının 

dışına çıkıldı ve “33M” hat koduyla “Atışa-

lanı-Şişli” otobüs seferleri halkın hizmeti-

ne sunuldu. Böylelikle civar halkın Meci-

diyeköy ile irtibatı sağlanmış oldu. 

2000’li yıllarında başında sabah ve ak-

şam zirve saatlerde işlemek üzere Aksa-

ray kalkışlı tek biletli ekspres Atışalanı 

servislerine geçildi. Devamında da Emi-

nönü kalkışlı “33” hattında hızlı servis 

uygulaması başlatıldı. Hattın otobüsleri 

Vatan Caddesi üzerinden çalıştırılarak, 

mesai başlama ve dağılma saatlerinde 

yoğun trafikten bir nebze olsun uzak tu-

tulmaları amaçlanmıştı. 

İETT, 8 Mart 2010 tarihinden itibaren 

yoğun nüfusa sahip Esenler ilçesi için 

üç yeni hat açtı. Sözkonusu hatların 

açılışı İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Ba-

raçlı ve Esenler Belediye Başkanı M. 

Tevfik Göksu’nun da katıldığı törenle 

gerçekleştirildi. Esenler halkının, yeni 

hizmete giren hatlar sayesinde ilçenin 

kalbi olarak vasıflandırılan Cumhuri-

yet Meydanı'ndan kalkmaya başlayan 

otobüslerle Eminönü (33ES) ve Bayazıd 

(33E) istikametlerine ulaşmaları sağlan-

dı. Ayrıca “85T” numaralı Tozkoparan 

hattı “Esenler Metrosu”na kadar uzatıldı. 

“HT2” hattında da “Esenler Metrosu-Gi-

yimkent” arasında ring seferleri başladı. 

Yeni hatların açılış töreninde konuşan 

Genel Müdür Baraçlı, ‘Bizler İETT olarak 

halkımızın memnuniyeti için varız. Bu-

nun için yirmi dört saat esaslı çalışıyoruz, 

ama unutulmaması gereken bir şey var; 

o da memnuniyetle birlikte mağduriyet-

lerin de ortadan kaldırılmasıdır. Bununla 

ilgili tedbirleri İETT olarak almaya hazırız. 

Esenler’de olduğu gibi diğer ilçelerimiz-

de de hizmetlerimizi artırmaya gayret 

göstereceğiz.’ şeklinde konuştu ve hayırlı 

olsun dileklerini iletti. 

Daha sonra söz alan Esenler Belediye 

Başkanı M. Tevfik Göksu: ‘Vatandaşlarım 

bana biz Mecidiyeköy’e, Beyazıt’a, Emi-

nönü ve Eyüpsultan’a gitmek istiyoruz 

ama otobüs yok diye dert yanıyorlardı. 

Bu konuda bize gerekli desteği veren, 

başta Genel Müdür Baraçlı olmak üzere 

tüm İETT’ye 500 bin Esenlerli olarak te-

şekkür ediyorum’ dedi. 

Günümüzde Esenler ilçesine götürülen 

otobüs hizmeti şöyledir:

Atışalanı Köyü sakinlerinden 

Mümin Pekin ve arkadaşları, 

1970’ler.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 

Göksu: ‘Vatandaşlarım bana biz 

Mecidiyeköy’e, Beyazıt’a, Eminönü 

ve Eyüpsultan’a gitmek istiyoruz 

ama otobüs yok diye dert yanı-

yorlardı. Bu konuda bize gerekli 

desteği veren, başta Genel Müdür 

Baraçlı olmak üzere tüm İETT’ye 

500 bin Esenlerli olarak teşekkür 

ediyorum’ dedi. 
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33

33B

33E

33ES

33M

33Y

41AT

85C

98G

98Y

85T

500ES

HT1

HT2

Eminönü-Aksaray-Topkapı-Esenler-Atışalanı-Turgut Reis-Yüzyıl Mah-Giyimkent

Eminönü-Aksaray-Topkapı-Esenler-Üçyüzlü-Birlik Mah-Giyimkent

Beyazıt-Aksaray-Vatan Caddesi-Esenler Birlik Mah-Karabayır-Esenler Metro

Eminönü-Balat-Eyüp Sultan-Bayrampaşa-Esenler-Atışalanı Lisesi 

Mecidiyeköy-Ayvansaray-Bayrampaşa-Esenler-Yüzyıl Mah-Giyimkent

Eminönü-Aksaray-Topkapı-Esenler Birlik Mah-Yüzyıl Mah-Giyimkent

Ayazağaköyü-Maslak-Levent-Mecidiyeköy-Okmeydanı-Topkapı- Yıldız Üniv. Davutpaşa Kampüsü

Cevizlibağ-Yıldız Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Bakırköy-İncirli-Güngören-Üçyüzlü-Esenler-Atışalanı-Turgut Reis-Yüzyıl Mah-Giyimkent

Bakırköy-İncirli-Haznedar-Bağcılar-Yüzyıl Mah-Tekstilkent-Giyimkent

Taksim- Aksaray-Topkapı-Merter-Söğütlü Yayla-Üçyüzlü-Esenler Metro

Tuzla-Kaynarca-Boğaziçi Köprüsü-Mecidiyeköy-Ayvansaray-Esenler YTÜ Davutpaşa Kampüsü

Esenler Metro-Üçyüzlü-Bağcılar-Ateştuğla-Güneşli-K.S.Süleyman Eğitim Araş.Hast.

Esenler Metro-Atışalanı-Turgut Reis-Yüzyıl Mah-Giyimkent

Otobüs Hattının Adı (İlk Hareket-Güzergâh-Varış)*Hat No

* Liste, yalnızca ilk veya son durağı Esenler İlçesi sınırları dâhilinde kalan otobüs hatlarını içine almaktadır. Güncel otobüs hat listesi Mustafa NOYAN tarafından hazırlanmıştır.
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c.2.)  Demiryolu

İstanbul genelinde 1872-73 tarihlerin-

den itibaren önce atlı, 1914 yılından 

sonra da elektrikli olarak işletilmeye baş-

lanan tramvay şebekesi, Esenler köyüne 

hiç ulaşmadı. O yıllarda şehrin genelinde 

tramvay şebekesi batı yönünde Edirne-

kapı, Topkapı ve Yedikule noktalarında 

suriçinde sonlanmaktaydı. 1961 yılında 

iptal edilen tramvay sisteminin vasıta ve 

raylarının şehrin yakın banliyöleri ile sur 

kapıları arasında işletilmesi düşünüldüy-

se de, bu fikir Belediye Meclisi’ndeki ha-

raretli tartışmalardan sonra kabul edil-

medi ve bu proje maalesef rafa kalktı. 

1980’lere gelindiğinde İstanbul Beledi-

yesi raylı sistem hususunda atağa geçti 

ve şehrin bu kez modern, yüksek hızlı ve 

kapasiteli tramvaylarla örülmesi günde-

me geldi. Bilindik o klâsik tramvay şebe-

kesiyle pek de alâkası olmayan bu siste-

min planlanan ilk hattı “Aksaray-Esenler” 

arasında inşa edilecekti. Dünya toplu-

taşıma literatüründe LRT (Light Railway 

Transport-Hafif Raylı Sistem) olarak ad-

landırılan bu girişim, İstanbul’un gerçek 

manada ilk metro hattı olarak basında 

yeraldı. Çünkü Aksaray’dan hareket eden 

setler Vatan Caddesi’ni alttan katederek 

Emniyet ve Ulubatlı istasyonlarından ge-

çecek, sonra buradan yeryüzüne çıkarak 

tamamıyla çevreden izole edilmiş bir 

parkur üzerinde ilerleyeceklerdi. Ancak 

bunun tam anlamıyla metro standartla-

rına uymayacağı tashihini takiben, siste-

min adı “Hızlı Tramvay “olarak değiştirildi.

LRT’nin planlanmasındaki asıl sebep, 

Esenler Ferhatpaşa Çiftliği mevkiinde 

inşa edilmesi düşünülen “Büyük İstanbul 

Otogarı” idi. Merkezi İş Alanı (MİA) bu 

sayede yeni otogar ile irtibatlandırılarak 

çağdaş ve konforlu bir toplutaşıma zin-

cirinin ilk halkası pratiğe aktarılmış ola-

caktı. 

1986’nın ilk aylarında proje tamamlandı 

ve 17 Şubat 1986’da hızlı tramvay için 

imzalar atıldı. Bu konuda basında çıkan 

haber şöyleydi:

“Hızlı tramvay için imzalar atıldı”

İstanbul hızlı tramvay projesinin yapım 

sözleşmesi imzalandı, İsveç Büyükelçi-

si Leonard Dafgard'ın da katıldığı imza 

töreninde konuşan Belediye Başkanı 

Bedrettin Dalan; "Tramvay sisteminin 

İstanbul genelinde 109 kilometrelik 

hat üzerinde kurulacağını" belirterek, 

"Belediyemiz ilk aşamada Aksaray, Edir-

nekapı, Bayrampaşa ve Ferhatpaşa 

İETT 1971 toplu taşıma haritası.

Esenler’in ilk yolcu taşıma araçlarından Warzsawa 

(Varşova) kamyonet.
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güzergâhında tramvay sistemini hiz-

mete sokacak. 7 kilometrelik bu sistem 

daha sonra Esenler, Atışalanı, Doğusa-

nayi, Atatürk Havalimanı, Dünya Ticaret 

Merkezi, Ataköy güzergâhına kadar uza-

tılacak ve döşenecek ray uzunluğu da 21 

kilometreyi bulacak" dedi18.

22 Mayıs 1986’da törenle hızlı tramvay 

sisteminin temeli atıldı. İnşaat 1986-89 

yılları arasında sürdürüldükten sonra hat 

tamamlandı ve ilk vagonlar İstanbul’a 

getirildi. 14 Ocak 1989’da ilk deneme 

seferi gerçekleştirildi. “Aksaray-Esen-

ler” arasında yeralan 8.5 kilometrelik 1. 

aşama güzergahta günde asgari 50.000 

yolcu taşıyacak olan hızlı tramvay19, 11 

Mart 1989 Cumartesi günü Başbakan 

Turgut Özal’ın da katıldığı bir törenle 

saat 11:00’den itibaren deneme seferle-

rine başladı. Aksaray, Emniyet, Ulubatlı, 

Bayrampaşa, Sağmalcılar ve Kartaltepe 

güzergahında çalışmaya başlayan hızlı 

tramvayın hareket tarifesi, sabah ve ak-

şam saatlerinde 10’ar dakika, normal sa-

atlerde ise 20’şer dakika aralıklarla gece 

saat 00:00’a dek sefer yapacak şekilde 

programlandı. 31 Mart 1989 gününe ka-

dar ücretsiz şekilde yolcu taşıyacak olan 

hızlı tramvayın, bu tarihten sonraki bilet 

tarifesi ise 500 lira olarak belirlendi20. 

Fakat sistemde bu tarihten sonra da üc-

retsiz taşımacılığa bir süre daha devam 

edildi. 

Bu arada belediye seçimleri yapıldı ve 

başkanlık el değiştirdi. Hızlı tramvay iş-

letmesinde eksiklikler olduğu öne sürü-

lerek sistem üzerinde birtakım düzelt-

melere gidildi ve 3 Eylül 1989 tarihinde 

yeni bir açılış daha yapıldı ve araçlar 

Kartaltepe yerine artık Esenler son istas-

yonuna kadar yolcu getirip götürmeye 

başladılar. Bu sayede bölge ilk defa raylı 

sistem hizmetiyle tanıştı. Sözkonusu iki 

istasyon arasındaki Otogar istasyonu ise 

(inşaatına 1987’de başlandı), inşaatı he-

nüz tamamlanmadığı için şimdilik pas 

geçilmekteydi. Aynı zamanda bu tarih-

ten itibaren ücretli yolcu taşımasına ge-

çildi.

18 Aralık 1989 tarihinde ise Esenler is-

tasyonu resmen hizmete girdi 31 Ocak 

1994 tarihinde Otogar istasyonu ve daha 

sonra da Terazidere, Davutpaşa, Merter, 

Zeytinburnu ve Bakırköy istasyonları hiz-

mete girdi. Ancak Esenler şube hattı da 

iptal edilmeyerek Otogar-Esenler istas-

yonları arasında ücretsiz mekik seferleri 

konuldu. 

Hurdaya çıkarılmış toplu taşıma araçlarından Feka marka 

Minibüs/ wowturkey.com

Taksici rahmetli Hacı Gündüz,

1970’ler.
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22 Şubat 2012 tarihinde “Esenler Metro 

İstasyonu” hizmete girdi. Günümüzde 

“M1A” koduyla çalıştırılan “Esenler-Oto-

gar” mekik hattında 05:45-00:15 saat-

leri arasında 5 ilâ 10 dakika aralıklarla 

günboyu sefer yapılmaktadır. Yolcular 

Otogar istasyonunda “M1” numaralı “Ak-

saray-Otogar-Havaalanı” hattında her iki 

yöne doğru ücretsiz şekilde aktarma ya-

pabilmektedirler.

• Esenler Otogarı
Bugün Bayrampaşa sınırlarında kalan 

“Esenler Otogarı” (ilk adıyla “Altıntepe 

veya Altıntepsi Otogarı”) 1986 yılında 

projelendirildikten sonra, 1987’nin orta-

larında inşa edilmeye başlandı. Bayram-

paşa ve Esenler ilçeleri arasında bulunan 

“Ferhatpaşa Çiftliği”nin yerine inşa edi-

len otogarın yapımı yaklaşık olarak 7 yıl 

sürdü. Projelendirildiği yıllarda ismi “Fer-

hatpaşa Otogarı” olarak da anılmaktaydı. 

İlk açıldığı yıllarda, dünyanın en büyük 

otogarı unvanını taşıdı. Yapının 168 pe-

ronu olup, her bir perona 2 otobüs yana-

şabilmekte ve 1 saatlik maksimum oto-

büs kalkış sınırı da 1008 idi. 

Otogarın günlük kaldırabileceği yük or-

talama 15.000 otobüstür. Hergün yak-

laşık olarak 600.000-750.000 kişi sirküle 

edilebilmektedir. Ortalama otobüs kalkış 

adedi; 12.096 olmuştur. Dünyada bundan 

sonraki en büyük kalkış (günlük olarak) 

İngiltere’de olup, 5.000 otobüstür. Tesis-

lerin iç avlusuna Topkapı Sarayı rahatlıkla 

sığdırılabilir. Kütlenin boyu 420 metre, eni 

ise 290 metredir21. 

31 Ocak 1994’de; “Otogar” Hızlı Tramvay 

istasyonu hizmete girdi. Ama otogar he-

nüz açılmadığı için, burası bir pas istas-

yonu olarak hizmet verdi. 7 Mart 1994’de 

LRT’nin, Otogar’dan geçerek; “Zeytinbur-

nu (Beltaş)-Bakırköy (İncirli)”ye devam 

eden ayağı hizmete girdi. Mayıs 1994’den 

itibaren Hızlı Tramvay, otogar yolcularına 

hizmet vermeye başladı. Açılması 29 Ekim 

1993’de plânlanan Otogar, O-2 Otoyolu’na 

bağlantı yolu inşasının uzaması nedeniyle 

gecikti ve ancak 6 Mayıs 1994’de tam te-

şekküllü olarak hizmete girebildi. 

Otogarın ilk açıldığı yıllarda, İETT bu-

raya hat vermeye başladı. İlk önce, 

Eminönü’nden kalkarak Bayrampaşa 

Hali’ne kadar gelen “91” numaralı otobüs 

hattı Otogar’a uzatıldı. Ardından, Eylül 

1994’de “28E”-“Beşiktaş-Otogar”, “75E”-

“Mecidiyeköy-Otogar”, “75T”-“Topkapı-

Otogar” ve “83E”-“Taksim-Otogar” İETT 

otobüs hatları devreye sokuldu. Temmuz 

1995’de “75T” hattı Yenikapı’ya uzatıldıy-

sa da, bir süre sonra iptal edildi. 

c.3.) Havayolu

Esenler ilçesinin Uluslararası Atatürk Ha-

valimanı ile irtibatı son derece rahat ve 

kolay olup, “M1A” mekik seferiyle Esenler 

istasyonundan Otogar’a geldikten sonra 

“M1” metro hattına ücretsiz aktarma ya-

pılarak; güniçinde 05:48-00:11 zaman di-

limi arasında çalıştırılan, sabah ve akşam 

zirve saatlerde her 2.5 dakikada, geri 

kalan ara saatlerde ise her 6 dakikada 

bir geçen LRT setleriyle Havalimanı isti-

kametinde seyahat etmek mümkündür. 

Bu hatta Esenler ilçesi içinde kalan “Tera-

zidere” ve “Davutpaşa” metro istasyonla-

rından binilmesi durumundaysa havali-

manına direkt ulaşım sağlanmaktadır.

Bayrampaşa ve Esenler ilçeleri arasın-

da bulunan “Ferhatpaşa Çiftliği”nin 

yerine inşa edilen otogarın yapımı 

yaklaşık olarak 7 yıl sürdü. Projelen-

dirildiği yıllarda ismi “Ferhatpaşa 

Otogarı” olarak da anılmaktaydı. İlk 

açıldığı yıllarda, dünyanın en büyük 

otogarı unvanını taşıdı. 
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İSTANBUL İLİ ESENLER İLÇESİ TRAFİK BÜRO AMİRLİĞİNE KAYITLI ARAÇLAR, 2004-2012(şubat)

YIL

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

TOPLAM

 21 119

 27 940

 46 218

 65 470

 78 268

 72 817

 69 186

 67 484

 67 773

OTOMOBİL

 12 366

 15 789

 26 177

 37 425

 44 437

 40 926

 37 931

 35 641

 35 801

MİNİBÜS

  801

 1 057

 1 355

 1 650

 1 902

 1 768

 1 668

 1 582

 1 577

OTOBÜS

 1 305

 1 939

 2 455

 2 980

 3 191

 2 987

 2 821

 2 693

 2 684

KAMYONET

 6 119

 8 168

 12 146

 17 627

 21 632

 20 369

 20 140

 20 809

 20 936

KAMYON

  463

  675

 1 219

 1 692

 2 057

 1 921

 1 864

 1 885

 1 905

MOTOSİKLET

  51

  291

 2 542

 3 447

 4 089

 4 004

 4 074

 4 263

 4 284

ÖZEL AMAÇLI

  11

  13

  33

  79

  66

  57

  61

  59

  55

TRAKTÖR

  3

  8

  291

  570

  894

  785

  627

  552

  531

Esenler'in İlk Minibüs Şoförlerinden Azim Taşkın:

1942 Trabzon doğumluyum. 1960'dan beri Esenler’deyim. Evi-

mizin yerini Esenler'in büyük ailelerinden Kurşunoğullarından 

aldık. Esenler'de nüfus olarak muhacirler çoğunlukta idi. Gür-

sesler, Çakmaklar, Dalyanlar bu ailelerden bazılarıydı. Bizim 

oturduğumuz Fatih Mahallesi'nde 3-4 ev vardı. Askerler eğitim 

yapardı buralarda.

İlk geldiğimizde ulaşım kamyonetlerle sağlanırdı. Varşova mar-

ka kamyonetler vardı. Bir tahta sağda, bir tahta solda olurdu. 

İnsanlar oralarda otururdu. 1965-70'ten sonra münübüsler 

geldi. Reno, Feka, Ford marka minibüsler vardı. Topkapı'dan 

buraya gelirdi. Yollar çok kötü idi. Çamurlu havada çıkmazdı 

arabalar. İlk minibüsü hatırladığım kadarıyla Almanya'dan ge-

len bir arkadaş vardı, Tüfekçilerden Ali Osman Tüfekçi, onun 

Ford'u vardı. Sonraları biz de Feka minübüs aldık. Minibüsçü-

lük yaptık.  Biz başladığımızda on minibüs bile yoktu. 15 ku-

ruşa Topkapı'dan buraya sefer yapıyorduk. Sonraları arttı gitti. 

5-6 sene yaptık minibüsçülük sonra nalburluk yaptık. Araba-

ları, motor harici biz tamir ederdik. Kışın yollarda çok kaldık. 

Davutpaşa'dan, Beşyüz Evlerden, Metris'ten dolaşırdık. Ram-

paları çıkamadığımız için dolaşırdık öyle.  Parası olmayan olur-

du, veresiye götürürdük. Sabah binerdi parası olmayan, akşam 

verirse verirdi. Vermezse bir şey yok. Minibüsçüler çok efendi 

idi. Param yok diyeni alırdık. Hatta bazılarına borç verirdik. 

Topkapı'dan Eminönü'ne gidecek parası yok, borç verirdik. O 

zamanlar bir minibüs 3000 lira idi.
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D) SAYILARLA ESENLER'DE EĞİTİM

Esenler İlçesi bünyesinde barındırdığı 4'ü özel ve resmi ana-

okulu, 29'u özel ve resmi ilköğretim okulu, 9'u resmi, özel 

orta öğretimiyle toplamda 84.848 öğrenci potansiyeli ile 

İstanbul'un en mühim ilçelerinden biridir.  İlçe'de aynı zaman-

da Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Yıldız Tek-

nik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsü de bulunmaktadır. 

Bu kampüste Kimya-Metalürji Fakültesi (Kimya Mühendisliği, 

MatematikMühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, 

Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği Bölümü), Fen-Edebiyat 

Fakültesi (Fizik, İstatistik,  Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji 

ve Genetik bölümü, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Felsefe, İnsan ve 

Toplum Bilimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) İnşaat 

Fakültesi (İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mü-

hendisliği Bölümü), Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu (Temel 

İngilizce, Modern Diller) bulunmaktadır.

Tab
lo

1

 Yukarıdaki, tabloda Esenler ilçesinin örgün eğitim ve-

rileri çıkarılmıştır. Örgün eğitim; resmi ve özel okullardaki okul 

öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitimle ilgili 

işlevleri kapsamaktadır. Bu bağlamda tablomuz ilçenin eğitim 

istatistikleri açısından gayret doyurucu bilgiler vermektedir. 

Bu verileri İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Bağcılar ile en az 

nüfusa sahip Adalar ilçesi ile karşılaştırarak Esenler'in İstanbul 

genelindeki durumunu daha iyi anlayabiliriz. Esenler'de örgün 

eğitim çerçevesinde 42 eğitim kurumu varken, Bağcılar'da 108, 

Adalar'da ise 10 tane okul bulunmaktadır. Esenler'deki örgün 

eğitim kurumlarındaki öğretmen sayısı 1.848 iken Bağcılar'da 

3.907, Adalar'da 99 öğretmen görev yapmaktadır. Esenler ilçe-

sinde derslik başına düşen öğrenci sayısı toplamda 81 kadar-

ken bu sayı Bağcılarda 68, Adalar'da 18'dir.

Eğitim konusunda değerlendirmemiz gereken bir diğer konu 

ilçedeki yaygın eğitim oranlarıdır. Yaygın eğitim; örgün eğitim 

dışında verilen eğitim faaliyetlerini kapsar. Resmi Yaygın Eği-

tim, Örgün eğitim sisteminde öğrenim gören veya örgün eği-

tim sistemi dışında olan bireylerin ihtiyaç duydukları alanlarda 

veya ilgi-istek ve yetenekleri doğrultusunda çağa uygun bilgi 

ve beceri kazandırmak amacıyla: Halk Eğitim Merkezi, oku-

ma-yazma kursları, sosyal kültürel kurslar ile mesleki teknik 

kurslar açmak, istihdama yönelik meslek kazandırmak; sosyal 

yaşamlarını kolaylaştırıcı nitelikte bilgi ve davranış kazandır-

maya yönelik faaliyetler düzenleme işlemlerini kapsamaktadır. 

Temel fonksiyonu ise Avrupa Birliğinin belirlemiş olduğu “ya-

şam boyu öğrenme” sürecinde tüm vatandaşlarımızın “aktif va-

tandaş” bireyler haline getirmektir. Özel Yaygın Eğitim, Örgün 

eğitim sisteminde öğrenim gören veya örgün eğitim sistemi 

dışında olan bireylerin ihtiyaç duydukları alanlarda yararlan-

dıkları özel dershaneler, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü 

kursları, etüt eğitim merkezleri ve özel eğitim rehabilitasyon 

merkezlerinin açılma, kapanma, yönetici, öğretmen ve perso-

nellerinin atanma işlemleri ile ders programlarının mevzuata 

uygun olarak yürütülmesinin denetlenme işlemlerini kapsar.

Hasip Dinçsoy İlkokulu, 1941
Hasip Dinçsoy İlkokulu, 1941



193

Atışalanı 
Köyü’nde 
öğrenciler 
öğretmenleriyle 
birlikte.

Tablo 2-

Esenler İlçesi Yaygın Eğitim Verilerini gösteren tablo dikkate alındığında ilçede 43 eğitim kurumu, bu kurumlar içerisinde 334 

derslik, 2177 tane kurs/grup bulunmaktadır. Tüm bu kurslara başlayan öğrenci sayısı ise 34.726'dır. Bu öğrencileri 457 öğretmen 

eğitmektedir. 

Tablo 3: Esenler’deki eğitim kurumlarının genel verileriTablo 3: Esenler’deki eğitim kurumlarının genel verileri
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Atışalanı Ortaokulu, 1970’li yıllar.
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d.1.)Esenler'de Okul Öncesi Eğitimtab
lo

 4
tab

lo
 5

Örgün eğitimin ilk basamağı okul öncesi eğitim'dir. 36-72 ay yaş gurubundaki çocukların eğitimiyle ilgili bir alan olan okul öncesi 

eğitimi bugün Milli Eğitim Bakanlığınca mecburi hale getirilmektedir. Çocukların ilköğretime hazırlıklı olarak gelmeleri, okula 

alışma devresini bu süreçte tamamlamaları eğitimciler tarafından hayli önemsenmektedir. 

RESMİ ANAOKULLARI

KURUM SAYISI

RESMİ ANASINIFLARI

DERSLİK SAYISI

ÖZEL ANAOKULLARI

ŞUBE SAYISI

ÖZEL ANASINIFLARI 

ÖĞRENCİ SAYISI

SHÇEK’E BAĞLI ANAOKULLARI

ÖĞRETMEN SAYISI

GENEL TOPLAM

DERSLİK B.D. ÖĞRENCİ SAYISI

205

1

1.859

4

43

10

53

248

345

12

2505

21 

KURUM TÜRLERİNE GÖRE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI

MEB’E BAĞLI OLAN RESMİ VE ÖZEL ANAOKULLARI

Atışalanı 
İlkokulu, 

1950’li 
yıllar.

Atışalanı 
Köyü’nde 

bayram 
kutlamaları 

için bir araya 
gelen köy 

sakinleri
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tab
lo

 6
tab

lo
 7

tab
lo

8
tab

lo
 9

KURUM SAYISI

KURUM SAYISI

KURUM SAYISI

DERSLİK SAYISI

DERSLİK SAYISI

DERSLİK SAYISI

ŞUBE SAYISI

ŞUBE SAYISI

ŞUBE SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

DERSLİK B.D. ÖĞRENCİ SAYISI

DERSLİK B.D. ÖĞRENCİ SAYISI

DERSLİK B.D. ÖĞRENCİ SAYISI

1

3

3

4

8

8

10

4

4

205

43

43

6

6

6

51

5

5

MEB’E BAĞLI OLAN RESMİ ANAOKULLARI

MEB’E BAĞLI OLAN ÖZEL ANAOKULLARI

MEB’E BAĞLI OLAN ÖZEL ANAOKULLARIMEB’E BAĞLI OLAN ÖZEL ANAOKULLARI

İLÇELERE GÖRE RESMİ-ÖZEL ANA OKULLARI VE ANA SINIFLARINDAKİ ÖĞRENCİ SAYILARI

 Okul öncesi eğitim devlet okullarında verildiği gibi özel okullar tarafından da verilebilmektedir. Resmi okullar içerisinde sadece 

okul öncesi eğitim veren anaokulları olduğu gibi ilköğretimler bünyesinde de bu çalışmayı yapan anasınıfları vardır.
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89

1044

3894

3037

4935

4057

2570

3000

2197

2975
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Atışalanı 
İlkokulu, 
1950’li 
yıllar.
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Atışalanı 
İlkokulu, 
1960’lı yılların 
başı. Soldan 
ikinci sırada 
Şennur Gü-
lener, Osman 
Çalışkan.
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d. 2.) Esenler'de İlköğretim 

İlköğretim eğitimi; mecburi eğitim çağında bulunan 6-13 yaş gurubundaki çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel okullar 

yoluyla; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini 

sağlamayı amaç edinmiştir. Bu okullarda eğitim öğretimin etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici ve öğretmen 

görevlendirmesi, bina-derslik yapımı, donatım ve malzemelerin sağlanması işlemlerinin yürütülmesi hizmetleri görülür.
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Esenler ilçesinde resmi ve özel, toplamda 29 ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu okullarda toplamda 869 derslik , 1.645 şube mev-

cuttur. Bu okullarda toplamda 69.582 öğrenci eğitim görmektedir. Bu kalabalık öğrenci potansiyelini 1593 öğretmen eğitmektedir. 
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İLÇELERE GÖRE RESMİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİ SAYILARI

Atışalanı 
İlkokulu, 
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yıllar.
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ÖZEL İLKÖĞRETİMLER

RESMİ VE ÖZEL, GENEL VE MESLEKİ ORTAÖĞRETİM TOPLAMI

Esenler'deki ilköğretim okullarının neredeyse tamamı resmi kurumlardır. İlçe halkının ekonomik açıdan düşük seviyede olması 

bunun en mühim gerekçesidir. 27 olan resmi ilköğretim kurumlarında toplamda 68.811 öğrenci eğitim almaktadır. Resmi ilköğ-

retim kurumlarında derslik başına düşen öğrenci sayısı 85 olup bu sayı hayli yüksektir. İlçedeki ilköğretim kurumlarında 1522 

öğretmen görev yapmaktadır. 

İLÇELERE GÖRE RESMİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİ SAYILARI

İlçe'de iki özel ilköğretim okulu bulunmakta olup toplamda 57 derslik mevcuttur. Bu iki okulda 2011 verilerine göre 771 öğrenci 

eğitim görmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 14 olup bu sayı standartların üzerinde bir rakamdır. Bu sayı ile resmi 

okullardaki öğrenci sayısı karşılaştırıldığında arada büyük bir uçurumun olduğu kesindir. 

d. 3.) Esenler'de Ortaöğretim

Ortaöğretim eğitimi; zorunlu eğitim almış çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel okullar yoluyla; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları 

ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. Bu okullarda eğitim öğretimin 

etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici ve öğretmen görevlendirmesi, bina-derslik yapımı, donatım ve malzemelerin sağlanması 

işlemlerinin yürütülmesi görev alanındadır.

Esenlerde resmi ve özel, genel ve mesleki olarak 9 orta öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda 162 derslik, 280 şube 

bulunmaktadır. Bu dersliklerde 12.849 öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencileri 163 öğretmen eğitmektedir.
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Atışalanı 
Köyü 

İlkokulu, 
Cumhuriyet 

Bayramı 
kutlamaları.
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DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI

ŞUBE SAYISI

YENİ KAYIT

YENİ KAYIT
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ÖĞRENCİ SAYISI

MEZUN SAYISI
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ÖĞRETMEN SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

DERSLİK B.D. ÖĞRENCİ SAYISI
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2

162 267

13

3819

60

12849

257

1246

63

224

19

79

RESMİ GENEL, MESLEKİ ORTAÖĞRETİM TOPLAMI

ÖZEL GENEL, MESLEKİ ORTAÖĞRETİM TOPLAMI

Esenler'de 7 resmi okulda 162 derslik, 267 şube bulunmaktadır. Resmi ortaöğretim kurumlarında toplamda 12.849 öğrenci eği-

tim görmektedir. Resmi oratöğretim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı ise 224'tür. 

İlçedeki özel ortaöğretim kurumları ise Devran Koleji bünyesindeki Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi'dir. 13 sınıflarının şubesi bulunan 

bu okulların öğrencisi sayısı 257, öğretmen sayısı ise 19'dur. 

Atışalanı Köyü 
sakinleri: 
Oturanlar 

sağdan, Hacı 
Güngüz, Yusuf 

Turan, Kemal 
Durgun, 1956.
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Esenler Özel Çağrı Anaokulu

Özel Hep Gül Anaokulu

Ayvalıdere Anaokulu

Özel Burç Gülten Nakipoğlu İlköğretim Okulu

50. Yıl Tuna İöo (50.Yıl Karabayır)

A.İsmet Paşa İ.Ö.O

Aksoy İ.Ö.O

Akşemseddin İ.Ö.O

Atatürk İ.Ö.O

Atışalanı İ.Ö.O

Ayvalıdere İ.Ö.O

Birlik İ.Ö.O

Cumhuriyet İ.Ö.O

Dr. İlhami Faydagör İ.Ö.O (Ayçiçeği İlkokulu 1971)

Engin Can Güre İ.Ö.O

Esenler 125. Yıl İöo

Fatih İ.Ö.O

Fidan Demircioğlu İ.Ö.O

Hasip Dinçsoy İöo (Esenler Köyü Okulu)

Kazım Karabekir İöo

Mareşal Fevzi Çakmak İöo

Mehmet Akif Ersoy İöo

Menderes İ.Ö.O

Neyyir Turhan İ.Ö.O

Oruç Reis İöo

Örfi Çetinkaya İöo

Öz-De-Bir İöo

Ressam Şevket Dağ (Esenler Köyü İlkokulu)

Tacirler Eğitim Vakfı İöo

Türk-İsveç Kardeşlik İ.Ö.O

Yunus Emre İöo

Amiral Vehbi Ziya Dümer And.Lisesi(Fatih Ortaokulu)

Atışalanı Lisesi

Esenler Anadolu İmam Hatip Lisesi

Esenler Kız Teknik ve Meslek(Çok Programlı) Lisesi

Esenler Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

Esenler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İbrahim Turhan Lisesi (Esenler Orta Okulu)

Özel Devran Koleji (Ana-İlk-Fen-And. Lisesi)

Esenler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Halk Eğitim Merkezi

Menderes

Başaşehir 4.Etap

Oruç Reis

Tuna

Turgut Reis

Oruç Reis

Fatih

Çiftehavuzlar

Kemer

Davutpaşa

Birlik

Kazım Karabekir

Davut Paşa

Fevzi Çakmak

Nene Hatun

Fatih

Havaalanı 

Atışalanı Cd

Kazım Karabekir

Oruç Reis

Fatih

Menderes

Fevzi Çakmak

Oruç Reis

Turgut Reis

Menderes

Nenehatun

Havaalanı 

Karabayır

Havaalanı 

Tuna

Atışalanı 

Nene Hatun

Turgut Reis

Tuna

Davutpaşa

Yavuz Selim

Kemer 

Nene Hatun

Menderes

OKUL ADI MAHALLESİ

ESENLER’DE EĞİTİM VEREN OKULLAR
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Esenler’deki okullar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Atışalanı İlkokulu’nun bahçesinde 1980’lerin başı.
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E) ESENLER'DE SPOR

Esenler ilçesi bünyesinde barındırdığı 

genç nüfus potansiyeliyle İstanbul'un en 

dikkat çekici ilçelerinden biridir. Bu dere-

ce yoğun bir gençliğin elbetteki en ihti-

yaç duyduğu alanlardan biri sportif akti-

viteler olmalıdır. Diğer branşları bir yana 

bırakacak olursak bilhassa futbol da ilçe 

kulüplerinin ciddi başarılara imza attığı 

bilinmektedir. Bu vesileyle Esenler'de 

Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı 

aynı zamanda Esenler Spor Kulübü Baş-

kan Yardımcısı Osman Keşkekçi ile hem 

ilçenin en eski spor kulüplerinden biri 

olan Esenler Spor Kulübünü hem de 

Esenler'in diğer kulüplerini konuştuk. 

Başkandan aldığımız bilgilere göre, 

Esenler Spor kulübü 1967'de mahalle 

takımı olarak "Esen Karadeniz" adıyla ku-

rulmuş, 1978 yılında da Esenler Gençlik 

Spor Kulübü Derneği adı altında fede-

re olmuştur. Kulübün kurucuları olarak 

Halis Gürsoy, Hasan Togay, Haydar Dibi, 

Kahraman Kılıç öne çıkan isimler. Kulüp, 

1980 yılında kendi kulüp binasına bugün 

de kullanılan, Mimar Sinan Mahallesi, İs-

tanbul Caddesi numara 34'teki yere ta-

şınmış. Kulübün başkanlığını halen Ha-

san Ayar yapmaktadır.

Esenler Spor kulübü Yıldız takım, A Genç 

ve B Genç olmak üzere 3 kategoride mü-

cadele ediyorken şu anda U-13,U-14,U-

15,U-16,U-17,U-18,U-19 ve A takımımız-

la toplam sekiz kategoride mücadele 

ediyor. Ve tarihinde bir çok mühim spor-

cu yetiştirmekle dikkat çekiyor. Geçmişte 

Yıldız takımımızdan Nihat Kahveci, Gazi-

antep Spor'da oynayan Orhan Gülle, Er-

kan Taş gibi A milli takım seviyesine çık-

mış oyuncular başta olmak üzere, Buksaş 

kalecisi Bekir Sevgi, Fenerbahçe'de 

Adem Gezici, Beşiktaş'ta profesyonel ol-

muş Serkan Çelik, Hasan Akkaya, Orhan 

Kıroğlu gibi yetenekli sporcular da bu 

ocaktan yetişmiş. 

Sadece sporcu yetiştirerek değil ligler-

deki başarılarıyla da önemli işler başaran 

kulüp bu sene 5 kategoride şampiyon 

olmuş. U-19 Marmara Grup Şampiyonu-

luğu, U-15 Bolu'da Grup Şampiyonluğu, 

Kütahya'da yarı final grup şampiyonluğu 

kazanmış. Türkiye finalinde ise bugün 

Esenler Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı 

Osman Keşkekçi
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Türkiye'nin en iyi alt yapısına sahip ta-

kımlarından biri olan Buca Spor'a şans-

sız bir şekilde yenilmiş. Buca Spor'un 

Esenler Spor'u yenerek Avrupa'ya gidip 

Avrupa Şampiyonu olması mücadelenin 

ne kdar kıyasıya geçtiğinin bir göstergesi 

olarak gözüküyor.

Esenler Spor Kulübü'nün geçmişten gü-

nümüze başarılarla dolu bir tarihe sahip 

olduğunu ve farklı kategorilerde yaklaşık 

70 şampiyonluğu bulunduğunu gururla 

anlatan Keşkekçi, beş altı yıldan beri ne-

redeyse bütün kategorilerde şampiyon 

olduklarını sadece bir ikisini kaçırdıkları-

nı söylüyor.

Aynı zamanda Esenler'de Amatör Spor 

Kulüpleri Birliği Başkanlığını 2010 yılın-

dan beri sürdüren Osman Keşkekçi Esen-

ler'deki amatör spor kulüpleri arasındaki 

iletişimi, kaynaşmayı sağlamaya çalıştık-

larını ve kulüplerimizin sorunlarıyla ilgil-

diklerini söylüyor. 

Bu bağlamda bazı istatistik bilgilere de 

ulaşıyoruz. Bugün ilçede 4500-5000 

amatör sporcu, 9 amatör spor kulübü 

bulunmakta. Bu 9 takım 72 kategoride 

mücadele etmekte. Takımlardan, Esen-

ler Spor 1. Amatör'de, Yavuz Selim Sü-

per Amatör, Esenler Tokat Spor, Üçyüzlü 

Esengücü, Atışalanı, 1. Amatör ligde; Tur-

gut Reis, Kent Yıldız Spor, 2. Amatör ligde 

ter döküyor. Sadece alt yapı ile oynayan 

Hasip Dinçsoy İ.Ö.Okulu U-16 yaşlarına 

kadar liglere katılabiliyor. Ayrıca Fener 

Gücü, futbol okulu ve alt yapı olarak 

hizmet veriyor.

Esenler ilçesinin en mühim eksiklerin-

den birinin alt yapı meseleleri olduğu 

anlaşılıyor. İlçede eskiden 6-7 semt sa-

hası vardı. Şu anda kullandığımız saha-

mızla beraber 3 toprak sahanın var ol-

duğu bilinmekte. Bu toprak sahalardan 

Ayazma, Nenehatun, Topçuoğlu'ndaki 

Kazım Karabekir sahası, Tepe'de bulu-

nan saha sporculara hizmet vermek-

teymiş. Başkan bugün bu sahaların yok 

olduğunu, oysa yıldızlarımızın hepsinin 

bu çamurlu toprak sahalardan çıktığı 

bilgisini veriyor. Semt sahalarının kay-

bolmasının yıldız oyuncuların çıkması-

na engel teşkil ettiğini üzülerek ifade 

ediyor.

Atışalanı Spor Kulübü futbolcuları, 1960’lı yıllar.

Esenler Spor Kulübü'nün geç-

mişten günümüze başarılarla 

dolu bir tarihe sahip olduğunu 

ve farklı kategorilerde yaklaşık 

70 şampiyonluğu bulunduğunu 

gururla anlatan Keşkekçi, beş 

altı yıldan beri neredeyse bütün 

kategorilerde şampiyon olduk-

larını sadece bir ikisini kaçırdık-

larını söylüyor.
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Atışalanı Spor 
Kulübü 1986 

Amatör Lig 
Şampiyonu 

kadrosu
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Atışalanı 
Spor Kulübü 
futbolcuları, 
1970’li yıllar.
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Esenler Spor 
Kulübü, 

oturanlardan 
sağdan 
üçüncü 

ünlü milli 
futbolcumuz 

Nihat 
Kahveci.
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Keşkekçi'ye göre bugünkü kullandıkları 

saha modern bir yapı olmasına rağmen 

ihtiyaca cevap verememektedir. Bu sa-

hada 9 kulübün 72 kategoride çalışıyor 

olması bunun en açık sebebidir. Tam 

bu noktada Keşkekçi iddialı bir yorum 

yaparak, mevcut stadda tek çalışmaları 

halinde her yıl İstanbul/Türkiye şampi-

yonu olabileceklerini söylüyor. Belediye 

Başkanınnın kendilerine bu stadı yıkıp 

yerine daha büyük ve tesisleri olan bir 

stad yapma sözü verdiğini ifade ediyor. 

Nitekim başarı elde edilebilmesi için alt 

yapıların antrenman yapabileceği saha-

lara ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. 

Esenlerin demografik yapısına bakıldı-

ğında çok büyük genç sporcu potansi-

yeli olduğu görülmektedir. Ancak bu nü-

fusa sportif anlamda hizmet sunabilecek 

olan kulüplerin yıllık gelirlerinin yeterli 

olmadığı anlaşılıyor. Bu şartlarda kulüp-

lerini her zaman sırtlayan yöneticilerin 

çabalarının takdire şayan olduğu anla-

şılıyor. Bu mücadelenin tek gayesi var: 

Esenler gençliğine hizmet etmek, onları 

kötü alışkanlıklardan korumak.

Kulüpler birliği başkanı, Esenler Beledi-

yesinin birliğe büyük desteği olduğunu, 

maçlara giden sporculara araç tahsis 

etme, malzeme yardımı yapma gibi kat-

kılar sağladığını belirtiyor. Bilhassa mal-

zeme konusunda ciddi yardımların yapıl-

dığını ifade ediyor. Birlik başkanı olarak 

Esenler Stadındaki idman planlamasını 

Kulüpler birliği başkanı, Esenler Belediyesi’nin birliğe büyük desteği 

olduğunu, maçlara giden sporculara araç tahsis etme, malzeme 

yardımı yapma gibi katkılar sağladığını belirtiyor. Bilhassa malzeme 

konusunda ciddi yardımların yapıldığını ifade ediyor. 
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Esenler 

Stadyumu
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da yapan Keşkekçi, bütün kulüplere eşit 

miktarda idman sahası ayarlamaya çalış-

tıklarını ancak bunun gerçekten de çok 

zor bir iş olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda İstanbul Amatör Spor 

Kulüpleri Federasyonu'nda idareci olan 

Osman Keşkekçi, bu vesileyle Esenler'i 

diğer ilçelerle karşılaştırma şansının ol-

duğunu, kâbiliyetli sporcu açısından il-

çenin çok ilerde, ancak tesis bakımından 

geride olduğunu ifade ediyor.

Buna rağmen Esenler'de birçok sporcu-

nun yetiştirildiğini bugün Beşiktaş'ta, 

Galatasaray'da beşer futbolcusunun 

olduğunu gururla ifade ediyor. Bu sene 

Esenler'den 7-8 futbolcunun değişik 

takımlara transfer olacağını da ekliyor. 

Anlaşılan o ki imkan verildiği sürece 

Esenler Spor Kulübü futbolcuları.
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Esenler'den çok sporcu çıkacak, nice cevher-

ler, yetenekler Türk sporuna kazandırılacak. 

Hiç şüphe yok ki spor kulüplerinin sosyal so-

rumluluk hususunda da mühim vazifeleri 

bulunmakta. Bu bağlamda Esenler'de hem 

kulüpler birliğinin hem de kulüplerin üzeri-

ne çok iş düşüyor. Uyuşturucu kullanımının 

en az olduğu ilçelerden biri olan Esenler'de 

kaymakamlık ve STK'larla birlikte bazı sosyal 

sorumluluk projelerinin uygulandığı anla-

şılıyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan koru-

mak, sağlıklı fertler olarak yetişmelerini sağ-

lamak için bütün imkanlar seferber edilmiş. 

Burada çocukların sadece sportif aktiviteleri 

ile ilgilenilmiyor, aynı zamanda okullarıyla 

da alakadar olunuyor. Sene sonunda ve ara 

dönemlerde karnelerini kontrol edilen ço-

cuklar derslerinde başarılı olmaları yönün-

de  teşvik diliyor.  Ayrıca ailelerin disipline 

edemediği çocuklar burada kulüp içerisin-

de düzene girerek  sadece günü kurtarmaya 

değil, her yönde sağlıklı ve ülkesine faydalı 

olacak gençler olarak yetiştirilmeye çalışılı-

yor. 

Esenler’de 
Nihat Kahveci 

gibi bir çok 
futbolcuyu 

yetiştiren Hilmi 
Dereli Hoca.

Esenler Spor 
Kulübü’nün 
kazandığı 
kupalar.
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F) ESENLER'DE HEMŞEHRİ DERNEKLERİ

Türkiye'de 1950'den sonra hızla artan nüfus, tarımdaki tek-

nolojik gelişme ve şehirle köy arasındaki sosyoekonomik 

dengesizlikler sonucu göç olgusu meydana gelmiştir. Ni-

tekim 1950'li yılların sonlarına gelindiğinde Türkiye'deki 

nüfus artış hızı %3 leri bulmuş ve 1990'lı yıllara kadar da 

%2'nin üstünde devam etmiştir22. Yoğun iç göç sonucunda 

Türkiye'de1950'de şehirlerin nüfus oranı yaklaşık %25 iken 

2000'li yıllarda bu oran TÜİK verilerine göre %66'ya yüksel-

miştir. Yaşanan yoğun göçler milyonlarca köylünün başta İs-

tanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük kent-

lere yerleşmesine yol açtı. 1950-1970 arasında yılda yaklaşık 

200 bin, 1970-1980 arasında yaklaşık  350 bin, 1980-1995 

arasında ise yaklaşık 500 bin köylünün kentlere göç ettiği 

tahmin edilmektedir. 1950-1995 yılları arasında yaşanan 

toplam göç miktarı ise yaklaşık 15 milyon olarak tahmin 

edilmektedir.23 

Türkiye'de yaşanan hızlı kentleşme Avrupa'dakinin aksine 

sanayileşme ile paralel olmamış, ülke henüz sanayileşmede 

yeterli bir seviyeye ulaşmadan şehirleşme meseleleriye kar-

şı karşıya kalmıştır. Kırdaki çözülme sonucunda kırdan gelen 

ve kentlerde toplanan kitleler şehir hayatına ayak uydura-

mayıp ona ait değerleri benimseyemeyince, arada kalmakta 

ve şehir hayatına yabancılaşmıştır. Bu durumda şehirle kay-

naşma meselesi yaşayan kesimler köyle olan bağlantılarını 

daha güçlü tutmuşlardır. Kendi içlerinde belli sosyal müna-

sebetlerle güçlenerek cemaat olma, kolonileşme merhalesi-

ne girmişlerdir. Bu sosyal münasebetlerin uyum sağlamak , 

"tutunmak" kentle bütünleşmek açısından bir "ara-tampon 

mekanizma" vazifesi gördüğü de belirtilmektedir. Tamda bu 

noktada köyden şehre göç eden grupların "şehirde tutuna-

bilmek" için hemşehrileri ile bir arada durma, bu birlikte-

likten bir kuvvet oluşturma niyetiyle bazı STK'lar kurmaya 

başladıklarını görmekteyiz.

Hemşehri, kelimesi bir kişiyi ve o kişinin bir sosyal durumu-

nu belirtir, ancak hemşehri kavramının ortaya çıkması için 

en az iki kişinin olması gerekir. Hemşehri, aile kökeni aynı 

coğrafi alan olan ve kendisiyle hemşehrilik bağı sağlanan 

kişidir.24 

İstanbul'un en çok göç almış ilçelerinden biri olan Esenler'e 

ilk olarak Balkan Savaşlarından sonra Balkan ülkelerindeki 

Arnavutların, Selanik ve Kavala'dan gelen Osmanlı bakiyesi 

vatandaşlarımızın yerleştikleri görülür. Bilahare Türk-Yunan 

Mübadelesi ile de yine bu bölgelerden birçok vatandaşımız 

Esenler'e yerleşir. Dolayısıyla Esenler'de ilk organize olmuş 

hemşehrilik bilinciyle birbirine sarılanlar Balkan muhacirleri 

olmuştur.   İlerleyen yıllarda Anadolu'dan da ciddi bir insan 

akını olduğu ilçenin hızla yükselen nüfus artışından anlaşıl-

maktadır. Bu bağlamda Esenler'e Anadolu'dan ilk gelenlerin 

büyük bir kısmını Karadenizliler oluşturmuştur. Bunlar Fatih 

Mahallesi,  Üçyüzlü tarafına yerleşmişlerdi. 1980 öncesin-

de Kastamonulular Esenler’e gelerek,  Havaalanı Mahallesi, 

Atışalanı 
Köyü 

sakinleri.
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Birlik Mahallesi, Kazım Karabekir Ma-

hallesinde yerleşmişlerdir. 1980'den 

sonra Turgut Özal devrinde Malatya-

lılar, daha sonra terör yüzünden köy-

lerinden ayrılmak zorunda kalan Siirt-

liler bölgeye göç etmiştir.  Sinoplular 

Atışalanı ve Kemer'e,  Sivaslılar Aşağı 

Karabayır’dan Tabya’ya kadar olan böl-

gelere yerleşmişlerdir. 

İstanbul'da Sivil Toplum Kuruluşu ve 

Hemşehri derneklerinin en çok olduğu 

ilçelerden biri hiç şüphesiz Esenler'dir. 

500 bin civarında nüfusu olan ilçenin 

51 ilden göç almış küçük bir Anadolu 

olması dikkat çekicidir. İl, ilçe ve köy 

dernekleri açısından baktığımızda 38 

Anadolu ilimizin hemşehri derneğinin 

mevcut olduğunu anlaşılır. 2010 yılı 

rakamlarına göre 488 sivil toplum ku-

ruluşunun olduğu Esenlerde 300 hem-

şehri derneği bulunmaktadır. Hem-

şehri dernekleri haricinde cami, futbol 

külüpleri, dini dernekler de mevcuttur.

Eski Atışalanı Köyü Kültür 

Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

16.12.2003 Yılında Mümin Turan Tara-

fından Kurulmuştur.

Eski Atışalanı Köyü Kültür Dayanışma ve 

Yardımlaşma Derneği Üyeleri arasında, 

dostluk, kardeşlik, sevgi bağlarını kur-

mak, dayanışma ve sosyal yardımlaşma-

yı sağlamak, devam ettirmek ve bir çatı 

altında toplamak amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve 

Faaliyet Biçimi:

Dernek faaliyetlerinin güçlendirilmesi 

ve geliştirilmesi maksadıyla kurs, semi-

ner, sempozyum, konferans  ve panel 

gibi eğitim çalışmaları yapmak, bölge-

de bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi 

yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet ve 

yardım etmek, dernek üyelerinin yiye-

cek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç madde-

lerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa 

vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için 

sandık kurmak.

DERNEK YÖNETİMİ

1- Mümin TURAN (Başkan)

2- Ramazan SUNAL (Başkan Yrd)

3- Mümin SEYMEN (Genel Skr)

4- Yalçın SEYMEN 

5-Bilal DİK 

6- Yasin TİTİZ 

7- Necmi TURAN

Atışalanı Köyü 
Kalkındırma 
Güzelleştirme 
Cemiyeti 
1967.
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G) ESENLERDE DİNİ HAYAT

Atışalanı 
Köyiçi, 

1961

Esenler ilçesinde bugün toplam kırk dört cami ve on iki kadar kuran kursu bulunmaktadır. Esenler'de 

Osmanlı döneminden kalma bir mescid bulunmamaktadır. İlçenin en eski camisi 1948 yılında mü-

badillerin gayretleriyle yapılan Atışalanı Merkez Camii diğer adıyla Köyiçi Camii'dir. İlçede bulunana 

camiler ve bunların inşa tarihleri aşağıdaki gibidir:
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Atışalanı 
Köyiçi 
Camii 
yapılırken, 
1950.
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Atışalanı Köyiçi Camii, 1960’lı yıllar.
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ESENLER’DEKİ CAMİLERİN İNŞA VE İBADETE AÇILIŞ TARİHLERİ

Cami Adı 

Ashab-I Kiram Camii

Atışalan Merkez Camii

Atışalan Mimar Sinan Camii

Aziziye Cami

Cabir Bin Abdullah Cami

Ciftehavuzlar Cami

Davutpaşa Cami

Esenler Cami

Esenler Merkez Cami

Esenler Mescidi

Esenler Mimar Sinan Cami

Fatih Cami

Fatma Hatun Cami

Fevzi Çakmak İ. Turan Cami

Fevzi Paşa Cami

Giykop-İdris Nebi Camii

Giykop Mescidi

Güneştepe Camii

H.Ahmet Akar Camii

Halil İbrahim Camii

Havaalanı Yunus Emre Cami

Hayırseverler Camii

Hz. Ali Camii

Hz. Bilali Habeşi Camii

Hz. Osman Camii

Hz. Ömer Camii

Karabayır Merkez Cami

Kazım Karabekir Cami

Kemalpaşa Camii

Kemertepe Camii

Küçük Selimiye Camii

Menderes Mahallesi Cami

Muhammediye Camii

Müslüm Duras Mescidi

Namık Kemal Cami

Nene Hatun Camii

Nenehatun Mescidi

Sa’d Bin Ebi Vakkas Camii

Sondurak Cami

Turgutreis Camii

Üçbaşaran İsmethatun Camii

Yeni Mahalle Yavuz Selim Cami

Zeyrek Mescidi

Zübeyir İbni Avvam Camii

Yapılış tarihi

1983

1948

1972

1974

1983

1985

1975

1993

1984

1998

1966

1979

1968

1985

1980

2005

1988

2000

1992

1996

1980

1984

1980

1976

1988

1980

1967

1989

1979

1983

1984

1996

2000

1962

2005

1985

1983

1993

1989

1992

1974

1993

1984

“İbadete açılış tarihi”

1985

1950

1973

1979

1991

1991

1975

1993

1989

1998

1967

1987

1973

1992

1980

2009

1988

2004

1992

1996

1982

1984

1980

1978

1989

1980

1974

1989

1979

1983

1991

2002

2006

1966

2010

1993

1983

1998

1989

1992

1976

1993

1984

Yenileme

2012

2012

2006

2007

2011

226
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Atışalanı 
Köyiçi 
Camii
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Kırkpınar 
pehlivanları, 

1970’ler.
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H) ESENLER’DE BİR KIRK PINAR 

BAŞPEHLİVANI: ARNAVUT BENLİ 

ABDULLAH (SUBAŞI) PEHLİVAN

Cumhuriyet Devrinde (1924) Kırkpınar’ın 

ilk başpehlivanı olan Abdullah Pehli-

van;25 Rumi 1306 (1890/1891) yılında 

Selanik Vilayeti Kılkış Kazasının Armut-

çu Köyünde doğmuştu. Armutçu Köyü 

300 hanedir. Halkının tamamı Türk ve 

Müslüman’dır. Abdullah Pehlivan’ın 

babası Köyün zenginlerinden Hayruş 

(Hayrullah) Ağa’dır. Veli, Kaniye, Perüzat 

ve Saadet adlı üçü kız biri erkek dört 

kardeşi vardır. Köyün bağlı olduğu Se-

lanik, 9 Kasım1912’de Yunanlıların eline 

geçmiştir. Şehirde bulunan 25.000 kişilik 

Osmanlı Ordusu Yunanlı çetecilere karşı 

hiçbir direniş göstermemiş, bölgedeki 

Türklerin can güvenliğinin sağlanması 

ve Tütün Reji imtiyazının devamı şartı ile 

Selanik’i Yunanlılara teslim etmişti. 

Ancak Yunanlı çeteciler sözlerinde dur-

mamışlar, Selanik’in köylerindeki Türk-

lere kan kusturmuşlar ve ilk iş olarak on-

ları göçe zorlamışlardır. Birçok köy âdeta 

diken üzerinde yaşamaktadır. Bu köyler 

arasında Abdullah Pehlivan’ın köyü Ar-

mutçu da vardır. Kılkış Kazasının yeni 

Yunanlı Kaymakamının babasının yıllar-

dan beri Armutçu yakınlarında arazileri 

ve ekinleri vardır. Bu yüzden da Armutçu 

Köylüleri ile yıllardan beri süren bir sami-

miyeti bulunmaktaydı. Osmanlı idaresi 

devrinde aralarında hiçbir problem ya-

şanmamıştır. O, hemen devreye girerek; 

herhangi bir çete saldırısında Armutçu 

ahalisini koruma sözü verir. Ancak bölge 

tam olarak Yunanlıların eline geçtikten 

sonra onun köyü koruma sözü pek de 

fazla gerçekleşmez. Sadece kısa bir süre 

sonra yaşanacak bir katliamı önler. Bu 

bile günümüzde onun adının hâlâ saygı 

ile anılması için yeterlidir.  Çetelere karşı 

köylüler 3-5 gün kendini savunmuş, son-

ra da Selanik’e kaçmışlardır. Abdullah 

Pehlivan’ın babası Hayruş Ağa, kayın-

pederi Emin Ağa köyün en zenginleri-

dir. Emin Ağa’nın toplam 14 bin dönüm 

kadar toprağı vardır Armutçu’da. Emin 

Ağa’nın ilk eşi Kamile Hanımdan Ali, Mol-

la Mehmed, Molla Salih, Balkan Harbin-

de Şehit düşen Hüsnü olmak üzere dört 

oğlu vardır. İkinci eşinden ise Merzuka 
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ve Refika adlı ikiz kızları olmuştur. Emin 

Ağa’nın kızlarından Merzuka 1911’de Ar-

mutçu Köyünde yapılan bir düğün mera-

simi ile Abdullah Pehlivan ile evlenecek-

tir. Hatta kızları Ülfet de köyde doğacak, 

yaşını bile doldurmadan anne ve babası 

ile göç yollarında çile çekecektir. 

Köyde hemen hemen herkes çeteciler-

den kaçmıştır. Sadece Emin Ağa ve bir-

kaç ihtiyar malların ve evlerin başında 

kalmıştır. Köyün diğer mensupları top-

luca yoldadırlar. Kafiledeki birçok Türk 

kadını gibi Emin Ağa’nın karısı Kamile 

Hanım ve gelini Ayşe de kuşaklarında 

sarı liralar (paralar) sarılı olarak Selanik 

yolundadırlar. Mevsim Kış’tır. Havalar 

oldukça soğuktur.  Fakat ölümün soğuk-

luğunu hissetmemek için bu acı soğuğa 

dayanmak zorundadır. Köyde hemen he-

men tüm evler boşalmıştır. Geriye yaşlı 

oldukları için yaya yürümeleri mümkün 

olmayan birkaç ihtiyar kalmıştır. Köydeki 

hayvanlar – açlıktan ölmesin diye- ahır-

lardan yularları kesilerek meraya bırakıl-

mışlardır. 300 hanelik, bir başka deyiş-

le 1400-1500 kişilik bir kalabalık, yaya 

olarak yollardadır. Anadolu’dan gelip 

Armutçu’ya yerleşmelerinden uzun yıl-

lar sonra; tersine bir hicret başlamıştır 

geldikleri topraklara doğru. Yol çok da 

uzun değildir bereket versin. Yolları Kılkış 

Kazasına 11, Selanik’e 60 km uzaklıktadır 

bu talihsiz ve çilekeş yolcuların. 

Yolda Yunan çeteciler önlerini kesmiş, 

kaçırabilecekleri başka bir şey olmadı-

ğından ceplerinde, kuşaklarında, fes-

lerinde para aramaktadır. Hatta para 

sakladıkları iddiası ile hamile kadınların 

karınları deşilmiş, yaşlılar ve körpe yavru-

lar katledilmiştir. Emin Ağa’nın eşi ve Ab-

dullah Pehlivan’ın kayınvalidesi Kamile, 

eşi Merzuka, Kayını Ali Ağa’nın eşi Ayşe 

olanlar karşısında paniklemişler, kendi-

leri ve sevdiklerinin canlarını kurtarmak 

için bellerindeki kuşaklarını çözüp, için-

deki altınları vermişlerdir komitacılara. 

Gayeleri hayatta kalabilmektir. Bunu 

başarmışlardır da. Sonunda Selanik’e 

parasız, yorgun ve bitkin bir şekilde de 

olsa sağ salim gelebilmişlerdir. O kış ora-

da bulabildikleri baraka ve evlerde tıka 

basa kalmışlardır. Köyde kalanlar ise on-

lar kadar şanslı değillerdir. Emin Ağa’nın 

parçalanmış cesedi 10- 15 gün sonra kö-

yün yakınındaki bir derede bulunmuş-

tur. Zenginliği ile ünlü Emin Ağa’da para 

bulamayan Yunanlı Komitacılar onu 20 

Kasım 1912’de vahşice katletmişlerdir. 

Selanik’te yaklaşık 5 ay kalan muhacirler, 

Nisan 1913’te Osmanlı Devletine ait bir 

vapurla Türkiye’ye doğru yola çıkmış-

lardır. Yunanlılar bir an evvel Selanik ve 

çevresinde nüfus açısından çoğunluğu 

sağlamak için onlara, Sultan Mehmed 

Reşad’ın “Vatanını, bayrağının seven 

gemiye binsin” emri verdiğini söylemiş-

lerdi. Osmanlıya ait bir yolcu gemisinin 

Türkiye’ye getirdiği Armutçu Köylüle-

rinden bir kısmı -Emin Ağa’nın oğulları 

Ali, Molla Mehmed ve Molla Salih ve 

kız kardeşleri Refika- Devlet tarafından 

Tekirdağ’a yerleştirilmiş, diğer kız kar-

deşleri Merzuka ise eşi Abdullah Pehli-

van ve onun bazı akrabaları ile birlikte 

İstanbul’a getirilerek Bakırköy’de iskân 

edilmişlerdi. Abdullah Pehlivanın bazı 

akrabaları ise İzmir’e yerleştirilmişti. Bun-

lardan biri de Abdullah Pehlivan’ın ba-

Atışalanı Köyü sakinlerinden Halit Kıymaz Kırkpınar 

pehlivanlarıyla.
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Cumhuriyet’in 
ilk baş pehlivanı 
Esenler’li 
Arnavut Benli 
Abdullah 
Pehlivan 1924.
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bası Hayruş Ağa’nın kız kardeşi Refah’tı. 

Refah Hanım’ın torunu yani kızının oğlu 

ise Emekli Orgeneral Çevik Bir Paşa idi. 

Abdullah Pehlivan; artık 1913 yılı ortala-

rında akrabaları ile birlikte evli ve bir ço-

cuklu 22- 23 yaşlarında genç bir muhacir 

olarak İstanbul’da idi. 

Abdullah Pehlivan ve akrabaları 

Bakırköy’de üç beş ay kaldıktan sonra ge-

çim sıkıntısı yaşadıkları için Rami’ye göç-

müşlerdi. Çünkü bugünkü Başakşehir’in 

olduğu yerde bulunan 75.000 dönümlük 

hazine arazisini kiralayan bir bey onları 

korucu, aşçı, çiftçi ve çoban olarak çiftli-

ğinde istihdam etmişti. Beyin tahminen 

2000 civarında koyunu ve 500 mandası 

vardır. Çiftçilik de yapmakta idi. Kadıyapı 

Çiftliği adı verilen bu çiftlikte bazısı koru-

culuk, bazısı aşçılık, bazısı çobanlık, ba-

zısı da çiftçilik yaparak geçimlerini biraz 

daha rahat temin etmeye başlamışlardı. 

Bu durum 1924 yılına kadar bu şekilde 

sürmüştü. Ancak 30 Ekim 1918’de ger-

çekleşen Mondros Mütarekesine göre 

Kadıyapı Çiftliğinin bulunduğu alan 

Fransız İşgal mıntıkası olmuştu. Bu yüz-

den Armutçulular da biraz sıkıntı çek-

mişlerdi. Çünkü Osmanlı Arşivindeki bel-

gelere göre Mütareke Devrinde Fransız 

işgalciler bölgede âdeta kan kusturmak-

ta, Divan-ı Harpler kurarak birçok Türk’ü 

idama ve ağır hapis cezalarına çarptır-

makta, o günün yeryüzü cehennemi 

olarak isimlendirilen Fransız Guyana’sına 

sürgüne göndermekte idi. Fransız ordu-

sunda bulunan çoğu Senegalli askerler 

ise hırsızlık, saldırganlık ve sarkıntılıkta 

sınır tanımamakta idiler.26

Abdullah 
Pehlivan’ın 

Atışalanı’ndaki 
kabri.

Arnavut Benli 
Abdullah 
Pehlivan
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Muhacirlerden Tekirdağ’a gönderilen Ab-

dullah Pehlivan’ın kayınları ise orada bir 

süre Çeltik Köyüne bağlı Çiftlikönü’nde 

kalmışlardı. Çiftlikönü’nde onlara Os-

manlı Devleti tarafından nüfus başına 

2’şer dönüm tarla verilmişti. Ancak yine 

de orada bir müddet kaldıktan sonra 

Tekirdağ’a göçmüşlerdir. Emin Ağa’nın 

en büyük oğlu olan Ali Ağa; ailenin ge-

çimini sağlamak için Tekirdağ’da fayton-

culuk yapmaya başlamıştı. Geçimini zar 

zor sağlayabiliyordu. Birinci Dünya Sava-

şı yılları gelmiş çatmıştı. Faytonculukta 

tecrübe sahibi olmayan Ali Ağa’yı savaş 

yüzünden Tekirdağ ve çevresinin güven-

siz olması da tedirgin ediyordu. Kulağına 

sürekli soyulan faytoncularla ilgili haber-

ler gelmekte idi. Fakat bu işin parası da 

fena değildi. Ancak söylentiler yüzünden 

Tekirdağ dışına Muratlı’ya, Çorlu’ya tüc-

carları taşırken artık eskisinden çok daha 

fazla tedirgin olmaya başlamıştı. Zaten 

yollar düzgün ve işlek değildi. Buna bir 

de savaş ile başlayan yollardaki asayiş 

problemi eklenmişti. 

Nihayet çok geçmeden korktuğu başına 

geldi. 1915 yılının Mart ayı idi. Çanak-

kale Savaşı henüz yeni başlamıştı. Bir 

gece üç Yahudi tüccar, ondan kendilerini 

Tekirdağ’dan Çorlu’ya götürmelerini iste-

mişlerdi. Hava buz gibi soğuktu. Ali Ağa 

her zamanki gibi atlarını yol üzerindeki 

bir çeşmede suladığı bir sırada aniden 

saldıran bir grup çeteci, üç Yahudi tüc-

carı soyup karanlığa karışmışlardı. Kim-

senin canına bir şey olmamış, bu yüzden 

de Yahudi Tüccarlar şükrederek onun 

faytonu ile Tekirdağ’a geri dönmüşlerdi. 

Ancak daha sonra çok ciddi bir problem 

yaşanacaktı: Yahudi Tüccarlar Faytoncu 

Ali Ağa’yı da soyguncularla işbirliği yap-

makla suçlamaktaydılar. Bunun üzerine 

Ali Ağa; Tekirdağ’da gözaltına alınmış, 

Jandarmada sorgulanmış, hatta işkence 

yapılarak tırnakları bile sökülmüştü. Da-

hası soygunun failleri bulunamadığı için 

hapse bile atılmıştı. Fakat bir yıl sonra 

suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bıra-

kılmıştı. Çünkü soygunu gerçekleştiren 

çetecilerin hepsi yakalanmış ve suçları-

nı itiraf etmişlerdi. Devlet, Ali Ağa’ya bir 

yıl suçsuz hapis yatmasının ve işlerinin 

bozulmasının karşılığı olarak günlük bir 

altından 365 altın tazminat vermişti. An-

cak Ali Ağa’nın işi hiç de kolay değildi. 

Çünkü faytonu satılmış, hayvanları açlık-

tan ölmüş, ekmek teknesi yok olmuştu. 

Daha da acısı yanında bulunan ve babası 

Emin Ağa tarafından ona emanet edilen 

iki kız kardeşlerinden Refika; açlık ve ba-

kımsızlık yüzünden verem olmuştu. Ali 

Ağa, Tekirdağ’da tam 7 yıl kaldıktan son-

ra, Mütareke devrinde 1920 başlarında 

İstanbul’a; Rami’de yaşayan akrabala-

rının yanına gitmeye karar vermişti. Bu 

arada Emin Ağa’nın bir başka oğlu Mual-

lim Molla Salih (Özer) ise milis yüzbaşısı 

olarak iki yıl Tekirdağ, Saray’da Rumlara 

Er meydanlarının 

vazgeçimez aktörleri: 

Davulculari zurnacılar 

ve cazgırlar.
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karşı Kuvâ-yı Milliye için çarpışacaktı. 

Pehlivanlık Armutçu Köyü’nün en mühim 

geleneklerindendi. Köyde ilk kez meş-

hur olan Abdullah pehlivanın annesinin 

babası olan, dedesi Veli de pehlivandı. 

Veli pehlivan; yıllar önce güreş simsarı 

Selanikli Yahudiler tarafından İstanbul’a 

getirilerek; Sultan Abdülaziz devrinde 

Gülhane Parkı’nda saray pehlivanları ile 

güreştirilmişti. Veli pehlivan burada çok 

başarılı güreşler yapmıştı. Hatta Hüseyin 

Atakan Bey; onun altı saray pehlivanını 

yendiği için öldürülme tehlikesi ile kar-

şılaştığını, ancak bir subay tarafından 

korunduğunu anlatmaktadır. Bu arada 

peşrevi ile de Sultan Abdülaziz’in dik-

katini çekmiş, hatta dikkatsizce Sultan’a 

karşı peşrev yapması bile Sultan tarafın-

dan “güreşin gereği olduğu” gerekçesi 

ile hoş karşılanmıştı. Veli Pehlivan da bu 

güreşler sonrası İstanbul’dan çok zengin 

biri olarak memleketine dönmüştü. Bu 

durum ailede pehlivanlığı daha da ciddi 

bir uğraş haline getirmişti. Bunun sonu-

cu da Veli Pehlivan’ın oğlu Seyfeddin ve 

onun oğlu Hüsnü de pehlivan olmuşlar-

dı. Veli Pehlivan’ın üç kızı vardı. Üç kızının 

da birer çocuğu da dayıları Seyfeddin 

Pehlivan’dan talim görmüş ve onlar da 

meşhur pehlivanlar olmuşlardı. Bunlar 

Abdullah Pehlivan ile iki ayrı teyzesinin 

çocukları İstanbul’da yaşayan Eyüp Peh-

livan (170 kiloluk) ve İzmir’de yaşayan 

Demir Çavuş’tu. Seyfeddin Pehlivan; 

Mütareke devrinde İstanbul Rami’deki 

Kadıyapı Çiftliğinde çiftlik kâhyası (nazır) 

olarak çalışmakta ve aileyi idare etmekte 

idi. Yeğeni Eyüp Pehlivan çiftlikte aşçıba-

şı, öbür yeğeni Abdullah Pehlivan koru-

cubaşı, oğlu Hüsnü Pehlivan ise korucu 

olarak Kadıyapı Çiftliğinde onun emrin-

de çalışmakta idiler. 

Abdullah Pehlivan’ın; 1911 yılında 

Selanik’te Emin Ağa’nın kızı Merzuka 

Hanım ile yaptığı ilk evliliğinden ilki 

Selanik’te, diğer ikisi İstanbul’da doğ-

muş olan Ülfet, Âfet, Fehime adlı üç 

kızı olmuştu.  İkinci hanımı Mükerrem 

Pehlivanlık Armutçu köyünün 

en mühim geleneklerinden-

di. Köyde ilk kez meşhur olan 

Abdullah pehlivanın annesinin 

babası olan, dedesi Veli de 

pehlivandı. Veli pehlivan; yıllar 

önce güreş simsarı Selanikli 

Yahudiler tarafından İstanbul’a 

getirilerek; Sultan Abdülaziz 

devrinde Gülhane Parkı’nda 

saray pehlivanları ile güreştiril-

mişti. 
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Hanım’dan ise Remzi, Hayri ve Mustafa 

adlı üç oğlu Sahure, Perihan, Nuran ve 

Münevver adlı dört kızı olacaktı. Bir baş-

ka deyişle Abdullah Pehlivan’ın tam 10 

çocuğu olmuştu. Bu 10 çocuktan bu gün 

yüzü aşkın torunu bulunmaktadır. 

1924 Mübadelesi ile Avas Köyünde (bu-

günkü Atışalanı’nda)  bulunan 80 civa-

rında Rum aile; bakla, bamya ve soğan 

gibi ürünlerinin hasadını bile alamadan 

Mayıs ayı ortalarında mübadil olarak 

Yunanistan’a gönderilmişlerdi. Köyde 

sadece Balkan Savaşı sırasında muhacir 

olan ve çalışmak için Avas’a gelen 4 – 5 

Arnavut aile kalmıştı. Onlar da daha çok 

burada çalışmıyor, İstanbul Boğaziçi’nde 

çeşitli köşklerde bahçıvanlık yapıyorlar-

dı. Avas’taki ilk Arnavut aileler arasında 

Arnavut İsmail Ağa, “Sülo” olarak da bi-

linen Süleyman Ağa (Gündüz), Bayram 

Ağa, Maksut Ağa oldukça meşhurdu. 

Bunlardan en eskisi olan Tiranlı Maksut 

Ağa Avas’ta Rumlarla birlikte tam 30 yıl 

yaşamıştı. Hatta 1894’de Büyük İstanbul 

Depremi’ni Avaslı Rumlarla birlikte bu 

köyde idi. Geri kalan Arnavutlar ise daha 

sonraki yıllarda Manastır’dan Avas’a gel-

mişlerdi. 

Mübadelede Avas Köyüne yerleşme hak-

kı daha çok Kızıllı Köyü’nden olmak üzere 

Kavala’dan gelen Türk muhacirlere veril-

mişti. Onlarla birlikte Rami’deki Armutçu 

Köylüleri de Avas’a gelmişlerdi. Rami’den 

gelenler arasında ailesi ile birlikte Ab-

dullah Pehlivan da vardı. Balkan Savaşı 

sırasında geldikleri halde Armutçulular 

da-Selanikli oldukları için-biraz imtiyaz 

tanınarak mübadil sayılmışlar ve kendi-

lerine Avas’ta dörder dönüm toprak ve-

rilmişti. Ağlayarak köylerini ve toprakları-

nı terk eden Selanikli ve Kavalalı Türkler; 

Avaslı Rumların da ağlayarak köylerini ve 

topraklarını terk etmelerine şahitlik edi-

yorlardı. Bazısı kinle, bazısı da hüzünle 

seyrediyordu yaşananları. Kendileri gibi 

Avaslı Rumlar da hiçbir eşya alamadan, 

ürünlerini tarlada, hayvanlarını ahırda, 

eşyalarının çoğunu evlerinde bırakarak 

Mübadelede Avas köyüne yerleş-

me hakkı daha çok Kızıllı kö-

yünden olmak üzere Kavala’dan 

gelen Türk muhacirlere veril-

mişti. Onlarla birlikte Rami’deki 

Armutçu köylüleri de Avas’a 

gelmişlerdi. Rami’den gelenler 

arasında ailesi ile birlikte Abdul-

lah Pehlivan da vardı.
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kaçarcasına ve zorla terk ediyorlardı yüz-

yıllardır yaşadıkları ve vatan belledikleri 

toprakları. Kiliseleri ve köşklerini gözyaş-

ları ile birlikte arkalarında bırakmışlardı. 

Rumlar burada bakla, soğan ve bamya 

ekiyorlardı. Ayrıca köy bağcılıkta ve şa-

rap yapımında da çok ünlü idi. Örneğin 

Yüzyıl Semtinin olduğu yerde bulunan 

Helvacı Bağı oldukça meşhurdu. An-

cak Avas’tan göçen ya da göç ettirilen 

Rumlar, yine de Yunanistan’dan gelen 

muhacir Türklerden biraz daha şanslı 

sayılabilirlerdi. En azından kuşakların-

dan paraları çalınmıyor, hamile kadın-

lar, çocuklar ve yaşlılar çeteciler tarafın-

dan soyulup öldürülmüyor, ellerinden 

Avas’ta bulunan mallarını sattıkları ve 

parasını aldıkları yolunda zorla senetler 

alınmıyordu. 

1924 yılı Avas’a yeni yerleşen Türkler için 

bir başka bayram olmuştu. Çünkü Köy-

lerinden Abdullah Pehlivan, 1924 Kırk-

pınar Güreşlerinde Cumhuriyet Devrin-

de ilk Kırkpınar Başpehlivanı olarak altın 

kemer almıştı. Onlar da hemen onu 

köye muhtar seçerek ödüllendirmişler-

di. Onun bu vazifesi 1949’da ölümüne 

kadar sürecekti.  Kırkpınar’ın sınırlarımız 

dışında kalması ile Kırkpınar Güreşleri-

ne bir süre ara verilmişti.  Cumhuriyet 

Devrinde Kırkpınar Güreş geleneğini 

1924’de Edirne Milli Eğitim Müdürü olan 

İsmail Habib Sevük başlatmıştı. Ayhan 

Tunca’nın araştırmalarına göre 1926 

yılı sonlarına kadar yaklaşık üç yıl Edir-

ne Milli Eğitim Müdürlüğü makamında 

kalan Sevük; bu vazifeye başlamasın-

dan bir hafta sonra Edirne Türk Ocağı 

Başkanlığını da üstlenmişti. Sevük’ün 

deyimiyle “göreve getirildiği Türk Ocağı 

kasası tamtakırdır ve borç senetlerin-

den başka bir şey yoktur…”  Sevük’e 

göre Sarayiçi’ndeki ilk güreş, bu tamta-

kır kasaya az da olsa para koymak, ge-

lir bulmak maksadı düzenlenmişti. Bu 

güreşin sloganı, “milli şerefimizden bir 

cephenin yeniden yaratılması” olarak 

belirlenir ama Kırkpınar’ın adı geçmez. 

1924 yılında gerçekleşen bu güreşlerin 

23 Nisan’da yapılması öngörülmüştür. 

Ancak 23 Nisan; Ramazan ayına denk 

geldiği için güreşler 30 Mayıs’ta yapıl-

mıştı. Sonraki yıllarda aynı alanda sür-

dürülen güreşlerin organizatörlüğünü 

ise Çocuk Esirgeme Kurumu üstlenmiş, 

Kırkpınar adı o yıllardan sonra kulla-

nılır olmuştu. İsmail Habib Sevük’ün 

“Türk Güreşi, Garb Âlemindeki Kasırga” 

adlı kitabında verilen bilgiye göre, Türk 

Ocağı yararına Sarayiçi’nde yapılan ilk 

güreşte başpehlivanlığı Arnavut Benli 

Abdullah kazanmıştı.27

Abdullah Pehlivan’ın güreş hayatı 

1928’e kadar devam etmiştir. Arnavut 

Benli Abdullah Pehlivan artık ülkemizin 

en namlı pehlivanlarından birisi idi. İs-

minin “Arnavut benli” olmasının sebebi 

onun vücudunun arka kürek kemiğinin 

üzerinde bulunan büyükçe siyah ben-

dir. Abdullah Pehlivan muhtarlığının ilk 

yıllarında Gostivarlı Arnavut Mülayim 

Pehlivan, aslı Makedonya’nın Strum-

ca Kasabasından olan 1927 Kırkpınar 

Başpehlivanı Manisalı Rifat (Güreşen) 

Pehlivan ve 1935 ile 1942 yılları ara-

sında tam 8 yıl Kırkpınar başpehlivanı 

olan çırağı Tekirdağlı Hüseyin (Alkaya) 

Pehlivan ile birlikte kendisine bir ekip 

oluşturarak Türkiye’nin çeşitli yerlerin-

deki güreş müsabakalarına katılmıştı. 

Her yıl Kırkpınar dönüşü Atışalanı’nda-

ki Ayazmada Abdullah Pehlivan’a ait 

ağaçların altında 15 gün kamp yapılır, 

yorgunluk atılır ve onlara çok cömert 

olan Abdullah Pehlivan tarafından ku-

zular kesilip, ziyafetler verilirdi. Ayrıca 

aralarında gösteri güreşleri de icra edi-

lirdi. 

Yakınlarının anlattığına göre Abdul-

lah Pehlivan; Selanik’te Mustafa Ke-

mal ile mahalle mektebinde (Hüseyin 

Atakan’a göre Manastır’da Rüştiye’de)

beraber okumuştu. Kendisi tam hafız-

dı. Zaman zaman Kuran-ı Kerim’i ezber-

den okumakta idi. 1930’da Menemen 

olayı sırasında Haznedar Çiftliğinin Sa-

hibi Hüseyin ve Ahmet Merter kardeş-

lerden Hüseyin Merter, bir iftiraya uğ-

ramış ve idam cezasına çarptırılmıştı. 

Bunun üzerine Abdullah Pehlivan’dan 

suçsuz olduğu, dolayısıyla kendisi için 

aracılık yapması istenmiştir. Rivayete 

göre Abdullah Pehlivan da ona yardım-

cı olmak üzere trenle Ankara’ya gitmiş-

ti. Ankara’da mektep arkadaşı Mustafa 

Kemal tarafından çok iyi karşılanmıştı. 

Atışalanı Köyü sakinlerinden Ali Pehlivan
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Onu kabul eden ve isteğini dinleyen 

Mustafa Kemal’in emri ile Hüseyin 

Merter’in durumu yeniden araştırılmış, 

tahkikat sonucu Hüseyin Merter’in 

suçsuzluğu anlaşılmış ve affedilmişti. 

Ancak Mustafa Kemal, getirdiği he-

diyelerin yanlış yorumlanabileceğini, 

rüşvetle afların yapıldığı söylentisi 

çıkabileceğini söyleyerek Abdullah 

Pehlivan’dan bir daha böyle bir iş için 

kendisine gelmemesini, sadece çay ve 

kahve içmek istediği zaman kendisi-

ne teklifsiz gelebileceğini söylemişti. 

Hüseyin Atakan Bey’in iddiasına göre 

yapılan bu iyiliğe karşılık çok mem-

nun kalan Merterler de Atışalanı’na bir 

ilkokul ve onun yanına da bir çeşme 

yaptırmışlardı. Yapılan çeşmeye hayrat 

sahibi olarak “Beykozlu Tahsin Bey’in 

Validesi Zehra Hanım’ın” adı yazılmıştı. 

Ancak bu çeşme yıkılmıştı. Yapılan okul 

ise yenilenmiş olarak Atışalanı İlköğre-

tim adıyla faaliyetini sürdürmektedir. 

Avas Köyü Bakırköy İlçesi Mahmudbey 

Nahiyesine bağlı idi. Mart 1938’de As-

keriyenin Atışalanı Okulu’nun buraya 

gelmesi ile köyün adı Atışalanı olarak 

değişmişti. Köylüler II. Dünya Savaşı 

sırasında çok büyük sıkıntılar yaşamış-

lardı. Kilise’nin üst tarafında bulunan 

Rumlardan kalma bir köşkte köyün 

ilk Türk İlkokulu açılmıştı. Kilise de bir 

süre camii olarak kullanılmıştı. Bu-

günkü Camii’nin olduğu yerde 1947- 

1948’lere kadar ekmek fırını vardı. 

Köyiçi’nde bazı evler askeriye tarafın-

dan silah deposu ve koğuş olarak kul-

lanılmıştı. 1935’te Subaşı soyadını alan 

Abdullah Pehlivan; eski adı Avas olan 

Atışalanı Köyü’nde 1949’da vefat edin-

ceye kadar toplam 25 yıl aralıksız muh-

tarlık yapmıştı. Köyde o yıllarda sadece 

at arabası vardı. Hiç otomobil yoktu. 

Bu yüzden de 1947’de ölen -Abdullah 

Pehlivan’ın teyzesinin oğlu - 170 kilo 

ağırlığındaki Eyüp Pehlivan’ın cenazesi 

Atışalanı Mezarlığına kadar at araba-

sı ile taşınmıştı. Abdullah Pehlivan da 

Atışalanı Mezarlığına defnedilmişti.  

1949’da Abdullah Pehlivan’ın yerine 

Damadı Mustafa Sevinç muhtar olmuş-

tu. O da köyün en zengin muhacirle-

rinden Molla Osman’ın oğlu idi. Molla 

Osman köydeki tek bakkalı işletiyordu. 

Ekmeğin karne ile verildiği günlerdi. 

Köylüler karınlarını doyuracak ekmek 

bulamıyordu. Devlet savaş şartları 

gereği ürünlerin üçte ikisine el koyu-

yordu. Çevredeki tarlalara daha çok 

soğan, bakla, bamya, kavun, karpuz ve 

daha sonraları da ayçiçeği ekiliyordu. 

İstanbul ile irtibat yaya olarak ve hay-

vanlarla sağlanıyordu. Hatta yollar ça-

mur olduğu için Topkapı’nın dışındaki 

çeşmeye kadar yalın ayakla gidiliyor-

du. 1952’lerde köyde yavaş yavaş ilk 

kez özel otomobiller görülmeye baş-

lanmıştı. Bu gün nüfusu 200.000’leri 

bulan Atışalanı’nda1967’ye kadar 

elektrik bile yoktu. 1970’de Varşova adı 

verilen kamyonetler, 1972’de ise hatlı 

minibüsler ilk kez Esenler son durağa 

kadar müşteri taşımaya başlamışlardı. 

Arnavut Benli Abdullah Pehlivan’ın hayat hikayesini 

anlatan Atışalanı Köyü sakinlerinden Hüseyin Atağan.



238

1. İstanbul Belediye Mecmuası, S. 84/12 (Ağustos 1931), s. 459.

2. BCA, 30..11.1.0/350.49.4, 28.11.1969/7816

3. Cumhuriyet Gazetesi, 12 Mart 1978

4. Murat Güvenç, “Atış Alanı”, DBİA, C.I, s. 401.

5. Güvenç, s. 401.

6. Cumhuriyet Gazetesi, 6 Şubat 1992, s. 1

7. http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?nufus80db2=&ENVID=nufu

s80db2Env&report=nfs65_idari_yapi.RDF&p_il1=34&p_yil=1965&p_

il1=34&desformat=html

8. http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?nufus80db2=&ENVID=nufu

s80db2Env&report=nfs80_idari_yapi.RDF&p_il1=34&p_yil=1970&p_

il1=34&desformat=html

9. Sedat Avcı, “Esenler”, DBİA, C.III, s. 200.

10. 22 Şubat 1939, Vakıt, s.2.

11. Kurtoğlu, A., “Toprak Yoldan Asfalta Bir Ulaşım Hikâyesi”, Bayrampaşa 

Kent Rehberi, Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul Mart 2011, s.95-96.

12. 29 Ekim 1948, Akşam Gazetesi, S:10793.

13. Otobüs, Troleybüs, Tren ve Vapur Hatları, İstanbul Şehir Rehberi, İstan-

bul Belediyesi 1971, ek pafta: 1-43.

14. İETT Otobüs, Troleybüs, Tünel Hatları Planı, İETT Matbaası, İstanbul 13 

Haziran 1975.

15. Milliyet, 10 Şubat 1981, s.6.

DİPNOTLARDİPNOTLAR

Cumhuriyet Devrinde Esenler
I.Bölüm IV.Bölüm 



239

16. İETT Toplu Taşıma Planı, İETT Matbası, İstanbul 1982.

17. Milliyet, 2 Mayıs 1983, s.11.

18. Milliyet, 18 Şubat 1986, s.14.

19. Milliyet, 15 01 1989, s.3.

20. Milliyet, 11 Mart 1989, s.15.

21. wowTURKEY Ulaşım Forumları, http://wowturkey.com/forum/viewto-

pic.php?p=163442#163442

22. C.F. Shorter-M. Miraslow, Türkiye’de Nüfus Artışı (1935-1975) Doğur-

ganlık ve Ölümlülük Eğilimleri, Ankara 1984

23. A. İçduygu-İ.Sirkeci-İ. Aydıngül, Türkiye’de İç Göç, İstanbul 1998

24. Ayça Kurtoğlu , « Mekansal Bir Olgu Olarak Hemşehrilik ve Bir Hemşeh-

rilik Mekanı Olarak Dernekler », European Journal of Turkish Studies 

[Online], 2 | 2005, Online since 23 juillet 2009, Connection on 17 mai 

2012. URL : http://ejts.revues.org/index375.html

25. Bu konuda bilgi veren, ailesi Abdullah Pehlivan’ın köyü olan Selanik 

Kılkış Kazası Armutçu Köyünden olup, Abdullah Pehlivanın kayınının 

oğlu olan 1938 Atışalanı doğumlu Hüseyin Atakan’a çok teşekkür 

ederiz. Ayrıca Abdullah Pehlivan’ın torunlarından Veli Subaşı Bey’e de 

verdiği belge, fotoğraf ve bilgilerden dolayı teşekkürlerimizi bildiririz. 

26. Ahmet Uçar, “Şeytan Adasındaki Türk Kelebek”; Atlas Tarih, 2011/5, s. 

92- 101

27. www.edirnehaber.org/yazar



240

I.Bölüm V.Bölüm 
Esenler Belediyesi ve Esenler’de İlkler



241

Esenler Belediyesi ve Esenler’de İlkler
a) Esenler İlçesinin İlk Belediye Başkanı Mehmet Öcalan ve Esenler’in İlkleri

b) Esenlerin Mahalleleri ve Meydanları

c) Esenlerin Modernleşmesi İçin Yapılanlar



242

A) ESENLER İLÇESİNİN İLK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET 

ÖCALAN İLE ESENLER'İN İLKLERİ

Uzun süre Esenler'de belediye başkanlığı yaptınız. Bu mü-

nasebetle sizin vereceğiniz bilgiler bizim için çok mühim. 

Öncelikle kendinizden, ailenizden ve İstanbul'a geliş ma-

ceranızdan biraz bahseder misiniz? 

1953 Erzincan'da dünyaya geldim. Dedem 1930'larda 

İstanbul'a gelmiş.  Aİlemiz köklü ve kültürlü bir ailedir. Aile 

içerisinde gazilerimiz bulunmaktadır. Erzincan'da tarlalar ai-

leyi geçindirmeye yetmeyince sıkıntı olmaya ve yeni yollar 

aranmaya başlanıyor. Bu sırada dedem evlendikten sonra bir 

arkadaşının düğününe gitmek istiyor. Fakat giyecek elbisesi 

yok. Bu durumu gören bir arkadaşı diyor ki ben sana elbise ve-

ririm. Önce tereddüt ediyor dedem, sonra arkadaşı ısrar edin-

ce kabul ediyor.  Arkadaşı dedeme elbiseyi veriyor fakat  tam 

ayrılacakları zaman  arkadaşı diyor ki ben vazgeçtim, elbisemi 

geri ver. O da bu duruma çok kızıyıor ve çıkınını alıp İstanbul'a 

gitmek için yola çıkıyor. Giresun'a geliyor orda Gülcemal ge-

misine biniyor. Zonguldak'a geliyor orda da kömür mavnala-

rında hamallık yapıyor. Sonra İstanbul Kuruçeşme'ye geliyor 

orada da hamallık yapıyor. Tabii bu iş sahası çok zorlu bir alan. 

Dedem beline kadar su içine girmek zorunda kaldıklarını söy-

lerdi. TATKO, Goodyear'ın eski sahibi, DOÇ, DESOTO, FARGO'yu 

türkiyeye getirenlerden Galatasaray'ın eski yöneticilerinden 

Alp Yalman'ın sevgisini kazanıyor. Dedem, çok güçlü kuvvetli 

bir insandı. Sırtında büyük bir bant vardı morarmış şekilde. Bu 

iz semerin iziymiş. Tophane tarafında hamallık yaparmış. 250 

kg'lik gemi çarklarını sırtında taşırmış. Kılıç Ali Paşa Camiinin 

orda yanlış bir adım attığı için karpuz kabuğuna basmış, dişli 

sırtından düşerken elinin derisini sıyırmış. 

Tabi dedem nevişahsına münhasır bir adamdı. Galata köpü-

rüsünde Uzun Ömer'in ayakkabı yaptırdığı yerde ayakkabısını 

yaptırdı. Şimşir ağacı çivili kösele ayakkabı yaptırırdı. Ayakka-

bıdan cırt cırt ses çıkardı. Patronları istermiş ayakkabılarını. Elit 

bir ayakkabı imiş bunlar. 

Dedemin Atatürk’le de bir hatırası var. Taksimdeki Gezi parkı-

nın orda TATKO vardı. Dedem, 1930'larda TATKO da çalıştığı za-

manlarda muşamba taşırken Atatürk gelmiş fabrikaya. Dede-

mi yük taşırken görünce, "Yiğit türk genci hiç bir yükün altında 

kalmaz" diye meth etmiş..

Bu sırada dedem köye dönme planları yapsa da babam 

İstanbul'dan ayrılmak istemiyor.  Dedem de diyor ki; mal mülk 

var, tarla bahçe var, bunlara kim bakacak? Tüm ısrarına rağ-

men  babam gitmek sitemiyor. Bunun üzerine dedem babamı 

İstanbul'da bırakarak köye geri dönüyor. Arada sırada geliyor 

İstanbul'a.  Babam köye gitmeyince bütün aile köyden geliyor 

K. Ayasofya'da ahşap bir binaya yerleşiyor.  Tabii burada herke-

sin mutfağı yok. Ortak bir alanda yemek yapılırdı. Biraz sıkıntı 

olsa da çok güzel komşuluk münasebetleri vardı.

Esenler'e gelişiniz nasıl oluyor? Esenler'deki çocukluğunuz 

ile ilgili aklınızda kalan hatıralar nelerdir?

Esenler maceramız Çiftehavuzlar’dan bir arsa almamızla başlı-

yor. Tabii arsa alınca hemen gelmiyoruz Esenler'e. Ben o sıralar-

da, 1959'larda Kadırga İlk Okulu’na kaydoldum. Aslında baba 

tarafımın kökü İstanbul. Babaannemin annesi İstanbul konak-

larından Erzincan'a gelin olarak gitmiş.

Esenlerde o sıralarda arsa satışı yapılıyordu. Buradan bir arsa 

alarak ev yaptık. İmkânımıza göre, kapalıçarşıdaki işimize de 

kısmen yakındı.  Kapalışarşı’dan Topkapı'ya, Topkapı'dan Gün-

gören Kaptıkaçtılarıyla Esenler fırının önüne gelinirdi. Oradan 

Çiftehavuzlar’a doğru yürürdük. 1960'larda Menderes idam 

edildiğinde biz Çiftehavuzlar’da idik. Top oynardık, top kaçsa 

dereye kadar inerdik. Uçurtma uçururduk. Esenlerde Namık 

Kemal Mahallesi'nde bir sinema vardı, Şahin Sineması.  O sine-

ma pek dolmazdı, yani  nüfus çok azdı. 

Evimizin önünde bahçe vardı.  Bölge su açısından çok zor du-

rumdaydı. 65 metre kazılsa da suyu kireçli çıkıyordu. Mahalle 

yeni kurulmuştu. Çiftehavuzlar'a bu adın verilmesinin sebebi  

şu: Askeriye vardı yukarıda.  Otağ-ı Hümayun var, sarnıçlardan 



243

Atışalanı’na elektriğin ilk geldiği yıllar, 1968.
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yararlanılarak onun alt kısmında çevre yolunun şimdi geçtiği 

yerde çamaşırhanesi vardı askeriyenin. Askerlerin çamaşırları 

yıkanırdı. 

Ben başkanken sarnıçları kontrol ettirdim. Esenler’in su sıkın-

tısını nasıl gideririz diye. Halkalı sularının bir devamı olan bu 

sarnıçları kontrol ettirdim. İski'den eleman getirttim. O devir-

de bile sarnıçlara su damlıyordu. Ama kanalizasyon karıştığı 

için o suları kullanmak mümkün olmadı.

Kadırga'dan Maltepe Ali Ülker İlkokuluna geldim. Oraya gi-

debilmek için Çiftehavuzlar Mahallesinden kalkar, Bayram-

paşa vergi dairesinin oraya kadar yürürdük. Karda kışta, tek 

başımıza gidemezdik. Tipide yolumuzu kaybederiz diye, iki-

üç kişi giderdik. O zaman en fazla on kişi bu okula giderdi. 

Atışalanı'nda bir okul vardı, dolayısıyla oradan gelen olmaz-

dı. Esenler merkezde Hasip Dinçsoy'un olduğu yerde Esenler 

İlkokulu vardı. Bizim Çiftehavuzlarda okul yoktu, o yüzden 

giderdik. Ayrıca Esenler'deki okul, eğitim kalitesi açısından 

vasattı. Bizim gittiğimiz okul ise çok iyiydi. Hayrünnisa Tunç 

adlı öğretmenimiz vardı. Allah rahmet eylesin eğer öldüyse. 

Çok güzel yazı yazmayı öğretmişti bize.

Turgut 
Reis 

Mahallesi 
sakinleri.
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Eğitiminize daha sonra nerede devam ettiniz? 

Ondan sonra bizi Fatih İmam Hatip Okulu'na kaydettirdiler. 

Esenlerden Maltepe'ye yürüyorduk; oradan vasıta olarak ne 

bulursak, kamyon, kamyonet vs, otostop yapardık. Vatandaş 

da alırdı bizi. Aksaray'a giderdik. Ordan da Draman otobüsüyle 

okula geçerdik. Ömrümüz gidiş- gelişte geçti. Çok zor oluyor-

du, ben bir sene kaybettim öyle. Sonra ailem benim okuyaca-

ğım kanaatine varınca biz Çiftehavuzlardaki evimizi bıraktık. 

Şehremini'nde başka bir evimiz vardı. Tek katlı bir Osmanlı 

eviydi. Kapıdan girince ağaçlar karşılardı. Asmalarımız vardı, 

bu ağaçlarda renkli renkli ampüller asılırdı. Dut ağaçlarımız 

vardı. Trabzon hurması vardı. Kayısılar, güller, hanımelleri, orta-

da bir küçük havuz vardı. Anlayacağınız çok güzel bir evdi.  Aile 

genişleyince Cerrah Mehmed Paşa Camii’nin orda bir konak 

vardı, oraya taşındık. Bu konak yıkılmış yerine bir apartman 

yapılmıştı. Tam manasıyla bir katliamdı bu. O zamanlar aparta-

manda oturmak sanki bir ayrıcalıktı. 

Maddi durumumuz iyiydi.  İşte bu evde otururken 72-73'te 

İmam Hatip'i bitirdim. 74'ten sonra İstanbul Yüksek İslam 

Enstitüsü'ne gitmek istiyordum.

Bu arada, Esenlerle alakanız devam ediyor mu?

Tabî,  Esenlerle ilişkimiz devam ediyor. İş yerimiz Esenler mer-

kezde. Babam mobilya mağazamızı Dedeoğlu Dispanseri var 

şimdi. Onun alt kısmında Hacı Gülince'nin binasının altında 

açmıştı. Babam Çiftehavuzlar’dan Esenler'e geliyor. Esenler'de 

mağazada ürünleri düzenliyor. Sonra Kapalıçarşı'ya gidiyor, 

atölyede çalışıyor. İşleri organize ediyor, sonra tekrar mağa-

zaya gidiyor. Tabii o zamanlar vasıta pek yok. Esenler'de 1949 

model dolmuşu olan 3-4 kişi vardı. 

Ben bu arada İslam Enstitüsü'nde eğitimime başladım. Baba-

mın açtığı mağaza Esenler'deki ilk derli toplu mağazadır. Adı 

Gül Mobilya idi. Singer, Profilo  bayiliklerini almıştık. Muammer 

Kaba diye bir Karadenizli vatandaşımız, Arçelik- Beko bayiliğini 

almıştı. Aygaz tüpleri yeni çıkmıştı, onlardan satıyordu. "Binbir 

Çeşit Kırtasiye" nin eski sahibi onun kalfasıydı. Çebi sülalesin-

den biriydi. 

Ticaretle alakanız ne zaman başladı?

Biz  hiç boş durmazdık. Kışın okulda, yazın camide olurduk. 

Birgün isyan ettim. “Camiye ders almaya gitmeyecem” dedim. 

15-16 yaşlarındaydım. “Mobilyacılık yapacağım” dedim. Ger-

çekten de işi öğrendim.  Sonra babama gizlice şöyle diyorlardı, 

"Bu adamı ezin, paranın tadını alırsa okumaz". Sonradan ba-

bam başka işlere girmeye başladı.  Arsa alım satımı vs.  Ben 18 

yaşlarındayken, 1972'de Bağkur çıktığında mobilyacılığı benim 

üzerime yaptı.  Mağazada çalışmaya başladım. İşleri organize 

ediyordum . 

Esenler’in esnafından, sosyal hayatından, Esenler’in ilkle-

rinden de bahsedelim:

O zamanlar Esenler'de bir tek fırın vardı, benim bildiğim. ALi Er-

doğanların fırını. Yeri de şimdiki "Erdoğanlar Pastahanesi'nin" 

olduğu yerdi. Hüsnü Erdoğan diye bir amcamız fırıncılık yapar-

dı. Onun üstünde " Kale Sineması " vardı.  Akşamları meydanda 

olan kimseler Kale  Sineması'na gelirdi. 

İnsanlar birbirine çok güvenirdi. Mustafa Kaptan diye Trabzon'lu 

bir amcamız vardı. Mustafa Güldal. O sefere gidince, eşi Emine 

hanım rahmetli gelirdi mobilyacıya. Mobilya alırdı. Ona bir rad-

yo vermiştik.  Birgün geldi "evladım bu radyo türkü söylemi-

yor" dedi. Ben de "türkü saatinde açarsan söyler"dedim. "Yoo, 

komşularınki söylüyor benimki söylemiyor" dedi. Beklettik, 

çaldı sonra. "O zaman bizim evde söylemiyor" dedi."Tamir edin 

bunu" dedi. Çok dürüst bir kadındı. Allah rahmet eylesin.
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Hastahane diye bir şey yoktu. Ebe vardı. İsmini hatırlamıyorum. 

Eski benzinliğin orda Gürseslerin binasında otururdu. Çok zayıf 

bir kocası vardı. Onun sepetli bir motorsikleti vardı. Onla gi-

dip gelirlerdi. Eczane olarak Şaban diye birisinin dükkânı var-

dı. Muammer Kaban'ın dükkânının yanındaki yerde.  Karakol 

olarak, Jandarma Karakolu vardı. Muhtar, Hüseyin Gürses amca 

idi. 1967 senesinde Esenler'e elektrik geldi. Ama elektrik gel-

meden önce tek lüks yakılan dükkân bizim mağaza idi. Lüküs 

görmek için taa Atışalanın'dan dükkâna gelirlerdi. 300 mumluk 

bir lükstü. Her yeri aydınlatıyordu.  Bir süre sonra düğünleri için 

bizden istemeye başladılar. Meydanı aydınlatmak için. Düğün-

ler salon olmadığı için meydanlarda olurdu o zamanlar.

Lokanta olarak bir yer hatırlıyorum Çetin Gürses'lerin orada 

yapılmıştı. Bakkaç dediğimiz bir adam vardı, onun meyhanesi 

vardı. Seyyar Köfteciler vardı. Emin Pehlivan, sonradan köfte-

cilik yapmaya başlamıştı. Terzilerden Mehmet  Güleryüz abi 

vardı. Ismarlama elbise dikerdi. Rahmetli oldu. Turgut Kara'nın 

kardeşi İbrahim Kara Esenler’in ilk yorgancılarındandır.

Çok eskiden Taşocağı Caddesinde Turgut Reis Camii'nin orda, 

Giyimkentin altında, Tekstil kentin berisinde viyadüğün orda 

taş ocakları vardı. Dinamitler patlatılırdı biz duyardık.

1967 senesinde Demirel geldi; su terazisinin açılışını yapmak 

için. Davul zurna ile. Pazar olarak da, Merkez Camii ile bugünkü 

kütüphanenin arasında daracık bir alanda pazar kurulurdu. 

Çamoluk Otomotiv'in olduğu yerde domuz mandıraları vardı. 

Üçyüzlü'de Menderes İÖO'nun alt kısmında tuğla harmanı var-

dı. Tuğlacı Yusuf Amca vardı

Kapalı Sinema olarak da bugünkü kütüphane binası kullanılır-

dı. Sabahattin Karaman diye Giresunlu bir abimiz işletirdi. 2-3 

film oynatılırdı. Film şeridisık sık kopardı, millet bağırırdı "ma-

kiniiisst" diye.

Orası kilise diye biliniyor ama biz yaptırdığımız kazılarda ora-

nın kilise olduğuna dair bir emereye rastlamamıştık. Anıtlar ku-

rulundan gelen arkadaşlar buranın kilise olması için kıblesinin 

Kudüs'e dönük olması gerektiğini söylediler. Bu muhtemelen 

zengin bir adamın kullandığı ambar gibi bir yerdi. Patrikha-

neye sormuştuk, “kayıtlarımızda böyle bir yer yok” diyorlardı. 

Hakeza Atışalanında kilise olarak bilinen yapının da temel ka-

zısından bir şey çıkmadı. Kütüphanenin yanındaki çeşmeyi 

toprak altından ben çıkarttım. Tarihi eser olmasından dolayı 

çevresini açtırdım.Kültür merkezinin ordaki çeşmenin düzen-

lenmesinde şikayet ettiler beni. İçişleri bakanlığına ifade ver-

dim. O dönemde böyle tuhaf şeyler de olmuştu.

Esenler'de o devrin en köklü aileleri kimlerdi?

Önemli aileler olarak, Gürsesler vardı, Hoşmenler vardı. 

Bunlar göçmen ailelerdi.  Anadolu'dan biz geldikten sonra 

Kemahlılar bir site kurmuşlardı çok seneler sonra. Esenlere 

Anadolu'dan ilk gelenlerden Karadenizliler vardı. Fatih Ma-

hallesi,  Üçyüzlü tarafına yerleşmişlerdi. 1980 öncesi Kasta-

monulular geldi.  Havaalanı mahallesi, Birlik Mahallesi, Kazım 

Karabekir Mahallesi’nde Kastamonulular yerleşmişti ve ağır-

lıklı olarak hastahanelerde çalışırlardı. Hastabakıcı, temizlik-

çi olarak.  1980'den sonra Özal devrinde Malatyalılar geldi. 

Siirt'ten terör dolayısıyla gelenler oldu. Sürekli göç alan bir 

yerdi Esenler. Ben başkan olduğumda nüfus  272 bin civarın-

daydı.

Biraz da Esenler’in siyasi geçmişinden bahsedelim. Hangi 

belediye başkanları vardı? Bunlar Esenler'de neler yaptı-

lar?

Esenler, 1967'den sonra Belde belediyesi oldu. 1969'da 

Bayrampaşa'da, eski adıyla Sağmalcılar'da, Kolera salgını 

olunca, salgın Esenlerde olmamasına rağmen o zamanki baş-

kan Nadir Bayır bizim burda da var, diye sansasyonel haber-

ler çıkardı. Devletten para alabilmek için. İkinci devre başkan 

Mustafa Yumak oldu. Ondan sonra bir ara devrede Mustafa 



247

Necati İşel vazife yaptı. Ondan sonra Çetin Aksoy 1980 ihti-

laline kadar bulundu. 1980 İhtilali olunca Esenler Bakırköy'e 

bağlandı. Bundan sonra Es enler'e hizmet gelmedi. Daha sonra 

Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Bakırköy'den ayrıldı. Bu sıra-

da ben de siyasete atılmıştım. Güngören İlçe başkanıydım. 1 

Kasım 1992 seçimlerine girmiştik. Sonra  1994’de Esenler ilçe 

oldu Ben de Esenler'in ilk başkanı oldum.

Esenlerin kaymakamları kimlerdi?

İdari olarak çok az bir süre Güngören'e bağlı olarak çalıştık. Ben 

o zamanlar ilçe başkanıydım Güngören'de. Rumi Yıldız diye bir 

kaymakam Esenler'e de vekalet ediyordu. Daha sonra Tevfik 

Karabalık adında iyi bir kaymakam gelmişti. Daha sonra da Ali 

Gün Bey geldi. Sonra Sabahattin Yücel, Mustafa Canarslan, Na-

zım Madenoğlu geldi.

Emniyet teşkilatından da bahseder misiniz?

Esenler'de Emniyet Müdürleri çok sık değişti. Çoğunun adını bu 

yüzden hatırlayamam. 1980 öncesi Adalet Partisi devrin yapılan 

belediye binasının, alt tarafı iş yeriydi. Tansaş diye belediyeye 

bağlı tanzim satış firması vardı ve sürekli zarar ediyordu. Bir ta-

rafında Ticaret, bir tarafında Halk Bankası vardı. Belediye başkanı 

olunca bankaları çıkardım burdan. Orta kısmı da karakol olarak 

Tansaş'ın yerine gelmişti. Orayı düzenledik. Merkezde belediye 

binası yıkılana kadar orası karakol olarak kaldı.Beldeden beledi-

yeye kadar jandarma vardı. Jandarma Karakol komutanı  olarak 

Şaban adında bir Başçavuşumuz vardı. Hâlâ yaşıyor. 

Esenler yeni ilçe belediyesi olduğu için bazı meselelerle 

karşılaşmış olmalısınız. Biraz bunlardan bahseder misiniz?

Beldiye olmak çok zor oldu. Bir ben vardım, bir de meclis üye-
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ADI SOYADI   GÖREV YAPTIĞI TARİHLER  ŞİMDİKİ GÖREV YERİ

Tevfik KARABALIK  06.08.1994 - 18.09.1999   Emekli  

Ali GÜN    18.09.1999 – 18.11.2002   Emekli   

Sabahattin YÜCEL  22.11.2002 - 18.10.2007       Bursa Vali Yardımcısı

Mustafa CANARSLAN  02.11.2007 - 16.08.2008    Gaziantep Vali Yardımcısı

Nazım MADENOĞLU  06.10.2008 - ?    Devam Ediyor.

ESENLER’DE GÖREV YAPAN KAYMAKAMLAR

TEVFİK KARABALIK

Tevfik KARABALIK 1946 yılında Ankara Ayaşta doğdu. Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tevfik KARABA-

LIK değişik il ve ilçelerde Vali Yardımcılığı ve Kaymakamlık gö-

revlerinde bulundu. 

Trabzon ili Akçaabat Kaymakamı iken 06.08.1994 tarihinde 

Kaymakamlığımıza atanan Tevfik KARABALIK evli ve iki çocuk 

babasıdır. Tevfik KARABALIK emekliye ayrılmış bulunmaktadır.

ALİ GÜN

Ali GÜN 1948 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Si-

yasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Ali GÜN değişik il ve 

ilçelerde Vali Yardımcılığı ve Kaymakamlık görevlerinde bulun-

du. 

19.08.1999 tarihinde Sincan Kaymakamı iken Kaymakamlığı-

mıza atanan Ali GÜN evli ve 2 çocuk babasıdır. Ali GÜN emekli-

ye ayrılmış bulunmaktadır.

SABAHATTİN YÜCEL

Sabahattin YÜCEL 1951 yılında Tokat’ta doğdu. Ankara Üni-

versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Sabahattin 

YÜCEL değişik il ve ilçelerde Vali Yardımcılığı ve Kaymakamlık 

görevlerinde bulundu. Sabahattin YÜCEL Samsun Vali Yardım-

cısı iken 18.09.2002 tarihinde Esenler Kaymakamlığına atandı.

18.09.2002 - 28.09.2007 tarihleri arasında 5 yıl Esenler Kayma-

kamlığı görevini yürüttü. 28.09.2007 tarihinde Bursa Vali Yar-

dımcılığına atanan Sabahattin YÜCEL evli ve iki çocuk baba-

sıdır.

MUSTAFA CANARSLAN

1960 yılında Kilis iline bağlı Polatbey köyünde doğmuştur. Po-

latbey Köyü İlkokulu'nda eğitimine başlayan Canarslan Gazia-

nep İ.H.L. Ortaokulu'nu, Gaziantep Lisesini ve İstanbul Üniver-

sitesi Hukuk fakültesini bitirmiştir.

1984 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak memuriyet 

hayatına başlayan Canarslan, değişik il ve ilçelerde Vali Yardım-

cılığı ve Kaymakamlık görevlerini yürüten Mustafa CANARS-

LAN 02.11.2007 - 16.08.2008 tarihlerinde Esenler’de görev 

yapmıştır.

15.12.2009 tarihinden itibaren de Gaziantep Vali Yardımcılığı 

görevini yürütmekte olan Canarslan, evli ve üç çocuk babasıdır. 

NAZIM MADENOĞLU

Balıkesir - Ayvalık Kaymakamı iken, İçişleri Bakanlığının Müş-

terek Kararnamesi ile Esenler Kaymakamlığına atanan Nazım 

MADENOĞLU 06 Ekim 2008 Pazartesi günü Esenler`deki göre-

vine başladı. 

Nazım MADENOĞLU, 1953 Kastamonu-Taşköprü`de doğdu. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun ola-

rak, 1977 yılından itibaren Banka Teftiş Kurulu`nda Müfettiş 

Yardımcısı ve Müfettiş olarak görev yaptı. 1981 yılından itiba-

ren sırasıyla Çorum-Bayat, Van-Çatak, Mardin-Derik, Konya-

Kulu, Samsun-Havza, Bursa-Gürsu İlçelerinde Kaymakamlık, 

ardından Samsun`da Vali Yardımcılığı görevinde bulunduktan 

sonra 2004 yılında Balıkesir-Ayvalık İlçesi Kaymakamlığına 

atandı. Son olarak 2008 Ağustos ayında Esenler Kaymakamlı-

ğına atanan Nazım MADENOĞLU evli ve 2 çocuk babası olup, 

iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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Cumhuriyet 
Bayramı kutla-
maları sağdan 
sola, Atışalanı 
Okulu Müdürü 
Kenan Öner 
Nalbantoğlu, 
Öğretmen Meh-
met Akpınar, Ka-
rakol Başçavuşu 
Üzeyir Yıldırım, 
Köy Muhtarı Ali 
Halibiş.

Atışalanı’na 
elektriğin ilk 
geldiği yıl, 
1968.
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Halit Kıymaz, 
Atışalanı’na 

gelen ilk 
kamyonun 

başında.
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leri. Hiçbir şeyimiz yoktu. Binamız yoktu. Girdiğimiz binanın ça-

tısı akardı. Kanalizasyonlar açıktan akardı. Yollar çamur. Hatta 

insanlar Üçyüzlü'den Fatih Mahallesi’ne geldikleri zaman yeni 

ayakkabıları çamura batmasın diye çizmeyle gelirlerdi. Son-

ra benim dükkâna çizmelerini bırakırlardı, işlerine giderlerdi. 

Dönüşte çizmeleri benim orda giyerler diğer ayakkabıları çı-

karırlardı.

Esenler kaçak inşaat alanıydı o yıllarda. Sular akmaz, çamur-

dan yürünmez. Ama ne büyük problemimiz kaçak inşaatlardı. 

Bütün müteahhitleri topladım. Onları uyardım bundan sonra 

kimse bu işle girişmeyecek diye. İmarlı inşaatlar yapacaksınız 

diye sıkı bir şekilde uyardım. Herkes ruhsatlı bina yapacak diye 

tenbihledim. Bir imar planı yaptık, 3 katları beşe çıkardık.  Kaçak 

inşaat yapılmasın diye. Buna rağmen kaçak inşaat yapmaya ça-

lışanlar vardı. En büyük mücadelemiz bunlarla oldu. Personel 

bizim aldığımız personel değildi. Kimseyi tanımıyorduk. Yapıyı 

bilmiyorduk. Bir de muhalefet partisinin belediye başkanı ol-

duğumuz için sürekli şikâyet ederlerdi bizi. İş yaptırmamaya 

çalışırlardı. Sürekli müfettiş gelirdi. Personelle uğraşırdık. Ama 

bunlara rağmen bir sene içerisinde Esenler'de çamuru kestik. 

Okulların bahçelerine asfalt yaptık. Beton döktük. Çok çileli 

günler çektik.  En kötüsü de kaçak cami yapmışlar vatandaşın 

arsasına. Onu yıkmak zorunda kaldık. Millet üzerimize yürüdü. 

Kolay gelmedik bugünlere.

Ulaşım ağırlıklı olarak otobüslerle yapılıyordu. Topkapı-Esenler 

minibüsleri/kaptıkaçtılarıyla yapılıyordu. Kamyonetin arkasına 

tahtalar konurdu. Orada otururdu insanlar. Kaptıkaçtılar yakla-

şık 1980'lere kadar kullanıldı. Sonra da Beyazıd- Esenler mini-

büs hattı açıldı. Toplum polisinin ordan geliyordu.  Daha sonra 

onlar yanlış hatırlamıyorsam Sözen devrinde kaldırıldı. Sonra 

Topkapı'dan itibaren buraya gelmeye başladı. Belediye oto-

büsleri eskiden beri vardı. Ama ilk kuruluş tarihihini hatırlamı-

yorum.  32 numara Bayrampaşa'ya 33 numara Esenler’e gelirdi. 

Esenler'deki insanlar o zaman nerelerde çalışırdı?

Esenlerdeki insanlardan bazıları Merbolin boya fabrikasında 

çalışırdı. Servisleri vardı onların. Sonra Cızlavet diye bir lastik 

ayakkabı fabrikası vardı Bayrampaşa'da, orada da çalışanlar 

vardı. Samurtaş yangın söndürme, oksijen tüpleri yapan bir 

işletmede çalışanlar vardı. Esenler’de fabrika yoktu. Çok çok 

sonraları Ceyo, Abbate, Devran Motor kuruldu işletme olarak.

Tetikli ailesinin semtpazarındaki karabiber tezgahı 1960’lı yıllar.
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Atışalanı 
Köy 

Muhtarı 
Ali Halibiş, 
Jandarma 

Karakolu 
önünde 
1980’li 

yıllar.



253

Bu kadar süre hem idareci olarak hem de bir va-

tandaş olarak Esenler'de yaşadınız. İlçenin ilginç 

tipleri var mıydı, başınızdan enteresan olaylar 

geçti mi?

İlginç tipler vardı Esenler'de. Mesela at kesen "Atçı İr-

fan" diye biri vardı. Bu çok enteresan biri idi. Birgün 

Berber Muzaffer abinin orda tıraş oluyordum.  Bu 

adam çok serkeş bir hayat yaşardı. Boşda gezen bir 

at gördümü kurtuluşu yoktu onun. Belalı bir adam-

dı. Yürürken normal insanlar gibi yürüyemezdi. Diz-

lerine kadar fıtığı vardı. Çok hastaydı. Ameliyat oldu 

sonra. Ama kafayı çekmeye devam ediyordu. Birgün 

berberdeyken bu çıkageldi "Evladım, başkanım" diye 

elimi öpmeye çalıştı. Hayırdır dedim ben de.  "Bu gece 

rüyama girdin sen. İrfan abi yeter artık bu hayvanları 

kesme" dedin. "Bak ölüp gideceksin şu içkiyi de bırak" 

dedin. "Hemen kalktım, bir içki vardı, onu lavaboya 

döktüm. tövbe ettim artık" dedi. Bu adam sonra ölene 

kadar içki içmedi.

 

Esenler'deki tarihi eserlerden kısmen bahsetmiş-

tik, biraz daha bilgi verir misiniz bu yapılarla ilgili?

Esenler malum, Halkalı Suyolları üzerinde bir bölgedir. 

Bu sebeple Su terazileri var, askeri alan içinde de vardı.

 Tulumba mevkiinde şu anda ikisi de faal. Biri Atışalanı 

ilköğretiminin köşesinde su sarnıcı vardı. Ben oraya bir 

çeşme yaptırmıştım. Sonradan onu kırıp döktüler. Bir 

de Abbate'nin orda park var. Zübeyr Camii var. Orada,  

köşede, su sarnıcı vardı. Mermerlerle ben orayı dü-

zenledim.  Ordaki suyu arkadan caminin tuvaletlerine 

vermiştim. Bir ayazma da, Ayazma dediğimiz mevkide 

bir binaın altında bulunmaktaydı. Davutpaşa Cadde-

sinin sonuna kadar gittiğinizde, sağa döndünüzde,  

Yeşil Camii’nin köşesinde bulunuyordu.  Aydın Oto 

Yıkamacı bu ayazmayı kullanıyordu. Toprağın altında 

tünel olarak Davutpaşa Kışlasına kadar gidiyor. Buna 

Litros Ayazması da denilir. Mevkii de Ayazma olarak 

bilinir.

Esenler mevkiinde üç dere vardı:  1-Cincin Deresi (üze-

rinde bir taş köprü vardı.) 2-Ayvalıdere 3- Kurudere

Atışalanı 1967'de köydü. Esenler beldeydi. 1980'de 

Atışalanı BAkırköy’le beraber bir mahalle oldu.

Atışalanı köprüsü yani TEM'den geçen karayolları 

köprüsü, 1980'de yapıldı. İhtilal olduğunda inşaat ha-

lindeydi. Köprünün geçtiği yer tarlaydı.
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Esenler’in ilk 
sakinlerinden 

bir grup 
1960’lı yıllar.
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B) ESENLER’İN MAHALLELERİ VE 

MEYDANLARI

Kuzeybatısında Başakşehir, kuzeydo-

ğusunda Sultangazi, doğusunda Bay-

rampaşa batısında Bağcılar, güneyinde 

Güngören ilçeleri olup, bunlardan başka 

Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ile de sı-

nırları kesişen bir ilçedir. İlçenin 16 ma-

hallesi olup bunlar: Birlik, Çiftehavuzlar, 

Davutpaşa, Fatih, Fevziçakmak, Havaa-

lanı, Kazımkarabekir, Kemer, Menderes, 

Mimarsinan, Namıkkemal,  Nenehatun, 

Oruçreis, Tuna (Karabayır), Turgutreis, 

Yavuzselim Mahalleleridir. Daha önce 

ilçe sınırları içerisinde olan Başakşehir 

Mahallesi ve Sultangazi'ye bağlanan Ha-

bipler Mahallesi bugün Esenler'e bağlı 

mahalleler olmaktan çıkmıştır.

Esenler'de birçok meşhur kişinin de kal-

dığı mühim bir cezaevi de bulunmakta-

dır.  Halk arasında Metris Cezaevi olarak 

bilinen Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu , Milli Savunma Bakanlığı 

tarafından 17.04.1981 tarihinde hizmete 

açılmış olup;  sıkı yönetim devrinde Met-

ris Askeri Cezaevi olarak kullanılmakta 

iken 01.08.1988 Tarihinde Adalet Bakan-

lığına devredilmiştir. Bu tarihten itibaren 

Bakırköy Adliyesine bağlı " Metris Kapalı 

Cezaevi " olarak hizmet vermeye başla-

mıştır.

18.03.2007 tarihinde hizmete giren Met-

ris 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuru-

muna aynı ay içerisinde kapatılan Met-

ris H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

bulunan tutuklu ve hükümlüler buraya 

nakledilerek faaliyete devam edilmiştir. 

Kurum  bünyesinde 31.05.2008 tarihin-

de Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

kurumu hizmete girmiştir.

Metris 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İn-

faz Kurumu Eskiedirne asfaltı üzerinde 

olup İstanbul ili Esenler ilçesi Havaalanı 

mahallesinde 50.000 metre kare üzeri-

ne kurulmuş, kurum binalarının oturma 

alanı 32.000 metre karedir. Cezaevi,  T1 

ve T2 olmak üzere 2 ayrı kısımdan oluş-

maktadır.

Köyiçi Camii önünde Esenler’in ilk sakinlerinden bir hatıra.
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Atışalanı 
Köyiçi 
sakinleri.

Atışalanı 
Köyü sakinleri 
öküzlerle 
tarla sürerken, 
1950’ler.
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1970’li 

yıllar. 



259

İlçenin en mühimmeydanı Dörtyol 

Meydanı'dır. İlçenin kalbi adeta bu-

rada atmaktadır. Bir buluşma yeri 

olarak da tertiplenmek istenen bu 

meydanda buna göre düzenleme-

ler yapılmaktadır. İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi tarafından Esenler 

Dörtyol’da trafiğin yer altına alın-

masıyla, İstanbul yayalaştırılmış 

bir meydana daha kavuşmuştur. 

Bu yıl içerisinde hizmete alınması 

öngörülen söz konusu alandaki ça-

lışmalara Aralık 2010’da başlanmış 

ve proje kapsamında İSKİ, İGDAŞ, 

Telekom ve Bedaş’a ait altyapı tesis-

leri, altgeçit güzergâhı dışına taşın-

mıştır. Fore kazıkların yakında çakıl-

maya başlanacağı bölgeden geçen 

içme suyu hattı da alt geçidin dışı-

na alınacak. Altgeçit inşaatı ile tek 

yönlü trafik akışının olduğu İnönü 

ve İstanbul caddelerinin kesişme 

kısmında trafik yer altına alınarak, 

bölgedeki trafik meselesine köklü 

bir çözüm getirilmiş olacak. Proje 

tamamlandığında, Atışalanı – Yıl-

dız caddeleri ile İnönü ve İstanbul 

caddelerinin birleşiminde yer alan 

kısım vasıta trafiğine kapatılarak, il-

çeye toplam 17.000 m2’lik yayalaş-

tırılmış bir alan kazandırılmış ola-

cak. Esenler Dörtyol Meydanı’nda 

yapılacak çevre düzenlemesinin 

yanı sıra bu yıl içerisinde bitirilmesi 

hedeflenen proje dahilinde, ulaşım 

kolaylığı sağlamak için altgeçide, 

otobüs durağı da konulacak. Proje-

nin teknik özellikleri ise şöyledir:

Teknik Özellikler:

Altgeçit uzunluğu:  250 m

Kapalı kesit uzunluğu: 116 m

Yol genişliği:    2x3 m (Toplam 6 m)

Meydan düzenleme: 17.000 m2

Atışalanı köyünde sosyal hayattan tarihi kareler.
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C) ESENLER’İN MODERNLEŞMESİ İÇİN YAPILANLAR

Türkiye’nin İlk Dijital Kütüphanesi Hizmette: Türkiye’nin 

ilk % 100 dijital kütüphanesi Adnan Büyükdeniz Dijital Kü-

tüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da ka-

tıldığı bir törenle Esenler’de hizmet girdi. Törende konuşan 

Bakan Günay, yeni yılda Devlet Tiyatroları’nın Esenler’deki bir 

kültür merkezinde sahne açacağı müjdesini verdi. 

Esenler’in en merkezi noktasında yıllardır atıl durumda bu-

lunan ve halk arasında kilise kalıntısı olarak bilinen tarihi bir 

yapı, Esenler Belediyesi tarafından restore edilerek dijital kü-

tüphane ve gençlik merkezi haline getirildi. Türkiye’nin ilk % 

100 dijital kütüphanesi Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüpha-

nesi,  düzenlenen bir törenle Esenler halkının hizmetine su-

nuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başla-

yan törende ilk konuşmayı, kütüphanenin iç tefrişini yapan 

Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi yaptı. Sosyal so-

rumluluk içinde hareket ettiklerini kaydederek sözlerine baş-

layan Yahşi, merhum genel müdürlerinin isminin Esenler’de 

böyle bir kültür mekânında yaşatılacak olmasından büyük bir 

memnuniyet duyduklarını söyleyerek, “Bu hizmeti, ülkemizin 

geleceğine bir yatırım olarak görüyoruz. Emeği geçen herke-

se teşekkür ediyorum” dedi. 

Belediyeden bir kuruş çıkmadı. 

Daha sonra kürsüye gelen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 

Göksu, bugünün Esenler için çok mühim bir gün olduğunu 

hatırlatarak, “Bugüne kadar sadece bir duvar olarak duran bu 

Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi Esenler’de açıldı. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu birlikte yaptılar.
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yapı bundan sonra, çocuklarımızın geleceğini şekillendire-

cek. Şimdiye kadar İstanbul’un merkezinde olmanın nimetle-

rinden yeterince yararlanamayan Esenler’de böyle dijital bir 

kütüphanenin açılması özel bir öneme haizdir” dedi. 

Yapının, kültür ve tabiat varlıkları koruma fonundan restore 

edildiğini, iç tefrişinin de Albaraka Türk tarafından yapıldığını 

kaydeden Göksu, “Bu eserin kazandırılmasında Esenler Bele-

diyesi bütçesinden bir kuruş para harcanmamıştır. Bu sebep-

le İl Özel İdaremize ve teklifi götürdüğümüzde hiç tereddüt 

etmeden evet diyerek büyük bir vefa örneği gösteren Albara-

ka Türk Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese Esenler 

halkı adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Dijital park olması planlanan kütüphane çevresindeki bina-

ların istimlâk edilerek yıkılacağını ve bölgenin dijital bir park 

haline getirileceğini vurgulayan Göksu konuşmasını şöyle 

sürdürdü: “Kütüphanemizde şu anda ansiklopedilerden söz-

lüklere, 100 temel eserden fen bilimlerine, sosyal bilimlerden 

tarih, coğrafya kitaplarına, yerli ve yabancı klasik hikaye ve 

romanlara kadar geniş bir yelpazede toplam 6.000’nin üze-

rinde elektronik kitap bulunuyor. Yıl sonuna kadar bu rakam 

10.000’e çıkacak. Her yıl 5 bin adet yeni kitap ilave edilecek. 

Her kullanıcıya dijital bir kart verilecek. Bu kartla her hafta 30 

saat bu kütüphaneyi kullanma imkânı olacak. Buraya gelen 

çocuklarımız, gençlerimiz oyun oynamayacak, kitap okuya-

cak. Sınırlı olmak kaydıyla kitaptan kağıt çıktısı alabilecek, 

kendi e-postasına yine sınırlı olmak üzere e-posta göndere-

Kütüphanenin restorasyon öncesi hali.
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bilecek. Kısacası, bu tarihi yapıda geçmiş ile geleceği buluş-

turacağız. Çocuklarımız, burada mazinin toprağında solurken 

21. yüzyıla da hazırlanacaklar”. 

Esenler’i İstanbul’un en çok kültür faaliyeti olan ilçelerinden 

birisi haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Gök-

su, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında da davetlilere bil-

giler verdi. 

Esenler Kaymakamı Nazım Madenoğlu da konuşmasında 

Esenler’e böyle bir kütüphane kazandırılmasında emeği ge-

çen herkese teşekkür etti. 

Birkaç güzellik bir arada 

Törende son konuşmayı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay yaptı. İstanbul’un müstesna bir şehir olduğunun altı-

nı çizen Bakan Günay, son yarım yüzyılda İstanbul’un değeri 

bilinemeyerek bir sanayi şehri haline getirildiğini ve bu dö-

nemde tarihi dokusunun yıpratıldığını söyledi. Neticede şeh-

rin bu engin kültüründen haberi olmayan yerleşim yerlerinin 

oluştuğuna dikkati çeken Günay, “İşte bunlardan birisi de 

Esenler’di. Belediye Başkanımız az önce söyledi. İstanbul’un 

merkezine yakın bu ilçede denizi görmeyen çocuklarımızın 

olduğunu anlattı. Onları denizle buluşturduğunu belirtti. Bu 

bir vatanseverlik örneğidir. Başkanımızın şahsında emeği ge-

çen herkese teşekkür ederim” dedi. 

İstanbul kültürünün İstanbul’un çeperlerine de yayılması 

gerektiğini söyleyen Ertuğrul Günay, “Bu bizim geçmişe say-

gımız, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Yurtseverlik so-

rumluluğumuzdur, yöneticilik sorumluluğumuzdur. Burada 

bu kütüphane açılırken birkaç güzel hizmet birlikte yapılmış. 

Birincisi tarihi yapı kurtarılmış. İkincisi bir kütüphane kazan-

dırılmış. Fakat bu kütüphane bildiğimiz kütüphaneler gibi 

değil. Şimdi içeri girince bizi şaşırtacak. Zaten içinde yaşadı-
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ğımız çağ bizi şaşırtıyor. Bu güzel kütüphaneyi taçlandırmak 

lazım. Başkanımız burayı dijital bir park haline getirerek taç-

landıracağını söyledi. Bu güzellikleri İstanbul’un tüm çeperle-

rine yaymak lazım” şeklinde konuştu.  

Esenler’e tiyatro müjdesi 

Son yıllarda İstanbul’a 7 tiyatro açtıklarını belirten Bakan Gü-

nay, “İnşallah bu yıl başından itibaren Esenler’deki bir kültür 

merkezimizde Devlet Tiyatroları bir sahne açacak. Bu da bu 

güzel günün bir hediyesi olsun” dedi. 

Bakan Günay, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak İstanbul’da 

yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi ve, “Kültür hazi-

nemizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Ancak, köklerinden ko-

parmadan. Kültür değerlerimizi, çağın en büyük çınarlarından 

biri haline getirmek istiyoruz” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Esenler Belediye Başkanı M. Tev-

fik Göksu, günün hatırasına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğ-

rul Günay’a bir hediye ile birlikte Adnan Büyükdeniz Dijital 

Kütüphanesi’nin giriş kartını verdi. Günay da, Başkan Göksu’ya 

bakanlığın yayınlarından bir kitap hediye etti. 

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Esenler 

Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı M. Tevfik 

Göksu, Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, kütüp-

haneye ismi verilen merhum Adnan Büyükdeniz’in eşi Saliha 

Büyükdeniz ve diğer protokol ile birlikte kurdelayı keserek 

kütüphanenin açılışını yaptılar. Bakan ve beraberindekiler, 

kütüphaneyi de gezerek içeride yetkililerden bilgi aldılar ve 

kitap okuyan öğrenciler ile bir süre sohbet ettiler. Kütüphane-

nin açılışına, Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler 

Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, İl Genel 

ve Belediye Meclis Üyeleri, okul müdürleri, mahalle muhtar-

ları, köşe yazarları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. 
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ESENLER “GÜZEL ESENLER”LE GÜZELLEŞECEK 

Esenler Belediyesi bir taraftan sosyal dokuyu güçlendirici çalış-

malar yürütürken bir taraftan da fiziki projeler üzerinde çalışıyor. 

Fiziki projelerin bir kısmı da şehri güzelleştirmeye yönelik. “Gü-

zel Esenler” adı altında gerçekleştirilecek projede, çevre yoluna 

paralel binaların cepheleri Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uy-

gun olarak giydirilecek. 

Esenler Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirebilmek için farklı 

projelere imza atıyor. Bir taraftan İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi ile birlikte yürütülen “Rengin Ahengi İstanbul” projesi ile 

Esenler’de bazı binalar, kentsel tasarım ilkeleri doğrultusunda 

boyanıp yenilenirken, “Bir fırça da sen sür” projesi ile de Esenler 

Bölge Parkı çevresindeki 72 binanın cephe ve çatıları da güzel-

leştirildi. Bunların dışında Esenler Belediyesi çok farklı bir pro-

jeye daha imza atmaya hazırlanıyor. “Güzel Esenler” adı altında 

gerçekleştirilecek projeyle Esenler’in ortasından geçen TEM-E-5 

bağlantı yolu üzerinde bulunan ve Oruç Reis, Havaalanı, T. Reis, 

Birlik ve F. Çakmak mahallelerindeki evlerin bir kısmını kapsayan 

binaların mantolama ile birlikte cephe giydirmeleri yapılacak. 

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde 

Söz konusu binaların dış cepheleri, Osmanlı ve Selçuklu mima-

risine uygun olarak giydirilerek güzel bir görüntüye kavuşacak. 

Üç büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olan dünya başkenti 

İstanbul’un, eşsiz tarihi birikimi ve muhteşem doğal güzellikle-

riyle ön plana çıkarak Türkiye’nin olduğu kadar dünya kamuo-

yunun da gündeminde ciddi bir şekilde yer tuttuğunu belirten 

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Asırlardır tarihini 

içinde barındıran bu kent, son zamanlarda yapılan çalışmalar 

ile buram buram kokan tarihi mekanlarını halkın hizmetine 

açarak, güzelliğine farklı anlamlar katıyor. Ayrıca İstanbul bizle-

re, köklü geçmişinin yanı sıra modern çağa da hızla ayak uydu-

rarak tüm dünyaya tarihin ve modernliğin nasıl beraber taşına-

bileceğini göstermenin de hazzını yaşatıyor” diyerek projenin 

değerini vurguluyor.

İstanbul’a yakışmıyor 

Bu avantajların bir takım sorunları da beraberinde getirdiğini 

söyleyen Göksu: “İstanbul’un doğal güzelliği çağın getirisi olan 
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modernlikle birleşince ortaya bu kentin siluetini bozan ve es-

tetik olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Dünyanın en kalabalık 

şehirlerden biri olan ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği İs-

tanbul, yaşanan yoğun göç yüzünden çarpık kentleşme sorunu 

ile karşı karşıya kalıyor. Özellikle arterler üzerinde bulunan kötü 

görünümlü binalar üç büyük medeniyete gururla ev sahipliği 

yapmış olan bu şehre yakışmıyor. İstanbul’a yakışmayan bu gö-

rüntüleri kapsamlı bir çalışma ile düzeltmek için ise, yerel yöneti-

minden halkına kadar herkesin üzerine görevler düşüyor. Çünkü 

nasıl bize atalarımızdan büyük bir miras kaydıysa, kendi torunla-

rımıza da aynı mirası kusursuz bir şekilde teslim etmek hepimi-

zin görevidir”. Sözleriyle projenin ehemmiyetini belirtiyor.

% 80’i sponsorlardan karşılanacak 

Esenler Belediyesi’nin bu sorumluluğun bilincinde olarak bir 

çalışma başlattığını dile getiren Göksu, “Sınırlarımız içindeki 

TEM-E-5 bağlantı yolunun kenarında bulunan bina cephelerin-

deki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve açık alanların 

düzenlenmesi için bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Güzel 

Esenler adını verdiğimiz çalışma ile, yol üzerinde bulunan bi-

naların mantolama, cephe giydirme ve güzelleştirme projele-

rinin hazırlanması, bina cephelerinde sonradan monte edilen 

yapı elemanlarının düzenlenmesi, ilan, reklam ve tanıtım pa-

nolarının belirlenmesi ve koyulması, kamusal ve özel mülki-

yete haiz alanlarda meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeşil 

alanlar, rekreasyon alanlarının ve bu alanlarda bulunan kentsel 

mobilya ve öğelerin tasarlanması gibi benzer kentsel tasarım-

lar gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarda masrafların yüzde 80’i 

sponsorlarımız tarafından, kalan yüzde 20’si de mülk sahiple-

rinden karşılanacak” şeklinde bilgi vermektedir. 

1.750 milyonluk proje 

Proje dahilinde toplam 126 binanın dış cephesinin mantola-

ma ve cephe giydirmesinin yapılacağını kaydeden Belediye 

Başkanı Göksu, “Hesaplarımıza göre projenin toplam maliyeti 

yaklaşık 1.750 milyon lira tutarında. Proje tamamlandığında, 

Esenler’e giren bir vatandaşımız farklılığı görecek, kendisini bir 

Osmanlı veya Selçuklu şehrine girmiş gibi hissedecek” dedi. 
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İŞVEREN VE ÇALIŞAN KADININ GÜVENLİĞİNİ ESAS ALAN 

MESLEKİ EĞİTİM MODELİ VE İSTİHDAM PROJESİ

(KADEME- Kadını Destekleme Ve Mesleki Eğitim Modeli)

Esenler ilçesinde yaşayan 18-54 yaş arası okuma-yazma bilen-

lerden başlayarak lise mezunu dahil işsiz kadınlardan seçilecek 

60 kişilik bir grup projenin hedef grubunu oluşturmaktadır.  

Umumiyetle seçilecek olan kişiler alt eğitim seviyesinde olan 

ve çalışmayan kişiler olacaktır. Eğitim seviyesi düşük, alt gelir 

grubundaki kadınların istihdam edilmelerini sağlamak maksa-

dıyla; günümüzde yaygın olan ve giderek bu istihdam alanla-

rına talebin de artmakta olduğu görülen; evde yardımcı kadın, 

hasta ve yaşlı refakatçiliği, bebek ve çocuk bakımı alanlarında 

istihdam yapılacaktır. Önce bu alanlarla ilgili kişiler uzman eği-

timcilerden gerekli eğitimleri alacaklar daha sonra da belediye 

tarafından istihdam edilmeleri sağlanacaktır.  

Dezavantajlı gruplardan kadının istihdam edilebilirliğinin art-

tırılması, dolayısıyla ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katı-

lımının arttırılması, sosyal dışlanmaya neden olan faktörlere 

dair farkındalık yaratarak ve kurumlar arası işbirliğini arttırarak 

(ESKAM; İŞKUR, MSK) sosyal dayanışmanın sağlanması amaç-

lanmaktadır. Bu önceliklere yönelik, proje dahilinde yapılacak-

lar, hizmet tanıtımı, eğitimini içeren modeller oluşturup hiz-

met merkezleri kurmak.

Projenin hedefleri: Kadınların kalifiye eleman olarak iş hayatına 

katılması ve kendi geleceğini oluşturmasını sağlayan fırsatlara 

erişiminin sağlanması. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlan-

ması ve kadının statüsünün toplumsal yaşamın her alanında 

güçlendirilmesi. Kadınların ekonomik ve toplumsal hayata ka-

tılımının arttırılması. Mevcut işgücünün niteliklerinin yükseltil-

mesi ve iş dünyasının beklentilerini karşılayacak kalifiye işgü-

cünün yetiştirilebilmesi. Bölgesel gelişme ve sürdürülebilirlik 

sağlanırken kaynakların etkin ve yerinde kullanılması. İşsizliğin 

azaltılması.
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ESENLER’DE HAYAT YENİLENİYOR! 

Kentsel yenileme projesiyle deprem ölçekli çalışmaların yapıl-

maya devam ettiği Esenler’de hayata geçirilen projeler TOKİ, 

İBB ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle hızlı bir şekilde yürütülü-

yor. 

Şehir estetiğine uygun, daha sağlam, güvenli ve yaşanabilir 

binalar yapmak için çalışan Esenler Belediyesi, ilçenin 3 farklı 

noktasında kentsel yenileme çalışması başlatarak hayatı ye-

nilemenin ilk adımlarını attı. Esenler’de “Çocuklarınıza tabut 

değil, güvenli konut bırakın” sloganıyla yürütülen yenileme ça-

lışmaları 3 mahallede devam ediyor. Bu çalışmalar özetle şöyle: 

1- ORUÇ REİS MAHALLESİ 

Oruçreis Mahallesi’ndeki kentsel yenileme, ifraz sorunları ve 

kaçak yapılaşma nedeniyle yoğun yapılaşmaya maruz kalmış, 

mülkiyet sorunlarının çözümlenemediği 477-481-539 parsel 

sayılı 72.080 metrekare alana sahip bölge içerisinde yürütül-

mektedir. Bölge nüfusu yaklaşık 8.000 kişidir Alanın hissedar 

sayısı ise 600 kişi olup, bölgede 389 yapı ve 1990 bağımsız bi-

rim bulunmaktadır. 

Proje ile, mülkiyet sorunları çözümleneceği gibi kentsel yeni-

leme ile donatı standartları ve yapı kalitesi yüksek yaşanabilir 

kentsel mekanların oluşturulması sağlanacaktır. 477-481-539 

parsellerin bulunduğu alanda projelendirme çalışmaları sü-

rüyor. Proje için tahsis edilmiş olan rezerv konut alanında ise 

262 adet konutun yapımına başlanmış ve inşaat hızla devam 

etmektedir.   

2- ÇİFTEHAVUZLAR MAHALLESİ

Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki kentsel yenileme projesi de 

85.300 metrekare alan içerisinde yürütülmektedir. Alanın nü-

fusu yaklaşık 3200 kişi olup, bölgede 109 parsel, 154 yapı ve  
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854 bağımsız birim bulunmaktadır.

İlçe geneline göre nispeten yapı ve nüfus yoğunluğunun dü-

şük olduğu Çiftehavuzlar içerisinde belirlenen bölgenin planlı 

biçimde yeniden ele alınarak, kentsel donatı standartları yük-

sek,  depreme dayanıklı,  sağlıklı bir yerleşim düzeninin sağlan-

ması ile, ilçede kentsel yenilemeye ivme kazandırabilecek, lo-

komotif bir projedir. Proje alanı içerisinde yaklaşık 1500 konut 

üretilmesi hedeflenmektedir.

3- TURGUT REİS MAHALLESİ 

Turgutreis Mahallesi’ndeki kentsel yenileme, 8.800 metrekare 

alan içerisinde yürütülmektedir. Alanın içerisinde kamulaştır-

ma çalışmaları yapılarak vatandaşlar ile uzlaşma sağlanmış, in-

şaat devam etmektedir. Konutlar Mart 2012’de hak sahiplerine 

teslim edilecek. 

Kaçak yapıları yıkıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin satın 

aldığı söz konusu alanda yapılacak konutlar,  ilçenin muhtelif 

yerlerinde yürütülecek kamulaştırma ve kentsel yenileme çalış-

maları sonucunda vatandaşın mağdur edilmemesi için kullanı-

lacaktır. Söz konusu alanda 280 adet konut üretimine başlandı. 

Bu konutlar, yapı kalitesi ve donatı kalitesi yüksek, 9 şiddetinde 

deprem vb. afetlere karşı dayanıklı yapılmaktadır. 

DİĞER YENİLEME PROJELERİ 

Esenler Belediyesi’nin öncülülüğünde ilçenin başka mahalle-

lerinde de yenileme çalışmalarının hazırlıkları sürüyor. Dörtyol 

Meydanı’nda KİPTAŞ ile birlikte 850 konutluk bir proje üzerin-

de çalışılırken, bölge halkının organize olmasıyla Havaalanı 

Mahallesi başta olmak üzere bazı mahallelerde de diğer kent-

sel yenileme projelerinin hazırlıkları sürüyor.  
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