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TAKDİM

S ual eylen bizden evvel gelene / Kim var imiş, biz burada yoğ iken” der, büyük halk oza-
nımız Karacaoğlan. Onun bilgeliği ve şair duyarlığından süzülen bu mısra, tarihin 
yol gösteren geçmiş bilimi olmanın ötesinde, bir rehber de olduğunu hatırlatır 

bize. Bu topraklarda bizden önce yaşayanlar, bizim yaşamamıza da ortam hazırlayanlardır. 
Dolayısıyla köklerimizi öğrenme yolunda attığımız her adım, ayağımızı yere daha sağlam 
basmamızı sağlayabilir. 

Ülkemizde son yıllarda şehir tarihçiliği konusunda önemli çalışmalar yapılmakta. Bilindiği 
üzere Türkiye’de tarih yazımı özellikle siyasi tarih üzerinde yoğunlaşmıştır. Hâlbuki tarihin 
gerçek boyutlarıyla algılanabilmesi ve meselelere bir bütün halinde bakılabilmesi için, siyasi 
gelişmeler yanında, iktisadi ve sosyal hadiselere de eğilmek ve mikro düzeydeki konularda 
araştırmalar yapmak gerekmektedir. 

Kıtaların, denizlerin, kültürlerin, yolların buluştuğu ve tüm dünyanın arzuladığı şehir olan 
İstanbul ile ilgi çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen ilçeler bazında yapılan çalış-
malarda eksiklikler bulunmaktadır. Ülkelerin ve şehirlerin genel tarihini yeni bir açıdan ele 
alabilmek, aslında ilçe tarihlerinin yaygınlaşmasıyla mümkün olacaktır. Türk ve dünya tarihi 
açısından önemli bir yere sahip olan İstanbul’daki yerleşim ve yaşam noktalarının çok yönlü 
olarak ele alınması, sosyal ve iktisadi yapılarının incelenmesi ve kültürel dokusunun ortaya 
çıkarılması son derece önemlidir. 

İstanbul’daki önemli yerleşim ve yaşam noktalarından biri de Bağcılar’dır. Bağcılar nüfus 
itibariyle günümüzde İstanbul’un en kalabalık üçüncü ilçesidir. Köklü bir tarihi bulunmakta-
dır. Bağcılar’ın kadim ve görkemli bir yerleşim yeri olduğu gerçeğinden hareketle tarihinin 
araştırılmasını düşündük. İlçemizin geleceğini biçimlendirmek için böyle bir araştırmanın 
yapılmasının elzem olduğuna inandık. 

“



Bağcılar Belediyesi olarak biz bu yönde ilk adımı ‘Bağcılar Sözlü Tarihi’ ile atmış, 20. 
Yüzyılın son çeyreğinde köyden büyük bir yerleşim merkezine evrilen Bağcılar’ın kuruluş 
hikayesini, kurucularının dilinden aktarmıştık.

Elinizdeki ‘Köyden Kente Geçmişten Geleceğe Bağcılar’ isimli bu kitapla da, Bağcılar’ın 
tarihine ilişkin çalışmalarımızın ikinci aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu eserle, yazarlarımız, 
mümkün olan en uzak tarihe kadar bu münbit toprakların izini sürdüler ve Bağcılar’ın aslında 
kadim bir tarihe sahip olduğunu da ortaya koydular. Biz de Bağcılar’ın Roma ve Bizans dö-
nemlerinden Osmanlı’ya ve günümüze zengin bir tarihi geçmişi olduğunu gördük.  

Sonuç itibariyle bir yılı aşkın bir sürede hazırlanan bu kitap, yoğun bir araştırma ve çalış-
manın neticesinde ortaya çıktı. Bu süreçte titiz bir çalışma ortaya koyan yazarlarımız Doç. Dr. 
Arif Kolay ve Dr. Şefik Memiş’i tebrik ediyor, Bağcılar’ın geleceğinin de köklü geçmişi gibi 
parlak ve uzun olmasını diliyorum..

Saygılarımla

Lokman ÇAĞIRICI
Bağcılar Belediye Başkanı



ÖNSÖZ

Ü lkemizde yerel tarih ya da şehir tarihi yazımının 19. yüzyılın son çeyreğinde yazılma-
ya başlaması ile ilgili yaygın bir kanaat vardır. Bu konuda 1870’li yıllarda başlayan 
ilgi günümüze kadar artarak devam etmiştir. Bilhassa son yıllarda yerel tarih ya da 

şehir tarihi yazımı konusunda nitelik ve nicelik bakımından ciddi gelişmelerin olduğu görül-
mektedir. 

Tarihin gerçek boyutlarıyla algılanabilmesi ve meselelere bir bütün halinde bakılabilmesi 
için, siyasi gelişmeler yanında, iktisadi ve sosyal hadiselere de eğilmek ve mikro düzeyde yerel 
tarih araştırmaları yapmak gerekmektedir. İşte yerel tarih, şehir tarihi araştırmaları bu amaca 
hizmet etmeye yönelik çalışmalardır. Bu çalışmaların çoğalması ile tarihimiz sosyal yönleriyle 
de daha iyi aydınlatılabilecektir. 

Yerel tarih çalışmak hem kolay hem zordur. Kolaydır, çünkü nispeten daha spesifik ve sınırla-
rı belirli bir alan üzerinde çalışırsınız. Zordur, çünkü bu sınırlı alan için elde edeceğiniz bulgular, 
hele Bağcılar gibi tarihsel yerleşim yerlerinin dışında, daha çok çiftlik ve köy hayatının egemen 
olduğu bir yer hakkında ise, oldukça azdır. Bu çalışmada, bunun ikisi de yaşandı. Günümüzde 
İstanbul’un lokomotif ilçelerinden biri olan Bağcılar’ı yazmanın en zevkli tarafı ise, tıpkı bir 
kazıbilimci gibi incelikli bir çalışma neticesinde elde edilen bir sözcük, bir cümle, bir kayıt, bir 
belgeyle büyük bir temel inşa etmekti.

Ama ortaya çıkan çalışma hepimizi tatmin eden, Bağcılar’ın özel tarihini İstanbul’un ve 
Türkiye’nin tarihinde çok önemli bir parça haline getiren çalışma oldu. İlk defa bu çalışmayla 
Bağcılar’ın tüm boyutlarıyla dünden bugüne tarihi yazılmış oldu. 

Çok sayıda kaynaktan istifade edilen çalışmanın esasını, başta Osmanlı Arşivi ve Cumhuri-
yet Arşivinin değişik fonlarından elde edilen belge ve defterler oluşturdu. İstanbul Kadı Sicilleri 



ise klasik dönem Osmanlı Bağcılar’ının hem ekonomik, hem sosyal, hem de insan ilişkileri hak-
kında bilgi edinmemize yardımcı oldu. Çok önemli bir veri ve bilgi kaynağı olan gazeteler de 
ihmal edilmedi. Ceride-i Resmiye, Alemdar, Cumhuriyet, İkdam, Milliyet, Tanin, Tasvir-i Efkâr, 
Türk Dünyası gibi dönemin gazeteleri taranıp Bağcılar’ın geçmiş fotoğrafının dönemin gazete-
lerinin bakış açısıyla verilmesine de dikkat edildi. Ayrıca, tüm bunların yanında pek çok makale, 
kitap ve tez gibi akademik yayınlardan ve haritalardan da istifade edildi.

Araştırmalar neticesinde elde edilen bilgiler ışığında kitap, giriş ve iki bölümden oluştu-
ruldu. Giriş kısmında Bağcılar’ın temelini oluşturan köylerin isimleri ve kökenleri ile Osmanlı 
dönemine kadar ilçenin tarihî geçmişi ele alındı. Birinci Bölümde Bağcılar, İstanbul’u besleyen 
önemli köyler bölgesi olarak daha da somutlaşmakta, burada yaşayıp üreten, hayatlarını de-
vam ettiren insanların gelişimi ortaya konulmaktadır. İkinci Bölümde ise Cumhuriyet Dönemin-
de Bağcılar’la ilgili gelişmelere yer verildi. Bu bağlamda 1924 Mübadelesi’nden günümüze ka-
dar beledî, sosyal, eğitim, çevre, tarihi eserler gibi başlıklar altında gelişmelere ışık tutulmakta.

Ayrıca çok kıymetli iki akademisyen de kitabımıza yazdıkları iki makaleyle destek verdiler. Bu 
nedenle Dr. Şakir Turan ile Dr. Salim Aydın’a nazik ve kadirşinas yaklaşımları için teşekkür edi-
yoruz. Bunun yanı sıra gerek arşiv çalışmalarında, gerek gazete taramalarında ve gerekse diğer 
araştırmalarda önemli katkılarda bulunan Dr. Saliha Uysal, Murat Arslan ve Handan Mesude 
Akdoğan ile son okumayı yapan Ömer Hakan Özalp’i de şükranla anmak isteriz. 

Ama en büyük teşekkürü, bize her türlü imkanı sağlayarak destek veren Bağcılar Belediye 
Başkanı Sayın Lokman Çağırıcı başta olmak üzere belediye yetkililerine ediyoruz. Bu kitabı, 
köklü bir geçmişin üzerine büyük bir geleceği kuran Bağcılar halkına ve yerel idarecilerine ithaf 
etmekten ise büyük onur duyuyoruz.

Şefik Memiş, Arif Kolay
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Cumhuiyet’in ilk yıllarında 
Mahmutbey Köyü 
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GİRİŞ

KÖYLERİN İSİMLERİ 
VE KÖKENLERİ
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Haritalarda önce 
Kalfaköy ve ardından 
Mahmutbey isimleri 

yer alıyordu.

Kalfaköy

Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları dö-
neminde İstanbul dışındaki köy ve çiftlikler, 
çoğunlukla ordunun ya da şehir ahalisinin 
gereksinimlerini karşılamaktaydı. Bağcılar 
ilçesinin sınırları içinde kalan bölge de bu 
tür köy ve çiftliklere ev sahipliği yapıyordu. 
Burada dört yerleşim yeri bulunuyordu: Kal-
fa, Cuhûd Bergos, Âypâh ve Papas köyleri. 
Bunların en büyüğü de Kalfa köyü idi. Köyle-
rin tamamında ağırlıkla Rum ahali yaşıyordu. 
Ancak 1453 yılında İstanbul’un fethinden 
sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından bura-
lara, Türklerle yeniçeriler iskân edilmeye baş-
landı. Başta mahkeme zabıtları olmak üzere 
bu köylerle ilgili kayıtlarda, “Beşe” lakabına 
rastlanmasının sebebi budur. Köylerin isim-
lerine ilişkin şu bilgileri vermek mümkündür:

1. KalfaKÖy’deN MahMutbey ve 
MahMudiye’ye
Mahmutbey, Osmanlı’nın son dönemin-

de, bölgenin en büyük yerleşim birimi olma-
sı hasebiyle nahiye olarak nitelendiriliyordu. 
Başlangıçta Havas-ı Refia’ya (Eyüp’e), sonra 
Küçükçekmece’ye, daha sonra ise Bakırköy 
kazasına bağlı olan Mahmutbey köyünün, 
kayıtlardaki ilk ismi Kalfa Köyü’dür. Kalfa 
Köyü, 1914’te 300’den fazla nüfusa sahipti. 
Peki,  “kalfa” ne anlama geliyordu? Dönemin 
sözlüklerinden Kamus-ı Türki’ye göre “kalfa” 
Arapça “halife”den gelmekteydi. Birinci an-
lamı “Muallime muavinlik ederek aşağı sınıfta 
bulunanlara ders veren kişi” demekti; “Mek-
tep kalfası” gibi. İkinci olarak “Dülger ve du-
varcı ustasının ikincisi” manasındaydı. Üçüncü 
olarak da ikinci manadan hareketle, “Ebniye 
(binaların) inşasını deruhte eden (üstlenen) 
mimar veya baş usta” için kullanılıyordu. Bu 
anlamın örnekleri de şöyleydi: “Ebniyeyi (bi-

naları) hangi kalfaya yaptıracaksınız? Bizdeki 
kalfaların çoğu fenn-i mimariden (mimarlık-
tan), pencere duvarcılıktan veya dülgerlikten 
yetişmiştir.” Dördüncü anlamı, “Bir kalemde 
kademeli kâtip” iken, beşinci anlamı “Bir da-
irede cariye ve halayıkların başı”, altıncı ma-
nası da “Alelumûm halayıklara (hizmetçilere) 
verilen unvan: Başkalfa=birinci yamak, ser-
halife” şeklindeydi. 

 Buna göre Kalfa Köy ismi inşaat ustası-
na ya da cariyelere verilen unvan olmalıdır. 
Çünkü bölgede yaşayan Rumlar, -bu eserde 
yer verdiğimiz bazı belgelerden de anlaşıl-
dığı üzere- inşaattan anladıkları için zaman 
zaman kamu bina yapımında görevlendiril-
mekteydi. Ayrıca bölgede yaşayanlardan 
bazıları şehre çalışmaya gidiyordu. Bu us-
talardan biri oldukça şöhret bulup, iltifata 
mazhar olarak, bu bölge ihsan edilmiş olabi-
lir. İkinci varsayım, bize göre daha güçlüdür. 
Haremde bulunup kalfalık ya da başkalfalığa 
kadar yükselmiş bir cariyenin vakfına bah-
şedilen bölgeye sahibinin lakabına uygun 
olmak üzere bu isim verilmiş olmalıdır. Tüm 
bölgenin Havass-ı Refia, yani geliri ve mülkü 
padişaha ait haslar bölgesi olması, bu ola-
sılığı diğerlerinden daha güçlü kılmaktadır.

1915’te Mahmutbey oldu
1914 baharında Kalfa Köyü’nde 

Patrikhane’nin doğrudan, Yunanistan’ınsa do-
laylı kışkırtması sonucu yaşanan olaylar, köyün 
isminin değiştirilmesini gündeme getirmiş-
ti. Balkan Savaşları sırasında Makedonya’da 
Türkleri, göçe zorlayıp boşalttıkları arazilere 
Türkiye’den getirtmek istedikleri Rumları yer-
leştirme planı gereğince, bölgedeki Rumları 
kışkırtan Yunanlılarla Patrikhane, halkın küçük 
çaplı bir isyana kalkışarak, bir Türk’ü öldür-



13

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

mesine ve nihayetinde Yedikule’deki Balıklı 
Rum kompleksine sığınmasına sebebiyet ver-
mişlerdir. Hükümet ve bölgedeki Türkler bu 
gelişmelerden rahatsız oldu. Ancak I. Dünya 
Savaşı öncesindeki siyasi atmosfer sebebiyle, 
bir gerginliğe yol açmamak ve İngiltere gibi 
devletlerin baskısına maruz kalmamak için, 
sorun sessiz ve sakin bir şekilde çözülmeye 
çalışıldı. Ardından I. Dünya Savaşı’nın çıkma-
sı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun, İngiltere, 
Fransa ve Rusya’ya karşı Almanya ve Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu’nun yanında sa-
vaşa girmesi isim değişikliği konusunda adım 
atılmasını kolaylaştırdı. 

Bu şartlar altında, 1915 yılında, zaten Yu-
nanistan lehine davranışlarda bulunan aha-
linin yaşadığı Kalfa Köyü’nün adı tüm resmî 
belgelerde Mahmudbey olarak değiştirildi. 
Örneğin 1915 yılının sonu ile 1916 yılı ba-
şında basılan bir haritada İkitelli’den Alibey 
köyüne kadar olan bölge, Mahmudbey Na-
hiyesi olarak isimlendirilmişti. Kalfa Köyü 
ahalisinin köylerine muhacir yerleştirileceği 
iddiasıyla kopardıkları vaveyla ve gelişen 
olaylar sırasında herhangi bir Osmanlı askeri 
şehit düşmemişti. Hayatını kaybeden tek kişi 
köyde yaşayan İbrahim Ağa idi. Dolayısıyla, 
elimizde, Mahmutbeyliler tarafından anlatı-
lan,- “köye, bu olaylar sırasında şehid edilen 
Osmanlı subayı Mahmud Bey’in adının veril-
diği” şeklindeki- masalsı hikayeyi doğrulaya-
cak bir veri bulunmamaktadır. 

Selanikli Mahmud bey olabilir mi?
Osmanlı arşivlerinde konuyla ilişkilendi-

rebileceğimiz tek belge, bugünki Kirazlı’dan 
başlayıp Mahmutbey’e doğru devam eden 
arazinin Selanikli Mahmud Bey’e ait oldu-
ğunu bildiren kayıttır. Bakırköy Barutha-
ne Caddesi’nde oturan Selanikli Mahmud 
Bey’in işlettiği bu çiftliğe önceleri Ayapa 
Karyesi Çiftliği denilirken, bilahare Mahmud 
Bey Çiftliği denilir olmuştu. Küçük bir ihti-
mal de olsa onun bölgede bulunan çiftliği 
ve -belki de- İttihat Terakki Fırkası ile yakın 
ilişki içinde olması Kalfa Köyü’ne adının ve-
rilmesine sebep olmuş olabilir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dün-
ya Savaşı’ndan mağlup çıkması üzerine 
İstanbul’da mütareke yılları başlamıştı. İs-
tanbul ve çevresi, galip devletlerin kontro-
lü altına girerken Bağcılar bölgesinin bağlı 

olduğu bölge Fransızların payına düşmüş-
tü. Fransızlarla yapılan resmî yazışmalarda 
Mahmutbey’den Kalfa Köyü kullanımına dö-
nüldüğünü görüyoruz.1

Cumhuriyet’in ilk yılında Mahmudiye 
Mahmutbey’le ilgili farklı bir isimlendir-

me daha bulunmaktadır; “Mahmudiye”… 
Milli Mücadele’nin kazanılmasından sonra 
basılan ve 1924 tarihini taşıyan bölge harita-
larında Kalfa Köyü yerine Mahmudiye köyü 
yazmaktadır. Ancak bu isme haritalar dışın-
daki belgelerde rastlanılmamaktadır.

 destansı hikayeyi, sadece mübadiller 
anlatıyor
Mahmutbey ismine ilişkin en destansı 

hikâye, köyün mübadele ile gelen sakinleri 
tarafından anlatılmaktadır. Şifahi aktarıma 
dayanan bu hikaye şöyledir: 

I. Dünya Savaşı’nın 
ardından 
yazışmalarda 
Mahmutbey Kalfa 
Köyü kullanımına 
dönülmüştü.
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142 yıl önce 
Mahmutbey Köyü:

Yandaki büyük 
fotoğraf 1878 yılında 

Rusların Kalfaköy’e 
(Mahmutbey) 

geldikleri muhtemel 
keşif güçleri 

tarafından çekilmiş 
ve Rus arşivlerinde 

kayıtlı. Üstteki küçük 
fotoğraf ise 18 Mayıs 

1914 tarihli Tasvir-i 
Efkar’da yayınlanan 

Mahmutbey fotoğrafı. 
İki fotoğraf da hemen 
hemen aynı yerden ve 

aynı açıyla çekilmiş.

Buna göre bu 
büyük fotoğraf 142 

yıl önce çekilmiş 
olup muhtemelen 

Mahmutbey’in en eski 
fotoğrafıdır. 
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93 Harbi (1877-78 
Osmanlı-Rus Savaşı)
sırasında Yeşilköy 
önlerine kadar gelen 
Rus kuvvetlerinin bir 
kısmı Kalfaköy’de 
(Mahmutbey) 
bulunuyordu.
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“Mübadele öncesinde Mahmutbey’in adı 
Kalfa Köyü’dür. Topraklarında kaliteli ve bol 
tütün çıkmasına rağmen, köy halkı az vergi 
vermek için tütünün kalitesini ve miktarını 
sürekli düşük göstermektedir. Anlatılanla-
ra göre, toprak altından açtıkları tünellerle 
malları kaçak olarak satmaktadırlar. Ayrıca 
köy halkı isyanlara verdikleri desteklerle de 
İstanbul’a sürekli problem çıkartmaktaydılar. 
Bu yüzden de Osmanlı askerleri sık sık Kal-
fa Köyü’ne gelirlerdi. Yine bir gün, Mahmut 
adında genç bir zabitin yönetiminde bir bir-
lik Kalfa Köyü’ne gönderilir. Askerlerin gel-
diğini duyan köylüler pusuya yatar ve birliğe 
ateş açarlar. Bu çatışmada şehit düşen zabit 
Mahmud’un adı daha sonra köye verilir.”2 

Kalfaköy için Karif ismi kullanıldı mı?
Mahmutbey’in isimleriyle ilgili ilginç bir 

tespit de Kazım Çeçen’den gelir. Çeçen, 
Halkalı Suları üzerine yazdığı ve Süleymani-
ye Su Yolu’nun Güneşli’den doğan Kalfaköy 
Kolu’nu anlattığı kitabında, su yolları harita-
sını incelerken, Karif ya da Kadif biçiminde 
yazılan bir tünele rastladığını belirtir. Karif kö-
yünün isminin haritanın başka yerlerinde Farif 
şeklinde de yazıldığına dikkat çeken Çeçen, 
Karif isminin Kalfaköy’ün eski adı olabileceği-

ni ileri sürer. Çeçen, Âypah koluna gelen Yah-
ya Efendi katması lağımından sonraki maslak 
ile daha sonraki lağımın üzerinde “Kibeciler 
Hanı Lağımı” yazdığını vurgulayarak, bundan 
sonra verdiği bilgide, Kalfa Köyü’nün Karif 
olabileceğini şu şekilde aktarır:

“Bu Katma’nın yerinin Papas köyünde 
olduğu Nazım Bey’in kitabında bildirilmek-
tedir. Papasköy (Güneşli), Mahmudiye’den 
(Kalfaköy) yaklaşık 3 km. güneydedir. Âypah 
’dan 2.250 m. güneydeki noktalarda sevi-
ye tekrar 90 m.’nin altına düştüğünden 92 
m.’de olan menba kotuna suların yerçekimi 
ile akmalarına imkân olmadığından, bu hu-
sus hakkında aydınlatıcı başka bilgi buluna-
mamıştır. Bu katmalar grubu Karif köyü içeri-
sindeki kubbede ana isâle ile birleşmektedir. 
1748 tarihli haritada Beylik suyunun menba 
tarafındaki kollarının arasında gösterilen ve 
‘Süleymaniye kubbesidir’ denilen kubbenin 
bu birleşme yeri olması mümkündür. Karif 
köyündeki lağımın İ. Remzi’nin haritasındaki 
Mahmudiye lağımı olması gerekir. O halde 
Karif, Mahmudiye ve Kalfaköy’ün eski ismi 
dahi olabilir.”

Çeçen’in bu iddiasını ispatlayacak bilgiye 
ne nüfus defterleri ile kadı sicillerinde, ne de 
diğer Osmanlı belgelerinde rastlanmamıştır.

Mahmudiye Köyü 
kullanımını gösterir 

harita

Mahmudiye Köyü
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Mahmudiye Köyü 
kullanımını gösterir harita

Bir zamanlar Bağcılar’da 
bulunan tek tük evlerden 
bir kaçı.
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Osmanlıca 
haritada 

Cuhudburgaz 
ibaresesinin yanında 

parantez içinde 
Çiftburgaz ibaresi de 

yer alıyordu.

Cuhudburgaz

Çiftburgaz

2-  ÇıfıtburgaZ’daN 
 BağCılar Köyüne

Osmanlı döneminde, Bağcılar köyü ile il-
gili, aynı anlama gelen üç farklı isim kullanılı-
yordu: Yahudi Bergos (Yahudi Burgaz), Cuhûd 
Bergos (Cuhûd Burgaz) ve Çıfıtburgaz. Bu 
isimlerin de çok açık bir şekilde işaret ettiği 
gibi, burası bir Yahudi yerleşim birimi olmalıy-
dı. Ama bölgede Yahudilerin yaşadığına dair 
hiçbir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

“yahudi şehri” demek
Kamus-ı Türki’de “Çıfût” ve “Çifît” şeklin-

de yazılan kelime Farsça kökenli olup 
“Cehûd/Cuhûd” dan gelmektedir, o 
da Arapça Yahudi kelimesinden türemiştir. 
Yahudi ise “Yahuda bin Yakub’a nispetledir. 
Benî İsrail (İsrailoğulları) sülalesine ve din-i 
Museviye’ye mensup adam, Yahudi, İsrailî” 
anlamına gelir. 

Bergos ile Burgaz’a gelince, bu iki kelime 
aslında, aynı kökten olmakla birlikte Türkçe’de 
farklı şekilde telaffuz edilen tek bir kelimedir. 
Yunanca Pyrgos (Πύργος) sözcüğünden gelen 
kelime, bu dilde “kale, kule, hisar, kemer” an-
lamlarında olup bu tür mimari yapıları barın-
dıran kasabalar için kullanılıyordu.

İsim okumadan devam edersek, bölgenin 
en eski yerleşim yerlerinden biri de Yahudi 
Bergos, yani Çıfıtburgaz olmalıydı. Dolayısıy-
la bu isimler birlikte kullanıldıklarında “Yahudi 
şehri, Yahudi kalesi, Yahudi kasabası” anlam-
larını kazanıyordu. 

 Vıı. yüzyıldan sonra 
 bir yahudi yerleşimi olabilir

Bu arada, bölgedeki yerleşim birimlerin-
den Bergos ya da Burgaz ekini taşıyan bir-
çok yer yüzlerce, hatta Yarımburgaz gibileri 

binlerce yıl öncesine gidiyordu. Bu durum 
Çıfıtburgaz için de söz konusu olabilir miy-
di? Evet, mümkün. Nitekim Şakir Turan’ın 
literatür taraması sırasında elde ettiği bir 
bilgi, bunun kuvvetle muhtemel olduğunu 
göstermektedir. Turan, Avar-Sasani ittifakına 
karşı Doğu Roma- Hazar ittifakının, askerî bir 
destek olmanın ötesinde Trakya üzerinden 
gelecek tehditleri bertaraf etmek üzere bir 
iskân da gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor. 
Bu iskanın VII. yüzyılda Doğu Roma İmpara-
toru Heraklius’un isteği üzerine gerçekleşti-
ğini ve bölgeye 40 bin atlı Hazar Türkü’nün 
yerleştiğini kaydeden Turan, ilginç bir tespit-
te bulunarak, “Hazar” isminin bazı kaynak-
larda “İçkaz”, “İşkaz”, “Eşkenaz” şeklinde 
geçtiğine de işaret ediyor. 

Turan, daha sonra şu bilgileri veriyor: 

“Tevrat’ta Yafes’in oğullarından gösteri-
len Cumer’in oğulları arasında Eşkenaz da 
bulunmaktadır. VII. yüzyıldan XI. yüzyılın or-
talarına kadar, Volga ve Dinyeper nehirleri 
arasında varlık gösteren bu Türk kavminin 
Yahudiliği benimsediği ile ilgili elimizde pek 
çok kaynak bulunmaktadır. Özellikle Hazar-
larla komşu olan Arap, Bizans, Ermeni tarih-
çi ve coğrafyacıları, eserlerinde konuyla ilgili 
bilgiler aktarmaktadırlar. 

Her ne kadar Yahudilerin Kırım yarımada-
sı ve çevresine gelmeleriyle ilgili olarak Babil 
esareti sonrası ileri sürülmüş olsa da bölge-
deki varlıkları daha çok MS I. yüzyıl sonrasına 
işaret etmektedir. Rusya asıllı Yahudi tarihçi 
Dubnow bölgedeki Yahudilerin Yunan Hel-
lenizmi etkisinde kalan Yahudiler olduğunu 
ve yazışmalarını Yunanca yaptıklarını, Yunan 
isimler kullandıklarını belirtmektedir.”

Turan, bu bilgiler ışığında Çıfıtburgaz’ın 
bu ismi alması ile ilgili şu yorumu yapıyor:



19

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

“Muhtemeldir ki Bağcılar ve çevresindeki 
Yahudi yerleşmeleri de başlangıçta ticarî ve 
ekonomik olarak meydana gelen iskânlarla 
meydana gelmiş, sonrasında ise Doğu 
Roma’dan baskıya maruz kalıp karşıya geçen 
Yahudilerin, bölgede Rus derebeylerinin et-
kili olmaya başlamasıyla ve sistematik baskı 
sonucu zorunlu olarak iskâna maruz kalma-
ları ihtimal dâhilindedir. Bu iskânlara Doğu 
Roma’nın İstanbul’u kaybetmeme adına 
Hazar Türklerini bölgeye yerleştirmeleri de 
eklenince, Bağcılar ve çevresindeki yer ad-
larında geçen Çıfud, Yahudburgaz, Eşkinoz 
vs. şeklindeki ifadeleri bu çerçevede anlam-
landırmak yanlış olmasa gerektir.”

17. yüzyılda Cuhûd Bergos deniliyordu
Osmanlı belgelerinde Bağcılar köyü 

için kullanılan isimlerden Cuhûd Bergos’a 
1600’lü yıllara ait kadı sicillerinde rastlıyo-
ruz. Köylülerle ilgili çeşitli sorunları çözü-
me bağlayan kayıtlara göre köyde Rumlarla 
Türkler yaşamaktaydı. Bir başka ifadeyle, is-
mine karşılık köyde tek bir Yahudi yerleşim-
ci dahi bulunmuyordu. 1914 tarihli Osmanlı 
haritalarında köyün ismi Cuhûd Bergos ve 
Çıfıt Burgaz şeklinde çift kullanımlı geçerken 
1916 tarihli haritalarda Yahudi Bergos ismi-
ne de rastlanıyordu.

yeniburgaz ismi reddedildi
Ayrıntılarına ileriki sayfalarda değinileceği 

gibi, İstanbul’da işgalin henüz devam ettiği 
Mütareke yıllarında mahalli meclis tarafından 
Bakırköy Çıfıtburgaz isminin Yeniburgaz’a dö-
nüştürülmesi şeklinde bir karar alındı. Vilaye-
tin de uygun bulduğu bu kararın 1921 yılında 

Dâhiliye Nezareti’nce reddedilmesi üzerine, 
Çıfıtburgaz isminin değişmesi, Cumhuriyet’in 
ikinci on yılına kaldı. Cumhuriyet devrinde, 
1928’den sonra kullanılmaya başlanan Latin 
harflerinin sağladığı kolaylıktan bilistifade, Çı-
fıtburgaz ismi Osmanlıca yazımıyla aynı olan 
“Çiftburgaz” şeklinde yazılmaya başlandı. 
Böylece Osmanlıca imlaya da sadık kalınmış 
olunuyordu. Sözgelimi 1931 tarihli bir seçim 
haberinde köylerin isimleri sayılırken Çıfıt-
burgaz, Çiftburgaz şeklinde yazılmıştır. Aynı 
şekilde 1936 tarihli bir gazete haberinde, 
köydeki bir gelişmeden bahsedilirken, “Çift-
burgaz köyü” tabiri kullanılıyordu. Resmî ola-
rak bir değişiklik olmamasına rağmen, tam da 
1930’dan itibaren esmeye başlayan Türkçe 
isim koyma rüzgarının etkisiyle, Çıfıtburgaz 
ismi, resmen değiştirilmeden önce “okuyuş” 
olarak değiştirilmek suretiyle Çiftburgaz’a 
dönüştürülmüştü.3

1939’da Bağcılar köyü oldu
1939 yılında, Çıfıtburgaz’ın ismi yerleşim 

yerlerinin isimlerini Türkçeleştirme politikası 
çerçevesinde, “Bağcılar” olarak değiştirildi. 
Ancak 1975 yılına kadar, devletin resmî ev-
raklarında “Bağcılar köyü” ibaresinin yanın-
da ve parantez içerisinde “Çıfıtburgaz” ismi 
de kullanılmaya devam etti. 

1975’te yeşilbağ’a dönüştü
Bakanlar Kurulu kararıyla belediye yapıl-

dığı 1975 yılında Bağcılar’ın ismi “Yeşilbağ” 
olarak değiştirildi. Belediyeliğinin 1980 
askerî darbesinden sonra İstanbul Sıkıyöne-
tim Komutanlığı’nın kararıyla lağvedilişi üze-
rine, Yeşilbağ ismi de ortadan kalktı.

1975’te bölgede bir 
belediye kurulmasına 
karar verildiğinde 
Bağcılar Köyü’nün 
ismi de Yeşilbağ oldu.

5 Nisan 1931 
tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde yayınlan 
seçim ilanında 
‘Çift Burgaz’ ismi 
kullanılmıştı.
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3- Âypah’tan Kirazlı’ya 
Kirazlı köyünün eski isminin Osmanlı bel-

gelerinde iki kullanım şekli vardır. Birincisi 
Âypah, diğeri ise Âyâpâ… Devletin resmî 
belgelerinde, özellikle de bölge insanla-
rının mahkeme kayıtlarının tutulduğu kadı 
sicillerinde tercih edilen kullanım, “Âyâpâ” 
şeklinde olanıdır. Bu kullanıma, ilerleyen 
sayfalarda göreceğiniz gibi, 1600’lü yıllara 
ait sicil kayıtlarında rastlamak mümkündür. 
Benzer şekilde Âypah da, üzerlerinde tarih 
olmamasına rağmen XVIII. ve XIX. yüzyılla-
ra ait olduğu sanılan su yolları haritasında, 
Kirazlı’daki kaynak suları Süleymaniye isâle 
hattına katan kol için kullanılmıştı. Böylece 
her iki şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. 
1914 tarihli Osmanlı haritalarında ise tercih 
edilen isim Âypah olmuştu. Bundan yaygın 
kullanımın Âypah olduğunu çıkartabiliriz. 
Çünkü haritacılar, daha çok halk dilinde ge-
çerli isimlendirmeyi yazıyorlardı. Haritalar bu 
şekilde daha kullanışlı oluyordu.

1939’da Kirazlı oldu
Rumca olan “Âypah” ismi 1938 yılında 

değiştirilerek, “Kirazlı” yapıldı.4 Böylece 
Bağcılar ve civarında Rumca isim taşıyan 
yerleşim yeri kalmamış oldu. Ancak, nüfus 
sayımı gibi resmî kayıtlarda, Kirazlı isminin 
yanı sıra Âypah isminin de kullanımı 1975 
yılına kadar devam etti.

9 Kasım 1938 tarihli 
Kurun gazetesindeki 
habere göre bundan 

sonra ‘Ayapa’ 
köyünün adı ‘Kirazlı’ 

olarak değiştirilmiştir.

Osmanlıca 
haritalarda ‘Kirazlı’, 

‘Ayapa’ olarak 
isimlendirilmişti.

Âyapâ

Âypâh
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 4- papasKöy, Güneşli oluyor
Güneşli köyüne gelince; aslında bölgede 

köy değil bir çiftlik bulunuyordu. Adı da Papas-
köy Çiftliği idi. Bölgenin 1914 tarihli Osmanlı-
ca haritasından çıkartabildiğimiz kadarıyla, bu-
rada sadece çiftlik ahalisinin kaldığı birkaç ev 
bulunmaktaydı. Papasköy Çiftliği’ni bu denli 
meşhur yapıp haritalara işlemesini sağlayan 
husus ise, Çiftliğin hemen yanından doğup 
Süleymaniye Su Yolu’nun Âypah Kolunu oluş-
turan doğal kaynaktı. Sonraki dönemlerde bu-
rada yaşayanların da ifade ettiği gibi bu suya, 
‘Dokuz Oluklu Ayazma’ adı veriliyordu. 

1600’lü yıllarda papas köyü vardı
Papas köyü ile ilgili Kadı sicillerinden elde 

edebildiğimiz tek belge XVII. yüzyılın başlarına 
aittir. Üzerinde tarih bulunmamasına rağmen, 
sonrasında gelen hükmün 1616 yılını taşıması, 
Papas köyü isminin geçtiği davanın da aynı ta-
rihte görüldüğünü göstermektedir. Adı her ne 
kadar bir Hristiyan din adamı unvanı olsa da, 
tarla satışıyla ilgili bu tarihî belgede tarafların 
tamamı Müslümanlardan oluşmaktaydı. Faik 
oğlu İbrahim Çavuş’un çiftliğini ve bazı tarla-
larını Mustafa oğlu Mahmud’a devretmesini 
düzenleyen bu işlemde satışa konu olan yeri 
tarif ederken kullanılan isimler önemlidir. Bu 
arada belirtmekte fayda vardır ki, o dönemde 
mülk tamamen devlete ait olduğundan, kişiler 
ancak kullanım hakkına sahip olup, mülkiyeti 
değil, kullanım hakkını satabiliyorlardı. İbrahim 
Çavuş’un sattığı tarlalardan biri de Küçük Hal-
kalı yakınlarından başlayarak Papas köyü hu-
dudunda bulunan Solak Mustafa ile İbrahim 
Ağa’nın tarlalarına dayanıyordu.5

osmanlı’dan Cumhuriyet’e papasköy
Papasköy Çiftliği o tarihten Cumhuriyet 

dönemine kadar bölgenin geçerli ismi ol-
muştu. Cumhuriyetin ilk yıllarında çiftlikte pek 
oturan yoktu. Burada yaşayanlar vardıysa bile 
mübadele sonrasında Bakırköy ve Eyüp’teki 
akrabalarının yanına ya da Yunanistan’a git-
miş olmalıdırlar. Türklerse muhtemelen daha 
kalabalık olan Kirazlı’da oturmayı tercih et-
mişlerdir. Ama daha gerçekçi olan tahmin, adı 
üzerinde çiftlik bölgesi olması sebebiyle çiftlik 
çalışanları dışında yerleşimcilerin bulunmadığı 
yönündedir. Osmanlı belgelerinde Papaskö-
yü Çiftliği olarak geçen bölge, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında da aynı isimle anılmaya devam 
eder. Sözgelimi “Satılık Büyük Çiftlik” adıy-
la verilen bir ilanda Mahmutbey nahiyesine 

bağlı “Papasköy Çiftliği”6 diye belirtilir. Bu 
isimlendirme devletin resmî kurumlarında ay-
nen devam ederken, İstanbul Belediyesi de 
1936 tarihinde verdiği bir ilanda buradan Pa-
pasköy Çiftliği diye bahsediyordu.7

 Güneşli ismi, istanbul Belediyesi’nden
Bugüne kadar bilinenin aksine, Papasköy 

çiftlik arazisine Güneşli ismini, 1950’de gelen 
muhacirlerden çok daha önce İstanbul Bele-
diyesi koymuştur. 1938 yılında Manisa’dan 
İstanbul Valiliğine atanan Lütfi Kırdar, aynı 
zamanda İstanbul Belediye başkanlığı vazi-
fesini de üstlenmişti. Onun başkanlığı döne-
minde, İstanbul’daki Rumca çiftlik isimlerinin 
değiştirilmesine karar verildi. 24 Mayıs 1939 
tarihinden itibaren geçerlilik kazanan bu ka-
rara göre, o dönemde Bakırköy kazasının 
Mahmudbey nahiyesine bağlı olan Papasköy 
Çiftliği’nin adı Güneşli Çiftliği olarak değiş-
tirildi. Bu kararla birlikte Kotranya Çiftliği’nin 
ismi Resneli, Pandeniça Çiftliği’nin ismi 
Uğurlu, Kapanarya Çiftliği’nin ismi de Kutlu-
lar Çiftliği olarak değiştirildi.8 

Papasköy Çiftliği, Bulgaristan’dan ge-
len muhacirlerin görüp yer satın almala-
rına kadar boş kaldı. 1950-51 yıllarında 
Bulgaristan’ın Türkleri göçe zorlaması ve 
Türkiye’nin de sınırı açması üzerine ülkeye 
giriş yapan 153 bin muhacirden bir kısmı 
devletin kendilerine gösterdiği yerleri be-
ğenmediler. Deliorman’ın Şumnu ve Eski 
Cuma bölgesinden gelen muhacirlerden bir 
kısmı, Papas Çiftliği’ni satın aldılar. 

Halkça kabul edilen bir rivayete göre de 
1950’den hemen sonra gelip yerleşerek ev-
ler yapan Bulgaristan muhaciri Türkler, umut-
larının simgesi olmak üzere “Güneşli Çiftliği” 
ismini, yeni kurdukları bu yerleşim yerine ver-
mişlerdi. Aslında bu ismi kabul etmelerinin 
sebebi, güneşin doğuşundan batışına kadar 
köyden izlenebilmesi idi. 

Papas Çiftliği ismine Cumhuriyet dönemi 
kayıtlarında 1965, 1970 ve 1975 nüfus kayıt-
larında rastlıyoruz. Bu sayımların sonuçları-
nın aktarıldığı belgelerde Güneşli’nin yanın-
da parantez içinde (Papazçiftliği) ibaresi de 
veriliyordu. Mahmutbey 

nahiyesine bağlı 
Papasköy Çiftliği’nin 
adı İstanbul 
Belediyesi tarafından 
24 Mayıs 1939 
tarihinde Güneşli 
Çiftliği olarak 
değiştirildi.
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Çiftliğin yerinde 
günümüzde METRO 

Market ve toplu konutlar 
yer alıyor
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Ayamama Deresi’nin 
hemen yanıbaşında yer 
alan Koçman Tavuk 
Çiftliği’ne ait üretim 
tesisleri ve arka tarafta 
günümüz Güneşli’sine ait 
araziler görünüyor.

Çiftliğin ve etrafının 1970 
yılında havadan görünüşü.
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roMa Ve Bizans’tan osManlı’ya BağCılar

Asya ile Avrupa arasındaki geçiş 
güzergâhında bulunan İstanbul, Doğu ve 
Batı medeniyetlerini kucaklaştırmasının so-
nucu olarak en eski devirlerden beri sayı-
sız savaş ve yerleşmelere sahne olmuştur. 
İstanbul’un coğrafi konumundan kaynakla-
nan bu mücadele ve sahiplenmeler en eski 
devirlerden başlamakla birlikte artarak de-
vam etmiş ve bugünkü Bağcılar ve çevresi-
nin şekillenmesinde etkili olmuştur. 

eskiçağlarda Bağcılar ve çevresi
Uğrunda pek çok savaşlar yapılan İstan-

bul şehrinin kuruluşu her dönemde merak 
konusu olmuştu. Ancak, ortada şehrin inşası 
ile ilgili müşahhas verilerin bulunmaması ko-
nunun ilgililerini mecburen mitolojik hikâye 
ve efsanelere yöneltmiş ve buralardan bir 
şeyler çıkarmaya çalışmışlardır. Nitekim Tro-
ya savaşından önceki dönemleri anlatan 
M.Ö. II. binyıl efsanelerinden birinde Trak-
ya üzerinden geçiş konu edilmiş ve Kydaros 
(Alibeyköy Deresi) ile Barbyses (Kâğıthane 
deresi) ve Khrysokeras’ın (Haliç) bitimindeki 
Semystra (Eyüp) isimlerinin yanında Bospo-
ros (Boğaziçi) ve Bosporos Akra (Saray Bur-
nu) isimleri zikredilmiştir.9 Evliya Çelebi şehri 
Hz. Süleyman’a10 bazı efsanelerse Megaralı 
Byzas’a kurdururken, aktarımlar bu şekilde 
devam edip gitmişti. 

Bağcılar çevresindeki arkeolojik çalışma-
lar içerisinde en dikkat çekeni, Küçükçek-

mece Gölü’nün 1,5 km. kuzeyinde bulunan 
Yarımburgaz mağarasındaki çalışmalardır. 
1845’ten bu yana mağara ile ilgili çeşitli ça-
lışmalar yapılmıştır.11 Bunlardan biri de 1988-
90 yılları arasında İstanbul ve California Üni-
versitelerinin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmalarda Küçük Çekmece ve dolayı-
sıyla Bağcılar çevresinde Orta Pleistosen’in 
ortalarında yaşam bulunduğu tespit edilmiş-
tir. Bunun yanı sıra, bölgede yaşayan insan-
ların Yarımburgaz mağarasını barınak olarak 
kullandıkları, Anadolu’daki çağdaşlarından 
ziyade Avrupa örneklerine benzedikleri ve 
buranın ülkemizde tarihlemesi yapılan en 
eski yerleşim yeri olduğu şeklinde tespitler-
de bulunulmuştur.12 

Defalarca yıkılıp yeniden kurulan bu şe-
hirde Helenler MÖ XII. yüzyılın sonlarından 
itibaren önemli koloniler kurmuşlardı. Bu sü-
reçte Silivri ve çevresi ile iç kısımlarda kolo-
niler kurup kurmadıkları tam olarak bilinme-
mekle birlikte çevredeki yer adları buraların 
Trakya’ya ait olduğunu göstermektedir.13 

Roma çağında bugünkü Küçükçekme-
ce ve çevresinin nüvesi durumunda olan 
Regium’dan söz edilmektedir. Bu yerleşim 
yeri ile ilgili malumat bulunamasa da çeşitli 
yerlerde mezar stelleri vardır, ancak bunların 
kimlere ait olduğu bilinmemektedir. Kesin 
olan şudur ki MÖ II. ilâ MS II. yüzyıllarda bu 
bölgede geniş bir yerleşim yeri bulunmak-
tadır. Roma döneminde yol mesafe cetvel-

Yarımburgaz 
Mağarası’ndaki 

çalışmalara göre 
Bağcılar çevresinde 

Orta Pleistosen’in 
ortalarında yaşam 

bulunduğu tespit 
edilmiştir.

[Bu	bölüm,	Kütahya	
Dumlupınar	

Üniversitesi	Tarih	
Bölümü’nden	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Şakir	
Turan	tarafından	
kaleme	alınmıştır.]
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lerini gösteren Tabula Peutingerianaya göre 
bölgedeki meskûn Regium mahalli Ayasofya 
önünden yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta idi. 
Bölge aynı zamanda Roma’nın en önemli 
ana yollarının geçtiği güzergâh üzerindeydi. 
Bugün tamamen tahrip olmuş olan ve Via 
Egnatia olarak isimlendirilen bu yollar, do-
ğuda İpek yolu batıda ise Via Appialar ile 
birleşmektedir. Bölgedeki bir başka yerleşim 
yeri olan Hebdemon (Bakırköy) ise Roma İm-
paratoru Konstantinus’un sayfiye yeri olarak 
kullanılmış; saraylar, köşkler ve kiliseler yap-
tırılmıştır.14 

İstanbul’un yeniden inşası, MS IV. yüz-
yılda İmparator Konstantin zamanına rast-
lamaktaydı. Batı Roma İmparatorluğu’nun 
yıkılmasından sonra Doğu Roma ortaya çıka-
rak bir toparlanma süreci yaşanmıştı. Doğu 
Roma’nın yükselişiyle birlikte ön plana çıkan 
İstanbul, yeni imparatorluğun başkenti ol-
muştu. Şehrin büyümesi ile ihtiyacı karşıla-
yan kuyular, küçük menbalar ve Hadrianus’un 
bölgede yaptırdığı ilk isâle hattı yetersiz 
kaldığından Konstantin tarafından yeni su 
kanalı projeleri başlatılmıştı. Valens’in (364-
378) Halkalı ve I. Theodisius’un Belgrad 
Ormanları isale hat çalışmaları muhteme-
len Konstantin’in başlattığı bu çalışmanın 
devamı niteliğindeydi.15 Nitekim Bozdoğan 
Kemeri’nin İmparator Hadrianus devrinde 

yaptırıldığı ve Büyük Konstantinos zamanın-
da da onarılarak Trakya’dan getirilen bir su 
şebekesine bağlandığı kabul edilmektedir. 
Aynı şekilde Mahmutbey-Atışalanı arasın-
da Uzunca Ova Deresi üzerindeki “Mazul 
Kemer” de muhtemelen Valens zamanında 
inşa edilmiş, V. Konstantinos devrinde (741-
775) tamir görmüş, fetihten sonra da tadilat 
yapılarak kullanılmıştı.16

hunların doğu roma’ya baskıları
Attila’nın Balkanlar ve Trakya’ya kadar 

gelip buralarda birtakım mücadelelere gi-
rişmesi, Bağcılar önlerine kadar ilerlemesi, 
Hunların Doğu Roma’yı sürekli baskı altında 
tutma şeklinde sürdürdükleri politikalarının 
bir devamıydı. Bu çerçevede 447 yılında 
Büyük Balkan seferine çıkan ve ordusunu iki 
koldan ilerleten Attila, Sofya, Filibe, Preslav, 
Lüleburgaz ve Büyükçekmece’ye kadar uza-
narak Doğu Roma İmparatoru Theodosius’u 
bozguna uğratmıştı.17 Söz konusu bozgunla 
ilgili hadiseleri yaşayan Doğu Romalı Pris-
cus, bu süreçte yapılan anlaşma ve Hunlara 
verilen haraçlar hakkında detaylı bilgiler ver-
mektedir. Buna göre Doğu Roma, Hunlara 
6.000 libre altın savaş tazminatı, 2.100 libre 
yıllık vergi ve fidyesi ödenmeden kaçan her 
Romalı için 12 altın sikke vermek zorunda 
kalmıştı.18

Mazul Kemer 
muhtemelen 
Valens zamanında 
inşa edilmiş, V. 
Konstantinos 
devrinde (741-775) 
tamir görmüş, 
fetihten sonra da 
tadilat yapılarak 
kullanılmıştır.
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 sasanilerin istanbul Kuşatmaları: 
avarlarla ittifak
Hunlardan sonra Doğu Roma’nın baskılan-

masında etkin rol almaya çalışan Sasaniler çok 
başarılı muharebelerle Kadıköy ve Üsküdar’a 
kadar gelmişlerdir.19 Sasaniler bu fetihlerle 
Doğu Roma’yı ikinci plana düşürmüş olsalar 
da üzerlerinde tam bir hâkimiyet sağlayama-
dılar.20 Doğu Roma üzerinde istenilen baskıyı 
oluşturmanın yolunun İstanbul’un Avrupa ta-
rafından kuşatılması olduğunu düşünen Sasa-
niler, Avarlarla işbirliğine gitmişlerdir. Avarla-
rın 626 yılının yaz aylarında kendilerine tâbi 
Bulgar, Gepid ve Slav kitleleri ile birlikte İstan-
bul üzerine yürümeleri Sasanilerin bir girişim-
lerinin sonucu olarak görülebilir.21 Bu süreçte 
Avar askerleri Bağcılar üzerinden ilerleyerek 
surlar boyunca konumlandırılmış ve en etkili 
darbelerini Edirnekapı ve Topkapı arasındaki 
bölgede indirmişlerdi. Avarların bu ilerleyişle-
ri Doğu Roma’yı bir taraftan Hazar askerlerin-
den istifade etmeye, bir taraftan da işgaller 
sonrasında bölgede çıkan isyanları gerçekleş-
tirdiği iskânlarla önlemeye yöneltmişti.22 
 
 doğu roma’nın sasani-avar ittifakını 

dağıtma çabası: hazar Formülü
Avar- Sasani ittifakına karşı meydana 

getirilen Doğu Roma-Hazar ittifakı sade-
ce İstanbul’un muhtemel Hazar tehlikesine 
yönelik değildi.23 Bu ittifakla birlikte Doğu 
Roma, Trakya üzerinden gelerek Sasanilerin 
elini güçlendirecek tehditleri de bertaraf ede-
cek bir iskân gerçekleştirmişti. Askerî iskân 
tarzındaki bu işlem, Doğu Roma İmparatoru 

Heraklius’un isteği üzerine 626 yılında 40.000 
atlı Hazar Türkü’nün bölgeye gönderilmesi 
şeklinde tezahür eder.24 Doğu Roma’nın tale-
bi çerçevesinde, bir tehdidin ortadan kaldırıl-
ması için başvurulan bu yöntem, farklı şekil-
de gelişen ve bölgenin demografik yapısının 
değişmesinde etkili olan yeni Türk iskânlarını 
ortaya çıkarmıştı. Bu iskânların çok sonraki yıl-
larda bile tesirleri görülmüş olmalıdır ki, Ab-
basi elçisinin Müslüman ve Hristiyan esirlerin 
mübadelesi için geldiği 946 senesinde Bizans 
kumandanının yanında Ferganalı Türk asker-
lerinin bulunduğundan bahsedilmektedir.25

Hazar ismi bazı kaynaklarda “İçkaz”, “İş-
kaz” ve “Eşkenaz” biçiminde geçmektedir. 
Tevrat’ta Yafes’in torunlarından Cumer’in 
oğulları arasında Eşkenaz da bulunmak-
taydı.26 VII. yüzyıldan XI. yüzyılın ortalarına 
kadar Volga ve Dnyeper nehirleri arasında 
varlık gösteren bu Türk kavminin Yahudili-
ği benimsediğine ilişkin elimizde pek çok 
kaynak bulunmaktadır. Özellikle Hazarlarla 
komşu olan Arap, Bizans ve Ermeni tarih ve 
coğrafyacıları eserlerinde konuyla ilgili bilgi-
ler aktarmaktadırlar. Bunlardan İbn Fadlan, 
Hazarların ve hükümdarlarının Yahudiliği be-
nimsediklerini belirtilirken, Mesudî “Muruc 
ez-Zeheb’inde Hazar hükümdarıyla maiye-
tinin halife Harun Reşid zamanında bu dini 
kabul ettiklerini vurgulamaktadır.27

Yahudilerin Kırım yarımadası ve çevresine 
Babil esaretinden sonra geldikleri ileri sürül-
müş olsa da bölgedeki varlıkları için daha çok 
Miladi I. yüzyıl sonrasına işaret edilmektedir. 
Rus asıllı Yahudi tarihçi Dubnow, bölgedeki 
Yahudilerin Yunan Hellenizminin etkisinde ka-
lan Yahudiler olduğunu, yazışmalarını Yunan-
ca yaptıklarını ve Yunan isimleri kullandıklarını 
belirtmektedir. Muhtemeldir ki Bağcılar ve 
çevresindeki Yahudi yerleşmeleri de başlan-
gıçta ticari ve ekonomik amaçlı iskânlarla mey-
dana gelmiş, sonrasında ise Doğu Roma’dan 
gördükleri baskı üzerine karşıya geçmişler ve 
nihayet, Rus derebeylerinin bölgede etkili ol-
maya başlamasıyla uygulanan sistematik bas-
kı sonucu zorunlu iskâna maruz kalmışlardır.28 
Bu iskânlara Doğu Roma’nın Hazar Türklerini 
İstanbul’u kaybetmeme adına bölgeye yerleş-
tirmeleri de eklenince, Bağcılar ve çevresinde-
ki yer adlarında geçen Çufud, Yahudburgaz, 
Eşkinoz vs. şeklindeki ifadeleri bu çerçevede 
anlamlandırmak yanlış olmasa gerek...

Hazar 
İmparatorluğu
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 peçeneklere Karşı 
 doğu roma-Kıpçak ittifakı

İstanbul’u ele geçirebilmenin ancak Bal-
kanlar ve Trakya üzerinden gelecek saldırı-
larla mümkün olacağını gören Doğu Roma, 
buradan gelecek saldırıları çeşitli ittifaklarla 
önlemeye çalışmaktaydı. Nitekim Sasani-
lerin Avarlarla olan ittifakını Hazarlarla dur-
durmuştu. Aynı siyaset Peçenekler için de 
denenmiş ve kısmen de başarılı olmuş olsa 
dahi sürdürülememişti. Aksine bu durum 
Peçeneklerin Balkanlardaki nüfuzlarının art-
masına vesile olmuştu. Nitekim Çelgü Bey 
komutasındaki Peçenek ordusu Macar asker-
leriyle birlikte Trakya’yı Kule’ye kadar (Enez-
İstanbul arası) işgal etmiş; Çelgü Bey de bu 
muharebeler sırasında yaralanarak ölmüş-
tür.29 Peçenekler bu galibiyetleri sayesinde 
Edirne ve çevresiyle Trakya’nın Marmara’ya 
kadar olan sahillerine sahip olmuşlardı.30 Bu 
dönemdeki bölgede Peçenek istilası çok yo-
ğun olarak yaşanmış olmalıdır ki Mathieu, 
buralarda yerleşen Peçeneklerin arabaları, 
hayvanları ve aileleriyle ilgili 600.000 raka-
mını vermektedir.31 Rakamlardan da yoğun 
olduğu anlaşılan Peçenek istilası Küçükçek-
mece ve Bağcılar önlerine kadar uzamış hat-
ta Anna Komnenaya bölgesi tahrip edilmiş-
tir. Nitekim bu hızlı ilerleyiş Doğu Roma’yı 
tedirgin ettiğinden, daha önce Avarları dur-
durabilmek için Hazarlardan yararlanmayı 
denediği gibi Peçenekler için de Kıpçak kal-
kanını denemeye çalışmıştı. 

Doğu Roma-Kıpçak ittifakıyla Balkanlar 
ve Trakya üzerindeki Peçenek hâkimiyeti 
sona erdirilerek bölgedeki nüfuzları dağıtıl-
mıştı. Peçeneklerin bir kısmı kılıçtan geçiri-
lirken kaçabilenler Vardar nehrinin batısıyla 
Trakya’ya yerleşmişlerse de buralarda da 
Doğu Roma hileleriyle karşı karşıya kalmak-
tan kurtulamamışlardı. Doğu Roma, kalan 
Peçenek nüfusunun bir kısmını askerlik hiz-
metine alırken bir kısmı da boşalan İzmit 
topraklarına yerleştirilmişti.32 

Doğu Roma’nın başkenti olan İstanbul 
sadece Türklerin hücumlarına maruz kalma-
mış, I. Haçlı seferinden itibaren Batılı millet-
lerin de zapt etmek için çaba sarf ettikleri 
bir yer olmuştu. Nihayetinde 1204 yılındaki 
IV. Haçlı Seferi ile İstanbul’u almayı başaran 
Latinler Küçükçekmece, Bağcılar ve çevre-
sine de hâkim olmuş ve toprak paylaşımın-

da, İstanbul’a yakınlığından dolayı bu bölge 
Latin İmparatoru’nun hissesine düşmüştü. 
Fakat bu durum kısa sürmüş, Küçük Çekme-
ce ve çevresi, hatta bütün bir Trakya Bulgar 
akınlarıyla sarsılıp büyük zarar görmüştü.33 

Doğu Roma, İstanbul’u kaybetmeme adı-
na Asya’daki Müslüman Türklere karşı Avru-
pa’daki Müslüman olmayan Türkleri ordusu-
na almak suretiyle bölgeye sahip çıkmaya 
çalışmıştı. Bu Gayri Müslim Türklerin Balkan-
larda ve Rumeli’de yerleşmelerine zemin ha-
zırlarken, İslamiyet’in bölgede yayılmasını da 
geciktirmişti. İslami anlayışın bölgede zemin 
bulmaya başlaması Sarı Saltık göçerleriyle 
sağlanıp, Balkanlar ve Rumeli’deki yapı kırıl-
maya başlamıştı. On iki bin Sarı Saltık göçeri 
VIII. Mihail’in izniyle muhtemelen 1263 yılla-
rından itibaren Romanya’nın kuzeyinde Dob-
ruca ve çevresinde iskân edilmişlerdi. Göçer-
ler Balkanlar ve Rumeli’de farklı bir misyon 
üstlenmiş ve bu misyon sadece o dönemle 
sınırlı kalmayıp etkili bir şekilde yayılarak de-
vam etmiştir.34 Özellikle Moğol baskısı yü-
zünden uçlara yerleşmek zorunda kalan Ahi-
lerle dinî gruplar Rumeli’ye de intikal ederek 
kitleler üzerinde etkili olmuşlardır.35

 
 süleyman paşa ile trakya’da 
 osmanlı Varlığı

XIII. yüzyıl sonlarında Batı Anadolu’da ba-
ğımsız veya yarı bağımsız Türkmen beylikleri 
ortaya çıkmaya başlamıştı.36 Osmanlı kay-
nakları, dönemin etkin beyliklerinden olan 
Kayı Beyliği’ni Selçukluların himayesinde ve 
onun muhafazası için çalışan bir aşiret olarak 
göstermektedir.37 Nitekim Selçuknâmelerde, 
Selçuklu Sultanı Alâeddin’in uçların yöneti-
mini Kayılara bıraktığına dair bilgiler bulun-
maktadır.38

Osmanlı Devleti’nin 
Trakya’daki varlığı 
Süleyman Paşa’nın 
zaferleriyle 
gerçekleşti.
Günümüzde 
Süleyman Paşa’nın 
kabri Gelibolu’nun 
Bolayır beldesinde 
bulunuyor.
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Kayı boyundan gelen Osmanlı Devleti, 
kuruluştan itibaren İstanbul sınırlarında ba-
şarılı fetihler gerçekleştirmiş olmakla birlik-
te, Doğu Roma’ya karşı mutlak galibiyeti 
sağlamanın en önemli yolunun Rumeli’den 
yapılacak kuşatmalar olduğuna inanmaktay-
dı. Bu yüzden de başından beri Balkanlar ve 
Rumeli’de nüfuz arayışına girmiş, XIV. yüz-
yılın ortalarına doğru Doğu Roma’daki taht 
mücadelelerini lehine kullanmayı bilerek si-
yasi bir evliliğe dahi imza atmıştı. Bu evlilikle 
Doğu Roma İmparatoru III. Kantakuzenos, 
kızı Teodora’yı Orhan Bey’e vermek suretiyle 
Balkanlar’da Sırplara karşı girişeceği müca-
delede ondan yardım istemişti.39

Doğu Roma’nın Sırpların Selanik kuşatması 
sonrasında gerçekleşen yardım talebi Orhan 
Gazi tarafından değerlendirilerek oğlu Süley-
man Paşa’yı bölgeye sevk etmişti. Selanik; 
Kontakuze’nin oğlu Matyos komutasındaki 
Doğu Roma donanmasıyla birlikte hareket 
eden Süleyman Paşa’nın emrindeki yirmi bin 
kişilik Türk kuvveti ve yirmi iki Türk filosu saye-
sinde kurtarılmıştır (1349).40 Doğu Roma’yla 
yapılan bu ittifakın Osmanlılar için yeni fırsat-
lar doğurmasıyla, sonraki dönemlerde baş 
gösteren taht mücadelelerinde yeniden etkin 
rol almışlardır. Osmanlılar’ın ittifak sonrasın-
daki rahat tavırları ve yeni fetihlere yönel-
meleri Kantakuzen için rahatsız edici olsa da, 
Doğu Roma üzerindeki baskı onu bölgede 
yerleşmeleri pahasına Osmanlılar’dan yardım 
istemeye zorlamaktaydı.41

Taht kavgaları sırasında, Sırp ve Bulgar 
baskılarına karşı Kantakuzen’in yanında 
yer alan Osmanlılar bu süreci iyi değerlen-

dirmiş olmalılar ki peyderpey Rumeli’ye 
yerleşmekte ve nüfuzları artmakta idi. 
Nitekim Osmanlılar’ın Rumeli’ye yerleş-
melerindeki önemli adımlardan biri olan 
Gelibolu yarımadasındaki kalelerden biri 
karşılığında Kantakuzen’in Edirne’de kuşat-
ma altında bulunan oğlu Mateos kurtarıl-
mış ve Dimetoka’da Sırp ve Bulgarlara karşı 
önemli başarılar elde edilmişti.42

Osmanlı’nın bölgede hızlı bir şekilde yer-
leşmesinde sadece stratejik davranmaları 
etkili olmamıştı. Bu süreçte Trakya sahilleri 
boyunca meydana gelen şiddetli depremler 
şehir ve istihkâmların çoğunu tamamen or-
tadan kaldırmış ya da savunulamayacak hale 
getirmişti. Eserinde söz konusu depremle-
re yer veren Zinkeisen, Türklerin bölgedeki 
iskânlarıyla ilgili olarak Kantakuzen’in tavizkar 
davranışlarını eleştirmekte ve harap olan böl-
geye Süleyman Paşa tarafından Çimpe’den 
getirilip yerleştirilen Türkmenlerle yerli halkın 
durumunu acıklı bir dille anlatmaktadır.43

Süleyman Paşa önderliğinde Gelibolu ve 
çevresinde başlayan bu iskân hareketi yenile-
rini ateşlemiş ve her yöne doğru bir genişleme 
başlamıştı. Bu süreçte Bolayır, Malkara, İpsala 
ve Tekirdağ ele geçirilmiş, Meriç nehri boyun-
ca devam eden akınlar Hayrabolu, Çorlu ve 
Çatalca civarlarına kadar uzanmıştı. Fethedi-
len yerlerde yalnızca askerî garnizon şehirleri 
vücut bulmamış, ihtiyaca cevap verebilecek 
teşkilatlanmalar da meydana getirilmişti.

Osmanlılar’ın Kantakuzen ile başlayan, Ru-
meli sahillerine yerleşme maceraları ondan 
sonra gelen Yuannis döneminde de devam 
etmiş ve Bizanslılar Osmanlılarla iyi geçin-
mek zorunda kalmışlardı. İmparator Yuannis 
Türklerle iyi geçinmenin nişanesi olarak, Or-
han Gazi’nin Kantakuzen’in kızı Teodora’dan 
doğan ve Foça korsanları tarafından kaçırılan 
oğlu şehzade Halil’in kurtarma işini üzerine 
almıştı. Bozcaada, Limni ve Midilli’deki do-
nanmaları Foça’ya gidip, şehzadeyi kurtar-
mıştı. Türklerle yakınlaşmada bu askerî yar-
dımı yeterli görmeyen Yuannis on yaşındaki 
kızının Şehzade Halil’le evlenmesini istemek 
gibi siyasi bir girişimde daha bulunmuştu.44 
Roma ile sağlanan mutabakat sonrasındaki 
hadiseleri çok iyi okuyan Osmanlı Devleti Yu-
annis döneminde de dış politikasını bu çer-
çevede belirleyerek bölgede başarılı ve kalı-
cı bir şekilde yerleşmeye başlamış ve Çorlu 
istikametindeki fetihlere hız vermiştir.45

VI. İoannis 
Kantakuzenos
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 Bağcılar önlerine kadar kalelerin fethi
Rumeli’de muayyen bir plan dâhilinde 

hareket eden Osmanlı Devleti öncelik-
li olarak İstanbul’un alabileceği yardımları 
kesecek adımlar atmış ve fetihlerini de bu 
doğrultuda gerçekleştirmişti. Bu yüzden 
de fetih güzergâhı olarak İstanbul-Edirne 
yolu üzerindeki başlıca kaleleri seçmek su-
retiyle, Santoz, Çorlu, Misini, Lüleburgaz ve 
Babaeski’yi ele geçirmişti. Bu kalelerin alın-
ması Edirne’nin her türlü yardımdan tecridi-
ni tam olarak sağlayamayacağından, Meriç 
nehri doğrultusunda Güney Trakya yol kav-
şağındaki Keşan Kalesi ile Edirne’nin güne-
yinde Trakya’nın ikinci büyük merkezi olan 
Dimetoka Kalesi de zapt edilmişti (1361). 

İdris-i Bitlisî’ye göre Rumeli’de beş yıl ka-
lan Osmanlı kuvvetleri I. Murad döneminde 
Doğu Roma ve Bulgar topraklarında fetihlerde 
bulunmuş ve Çirmen’i ele geçirerek fetihlerini, 
Malkara istikametinde devam ettirmişti. Bunla-
rın yanı sıra Doğu Roma, İstanbul içlerine uza-
nan müdahalelerle sıkıştırılıp İncügez alınmış, 
Burgaz Dağları’na yönelinip Çatalca ve Küçük-
çekmece yakınındaki iki kale ele geçirilerek 
Bağcılar önlerine kadar gelinmişti (1366).46

Orhan Gazi döneminde Rumeli’deki fe-
tihlerin başında bulunan Süleyman Paşa bir 
nevi Beylerbeyilik görevi üstlenmekteydi. I. 
Murad döneminde Edirne’nin fethi sonrasın-
da hasbî anlamdaki bu görev resmiyet ka-
zandığı gibi Edirne de ilk beylerbeyi merkezi 
olarak, askerî ve idari olmak üzere iki böl-
geye ayrılmıştı.47 Bu gelişmeler de Osmanlı 
Devleti’nin İstanbul üzerine daha planlı bir 
şekilde gitmesine fırsat tanımaktaydı.

Nitekim Yıldırım Bayezid döneminde yedi 
yıl abluka altında tutulan İstanbul 1395-96 
yıllarında da kuşatılmıştı. Bu kuşatmaların il-
kinde Osmanlı ordusu üçe ayrılmış, Yıldırım 
Bayezid bizzat İstanbul üzerine gidecek ko-
lun başında bulunduğu halde güzergâh üze-
rindeki Rum köylerini fethederek İstanbul’u 
kuşatmıştı. İkinci kuşatma öncesinde de 
Anadolu Hisarı’nı yaptırarak Doğu Roma 
ile Karadeniz’in irtibatını kesip, İmparator 
Manuel’i baskı altına alarak, anlaşmaya mec-
bur etmişti. Buna göre İmparator, İstanbul’da 
bir Türk Mahallesi kurulmasını, cami yapılma-
sını ve bir kadı atanmasını kabul ediyordu.48 
Ancak Timur mağlubiyetiyle birlikte İstanbul 
üzerindeki Osmanlı baskısı sona ermiş, hatta 

kayıplar dönemi başlamış, I. Murad dönemi-
ne geri dönülmüştü. “Fetret Dönemi” olarak 
tanımladığımız bu dönem, bütünlüğünü ko-
ruyan Rumeli toprakları sayesinde aşılıp yeni-
den toparlanılmıştı. Kaynaklarda İstanbul’un 
bu dönemde (Musa Çelebi- Çelebi Mehmed) 
dahi kuşatıldığına dair bilgiler bulunmaktadır. 

Çelebi Mehmed’den sonra Osmanlı tah-
tına geçen II. Murad, iktidarı boyunca Düz-
mece Mustafa meselesiyle uğraşmış olsa da 
İstanbul kuşatmalarını ihmal etmemişti. Bu 
dönemde İstanbul’u Rumeli tarafından ku-
şatmak için Mihaloğlu görevlendirilmiş, sur-
ların dibine kadar olan birçok köyün fethi bu 
süreçte gerçekleştirilmişti. Mihaloğlu komu-
tasındaki Osmanlı ordusu, bu kadar yakınlaş-
maya rağmen, mühimmatlarının yetersizliği 
nedeniyle başarılı olamamıştı. II. Murad’ın bu 
kuşatmada surları toplarla dövmek suretiyle 
destekte bulunduğu ve Doğu Roma İmpa-
ratoru Yoannis’ten muhasaranın kaldırılması 
karşılığında birtakım tavizler aldığı belirtil-
mektedir. Bazı kaynaklarda, kuşatmada ye-
niçeri ve sipahilerin yanısıra Kolonizatör Türk 
dervişlerinin de yer aldığı belirtilmektedir.49

Bertrandon de la Broquiere, 1433’te ger-
çekleştirdiği İstanbul seyahati izlenimlerinde, 
Doğu Roma’nın Türklere vergi verdiğinden ve 
ellerinde sadece Silivri (Salubrie) şehriyle kuze-
ye doğru üç saat uzaklıkta bir kalenin kaldığın-
dan bahsetmekteydi. Seyyah, İstanbul çıkışın-
da uğradığı Rigori (Rhegion)=Küçükçekmece 
ve çevresinin Türkler tarafından tamamen 

Orhan Gazi 
döneminde Türkler 
Trakya’ya iyice 
yerleşti. Rumeli’deki 
fetihlerin başında 
bulunan Süleyman 
Paşa bir nevi 
Beylerbeyilik görevini 
üstlendi.
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yıktırıldığını ifade ederken Bağcılar ve 
Küçükçekmece’den halkı Rum olan bir yer 
üzerinden Silivri’ye ulaştığını yazmaktadır.50

Osmanlı Devleti’nin Orhan Bey dönemin-
den II. Murad dönemine kadar Balkanlar ve 
Rumeli’deki fetihlerinin ana sebebi Doğu 
Roma’nın, dolayısıyla da İstanbul’un ele geçi-
rilmesiydi. Genelde İstanbul, özelde ise Bağ-
cılar, Roma ana yollarının (Via Egnatia) geçtiği 
güzergâhta olmaları hasebiyle ticaret yolları-
nın geçiş noktalarıydı. Yol batıda Appia (Via 
Appia), doğuda ise İpek Yolu ile birleşir. Eski 
dönemlerden beri Doğu’nun ipek, baharat 
ve değerli eşyalarının en kısa yoldan Batı’ya 
aktarılması ve Karadeniz, Marmara, Akdeniz 
ticaret bağlantısı İstanbul üzerinden sağlan-
maktaydı. Anadolu, Balkanlar ve Rumeli’ye 
sahip olan Osmanlı, Doğu Roma’nın Balkan-
lar ve Karadeniz’le ticari irtibatını kesebildiği 
ölçüde İstanbul’a sahip olabilecekti. 

Çok ciddi fetih ve kuşatmalara rağmen 
İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed dönemine 
kadar fethedilememesi bu irtibatın tam an-
lamıyla kesilemediğini göstermekteydi. An-
cak bu süre zarfındaki baskılar Doğu Roma’yı 
çok endişelendirmiş olmalıdır ki İmparator 
Konstantinos Dragazes, sur dışındaki ahali-
yi sur içine aldırmak suretiyle tamamen içi-
ne kapanmak durumunda kalmıştı. Bu da 
İstanbul’un fethine yakın günlerde Bağcılar 
ve çevresinin tamamen boşaltılmış olduğu 
kanaatini uyandırmaktadır. 

Sultan Mehmed Karaman seferi sonra-
sında dâhildeki problemi çözmüş olarak 

İstanbul’un kesin fethine karar vermişti. Bu-
nun için hazırlıklara başlayan Fatih, boğazların 
kontrolünü sağlayabilmek amacıyla Anadolu 
Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırmış, 
topçu sınıfını oluşturarak toplar döktürmüş 
ve donanmasını güçlendirmişti. Nihayet 29 
Mayıs 1453’te İstanbul’a girilmesiyle hedefe 
ulaşılmıştı.51 Tam olarak delillendirilemese de 
bazı kaynaklarda İstanbul’un fethinde kulla-
nılan topların bir kısmının Küçükçekmece ve 
çevresinde döküldüğü ve buradan nakledil-
diği ifade edilmektedir.52 Bu meyanda, Roma 
ana yollarının geçtiği güzergâh üzerinde ol-
ması hasebiyle Küçükçekmece-Bağcılar hat-
tının da gerek hazırlık aşamasında, gerekse 
de fetih esnasında ihtiyaç duyulan malzeme-
nin naklinde yoğun olarak kullanılmış olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Fetih öncesinde Küçükçekmece ve Bağ-
cılar çevresinde meydana gelen deprem ve 
savaşlar bölgedeki nüfusu azalttığından, sa-
vunmada yetersiz kalan Doğu Roma, kalan-
ları da sur içine çekmek durumunda kalmıştı. 
Bu da fetih sonrasında bölgenin demografik 
yapısıyla imarında birtakım değişiklikleri zo-
runlu kılmıştı. Bu çerçevede, bölgede azalan 
nüfusu takviye için isteğe bağlı veya zorun-
lu göçler olmuş; yolların, su kanallarının ve 
köprülerin tamiri yapılmıştı.

Sultan Fatih, fetih sonrasında İstanbul’u 
payitaht ilan ederek şehrin yeniden inşası 
için gerekli emirleri vermişti. Şehrin nüfus 
yapısını oluşturma hususunda düşünülen 
Bursa’dan tehcir planını yetersiz bulup ko-
nuyla ilgili kusuru bulananları cezalandırmış; 
İstanbul’u fetihten önce terk eden Hristiyan-
ların geri getirilmesine ve Rumeli’den Yahu-
di nüfus tehcirine çalışarak bölgede canlılık 
oluşturmaya gayret etmişti. Bu bağlamda 
1455 İstanbul tahriri yapılarak iskân hareketi 
başlatılmıştır. Söz konusu tahrirleri inceledi-
ğimizde, bölgede ciddi manada Yahudi ve 
Hristiyan iskânının yapıldığı görülür.53

Fetihten sonra tamiri gerçekleştirilen ve 
sur içi bölgesine içme suyu sağlayan en eski 
tesislerden biri de Halkalı su kanalıdır. Bu ka-
nalın Geç Roma devrinde Hadrianus (117- 
138), I. Konstantinos, Valens ve I. Theodosios 
(379-395) zamanlarında yapıldığı hakkında 
çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bu kanallardan 
bir tanesi de Bağcılardan geçmekte ve He-
kimoğlu Ali Paşa Suyu olarak bilinmekteydi. 

Sultan Fatih, 
İstanbul’u fetihten 

önce  terk eden 
Hristiyanların geri 

getirilmesine ve 
Rumeli’den Yahudi 

nüfus tehcirine gayret 
gösterdi.
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Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa (1171-1758) ta-
rafından, yaptırdığı cami ve çeşmelere su ge-
tirmek amacıyla inşa edilen kanal, Bağcılar’da 
Kaşıkçı Çiftliği’nden başlayıp Güngören, Fer-
had Paşa Çiftliği, Ayvalıdere, Demirkapı, Çı-
nardere, Mevlanakapı, Mimarağa terazisi, Al-
tımermer ve Küçükhamam terazisine gelir ve 
burada üçe ayrılarak Samatya civarında Çınar 
Mahallesi yönüne doğru dağıtım yapardı.54

1475’te Rumeli’de on yedi sancak beyliği 
bulunmakta olup Rumeli Beylerbeyi bu on 
yedi sancaktan yaklaşık 22.000 tımarlı asker 
çıkarırdı. Kaynaklarda İstanbul’un fethinden 
sonra Silivri, Çatalca, Çekmece ve Terkos’tan 
başka Halkis, Melendias, Daonion, Filea ve 
Andriaki adlı Rum kasabalarının da gelişti-
ği belirtilmektedir. Yerli olarak isimlendirilen 
Türkler ise Anaka (Avren), Yapağcı, Diasorani, 
Ekşinoz, Kalfaköy, Karaca, Karaağaç, Kabakçı, 
Kalavri, Kızımcalı, Kurfalı, Muha, Baklalı, Boya-
lı, Omarlı, Orhanlı, Orcun, Papas, Burgaz, Sar-
beyli, Subasköy, Sofos, Ciyez, Dursunköy ve 
Çilingir köylerinde iskân edilmişlerdi.55

Fatih Sultan Mehmed zamanından başla-
yarak, Bağcılar ve çevresine yapılan nüfus mü-
dahaleleri sonrasında bölgede birçok çiftlik ve 
köy oluşmuştu. Mahmutbey, Büyük Halkalı, 
Küçük Halkalı, Litros, Aydos, Vidos, Nifos, Saf-
ra Köyü, Çıfıt Burgaz, Papas Çiftliği, Hazinedar 
Çiftliği ve Menekşe Çiftliği bunlardan bazıları-
dır. Eyüp’ün kadılık haline getirilmesi ile, muh-
temelen Bağcılar ve çevresinin de içerisinde 
bulunduğu padişah haslarından Çatalca, Bü-
yükçekmece, Küçükçekmece, Silivri’yi de içe-
risine alan bölge buraya dâhil edilmişti.56

Bağcılar ve çevresi, İstanbul’a yakın ma-
haller olması hasebiyle, eski devirlerde oldu-
ğu gibi fetihten sonra da padişahların has-
sa arazisi veya çeşitli amaçlarla çiftlik veya 
özel mülk olarak kullanılmıştı. Fetihten sonra 
özellikle de Kanuni ve sonraki dönemlerde 
bu güzergâh üzerinde inşa edilen çeşmeler 
(Kaşıkçı, Çifte gelinler, Acı, Burmalı, Hüseyin 
Ağa, Demirli) bölgenin önemli bir bağlantı 
noktası olduğunun delilidir. 

Depremler ve İstanbul kuşatmaları Bağ-
cılar ve çevresinin demografik yapısında bir-
takım değişikliklere yol açtığı gibi 1877-78 
Osmanlı–Rus Savaşı da bölgeyi derinden 
etkilemişti. Rusya, 1853 yılındaki Kırım boz-
gununun intikamını almak için Osmanlıları 
Avrupa’dan çıkarıp Rumeli ve Anadolu’yu 
kendi topraklarına katmak ve İstanbul’u ele 
geçirmek istemişti. (1877-78 muharebesi, bir 
savunma savaşıdır.) Bu süreçte Rumeli’deki 
pek çok Osmanlı şehri tahrip edilmiş, sava-
şın halk üzerindeki izleri uzun müddet siline-
memişti. Savaş sonrasında Ruslar Yeşilköy’e 
kadar gelerek, şartları ağırca bir anlaşma 
imzalatmışlardı. Bu arada Rumeli’den bü-
yük ve sıkıntılı göçler meydana gelmişti. J. 
McCarthy, bu savaşlar neticesinde göç et-
mek zorunda kalanların sayısının 1.253.500 
olduğunu belirtmektedir. Bu süreçte Rusların 
Tuna’yı geçip İstanbul kapılarına dayandıkla-
rı güne kadar 600.000 Türk, yerini yurdunu 
bırakarak göç etmek zorunda kalmıştı. Bun-
lardan 100.000 kadarı Anadolu’ya, 150.000 
kadarı İstanbul ve çevresine, 150.000 kadarı 
Rodop Dağları’na, kalanı da Rumeli’nin deği-
şik yerlerine dağılmışlardı.57

Kalfa Köyü (Mahmutbey)

Ayapa (Kirazlı)

Çiftlik-i Papas (Güneşli)

Osmanlıca 
haritalarda bugünkü 
Bağcılar’ı oluşturan 
Kalfa Köyü, Ayapa 
(Kirazlı) ve Çiftlik-i 
Papas yer alıyordu.
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BİRİNCİ BÖLÜM

OSMANLILAR 
DÖNEMİNDE BAĞCILAR
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haritalarda BağCılar’ın dört Köyü

Osmanlı döneminde bugünkü Bağcılar il-
çesini oluşturan bölgede dört önemli yerle-
şim yeri bulunuyordu. Üçü köy şeklinde olan 
bu yerleşim yerlerinden dördüncüsünü teşkil 
eden Papasköy Çiftliği ise, adı üzerinde, köy 
olmaktan ziyade, yerleşik çalışanının çok ol-
masından dolayı köy diye anılan bir çiftlikti. 
Diğer üç köy ise Çıfıtburgaz, Âypah (Ayapa) 
ve Kalfaköy idi. 

Bu üç köyün İstanbul’a en yakını olan 
Çıfıtburgaz, Litros köyünden geçip Üçyüzlü 
Çeşmesi istikametinden Bağcılar’a doğru 
gelen Eski Edirne Caddesi’nin hemen gü-
neyinde yer alıyordu. Eski Edirne -günü-
müzdeki adıyla Esenler- Caddesi buradan 
aşağıya yönelip Papas ya da diğer adıyla 
Küçük Tavukçu Köprüsü üzerinden Papas-
köy Çiftliği’ne, yani şimdiki Güneşli’ye ula-
şıyordu. Buradan da, günümüzde Ayamama 
Deresi adıyla anılan dere üzerindeki Halkalı 
Kanatlı Köprüsü’ne ulaşıyordu. 

Kanatlı köprünün üzerinden geçen 
yol, Büyük Halkalı Köyü ile Halkalı Ziraat 
Mektebi’ne vardıktan sonra ikisinin arasın-
dan devam ediyordu.

 istanbul’un ikinci savunma hattı 
Bağcılar’daydı
Eski Edirne Caddesi’nin Çıfıtburgaz’a yak-

laştığı yerde ve 96 metre rakımında Tabya diye 
tanımlanan bir bölge bulunuyordu ki burası-
nın, Balkan Savaşları sırasında Büyükçekmece-
Enez esas savunma hattının gerisinde ve ikinci 
müdafaa hattı kapsamında oluşturulmuş bir 
savunma mahalli olması kuvvetle muhtemel-
dir. Bu bilgilere kaynaklık eden haritanın 1912 
tarihli olması ve üzerinde ikinci savunma hat-
tı çizgisiyle konuşlandırılacak askerî birliklerin 
gösterilmesi de bu görüşü doğrular niteliktedir. 
Tabya, Çınar Mahallesi sınırları içindeydi. Ayrı-
ca onunla neredeyse aynı çizgi üzerinde olan 
ve Nifos köyünün (Kocasinan’ın) üst tarafında, 
Yıldıztepe Mahallesi’nin Bahçelievler sınırına 
yakın Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan ikin-
ci bir Tabya daha vardı. Haznedar Çiftliği ile 
bu Tabya arasında da çok daha büyük üçüncü 
bir tabya yer alıyordu. Dolayısıyla İstanbul’un 
ikinci savunma hattı günümüz Bağcılar’ı ile 
Esenler ve Güngören sınırlarından geçiyor ve 
tehlikeli duruma karşı İstanbul’u korumak için 
gerekli son tahkimat burada yapılıyordu.

1912 tarihli haritaya 
göre İstanbul’un ikinci 

savunma hattı günümüz 
Bağcılar’ı ile Esenler ve 
Güngören sınırlarından 

geçiyordu.

[Bu	bölüm,	
İstanbul	Ticaret	

Üniversitesi	İktisat	
Bölümü’nden	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Şefik	

Memiş	tarafından	
kaleme	alınmıştır.]



35

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

Çıfıtburgaz (Bağcılar) köyü ve çevresi
Çıfıtburgaz köyü, tüm Osmanlı haritaların-

da iki isimle geçmekteydi. Köyün ikinci ismi 
Cehûdbergos şeklinde yazılırken, XVII. yüzyıl 
kadı sicillerinde Cuhûdburgaz şeklindeki ya-
zımı tercih ediliyordu. Ayrıca Çıfıtburgaz’da 
bazı metinlerde, Osmanlıcadaki imlasından 
dolayı Çiftburgaz biçiminde de okunuyordu. 
Köyün Güngören tarafında Kaşıkçı Çiftliği ha-
rabesi yer almaktaydı. Kaşıkçı Çiftliği, Bağcı-
ların merkezi ile Devlet Hastanesi arasındaki 
bölgede olup, Güngören’den gelen yol üze-
rinde de önemli bir üzüm bağı bulunuyordu.

Çıfıtburgaz’dan Mahmutbey’e, bir başka 
ifadeyle Fatih Mahallesi’ne doğru ilerleyen 
yolun, yani Sancaktepe ile Yavuz Selim ma-
hallelerini ayıran Birlik Caddesi’nin hemen 
üzerinde ve köyden çok da uzak olmayan, 
gözle görülebilir bir mahalde Ayazma adıy-
la işaretlenen bir su kaynağı mevcuttu. İşte 
bu kaynak, Bağcılar köyünden doğarak 
Mevlanakapı’dan girdiği Suriçi’de Yenikapı 
civarındaki mahallelere su veren tarihî Heki-
moğlu Suyu’nun başlangıç noktasıydı.

Bu arada, yolun, Avas köyü istikametin-
deki devamında, Osmangazi Caddesi’nin 

(Dağ Yolunun) Fevzi Çakmak Mahallesi’ne 
girdiği noktada Değirmentepe yer alıyordu. 
Tepenin yüksekliği 102 metreydi. Burası ci-
varın en yüksek noktası olması dolayısıyla, 
tepe olarak isimlendiriliyordu.

Âypah (Kirazlı) ve çevresi
Çıfıtburgaz köyünde Tavukçu Deresi’nin 

karşı tarafında oldukça verimli topraklar ve 
bağlar yer almaktaydı. Tepeye tırmanıldı-
ğında da karşınıza Âypah -günümüzdeki 
ismiyle Kirazlı- köyü çıkıyordu. Âypah köyü 
Çıfıtburgaza nispetle daha az nüfus yoğun-
luğuna sahip idi. Hemen yanı başında da 
Çiftlik denilen yerleşim yeri bulunuyordu. 
Âypah köyü, bazı metinlerde Ayapa olarak 
geçmektedir. Âypah’tan geçen yol kuzeye 
doğru Mahmutbey’e ulaşırken, güneye Mar-
mara Denizi’ne doğru gider, Nifos köyü (Ko-
casinan) üzerinden Bakırköy’e varırdı. 

Âypah köyünün kuzey doğusunda, 
Kördere’yi geçince, İstanbul halkı tarafından 
tarihin her döneminde bilinen ünlü Hünkar-
beğendi Suyu göze çarpıyordu. Bu kaynak, 
İstanbul’a ve Topkapı Sarayı’na su tedarik eden 
Beylik Suyu isale hattının başlangıç noktasını 

Bağcılar’ın dört köyü 
ve çevresi münbit 
çiftlikleriyle haritada 
yerini almıştı.

Mahmudiye Köyü
(Mahmutbey)

Papas Köyü Çiftliği 
(Güneşli)

Aypah (Kirazlı)

Çiftlik

Çıfıt Burgaz 
(Bağcılar)

Vidos Köyü 
(Güngören)Nifos Köyü 

(Kocasinan)

Avas Köyü (Atışalanı)

Helvacı Bağları (Yüzyıl)

Üçyüzlü Çeşme

Litros Köyü
(Esenler
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oluşturuyordu. Burası günümüzde Mevlana 
Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Hünkarbe-
ğendi Suyu’nun üst tarafında ise Kartaltepe 
denilen bir mevki olup, bugünkü Bağcılar As-
faltı Caddesi’nin hemen altındaydı.

papasköy Çiftliği (Güneşli) ve çevresi
Âypah köyünden çıkıp güney batıya, yani 

Halkalı istikametine yönelindiğinde Papasköy 
Çiftliği ile karşılaşılıyordu. Papasköy Çiftli-
ği tarımsal arazi bakımından mümbit bağlar 
içermiyor; sadece Mahmutbey istikametine 
doğru olan kısmında, yani bugünkü Güneşli 
merkezde bir bağ bulunuyordu. Papas Köp-
rüsü üzerinden geçen Eski Edirne Caddesi 
doğrudan Papasköy Çiftliği’ne gelirdi. Eski 
Edirne Caddesi, Papas Köprüsü’nü geçtik-
ten sonra Hoca Ahmed Yesevi Caddesi adı-
nı alırken, Güneşli’ye ulaştığında Koçman 
Caddesi’ne dönüşüyordu. Papas Çiftliği’nin 
hemen yanında Ayazma bulunuyordu. Birçok 
Güneşli sakininin yakından bildiği 9 Oluklu 
Ayazma işte budur. Bu ayazmanın İstanbul 
için çok farklı bir anlamı olup İstanbul’a ihtiyaç 
duyduğu suyu sağlayan meşhur Halkalı Suları 
kapsamındaki Süleymaniye Suyu’nun Âypah 
Kolu olarak kayıtlara geçen kaynak, buradan 
doğuyordu. Haritalarda da Ayazma diye işa-
retlenmişti. Rakımı yaklaşık 102 metreydi.

Mahmudiye köyü (Kalfaköy) ve çevresi
Papasköy Çiftliği ve Âypah’tan kuze-

ye doğru çıkıldığında bölgenin en büyük 
yerleşim yeri olarak nitelendirilebilecek 
Kalfaköy’e ulaşılıyordu. 1915-16 tarihli hari-
talarda Mahmutbey köy ve nahiyesi olarak 
geçen bölgenin ismi, 1924 tarihli haritalarda 
Mahmudiye köyü adını alıyordu. 1915 tarihli 
haritayla birebir aynı olan 1924 tarihli hari-
tada değişen tek şey, köyün ismi olmuştu. 
Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyetin 
ilk yıllarında Mahmudiye köyünün kuzey ve 
güneyinde köylülerce ekilip biçilen verimli 
araziler vardı. Doğusuna doğru ve aşağıya 
inildikçe Tavukçu Deresi adını alacak olan 
Pendaniça deresine kadarki kısımda Penda-
niça Mandırası yer alıyordu ki, burası daha 
sonra Pendaniça Çiftliği diye anılacaktır. 
Mandıranın hemen üst tarafında da Çiftlik 
bölgesi yer alıyordu. Çiftlik ismi, bir şahıs 
ismiyle anılmaksızın ve belki de bölgenin ta-
mamına Çiftlik deniliyordu. Kesin olan şudur 

ki, Çiftlik, Maslak Caddesi ile Matbaacılar 
Caddesi’nin kesişme noktasında yer almak-
taydı. Aslına bakılırsa biri bölgede, diğeri 
ise Âypah ’ın alt tarafında olmak üzere Çiftlik 
diye isimlendirilen iki mevki bulunuyordu. 

Yüzyıl Mahallesi’nin, TEM yolu ile Fetih 
Caddesi’nin üst kısmında kalan bölümünde 
ise Karga Tepesi yer alıyordu. Yine aynı ma-
hallede TEM yolunun hemen altında Esenler 
ilçe sınırını oluşturan Barbaros Caddesi’nin 
olduğu bölümde Helvacı Bağları’nın bir kıs-
mı bulunmakta idi.

Mahmudiye köyünün batı kısmında, or-
tasından Küçük Halkalı -günümüzdeki adıyla 
Ayamama- Deresi’nin geçtiği, dereyle aynı 
ismi taşıyan Küçük Halkalı Çiftliği bulunuyor-
du. Bu çiftliğin yarısı bugünkü Bağcıların sı-
nırları içinde kalıyordu. Günümüzde buradan 
Taşocağı Yolu Caddesi geçmektedir. Çalışan-
lar için kalıcı yerleşim yapılarının da bulundu-
ğu Küçük Halkalı Çiftliği’nin Bağcılar tarafın-
da Kuru Çeşme adıyla bir de çeşme vardı. 

Dere boyunca gidildiğinde Çiftliğin hemen 
kuzeyinde Taş Mağara vardı ki, günümüzde 
bu mevkide Mahmutbey Asfalt Fabrikasının 
Kum Ocağı bulunmaktadır. Taşocağı Yolu 
Caddesi’nin TEM’e paralel seyrettiği kısımda 
ise meşhur Tilki Delikleri Sırtı yer almaktaydı. 
Bugünkü Mahmutbey Stadyumu Taş Mağara 
ile Tilki Delikleri Sırtı arasına yapılmıştır. Tilki 
Delikleri Sırtı’nı, yani bugünkü TEM Oto Yolu-
nu geçince hemen yukarıda iki önemli mevki 
daha olup, bunlar Hacı Bostanı ile dere kena-
rındaki Paşa Değirmeni idi. Mahmudiye kö-
yüyle civar köylerin mahsulleri, su ile çalışan 
bu değirmende öğütülüyordu. Mahmudiye 
köyünden batıya doğru giden yol ise İstanbul 
köprüsü üzerinden İkitelli köyüne ulaşıyordu.

Mahmudiye köyünün kuzey doğusunda, 
bugün Göztepe Mahallesi ile İstanbul Böl-
ge İdare Mahkemesi arasında kalan kısım 
Kadı Mezarı Tepesi olarak isimlendirilmiş 
olup mümbit araziler içermekteydi. Burası, 
133 metre yüksekliğiyle bölgenin en yük-
sek tepesini oluşturuyordu. Mahmudiye’nin 
hemen dışında birkaç yolun kesiştiği nokta-
dan kuzeye doğru ilerleyen yol, Kadı Mezarı 
Tepesi ile verimli tarlaların kenarından Kadı 
Mezarı Çeşmesi denilen bölgeye varıyordu. 
Kadı Mezarı Çeşmesi günümüzdeki İnö-
nü Caddesi’nin batısında ve İSTOÇ Ticaret 
Merkezi’nin içinde bulunuyordu.
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Bağcılar’ın iki buçuk deresi!
Bağcıların sınırları içinde iki dere vardı. 

Bunlardan Tavukçu Deresi, Bağcılar ilçesinin 
ortasından geçerken, Ayamama, Küçükçek-
mece ile olan ilçe sınırını belirliyordu. Ta-
vukçu Deresi; çok yukarılarda, günümüzde 
Esenler ile Sultangazi sınırları içinde yer alan 
ve Uzunca Ova denilen bölgede oluşmaya 
başlayıp Yüzyıl Mahallesi’nden Bağcılar’a gi-
riş yaptığı noktaya kadar Uzunca Ova Dere-
si adını alıyordu. Yüzyıl Mahallesi sınırından 
ilçeye dahil olurken, İSTOÇ tarafından gelen 
ve daha çok kış ve yağmur mevsimlerinde su 
toplayan Çamurlu Dere ile birleşiyordu. Nis-
peten zayıf olan bu derenin sularını da alan 
Uzunca Ova Deresi, artık Bağcılar sınırlarının 
içinde olup ismi de içinden geçtiği Pendaniça 
Çiftliği’nden dolayı Pendaniça Deresi olmuş-
tur. Dere, Matbaacılar Caddesi’ne ulaştığında 
Batışehir Caddesi tarafından gelen ve yağmur 
mevsimlerinde suyu ziyadeleşen isimsiz yeni 
bir kol ile daha birleşiyordu. Kemalpaşa-Fatih 
mahalleleri ile Fevzi Çakmak-Fatih mahalleleri-
ni kat ettikten sonra Yavuz Selim Mahallesi’nin 
ortasından geçen ve ardından Yavuz Selim-Ki-
razlı mahalleleri arasında yolculuğunu sürdü-
ren dere, İnönü-Kazım Karabekir mahallelerini 
de aşarak Yıldıztepe Mahallesi’ne ulaşıyor ve 
buradan da Bahçelievler ilçesine giriyordu. 
Günümüzde ıslah edilmiş olan Tavukçu Deresi 
boyunca uzanan Mehmet Akif Bulvarı, ilçenin 
trafik yükünü azaltan önemli bir cadde vazife-
sini görmektedir. 

papas ya da Küçük tavukçu Köprüsü
Papas Köprüsü, Yavuz Selim ile Kirazlı ma-

halleleri arasından geçen dere üzerinde, gü-
nümüzdeki Yunus Emre Köprüsü’nün yerinde 
bulunuyordu. Köprünün Osmanlı dönemin-
deki ikinci adı Küçük Tavukçu Köprüsü idi. 

Buçuk dere, Kördere idi
Tavukçu Deresi Yunus Emre Köprüsü’nü 

geçtikten sonra İnönü Mahallesi içerisinde 
Kirazlı istikametinden gelen ikinci bir kol-
la buluşuyordu. Bu kol, Bağcılar’ın sınırları 
dâhilindeki üçüncü dere olup adı Kördere’ydi. 
Kördere Kartaltepe dolaylarından doğup, 

Hünkarbeğendi Suyu’ndan geçerek güneye 
doğru iniyordu. Günümüzdeki Mevlana Cad-
desi boyunca ilerleyen Kördere üzerinde Ha-
rap Köprü adında bir de köprü bulunuyordu.

Bir dere, beş isim
Ayamama Deresine gelince; Osmanlı dö-

neminde bu dere, geçtiği mevkilerin isim-
lerine göre farklı adlarla anılırdı. Buna göre 
sadece Bağcılar ilçe sınırları içinde kalan kıs-
mının tam beş ismi vardı. Sırasıyla: Paşa De-
ğirmeni Deresi, Küçük Halkalı Deresi, Halkalı 
Deresi, Uzunca Dere, Ayamama Deresi.

Aralarında Orta Bayır denilen geniş bir 
alanın yer aldığı, kuzey-doğu istikametinde 
Kadı Yapılı Çiftliği civarından gelen Uzun 
Dere ile Edirne istikametinden gelen Çatal 
Deresi İSTOÇ’un Edirne yönündeki bitimin-
de ve Mahmutbey bağlantı yolları kavşa-
ğında buluşarak Bağcılar sınırları içine dahil 
olurlar. Dahil olur olmaz da Paşa Değirmeni 
Deresi adını alırlar. Paşa Değirmenini ge-
çip Küçük Halkalı Çiftliği’ne yaklaşınca da 
adı küçük Halkalı Deresi’ne dönüşür. Aynı 
isimle Taş Mağara’nın yanından ve Küçük 
Halkalı Çiftliği’nin ortasından geçer. Günü-
müzde ise Deve Kaldırımı Caddesi olarak 
Güneşli’den gelip de Halkalı Caddesi adını 
alan yol, derenin üzerinden bir köprüyle kar-
şıya geçer. İşte Halkalı Deresi’nin üzerindeki 
bu köprünün adı Harap Taş Köprü’dür. 

BağCılar’ın dereleri

Pendaniçe Deresi

Kör Dere

Ayamama Deresi

Bağcılar’ın iki deresi, 
“Ayamama ve Tavukçu” 
dereleri iken, “buçuk” 
dereyi de “Kör Dere” 
oluşturuyordu.
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Artık Basın Ekspres Yolu boyunca akan ve 
Halkalı Deresi adını alan dere, yeni 15 Tem-
muz, eski Evren Mahallesi boyunca aşağı 
inip Koçman Caddesine ulaştığında bir nes-
lin hayatına ve bir döneme damgasını vuran 
meşhur Halkalı Köprü’süne ulaşır. Osmanlı 
döneminde bu köprünün adı Halkalı Kanatlı 
Köprüsü olup Kanatlı denilmesinin sebebi de 
iki gözden meydana gelmesidir. 

Dere, bundan sonra Sefaköy’ün alt ta-
rafından Çobançeşme’ye ulaşır ve burada 
üzerinden Uzun Köprü geçtiği gibi, adı da 
Uzunca Dere’ye dönüşür. Denize dökülme-
den bir-iki kilometre öncesinde Ayamama 
Bostanı ile Ayamama Çiftliği’ne gelip adı da 
Ayamama Deresi olur ve böylece Marmara 
Denizi’ne kavuşur. Denize döküldüğü yerde 
aldığı bu isim daha sonra bütün hat boyunca 
taşıdığı isim haline gelecektir.

Paşa Değirmeni Deresi

Uzundere

Çataldere

Küçük Halkalı Deresi

Halkalı Deresi

Değirmenbahçe Deresi

Ayamama Deresi

Çavuşbaşı Deresi

Çavuşbaşı Köprüsü

Uzuncadere

Halkalı (Kanatlı) Köprüsü Papas Köprüsü
Küçük Tavukçu Köprüsü

Harapköprü

Çifteköprü

Kör Dere

Kartaltepe

Hünkarbegendi Suyu

Uzunca Ova Deresi

Pendaniçe Deresi

Çamurlu Dere

Bağcılar sınırlarından 
geçen iki büyük derenin 
kuzeyden güneye doğru 

izlediği rota ve aldığı 
isimler yandaki haritada 

gösteriliyor.
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1915 yılı verilerine göre Mahmutbey artık 
büyük bir nahiye olmuştu. Küçükçekmece ka-
zasına bağlı olan Mahmutbey nahiyesi, Yeni 
Bosna ve İkitelli dışarda kalmak kaydıyla, bu 
iki köyün sınırından başlayıp kuzey doğuda-
ki Alibey Deresi sınırlarına kadar uzanıyordu. 
Su Yolu nahiyesi doğu sınırı olup batısında 
Küçükçekmece kaza hududu bulunuyordu. 
Mahmutbey nahiyesi içinde kalan köyler ise 
Nifos, Yahudi Bergos, Ayapa, Mahmutbey, 
Avas Litros, Vidos, Alibeyköy, Küçükköy, Ce-
beci ve Pirinçci idi.58

yeni nahiye haritaya işleniyor
Osmanlı arşiv belgelerinde Mahmutbey 

köyünün nahiye olduğu, İçişleri Bakanlığı ta-
rafından Harita Müdürlüğüne gönderilen 16 

Şubat 1916 tarihli tezkirenin son fıkrasında 
yer alan “İstanbul Vilayeti’nin Küçükçekme-
ce kazası dahilinde nahiye yapılan Mahmut-
bey nahiyesi” ibaresinden anlaşılıyordu. Bu 
yazıda Mahmutbey’in yanı sıra Ömerli kazası 
içindeki Alacalı ve Mahmutşevketpaşa da 
nahiye olduğu, hatta yeni köyler de ihdas 
edildiği zikrediliyordu. Bu yeni nahiyeleri 
şehir haritası üzerinde gösterilmesi gereki-
yordu. Bunun için de Dahiliye Nezaretince 
yapılan bu değişiklikler, Erkan-ı Harbiye-i 
Umûmiye Harita Şubesi Müdürlüğü’ne bil-
dirilmiş, Mahmutbey nahiyesi ile diğer na-
hiye ve köylerin “saat haritası üzerinde” 
işaretlenmesi istenmişti. Ne var ki Dahiliye 
Nezareti’nin alakalı müdürlüğü bu talebi 
iletirken, ekte Mahmutbey ve Mahmutşev-
ketpaşa nahiyeleriyle ilgili teknik bilgileri 

Mahmutbey 1915 tarihli 
haritalarda nahiye olarak 
geçiyordu.

Mahmutbey Nahiyesi

MahMutbey 1915’te nahiyeydi
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göndermeyi unutmuştu. Dolayısıyla harita 
müdürlüğü de 9 Mart 1916 tarihinde gön-
derdiği cevabî yazıyla, yeni nahiyeleri harita 
üzerine işleyebilmeleri için güzergâhta ve 
hangi malum mevkilere yakınlıkta bulundu-
ğunun kendilerine isimleriyle birlikte açıkça 
belirtilerek bildirilmesi istiyordu.59 Bu yazış-
maların sonunda çizilen haritalarda, kendine 
bağlı köylerle birlikte Mahmutbey nahiyesi-
nin sınırları tam olarak işaretlenebilmişti.

Müdür ve jandarma için hükümet konağı
Mahmutbey nahiye olduktan sonra devlet 

görevlileri için ihtiyaç duyulan hükümet dai-
resi ve karakol için müstakil bina yapılması 
yerine kiralamaya gidildi. Bu amaçla 9 Aralık 
1919 tarihinde, Mahmutbey Nahiyesi Hükü-
met Dairesi ve Jandarma Karakolu için kira-
lanan binalarda yeni yıl için 22.000 kuruş iste-
niyordu. Kira bedellerini, İstanbul Valiliği’nin 
talebi üzerine Dahiliye Nezareti ödüyordu. 
Ancak yeni dönemin kira bedelinin ödenmesi 
gecikmişti, bu sebeple de binada yapılması 
gereken tadilatlar gerçekleştirilememişti. Bu 
durum ise oldukça soğuk geçen kış mevsimin-

de müdür ve jandarmaların fevkalade zahmet 
çekmesine; bu vesile ile memuriyet işlerini 
layıkıyla ifa edememelerine yol açmıştı. Para 
gecikince nahiye müdürlüğü, bu kez Bakırköy 
Kaymakamlığı’na yazı göndererek, 22.000 ku-
ruşun acilen ulaştırılmasını istemişti.60 

1921 yılında ise Mahmutbey Nahiyesi Hü-
kümet Konağı boşaltılmıştı. Ancak mal sahi-
bine ödenmeyen birikmiş kira bedelleri bu-
lunuyordu. Bunun üzerine Mahmutbeyli mal 

Erkan-ı Harbiye-i 
Umumiye Harita Şubesi 
Müdürlüğünden Dahiliye 

Nezaretine gönderilen bu 
yazıda, Küçükçekmece 

Kazasına bağlı 
Mahmutbey Nahiyesinin  

haritalara işlenmemiş 
olduğu belirtiliyor.

Mahmutbey Nahiyesi 
Hükümet Konağı’nın 1919 

yılındaki kira bedelinin 
22.000 kuruş olduğunu 

gösterir belge.
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sahibi yığılan kira bedellerini tahsil edebilmek 
amacıyla Bakırköy Sulh Mahkemesi’ne 26 
Ekim 1921 tarihinde müracaat etmiş, mah-
keme meselenin esası hakkında malumat ol-
madığı cihetle itirazı karara bağlamamış; vila-
yetten gelecek malumatların beklenmesi için 
duruşmanın tehir edilmesine karar vermişti.61

İstanbul Vilayeti’nden Dahiliye Nezareti’ne 
iletilen 3 Kasım 1921 tarihli bir başka yazıda 
belirtildiğine göre anlaşmazlığın sebebi şuy-
du: Mahmutbey nahiye merkezi Kalfaköy’de 
iken hükümet konağı yapılan binanın kira be-
deli aylık 800 kuruştan ibaretti. Kira bedelleri 
de bu miktar üzerinde gönderiliyordu. Hükü-
met konağı için yeni kiralanan binanın aylık 
kira bedeli ise 1.500 kuruştu. Daha önce ve-
rilen 800 kuruştan fazla ödeme yapılmasının 
mümkün olmayacağı bildiriliyordu.62

İstanbul Vilayetinden 
Dahiliye Nezaretine 
gönderilen yazıda 
daha önce ödenen 
kira bedeli olan 800 
kuruştan daha fazla 
ödeme yapılamayacağı 
belirtiliyordu.

Mahmutbey Nahiyesi 
Hükümet Konağı kira 
bedeli ödenmediği 
nedeniyle mal sahibi 
tarafından boşaltılması 
istenmişti. Bakırköy Sulh 
Mahkemesi vilayetten 
gelecek malumatların 
beklenmesi için duruşmayı 
10 gün sonraya 
ertelemişti.
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nahiye Müdürlüğü ve Jandarma 
Kumandanlığı asayişi sağlıyor
Bağcılar’ın dört temelinden biri olan Mah-

mutbey, Osmanlı döneminde de civardaki 
köylerin bağlı olduğu bir idari merkez olunca, 

burada belirli miktarda jandarmanın görev 
yaptığı karakol bulunuyordu. Bölgenin asayişi-
ni sağlamaktan sorumlu olan karakolun tam adı 
Mahmutbey Takım Kumandanlığı idi ve Mak-
riköy Bölük Kumandanlığı’na bağlı olarak çalı-
şıyordu. O da İstanbul Tabur Kumandanlığı’na 
bağlı idi. Mahmutbey ve civardaki tüm köyle-
rin asayiş olaylarını takip eden Mahmutbey Ta-
kım Kumandanlığı’nın takip ettiği olaylardan 
biri de 2 Ocak 1920 tarihinde, yani İstanbul’un 
ve bölgenin düşman işgalinde bulunduğu bir 
dönemde cereyan etmişti. Bakırköy’de gasp 
yapıp da bölgedeki köylere doğru kaçan si-
lahlı yol kesicilerin takibini Mahmutbey Takım 
Kumandanlığı yapmıştı.63

Mahmutbey’de devletin üretilen mah-
sullerden aldığı payın toplandığı “Aşar Am-

2 Ocak 1920 
tarihinde, Bakırköy’de 

gasp yapıp da bölgedeki 
köylere doğru kaçan 
silahlı yol kesicilerin 
takibini Mahmutbey 
Takım Kumandanlığı 

yapmıştı

21 Şubat 1919 
tarihinde Mahmutbey 
“Aşar Ambarı”ndan 9 

çuval buğday ile 3 çuval 
mısır çalınmıştı.
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barı” da bulunuyordu. Ambarın başında bir 
müdür bulunurken, güvenliğinden de Mah-
mutbey Karakol Kumandanlığı sorumluydu. 
Ne var ki 21 Şubat 1919 tarihinde Mahmut-
bey Nahiyesi Aşar Ambarı Müdürü ve Kara-
kol Kumandanının burada bulunmamasını 
fırsat bilen hırsızlar aşar ambarını soymuşlar-
dı. Ambarın kapı kilidini kırmak suretiyle içe-
ri giren hırsızlar, 9 çuval buğday ile 3 çuval 
mısırı çalmışlardı. Bağlı bulunduğu Makriköy 
Takım Kumandanlığı’na bilgi arz eden Mah-
mutbey Karakolu, failler hakkında gerekli 
tahkikatın icra edilmekte olduğunu, netice-
nin ayrıca bildirileceğini kaydediyordu.64

Osmanlı yöneticileri, I. Dünya Savaşı’nın 
ağır şartlarına rağmen köylüye hakkaniyetli 
ve adaletli davranmaya büyük özen gösteri-
yorlardı. Bağcılar genel olarak orduya saman 
ve ot sağlamakla yükümlü bulunan köyler ve 
çiftlikler bölgesiydi. Ancak bölgedeki askerî 

birliklerden bazıları, köylülere bildirmeden 
ve bedelini ödemeden iki araba saman alıp 
götürmüşlerdi. Köylülerin haber vermesiyle 
yeni kurulan Mahmutbey Nahiyesi Müdürlü-

21 Mart 1922 günü 
meydana gelen olayda, 
Bakırköy merkezde ikamet 
eden Mahmut Bey’in 
çobanı, Ali oğlu Mustafa, 
Kalfaköy Muhtarı Hacı 
Yanko ve Kalfaköy 
korucusu İstavri ile tarla 
meselesinden kavgaya 
tutuşmuştu. Bu kavga 
sırasında muhtar ve 
korucu, çoban Mustafa’yı 
rovelvör kurşunuyla sol 
elinin avuç içinden hafif 
surette yaralamışlardı.

12 Eylül 1916’da köyde 
bulunan 2 araba saman 
askerî birlikler tarafından 
haber verilmeden ve 
bedeli ödenmenden alıp 
götürülmüştü.
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ğü bu kanun dışı alımı, 1916 Eylül’ünde üst-
lerine bildirdi. Valilik de Dahiliye Nezareti’ne 
yazdığı 12 Eylül 1916 tarihli yazıyla, Nifos 
köyü (Kocasinan) ve civarından iki araba 
saman alındığını, alan askerlerin kıtaları-
nın anlaşılamadığını, Mahmutbey Nahiyesi 
Müdürlüğü’nün bildirimiyle konuyu öğren-
diklerini, askerlerin civardaki diğer köylere 
de giderek, harmanlarda gördükleri saman-
ları sahiplerine bilgi vermeden alıp götür-
düklerini haber verdi. Ayrıca bu hadiselerin 
önüne geçilmesi için bölgedeki 15. Fırka 
Kumandanlığı’na gerekli talimatların verilme-
sini isteyen Valilik, bu önlemin gerekliliğini 
çok önemli bir nedene dayandırıyordu. Buna 
göre köylüler zaten hayvanlarının iaşesine 
kafi olabilecek kadar cüzi miktarda samana 
birçok fedakarlıklar neticesinde malik olabil-
mişti, fukaraların bir de bu suretle zarara uğ-
ratılması kabul edilemeyecek bir durumdu. 
Durumdan Bakırköy Kaymakamlığı vasıtasıy-
la Harbiye Nezareti de haberdar edilmişti.65

Mahmutbey Takım Kumandanlığı’nın ilgi-
lendiği bir yaralanma olayı da 21 Mart 1922 
günü meydana gelmişti. Bakırköy merkezde 

ikamet eden Mahmut Bey’in çobanı, Ali oğlu 
Mustafa, Kalfaköy Muhtarı Hacı Yanko ve 
Kalfaköy korucusu İstavri ile tarla meselesin-
den kavgaya tutuşmuştu. Bu kavga sırasında 
muhtar ve korucu, çoban Mustafa’yı rovelvör 
kurşunuyla sol elinin avuç içinden hafif su-
rette yaralamışlardı. Yaralı derhal hastaneye 
sevk edilirken, Mahmutbey’de görevli jan-
darmalar, İstanbul Tabur Kumandanlığı’nın 
ilgili yazısı üzerine yaralayanları yakalayıp 
gerekli tahkikata başlamışlardı.66

Mahmutbey Takım Kumandanlığı en dra-
matik tahkikatlarından bir tanesini, 23 Mart 
1918 tarihinde yaptı. İhbar üzerine Nifos 
köyü ile Soğanlı Çiftliği arasında bir kadın 
cesedi bulan jandarmalar, tabip ve diğer il-
gililerin huzurunda ceset üzerinde yaptıkları 
tahkikatta, bu kişinin Mahmutbey Nahiyesi 
ahalisinden merhum Nikol’un kızı Eftim ol-
duğunu tespit ettiler. Araştırmalar neticesin-
de, fakir ve kimsesiz bir kadın olan Eftim’in 
üzerinde hadisenin cinayet olduğuna dair 
bir bulguya rastlanmamış,67 tabip de eceliy-
le vefat ettiğini bildirmişti.

23 Mart 1918 
tarihinde Nifos köyü ile 

Soğanlı Çiftliği arasında 
bir kadın cesedi bulan 
jandarmalar, tabip ve 

diğer ilgililerin huzurunda 
ceset üzerinde yaptıkları 

tahkikatta, bu kişinin 
Mahmutbey Nahiyesi 
ahalisinden merhum 

Nikol’un kızı Eftim 
olduğunu tespit ettiler. 

Araştırmalar neticesinde, 
fakir ve kimsesiz bir kadın 

olan Eftim’in eceliyle 
öldüğüne karar verildi.
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1915’te Osmanlı Hükümeti, İstanbul gene-
linde yapmayı planladığı yolların bir listesini 
yayınladı. Bu listeye göre bugünkü Bağcılar’ı 
oluşturan köylere Topkapı-Maltepe’den baş-
layan bir şose yolun yapılması planlanıyor-
du. Yapımı düşünülen bu yolun güzergahı 
şöyle olacaktı: Maltepe-Davutpaşa-Çıfıtbur-
gaz-Ayapa-Yarımbergos. Maltepe’den baş-

layıp Çıfıtburgaz (Bağcılar köyü) ve Ayapa 
(Kirazlı)’dan geçecek olan yolun uzunluğu 
16 kilometre olarak hesaplanmıştı. Bu ara-
da Bakırköy’den başlayıp İncirli üzerinden 
Topkapı’ya ulaşan yol da araba geçişine 
müsait şose halindeydi.68 Bu bakımdan Çıfıt-
burgaz ve Ayapa köylerinden şehre gidecek 
olanlar daha ziyade bu yolu kullanıyorlardı.

Kalfaköy

İkitelli

Büyük Halkalı

Küçük Çekmece

Cebeci Köyü

Ayapa

Bakırköy

İncirli

Ayamama

1915 tarihli haritada kara 
ve demiryolu güzergahları 
işaretlenmişti.

İstanbul Vilayeti için 
hazırlanan bu haritada, 
İstanbul’un kaza ve 
nahiyeleri ile köyleri 
arasındaki mevcut yollar 
ile yeni yapılacak olanlar 
işaretlenmişti.

topKapı-Maltepe’den ayapa’ya uzanan yol
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ayapa ve Cuhûd Burgaz köyleri eyüp 
Kadılığına bağlıydı
Osmanlı İmparatorluğu’nun, son dönemi-

ne kadar devam eden idari yapılanmasında, 
Sur dışında kalan bölgede yer alan bugünkü 
Bağcılar’ı oluşturan köyler, Eyyûb Ensâri ya 
da Havass-ı Refia diye adlandırılan kazaya 
bağlıydı. İstanbul’un hemen yanı başında 
yer alan bu kasabanın Havass-ı Refia adını 
almasının gelişimi şöyledir: Bugünkü Eyüp 
Sultan ilçesinin merkezinde, Eyüp Camii’nin 
bulunduğu bölgede İstanbul kuşatmaların-
dan birine katılan, sahabeden Ebû Eyyûb 
el-Ensârî’nin türbesi de bulunuyordu. Ancak 
1204’te Konstantinopolis’i ele geçiren La-
tinler Ortodokslara ait kilise ve kutsal yerleri 
yakıp yıkarken bu türbeyi de ortadan kaldır-
mışlardı. 1453’te İstanbul kuşatmasının sür-
düğü bir sırada, Fatih’in hocası Akşemseddin 
mezarın yerini keşfetmişti. Akşemseddin’in 
gösterdiği noktada bir türbe, fetihten kısa 
bir süre sonra da bir cami ve medrese inşa 
edilmiş, zamanla da burası bir kasaba olarak 
gelişmişti. Bir süre sonra, kadılık haline geti-
rilen Eyüp’e bağlı köylerin tamamı padişah 
haslarına, yani mülk ve geliri sultana ait yer-
ler arasına dahil edildi. Eyüp Kâdılığının ismi 
de “Haslar Kadılığı”na 1583’ten sonrada 
“Havâss-ı Refîa” ya dönüştürüldü.69 

Osmanlı döneminde İstanbul, Suriçi ile 
Bilâd-ı Selâse, yani ‘üç belde’ adı verilen Eyüp, 
Galata ve Üsküdar kazalarından oluşmaktay-
dı. Galata kazası Bandırma’ya, Eyüp ya da 
diğer ismiyle Haslar kazası Vize’ye, Üsküdar 

ise Adapazarı’na kadar uzanırdı. Bu anlam-
da İstanbul, Marmara bölgesinin önemli bir 
kısmını kapsıyordu. Haslar kazasına, Havass-ı 
Refia, Havass-ı Aliyye ve Haslar Kadılığı gibi 
isimler de verilirdi.70 Eyüp Kadılığı’nı bu ka-
dar önemli kılan özelliklerden biri de büyük 
kadılıklardan olup geniş bir görev alanına 
sahip bulunmasıydı. Öyle ki kendisine bağlı 
yerleşim birimlerinin sınırları Çatalca, Büyük-
çekmece, Küçükçekmece ve Silivri’yi de içi-
ne alıyordu. Eyüp Kadılığı’nın büyüklüğünü 
en iyi gösteren bilgi Evliya Çelebi’nin XVII. 
yüzyılda söylediği, “yirmi altı nahiye ile 700 
köyün” bağlı olduğuna ilişkin sözleridir. Has-
lar Kadılığı’na, yani Havass-ı Refia’ya bağlı bu 
köyler, II. Bayezid döneminde Beyezid Camii 
Evkafına dahil edilmişti. Günümüzde Bağcı-
lar ilçesinin merkezini oluşturan Cuhûd Bur-
gos Cami-i Şerifi ile ilgili belgelerde bu vakfın 
adının geçmesinin sebebi de budur. Barkan’a 
göre XVI. yüzyılın başlarında Boğaz’dan Ba-
kırköy sahillerine, Çatalca’ya ve Beyoğlu ke-
simine kadar uzanan Havass-ı Refia’da 163 
köy bulunuyordu.71 Bağcılar bölgesi de Eyüp 
Kadılığı’na bağlı olduğu için buradaki köy ve 
çiftliklerde ortaya çıkan anlaşmazlık, dava, 
satış gibi adlî işlemlerin tamamına bu kadılık 
bakıyordu. Nitekim bölgeyle ilgili çok önemli 
bilgiler içeren kayıtlara bu kadılığın tutanak-
larından ulaşılmaktadır.

ikili hayat: hem istanbul, 
hem Kirazlı’da yaşıyorlardı
Bağcılar’da yaşayan bazı kişilerin biri köy-

de, diğeri Dersaadet’te olmak üzere iki evi 
bulunuyordu. Bunun sebebi Osmanlı döne-
minde bölgenin çiftlik ve köylerden oluşması 
olabilir. Köyde arazisi bulunanlardan bazı-
larının aileleri İstanbul’da yaşıyordu. Ya da 
kendileri İstanbul’da ürettikleri ürünlerin alım 
satımıyla meşgul olabiliyorlardı. Benzer şekil-
de içlerinden farklı alanlarda ticaret yapanlar 
da çıkabiliyordu. Bir örnek olmak üzere, Aya-
pa Köyü sakinlerinden Yani oğlu Angoli de 
İstanbul’da Kiremitçi Mahallesinde yaşıyor-
du. Angoli, şehirde yaşadığı için mülkleriyle 
gereğince ilgilenemiyordu. Bu yüzden Aya-
pa Köyü’ndeki eviyle diğer mülklerini Palaş 

Osmanlı döneminde 
İstanbul, Suriçi ile Bilâd-ı 

Selâse, yani ‘üç belde’ 
adı verilen Eyüp, Galata 

ve Üsküdar kazalarından 
oluşmaktaydı. Galata 

kazası Bandırma’ya, Eyüp 
ya da diğer ismiyle Haslar 

kazası Vize’ye, Üsküdar 
ise Adapazarı’na kadar 

uzanırdı.

Kadı siCilleri ışığında 
XVıı. yüzyılda ayapa’da sosyal Ve tiCarÎ hayat

Üsküdar

Galata

İstanbul

Eyüp (Haslar)

[Bu	bölüm,	
İstanbul	Ticaret	

Üniversitesi	İktisat	
Bölümü’nden	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Şefik	

Memiş	tarafından	
kaleme	alınmıştır.]
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oğlu Dimitri’ye satmaya karar verir. Havâss-ı 
Aliyye kadısının gerçekleştirdiği satış işle-
minde ilginç bir tabir kullanan Angoli, “akd-i 
âti’z-zikrin sudûruna değin yedimde mülk 
ve hakkım olup, karye-i mezbûrede vâki‘ bir 
tarafdan Ali Çelebi mülkü ve bir tarafdan 
Dimitri mülkü ve iki tarafdan tarîk-i âmm ile 
mahdûd fevkānî ve tahtânî iki bâb oda ve 
havlu ve bir mikdâr bahçeyi müştemil mülk 
menzilimi, bi- cümleti’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık 
ve kâffeti’l-hukūk ve’l-merâfık Dimitri’ye on 
bin guruşa”72 sattığını beyan eder. Devir iş-
lemi tam anlamıyla gerçekleşip mülklerin 
teslim ve tesellümü yapıldıktan sonra satış 
bedeli olan 10 bin kuruş Dimitri tarafından 
Angoli’ye bizzat elden takdim edilir. Mülkü 
verip parasını aldığını kadı huzurunda beyan 
eden Angoli’nin akdin sonunda söylediği 
sözleri oldukça manidardır: “… ba‘de’l-yevm 
menzil-i mahdûd-ı mezkûru mahallinde zabt 
ve tasarrufa mezbûr Dimitri’yi taslît eyledim.” 
Kadı da “Keyfe mâ yeşâ ve yahtâr mutasarrıf 
olsun dedik” diye bitirerek son noktayı koyar.

Bu satış işlemine köyde yaşayan –araların-
da bir rahibin de bulunduğu- Müslüman ve 
Hristiyanlar birlikte tanıklık ederler. Şahitlerin 
isimleri şunlardır: “İbrahim Çelebi b. Ahmed, 
Mehmed b. Hasan, Ahmed b. Ahmed, Hü-
seyin b. Abdullah, Yani v. Miço, Yamandi v. 
Bağdasar, Yuvan v. Niko, Râhib Papaz.”

evler genellikle iki odalıydı
Kirazlı’da mülkü olan biri, 
edirne’de ekmekçilik yapıyordu
XVII. yüzyılda bağlı bulunduğu Eyüp Ka-

dılığının kayıtları, günümüz Bağcılarını oluş-
turan Ayapa Köyü halkının o dönemdeki 
yaşantı ve hali hakkında bilgi vermektedir. 
Geniş otlak ve ekilebilir arazisiyle şehrin 
yakınındaki önemli çiftlik bölgelerinden 
biri olan Ayapa Köyü’nde Rum ve Müslü-
man ahali bir arada yaşıyordu. İstanbul’un 
1453’te fethinden sonra bölgedeki köylere 
yerleştirilen ve tarımla geçinen Türk sakinler 
de hayatlarını burada geçiriyordu. Köy hal-
kından, Edirne’de ekmekçilik yapıp İstanbul 
çevresindeki Ayapa Köyü’nde de bir evi olan 
Kosta oğlu Miho, evini Üskübi oğlu Ergiri’ye 
satmak ister ve Yani oğlu Dimitri’yi de Ab-
dullah oğlu Halil Çelebi ve Yorgaki oğlu 
Nikola’nın şehadetleriyle vekil tayin eder. 
Satış işlemi köyün de dahil olduğu Havass-ı 
Aliyye Kadı Mahkemesi’nin onayıyla gerçek-
leştirilir.73 

Bu mahkeme kaydı, XVII. yüzyıl Ayapa 
Köyü için biri sosyal yaşantı, diğeri ise eko-
nomik hayat ile ilgili olmak üzere iki farklı bil-
gi içermektedir. Bunlardan biri satışa konu 
olan evle ilgilidir. Mahkeme kaydına göre 
ekmekçi Miho’ya ait ev, köyün en merkezî 
yerinde bulunmakta ve üç tarafı, günümüz-
de cadde diye nitelendirilebilecek tarik-i 
âmm ile yani umumi yol, dördüncü tarafı 
ise Yorgi oğlu Rus’a ait bir mülk ile çevre-
lenmekteydi. Satışa sunulan evin özellikleri 
köydeki diğer evler hakkında da bilgi ver-
mekteydi. Buna göre, ev fevkâni iki odalı, 
önünde sundurması ve avlusu bulunuyordu. 
Buradaki fevkâni sözcüğünden evin iki kat-
lı olduğu anlaşıldığı gibi alt katının da köy 
hayatında sıklıkla rastlanıldığı üzere hayvan-

Ayapa Köyü sakinlerinden 
Yani oğlu Angoli 
İstanbul’da Kiremitçi 
Mahallesinde yaşıyordu. 
Angoli, şehirde yaşadığı 
için mülkleriyle gereğince 
ilgilenemiyordu. Bu 
yüzden Ayapa Köyündeki 
eviyle diğer mülklerini 
Palaş oğlu Dimitri’ye 
satmaya karar verir.

Edirne’de ekmekçilik yapıp 
İstanbul çevresindeki 
Ayapa Köyü’nde de bir 
evi olan Kosta oğlu 
Miho, evini Üskübi oğlu 
Ergiri’ye satmak ister ve 
Yani oğlu Dimitri’yi de 
Abdullah oğlu Halil Çelebi 
ve Yorgaki oğlu Nikola’nın 
şehadetleriyle vekil 
tayin eder. Satış işlemi 
köyün de dahil olduğu 
Havass-ı Aliyye Kadı 
Mahkemesi’nin onayıyla 
gerçekleştirilir.
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ların barınması için kullanıldığı söylenebilir.

Vekil elde edilen gelirden Ayapa 
Köyü’nün yakın ilişki içinde bulunduğu Da-
vudpaşa Bahçesi bostancılarından Ahmed 
oğlu Mustafa’ya olan 7.5 kuruş borcun öde-
neceğini belirtir. Bölgede buğday ekimi 
yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, 
ekmekçi Miho’nun bostancı Ahmed’den 
aldığı buğdayın karşılığı olduğu tahmin 
edilebilir. Kalan miktar ise vekili tayin ettiği 
Dimitri tarafından ekmekçi Miho’ya ulaştırı-
lacaktı. Mahkeme, sunulan bilgiler ve şahit-
lerin ifadeleri doğrultusunda borcun Ahmed 
Efendi’ye ödendiğini ve kalan 3.380 akçenin 
vekil tarafından alındığını kayıtlarına geçirir. 
Ayapa Köyü’ndeki bu satış işlemi 13 Mart 
1691 tarihinde, Bostancı Mustafa Bey, Meh-
med oğlu Ahmed Bey, Mustafa oğlu Abdül-
kadir Efendi, Ahmed oğlu İbrahim Çelebi, 
Kazir oğlu Hristo ve Yorgi oğlu Hristo’nun 
şahitliklerinde geçerlilik kazanıyordu.74

Kira geliriyle evin parasını ödeyecek
Ayapa Köyü’nde yaşayanların ekonomik 

durumuna ilişkin bilgi içeren bir başka mah-
keme kaydına göre de, köyden Dimitri oğlu 
Moskoyo’nun tek katlı bir zimmî mülkü olan 
bir evi vardı. Ev, Kiryakoz, Yani ve Abdullah 
oğlu İskender’e ait mülkler ve yol ile çevre-
lenmekte olup günümüzde Büyükçekmece, 
Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt’u da 
içine alan geniş bölgede büyük arazileri bulu-
nan Yakub Ağa Vakfı adına yöneticisi Abdul-
lah oğlu İskender tarafından dönemin rayiç 
bedeli (fıddî râyic fi’l-vakt) üzerinden 4.400 
akçe karşılığında satın alınmıştı. Satış işlemi 
iştiğlal usulüyle, yani ‘bir mülkün, kirası veya 
mahsulü borca mukabil verilmek üzere rehin 
bırakılması” şeklinde yapılmıştı. Söz konusu 
mülkün, Abdullah oğlu İskender’e Muharre-
min ilk gününden senenin sonuna kadar 4.400 

akçe karşılığında kiralanması, vakıf yönetim 
kurulunca da tasdik edilmişti. Yapılan işlemle-
re yine Ayapa köyünden Manol v. Dimitri ta-
nıklık ediyordu. Kadı huzurunda gerçekleşen 
satış ve kiralamaya, köyde yaşayan Ali oğlu 
Mehmed, Kasım oğlu Abdurrahman, Mustafa 
oğlu İskender, Abdullah oğlu Bayram, Memi 
oğlu Ramazan, Abdullah oğlu Yusuf ve İsken-
der oğlu Mehmed de şahit olmuşlardı.75

Cafer Kethüda’nın mülkü, Kirazlı 
halkının zenginliğini göstermektedir
Ayapa, özellikle XVI. yüzyıldan itibaren, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun genel politika-
sının bir uzantısı olmak üzere sipahi ya da 
yeniçerilerin yerleştiği bölge köylerinden biri 
olmuştu. Fetihten sonra başlatılan bu uygula-
manın Ayapa Köyü için de geçerli olduğunu, 
Aralık 1663 tarihli bir mahkeme kaydı ortaya 
koymaktadır. Mahkeme kaydında geçen Mu-
rad Çavuş, Mehmed Çavuş, Ebubekir Beşe 
ve Halil Beşe gibi isimlerde geçen unvanların 
Osmanlı ordusundaki askerî rütbeleri içer-
mesi bu düşüncenin en somut göstergele-
rinden biri olarak kabul edilebilmektedir.

Söz konusu kayıt, Ayapa Köyü’nde mal 
-mülk bakımından zengin sayılabilecek kişiler 
bulunduğunu ortaya koyuyor. Ev ve tarlasını 
satan Kurd oğlu Cafer Kethüda da bunlardan 

Ayapa Köyü’nde 
yaşayan Dimitri oğlu 

Moskoyo’nun tek katlı 
zimmî mülkü olan bir evi 

vardı.

Ayapa Köyü’nde 
yaşayan Cafer 

Kethüda’nın aynı bölgede 
yer alan Küçük Halkalı 

Köyü’nde de ev ve mülkleri 
bulunuyordu. Kadının 

huzurunda bu mülklerini 
Murat Çavuş oğlu 

Mehmet Çavuş’a satmıştı.
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biriydi. Kethüda unvanı kendisinin üst ya da alt 
kademelerinde görevli mülki-askerî erkandan 
birinin yardımcılığını yaptığına işaret ettiği gibi 
mülkünün kaynağının da bu olduğu söylene-
bilir. Bilindiği gibi Kethüda sözcüğü, Osmanlı 
devlet teşkilatında XV. yüzyıldan itibaren “bazı 
devlet görevlilerinin işlerini yürüten yardım-
cı” anlamında kullanılmış; en üst kademedeki 
sadrazamdan en alt seviyedeki mülki ve askerî 
erkâna kadar pek çok görevli, kethüda unva-
nını taşıyan yardımcılar kullanmışlardı. Ayrıca 
devlet mekanizması dışında konak ve çiftlikler-
de de kethüdalar bulunurdu.76 

Ayapa Köyü’nde yaşayan Cafer 
Kethüda’nın aynı bölgede yer alan Küçük 
Halkalı Köyü’nde de ev ve mülkleri bulunu-
yordu. Kadının huzurunda bu mülklerini Mu-
rat Çavuş oğlu Mehmet Çavuş’a satan Cafer 
Kethuda’nın bu köydeki ev-tarlası, Musta-
fa, Ebubekir Beşe ve Halil Beşe mülkleri ve 
umum yol ile çevrelenmekteydi.

İki bölümlü üst katın yanı sıra, evin altında 
iki ahır ile iki bölümlü bir kısım daha vardı. 
Ayrıca müstakil olarak bir ahır, bir samanlık, 
bir fırın ile bir de su kuyusu bulunuyordu. Kü-
çük bir çiftlik olarak tanımlanabilecek arazinin 
içinde adı geçen yapıların yanı sıra meyveli 
ve meyvesiz ağaçlar da bulunmaktaydı. Ayrı-
ca satılan ev ve arazide bir fıçı ile iki tahta san-
dık, 48 kile77 buğday, 60 kile yulaf, tahmînen 
10 çit saman, bir çift kara sığır öküzü, çeşitli 
ziraat aletleri ve bekçiler de yer alıyordu. Ra-
yiç bedel üzerinden yapılan satış işlemi, Meh-
med Çavuş’a 40.000 akçeye mal olmuştu. 
Cafer Kethuda bu satışın yanı sıra sattığı çift-
liğin sınırında bulunan “on müd (8.750 gram) 
tohum istî‘âb eder yirmi dört kıt‘a tarlasının” 
kullanım hakkını da 10 bin akçe karşılığında 
devretmişti. Cafer Kethuda ile Mehmed Ça-
vuş arasındaki satış sözleşmesine kadı hu-
zurunda “Mustafa Efendi el-İmâm, Ali Ağa 
b. Abdullah, Abdurrahman Efendi el-Kadı, 
Mehmed Bey b. İlyas Beşe, Bekir Beşe b. 
Abdullah, Mehmed b. Mustafa, diğer Bekir 
Beşe ve Mustafa b. Veli” şahitlik etmişlerdi.78

eşi davadan vazgeçmeyince satış 
yürürlüğe girmedi
Ancak bu mahkeme kaydı hemen yürürlük 

kazanmıyor. Çünkü Cafer Bey’in eşi, Abdullah 
kızı Ritape Hanım ile Mehmed Çavuş arasın-
da husumet bulunmaktadır. Husumetin sebe-

bi de sözkonu mülk içinde Ritape Hanım’a ait 
bina ve ahırın bulunmasıydı. Ritape Hanım; 
zevci Cafer Bey’e ait “Küçük Halkalı nam köy-
de bulunan bir taraftan Mustafa Ağa mülkü, 
bir taraftan Ebubekir Beşe mülkü ve bir ta-
raftan da umumî yol ile sınırlı olup çeşitli ev-
leri kapsayan mülkün tüm unsurlarıyla 6 bin 
akçeye Mehmed Çavuş’a satıldığını, bedeli-
nin alındığını, kabul etmekle birlikte, burada 
kendisine ait bir evin de bulunduğunu iddia 
ederek, kendi ifadesiyle “lâkin anılan sınırlar 
dâhilinde ben kendi malım ile nefsim için 
binâ eylediğim iki bâb fevkānî beyti ve altın-
da bir ahırı anılan Mehmed Çavuş’dan taleb 
ve davâ eylerim” diyordu. Mehmed Çavuş ile 
Ritape Hanım arasında bu yüzden tartışmalar 
olup birtakım husumetler meydana gelmişti. 
Tam tamına 6 ay süren bu tartışmalar sonra-
sında taraflar aralarında anlaşmaya vardılar. 

Bunun üzerine kadıya müracaat eden 
Ritape Hanım, terk-i dava eylediğini beyan 
ederek “husûs-ı mezbûra müte‘allik da‘vâ 
ve husûmetden bi’l-külliye mezbûr Mehmed 
Çavuş’un zimmetini ibrâ-i âmm-ı kātı‘ü’n-
nizâ‘la ibrâ ve iskāt eyledim. Ba‘de’l-yevm 
husûs-ı mezbûra müte‘allik mezbûr Mehmed 
Çavuş ile da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur” diyordu. 
Bir başka ifadeyle, söz konusu dava ve hu-
sumetinden vazgeçerek, Mehmed Çavuş’un 
mülkiyetini kabul eylediğini ifade ederek, 
bugünden sonra bu konuda Mehmed Çavuş 
ile bir dava ve anlaşmazlığının olmadığını 
dile getiriyordu. Cafer Kethüda’nın eşi Rita-
pe Hanım’ın Mehmed Çavuş aleyhindeki da-
vasından vazgeçtiğine ilişkin ikrarına “Receb 

Ayapalı (Kirazlılı) Cafer 
Bey’in eşi, Abdullah kızı 
Ritape Hanım ile Mehmed 
Çavuş arasında husumet 
bulunduğundan bu satışa 
karşı çıkıp Mehmed 
Çavuş’u mahkemeye 
vermişti.
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Efendi b. Abdi, Mahmud b. Ahmed, Musta-
fa b. Veli, Ali b. Mustafa, Mustafa b. Ahmed, 
Ali b. Abdullah ve Cafer b. Abdullah” mah-
keme huzurunda tanıklık ediyorlardı.79

akçe değer kaybedince, satışlar yeni 
akçe ile yapılmaya başlandı
Osmanlı İmparatorluğunun XVII. yüzyılda-

ki idari yapılanmasına göre, İstanbul surları-
nın dışında kalan ve Edirne’ye kadar uzanan 
geniş ve mümbit topraklar, Sultan’a ait hasları 
barındırdığı için Havâss-ı Aliyye kazası olarak 
nitelendirilmişti. Böylece Sultanın tasarrufun-
daki haslar için özenli ve dikkatli bir yönetim 
politikası izlenerek, verimliliğin düşmemesi-
ne gayret edilmişti. Sözkonusu bölgenin adlî 
ve beledî yönetimi Eyüp Kadılığı tarafından 
yürütülüyordu. Günümüzde Bağcılar ilçesi-
ni oluşturan köylerden biri olan Ayapa da, 
Sultan’a ait haslardan olması hasebiyle Eyüp 
Kadılığı’na bağlıydı. Ayrıca, bugünkü sınırla-
rıyla ifade etmek gerekirse, Bağcılar, Esenler 
ve civarındaki diğer arazilerin de içinde bu-
lunduğu bölge, aslında Sultan Bayezid Han 
adına kurulan vakfa tahsis edilmişti. Dolayı-
sıyla vakıf, işletilmesi parça parça köylülere 
tahsis edilen bu tarım arazilerinden belirli bir 
pay alıyordu. Bu köylülerden, Ayapa’da ika-
met etmekte olup bölgedeki Sultan Bayezid 
Han Vakfı’na ait bir kısım arazi üzerinde ta-
sarruf hakkı bulunan Duka oğlu Yorgo, kulla-
nım hakkını yine zımmî tebadan Manol oğlu 
Pelaş’a devretmek istiyordu. Ancak bu devrin 

kadı huzurunda ve yazılı olarak gerçekleşme-
si gerekiyordu. Bu yönüyle kadılar, günümüz 
noterine benzer bir vazife ifa ederek, sözlü 
anlaşmaların sonradan telafisi mümkün ol-
mayacak husumetlere yol açmasını önlüyor-
lardı. Yorgo’nun beyanına göre arazisi olduk-
ça genişti, öyle ki bu arazi 23 kile (588,8 kg) 
tohum alıyordu. Pelaş, bu devir karşılığında 
4.000 yeni akçe ödeyecekti. 

Ayapalı Yorgo’nun Pelaş’a yaptığı satışta 
“yeni akçe” tabirini kullanması boşuna değil-
di. Çünkü tam da o tarihlerde, yani XVII. yüz-
yılın sonlarına doğru, gümüş para birimi olan 
akçede tağşiş yapılmış, yani içindeki gümüş 
miktarı azaltılarak değeri düşürülmüştü. Bilin-
diği gibi, tağşişle birlikte gümüş akçenin hem 
ayarı, hem de ağırlığı büyük ölçüde değişi-
yordu. Sözgelimi, 1584’te yapılan tağşiş ön-
cesinde 100 dirhemden kesilen akçe miktarı 
450 iken, tağşişten hemen sonra 1586’da bu 
miktar 800’e çıkmıştı. Aynı zamanda akçenin 
ağırlığı da, 0,68 gramdan 0,38 grama inmiş-
ti. Sözleşmenin yapıldığı tarihlerde ise akçe 
hem iyice küçülmüş, hem de incelmişti. Öyle 
ki 100 dirhemden artık 1.400 akçe kesilmeye 
başlanmıştı. Bu değer yitimine paralel olarak 
akçenin ağırlığı da 0,23 grama düşmüştü.80

Bu arada kadının huzurunda 4.000 akçeyi 
teslim aldığını beyan eden Yorgo, “Bugün-
den sonra bahsi geçen tarlalarla alakam 
kalmadı, Pelaş diğerlerine nasıl tasarruf edi-
yorsa öyle kullansın” ifadelerini de kayıtlara 
geçiriyordu. 4 Eylül 1655 yılında gerçekleşen 
bu kullanım hakkı devrine, köyde yaşayan 
Müslüman ve Rum ahali birlikte şahitlik edi-
yorlardı: “Hüseyin Beşe b. Mustafa, Ali Beşe 
b. Abdullah, el-Hâc Mehmed b. Abdülgaffâr, 
Abdullah b. İskender?, Yorgi v. Kosta, Dimit-
ri v. Mihal ve Angeli v. Anastaş.”81

Kirazlılar ot yetiştirip devlete satıyordu
Eyüp Kadılığı tarafından tutulan defter 

kayıtlarına göre Bağcılar’ı oluşturan köyler 
Osmanlı ordusu ile sarayın ot ihtiyacını kar-
şılamak için görevlendirilmiş olup, her yıl 
belirli miktarda otu temin edebilmeleri için 
gerekli alet ve edevat da bizzat devlet yetki-
lileri tarafından köy ahalisinden sorumlu ki-
şilere ulaştırılmıştı. Eyüp Kadılığına ait 1622 
tarihli bir hükümde yer alan ferman, Hâslar 
kazası olarak nitelendirilen bu verimli böl-
gedeki mirî, yani devlete ait çayırların otu-
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Kethüda’nın aynı bölgede 
yer alan Küçük Halkalı 

Köyü’nde de ev ve mülkleri 
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nun “mu’tad-ı kadim üzere biçilip taşınarak 
der-anbar olunmak üzere” gerekenin yapıl-
masını vurgulamaktaydı. Ayrıca fermanda 
Bağcılar civarının otunun eskiden beri biçilip 
ambarlandığı hatırlatılarak, biçilmesi ve ta-
şınması için gerekli tırpan, dirgen ve araba-
nın köylere dağıtıldığı belirtilmekteydi.

Yine aynı tarihli belge gösteriyor ki, 
Bağcılar’ı teşkil eden köyler Küçükçekmece 
Nahiyesi’ne bağlı olup 22 Mart 1662 tari-
hinden itibaren dağıtımına başlanan araç ve 
gereçlerden Ayapa Köyü’ne 2 tırpanla 1 ara-
ba düşmüştü.82

sürsat vergisinden ayapa ve Cuhûd 
Burgaz’a düşen pay
Osmanlı İmparatorluğu, 1500’lü yılların 

sonlarına doğru, ordunun iaşe ihtiyaçlarını 
karşılamak için, yürürlükte olan vergilerin 
yanı sıra “sürsat” adıyla yeni bir vergi daha 
koydu. Bu vergi türüyle, un, arpa, yağ, bal, 
koyun, ekmek, saman, ot ve odun gibi mad-
deler de kapsama dâhil edildi. Sürsat vergi-
si, bu tür ürünleri üreten kişilere, ürünlerini 
devletin tespit ettiği piyasanın altında bir 
fiyattan satmak zorunda bıraktığından halka 
yeni bir mükellefiyet getiriyordu. Kimse için 
muafiyet içermeyen bu vergi, 1600’lü yılların 
ilk çeyreğinden itibaren hem bedelen, hem 
de aynen tahsil edilmeye başlanmıştı.83 

Sürsat’ın toplanmasına yönelik fermanla 
bu verginin kimlere mükellefiyet yüklediği 
ve nasıl toplanacağı gibi hususlar açıklık ka-

zanıyordu. Sürsata tabi olan kişiler, bölgenin 
bağlı olduğu Kadılık tarafından bir deftere 
işleniyor, toplanmasına da bir kişi nezaret 
ediyordu. Eyüp Kadılığı da, 7 Mart 1662 
tarihli ferman doğrultusunda, bağlı köyler-
deki sürsat vergisinin nasıl toplanacağını 
kayıt altına almaktaydı. Buna göre, bedelleri 
mirîden verilmek üzere bölgedeki reaya ara-
sında dağıtımı yapılan sürsat oranları defte-
re işlenmiş ve memur edilen, Ömer Ağa da 
“tahrir ve yaftaları” reayaya iletmişti. 

1662 tarihi itibariyle Küçükçekmece’nin 
Eyyûp Ensârî kazasının -günümüzdeki 
Bağcılar’ı teşkil eden- köylerinde toplanması 
ferman buyurulan zahirenin miktarı da tam 
olarak belirlenmişti. Buna göre Cuhûd Bur-
gaz Köyünden 71 kile arpa, 10 kile un, 22 
çeki odun, 5 araba otluk ve 50 kile saman 
toplanacak olup, bunun köy içindeki ayrın-
tılarını içeren yaftalar da ilgililere verilmişti. 
Aynı şekilde Ayapa Köyünden de 45 kile 
arpa, 5 kile un, 8 çeki odun, 1 araba otluk ve 
16 kile saman toplanmasına karar verilmişti.84 
Buna göre Bağcılar ilçe sınırları içinde kalan 
iki köyden toplam 116 kile arpa, 15 kile un, 
30 çeki odun, 6 araba otluk ve 66 kile saman 
alınacaktı. Tüm Eyyûb-i Ensârî köylerine yük-
lenen zahire miktarı ise toplam 700 kile arpa, 
80 kile un, 112 çeki odun, 22 araba otluk ve 
225 kile saman şeklinde tahakkuk etmişti.

Ot biçip taşıtmak için 
22 Mart 1622 tarihinde 
dağıtıma başlanan araç 
ve gereçlerden Ayapa 
Köyü’ne 2 tırpanla 1 
araba düşmüştü.

1662 tarihli bu belgede 
Cuhud Burgaz ve 
Ayapa’dan toplanacak 
zahire miktarları 
belirtiliyor.
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Bağcılar Menzilhane’ye ot sağlıyordu
Benzer şekilde, 1679 yılında da Küçük-

çekmece köylerinden Davudpaşa menzili 
için ot alınması emredilmişti. Her biri ikişer 
yüz vukıyye olmak üzere 300 arabalık ot alın-
dıktan sonra arabası 8 akçeden ilgili menzile 
taşınması da zikredilmişti. Otların taşınma işi-
nin bölgedeki köylere adil bir şekilde dağıtı-
mına gayret edilmişti. 24 Ağustos 1679 tarih-
li Eyüp Kadı siciline göre, Eyyûb-i Ensârî ve 
Suyolcuyân köyleriyle birlikte Havâss-ı Aliy-
ye kazâsına bağlı olan Küçükçekmece’den 
Davudpaşa’ya menzili için satın alınacak 
araba miktarı 300 adet olarak belirlenmiş-
ti. Beher araba ikişer yüz vukıyye, yani okka 
olacaktı. Aynı şekilde, Davudpaşa Menziline 
nakil için devlet tarafından araba başına nak-
den 8 akçe ödeneceği de dağıtım defterine 
işlenmişti. Buna göre Cuhûd Burgaz Köyü’ne 
10 adet otluk araba düşerken, Ayapa Köyüne 
3,5 adet otluk araba ve 47 okka yazılmıştı.85

Menzil beygirlerinin arpalarını ayapa 
ve Cuhûd Burgaz sağlıyordu 
Sefer esnasında ordunun dinlenmesi ve 

iâşe akışının kolayca yapılabilmesi, menzil 
noktalarının tespitinde belirleyici olurdu. 
Menzil sözcüğü, Osmanlı Devleti’nde resmî 
haberleşmeyi sağlayan posta teşkilatı ve or-
dunun konaklama noktaları için kullanılırdı. 
“İnmek, konaklamak, misafir olmak” mana-
sındaki nüzûl kökünden türeyen menzil keli-
mesi, “ev, konak; iki konak arası, bir konak 
yol; posta ve posta tatarları beygirlerinin 
bulunduğu mahal” anlamlarına geliyordu. 
Osmanlı Devleti’nde daha çok resmî haber-
leşmeyi sağlayan posta teşkilâtını ifade için 
kullanılan menziller, eşit uzaklıklar şeklinde 
belirlenmez; coğrafî şartlar ve emniyetin ve 

menzil ihtiyaçlarının sağlanabilmesi gibi özel-
likler göz önünde tutularak, değişik mesafe-
lerde tesis edilirdi. Bu yüzden iki menzil arası 
3 saat ilâ 28 saat sürebilirdi. Yabancı devlet 
elçileri de Osmanlı topraklarına girdiklerinde 
menzil hizmetlerinden istifade edebiliyorlar-
dı. Habercilerin dışında devlet ileri gelenleri 
ve devlet tarafından gönderilen memurlar 
da menzillerden yararlanıyorlardı. Menzille-
rin sevk ü idaresinden, “menzil emini” so-
rumlu olup, menzilci sayısı da ihtiyaca göre 
tespit edilirdi. Gerek duyulduğunda men-
zilin bulunduğu köy veya kasaba ahalisi de 
doğrudan menzilci olabiliyor; buna karşılık 
çeşitli vergilerden muaf tutuluyorlardı. Yusuf 
Halaçoğlu’nun verdiği bilgilere göre, yüksek 
rakamlara ulaşan menzil masraflarının bir kıs-
mı devlet hazinesinden, bir kısmı ulak ücret-
lerinden, bir kısmı da menzilci tayin edilen 
ahalinin avârız ve nüzüllerinden karşılanırdı.86 

Menzil teşkilatının Bağcılar’ı oluşturan 
köylerle önemli bir alakası vardı. Ayapa ve 
Cuhûd Burgos köyleri, menzil teşkilatı için 
gerekli ihtiyaçları sağlamakla görevlendiril-
mişti. Çünkü İstanbul ile Rumeli, dolayısıyla 
Avrupa ülkeleri arasındaki haberleşmeyi sağ-
layan yol güzergahı buranın yakınlarından 
geçiyordu. Sonra, Ayapa ve Cuhûd Burgos 
köylerinde menzil beygirlerinin en önemli 
ihtiyacı olan arpa ekimi yapılıyordu. Konuy-
la ilgili fermanda bu köylerin yükümlülükleri 
ayrıntılı bir şekilde belirleniyordu. Buna göre 
menzil beygirleri için Ayapa Köyünün 13, 
Cuhûd Burgos Köyününse 95 arpa tedarik 
etmesi hükme bağlanıyordu.87

Menzil beygirlerinin 
ihtiyacı için kullanılacak 
olan zahireler köylerden 
toplanıyordu. Buna göre 

Ayapa Köyü’nün 13, 
Cuhud Burgos Köyü’nün 

95 birim arpa tedarik 
etmesi gerekiyordu.

1679 yılında 
Davutpaşa Menzili için 

ot alınması emredilmişti. 
Cuhud Burgaz Köyü’ne 

10 arabalık ot düşerken, 
Ayapa Köyü’ne 3,5 

araba ve 47 okkalık ot 
düşmüştü.

Menzilhane Ve BağCılar
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ayapalı kadınlar 
hak arama bilincine sahipti
Ayapa köyünde yaşayan kadınlar, miras 

yoluyla intikal eden haklarını alma noktasın-
da oldukça gelişmiş bir bilince sahipti. Ge-
nellikle geçerli olduğu şekilde, anne-baba-
nın ölümü üzerine intikal eden miras erkek 
çocuklarına bırakılırken, Ayapa köyünde ya-
şayan Mustafa kızı Fatıma, muhtemelen, hak 
ettiği mirası kardeşlerinin vermemesi üzerine 
mahkemeye müracaat etmişti. Anne baba 
bir kardeşi Ali’yi dava eden Fatıma Hanım, 
babası Mustafa Efendi’nin terekesinden şe-
riata göre kendisine düşen hakları alabilmek 
için, hastalığı ya da yaşlılığı sebebiyle bizzat 
ilgilenemediğinden, güvendiği bir başka ka-
dını, Abdi kızı Havva’yı vekil tayin etmişti.

Ayapalı Fatıma Hanım’ın vekiline verdiği 
yetki, anne ve babasından düşen tüm hak-
larının kardeşi Ali’den alınıp kendisine veril-
mesine kadar geçecek tüm süreci kapsıyor-
du. XVIII. yüzyıla girilirken Ayapa Köyünde 
bir kadının miras hakkı için ortaya koyduğu 
bu mücadele oldukça ilgi çekicidir. Mahke-
me kaydına göre, iki kadın arasındaki veka-
let işleminin şahitleri, isimleri “Mehmed b. 
Eyüb, Mehmed b. Mahmud, Hüseyin b. Ali, 
Ali b. Abdullah, Hasan b. Abdullah” olmak 
üzere tamamen erkeklerden oluşuyordu.88

devletin taşıma işini köylüler yapar, 
ücretlerini peşin alırlardı
Gerek askerî, gerekse de haberleşme 

amaçlı olarak bölgeden tedarik edilen ot-
ların menzilhanelere taşınması önemli bir 
konuydu. Taşıma işinden sorumlu kişiler, ih-
tiyaç duydukları araba ve arabacıları bölge-

deki köylerin sakinleri arasından karşılamak 
durumundaydılar. Bu kapsamda, bu iş için, 
Bağcılar’ın da içinde bulunduğu bölgeden 
bazı kişiler de kiralanmıştı. Sözgelimi 29 
Ağustos 1680 yılında gerçekleşen bir ta-
şıma işlemi için aralarında Havâss-ı Aliyye 
kazası nahiyelerinden Küçükçekmece kasa-
basına bağlı Ayapa Köyünden Anastaş oğlu 
Eskili’nin de bulunduğu kişilerden istifade 
ederek, Küçükçekmece köylerinden satın 
alınan 300 arabalık ot bunlara taşıttırılmıştı. 
Bu işten sorumlu kişi de Mehmed oğlu İbra-
him Bey idi. Her arabaya “ikişer yüz vukıyye/
okka” ot yüklenirken, araba başına 8 akçe 
ödeme yapılıyordu. İbrahim Bey tarafından 
300 araba için araba sahiplerine 2 bin 400 
akçe verilmişti. Devletin burada izlediği po-
litika önemli olup, ödeme işlemi, sorumlu 
kişi ile araba sahipleri arasında cereyan et-
miyor, kâdı tarafından kayıt altına alınarak 
resmîleştiriliyordu. Böylece, arabacıların hiç-
bir alacağının kalmadığı ve tahsis edilen tüm 
paranın sarf edilmesi gereken yere harcandı-
ğı da tescil edilmiş oluyordu. 3 Şaban 1091 
tarihinde gerçekleşen bu işleme, “Mehmed 
b. Nasuh, Hüseyin b. Ali, Hüseyin b. Receb, 
Nasuh b. Abdüsselâm, Hüseyin Çelebi b. 
Ali, Hüseyin b. Abdullah, Mehmed b. Mah-
mud, Mehmed b. Eyüb” Efendiler de tanık 
olarak imza atıyorlardı.89

Ayapalı Fatıma Hanım 
vekiline verdiği yetki 
ile anne ve babasından 
düşen tüm haklarının 
kardeşi Ali’den alınıp 
kendisine verilmesini 
istiyordu.

Bölgeden tedarik edilen 
otların menzilhaneye 
taşınması işini köylüler 
yapıyordu. Araba başı 8 
akçe ödeme yapılmıştı. 
Toplamda 300 araba için 
2 bin 400 akçe ödenmişti.
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ayapalı köylüler inşaat işçisi
Benzer bir uygulama da Çatalca’da inşa 

edilen devlet binası için söz konusuydu. Bel-
gede geçen ismiyle “Havâss-ı Aliyye kazâsına 
tâbi (bağlı) kasaba-i Çatalca’da vâki (bulunan) 
ebniye-i hümâyûn (devlet binaları) için Kü-
çükçekmece nâhiyesi” köylerinden 40 araba, 
günlüğü 20’şer akçeden kiralanmıştı. 14 Re-
cep 1090 (21 Ağustos 1679) tarihli bu belge-
ye göre Pirvaliçe Köyü çavuşu kendi köyüyle 
Cuhûd Burgaz köyünden ikişer araba tedarik 
edip gönderecekti. Ayapa Köyü’nün payına 
ise her zamanki gibi daha az bir miktar dü-
şüp, inşa işinde bir araba ile yer almışlardı.90

Bu arada ikinci bir liste daha yapılmış, 
bunda da Çatalca’daki devlet binalarının in-
şaatında ihtiyaç duyulan ‘nefer’ler köylere bö-
lüştürülmüştü. Yapı işlerine bakan ve Çatalca 
Ustası diye nitelendirilen kişinin hazırladığı bu 
listeye göre Küçükçekmece nahiyesine bağlı 
köylerden istenen ırgat sayısı 30 idi. Bunlar, 
günlüğü 20’şer kuruştan 20 gün çalışacaklar-
dı. Bu köylüler, o tarihte Çatalca’da yapılan 
hükümet ya da jandarma binası gibi yapılar 
için istihdam edilmiş olmalıdırlar.

Defterde “Karye-i Litros ve karye-i Nifos ve 
karye-i Cuhûd Burgaz ve karye-i Ayapa ırgad 
nefer 5 aded, yalnız beş neferdir”91 denilmek-
tedir ki, bunun anlamı şudur: Ayapa ve Cuhûd 
Burgaz köylerinin de içinde bulunduğu Litros 
ve Nifos köylerinden toplam 5 kişi isteniyor-
du. Bu da, dört köyden birisinden iki kişinin 
gideceği anlamına geliyordu. Küçükçekmece 
nahiyesi Çatalca’daki inşaat işine toplamda 
30 kişi göndermiş olacaktı. O günün şartları-
na göre yevmiyesi oldukça tatminkâr olan bu 
iş için talip çoktu. Devlet de ihtiyaç duyduğu 
amele sayısını köylere adil bir şekilde bölerek, 
oralara da para girmesini sağlamış oluyordu. 
Başta bina yapımı olmak üzere devletin bazı 
ihtiyaçlarının bu şekilde gördürülmesi, bölge 
insanının geçiminin temini ile, hizmet sektö-
ründe geçici süre de olsa belirli bir istihdamın 
gerçekleşmesini sağlıyordu. 

sahil sarayına küfeki taşını 
Bağcılarlı arabacılar taşıdı
İstanbul’da zaman zaman yaptırılan bü-

yük binaların inşası için gerekli malzemeler 
yakın muhitlerden sağlanırdı. O dönem-
de Büyükçekmece sınırları içinde çıkartılan 
küfeki taşı da meşhur olup mimarlar tara-
fından özellikle tercih edilirdi. Bir tarihte, 
Beşiktaş’ta Sultan adına yaptırılan bir yapı 
için küfeki taşı gerekiyordu ve bu işin hızlı bir 
şekilde organize edilmesi lazımdı. Söz konu-
su malzeme günümüzde Büyükçekmece sı-
nırları içinde kalan Mertenk bölgesinden Mi-
marsinan (Kalikratya) iskelesine nakledilecek 
ve bunun için gerekli arabalar da bölgedeki 
köylerde yaşayan ve arabacılık yapan kişiler-
den sağlanacaktı. Bu amaçla yapılan liste-
de, Küçükçekmece nahiyesinde olmamaları 
hasebiyle Cuhûd Burgaz ve Ayapa köyleri 
de bulunuyordu. 20 Aralık 1679 (17 Zilkade 
1090) tarihli bir fermana göre Cuhûd Burgaz 
Köyünden 2, Ayapa’dan ise bir araba talep 
edilmişti. Küçükçekmece’ye bağlı tüm köy-
lerden talep edilen araba sayısı 10 adetti.92 
Aslında bu, Osmanlı’da devletin ihtiyaçları-
nın, merkeze en yakın yerleşim yerlerinden 
karşılanarak, o bölgelerin ekonomik gelişi-
mine ve geçimine katkı sağlanması politi-
kasının bir sonucuydu. İhtiyaç İstanbul’da 
ortaya çıkmışsa, civar köylerden adaletli bir 

Küçükçekmece’ye 
bağlı köylerden Çatalca’ya 
gidecek ırgat sayısı 30’du. 
Bunlardan 5 tanesi Cuhud 

Burgaz, Ayapa, Litros 
ve  Nifos köylerinden 

olacaktı.

KaMu inşaatlarında BağCılarlılar
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dağıtımla karşılanması yoluna gidilmişti. Do-
layısıyla, gerek menzilhaneler için ot temi-
ninde, gerekse nakliye için gerekli arabaların 
sağlanmasında bugünkü Bağcılar’ı oluşturan 
köyler de ihmal edilmemiş ve bu konuda 
Müslim-Gayrimüslim ayrımı da yapılmamıştı. 

Bu ve Osmanlı arşivlerinde bulunan daha 
pek çok belgede bahsi geçen küfeki taşı, 
cami, köprü ve abidevî yapılar gibi eserle-
rin yapımında kullanılıyordu. “İstanbul taşı, 
Bakırköy taşı veya Silivri taşı” diye bilinen 
küfeki taşı Büyükçekmece’den çıkartılıyordu. 
Osmanlı’nın taşı dile getiren ustası Mimar Si-
nan da yapılarında bu taşı kullanıyordu. 

Uzmanlar, Mimar Sinan’ın “çıraklık, kalfalık 
ve ustalık eserlerim” diye vasfettiği Şehzade-
başı, Süleymaniye ve Selimiye’de de bu taşı 
kullandığını söylüyorlar. Onlara göre “Mimar 
Sinan, Küfeki taşı üzerinde özel araştırmalar 
yapmış ve kolay işlenme, estetik ve mukave-
met gibi özellikleri sebebiyle bu taşı eserle-
rinde ana yapı malzemesi olarak seçmiştir. 
Sinan’ın malzeme seçimindeki mühendislik 
dehası, değişik bakış açılarına dayalı çalış-
maların ve disiplinlerin bir arada çalışması 
gereği her zaman hissedilmiştir. Eserlerinde 
seçtiği malzemelerin kullanım yerlerini ve 
sahip oldukları özellikleri çok iyi irdelemiş, 
yapıyı bir bütün olarak ele alıp tasarım ve sis-
tem içindeki yük artımını kestirirken, küfeki 
taşının zaman içindeki kimyasal (CACO3) fi-
ziksel (boşluklu yapı) ve mekanik değerlerin 
iyi yönde değiştiğini gözlemlemiştir. Bu da 
bize Mimar Sinan’ın, mimarlık ve mühendis-
lik erginliğinin yanı sıra çok kuvvetli (bir) sez-
gisel gücü olduğunu kanıtlamaktadır. Dünya 
uygarlık tarihine armağan ettiği eserler, biz-
ler için çok önemli gurur kaynağıdır. Küfeki, 
son olarak Sinan Türbesi’nde kemale erer.”93

Büyükçekmece’de Mertenk Dağından çı-
kartılan küfeki taşı, XVI. ve XVII. yüzyıllarda 
Osmanlı mimarlarının hizmetindeydi. Özel-
likle Üsküdar’daki camiler için çok miktarda 
küfeki taşına ihtiyaç duyulmuş, bunun üzeri-
ne ocağın bulunduğu Mertenk Dağı’na taş 
ustaları gönderilmişti. Ustaların çıkarttıkla-
rı taşlar arabalarla en yakın iskeleye sahip 
Kalikratya’ya, yani Mimarsinan’a nakledilip 
oradan da kayıklarla İstanbul’a getiriliyordu. 
O dönemde bazı yetkililer bir ara, daha uy-
gun fiyat veren kışlakçı arabacılarla anlaşmayı 
planladılar. Ancak bölge köylülerinin karşı çı-

kacaklarını hesap etmemişlerdi. Köylüler top-
lanıp, ustaların yanına giderek “Biz burada 
yabancı arabalara iş yaptırmayız. İstediğimiz 
ücreti alıp taşları kendimiz taşırız” demişlerdi. 
Köylülerin zorluk çıkarmasıyla taşların nak-
liyesi gerçekleştirilemediği gibi, çıkarma işi 
de durdurulur. Yetkili Hacı Mehmed konuyu 
derhal İstanbul’a ileterek, “Her kim olursa ol-
sun taşıma işini herkesin yapabilmesi ve bu 
hususta kimsenin müdahale etmemesi için 
Çatalca Naibi ile Çatalca Ustasına emir veril-
mesini” talep etmişti.94 Peki, Bağcılar’ın Aya-
pa (Kirazlı) ve Cuhûd Burgaz (bugünkü mer-
kez) köylüleri, küfeki taşını o dönemde hangi 
yapı için taşımışlardı. Eldeki bilgiler, o yıllar-
da iktidarda bulunan Sultan IV. Mehmed’in 
Beşiktaş’ta sahil sarayı adıyla anılacak birta-
kım yapılar yaptırdığını göstermektedir. Hat-
ta bunların en önemlisi olarak kabul edilen 
Çinili Köşk de o dönemde inşa ettirilmişti.95

20 Aralık 1679 tarihli 
fermana göre Beşiktaş’ta 
Sultan adına yaptırılan bir 
yapıda kullanılmak üzere 
küfeki taşı gerekiyordu. 
Bu taş Büyükçekmece 
civarından çıkarılıyordu. 
Bu taşların taşınması için 
Cuhud Burgaz’dan 2 / 
Ayapa’dan 1 araba talep 
edilmişti.
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şikâr-ı hümâyûn için arpa, un ve ot 
Bağcılar’dan tedarik edildi
Osmanlı’da av, sultanlar için saray içinde 

önemli ritüellerden biri olarak kabul edilirdi. 
“Şikâr-ı Hümâyûn” adı verilen av merasimi 
için devlet protokolünde ciddi bir yere sahip 
olan şikâr ağaları istihdam edilirdi. Sultan 
ava çıkacaksa, payitaht –İstanbul veya Edir-
ne- civarında önemli av orman ve sahalarının 
da ayrılması normaldi. Sultan ava tek başına 
çıkmaz, maiyetiyle birlikte giderdi. Bu tak-
dirde av için, birtakım hazırlıkların görülmesi 
gerekirdi. Bunlardan biri olmak üzere Rumeli 
yakasında bölgenin üç önemli nahiyesinden, 
yani Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekme-
ce nahiyeleriyle, köylerinden zahire tedarik 
edilirdi. Nitekim Bağcılar’ı oluşturan köyler 
de sultanın avı için gerekli malzemeleri sağ-
lamak üzere kaydedilen köylerdendi. Söz-
gelimi 12 Ağustos 1679 tarihli bir mahkeme 

kaydına göre Cuhûd Burgaz Köyü’nden 50 
kile arpa, 3 kile un ve 1 araba ot; Ayapa Kö-
yünden ise 18,5 kile arpa, 1,5 kile un ve 76 
araba da ot talep edilmekteydi.96

avcı Mehmed’in yanında Bağcılarlı iz 
sürücüler vardı
Osmanlı İmparatorluğu’nda köklü bir av 

geleneği vardı. Öyle ki, Orhan Gazi’nin oğlu 
Süleyman Paşa, av sırasında meydana gelen 
bir kaza sonucunda ölmüştü. Daha sonraki 
sultanların da avcılığa olan ilgileri büyüktü. 
Ama özellikle II. Murad’la oğlu Fatih Sultan 
Mehmed meraklarıyla meşhurdu. Kuşkusuz 
Osmanlı’da avcılığın zirve ismi, ‘Avcı’ laka-
bıyla anılan IV. Mehmed idi. Padişahın katıl-
dığı av merasimleri için günler öncesinden 
titiz bir hazırlık yapılırdı. Geniş bir kitleyle 
yapılan ava, askerler de katılır, bu haliyle de 
bir çeşit manevra niteliği kazanırdı. Ayrıca 
böylesi faaliyetlerle şehzadelerin yetenekleri 
de yakından izlenmiş olurdu. Elbette av sı-
rasında belirli bir teşrifata da riayet edilirdi. 
Çünkü en küçük bir hata, büyük sorunlara yol 
açabilirdi. Bu yüzden, ön hazırlıklar sırasında, 
hangi bölgede avlanılacağı, hangi yoldan gi-
dilip dönüleceği ve yol üzerindeki av ve sür-
gün yerleri dikkatli bir şekilde tespit edilirdi. 
Ayrıca personelden yeniçeriye, şehzadeden 
valide sultan ve hasekilere, sadrazamdan 
vezirlere kadar kimlerin katılacağı önceden 
belirlenir, buna göre nerelerde konaklanıla-
cağı, kaç günlük zahire depolanacağı gibi 
av bölgesinde alınması gereken tedbirlerin 
üzerinden titizlikle geçilirdi. Bu arada ihtiyaç 
duyulan malzemeler de satın alınarak en ya-
kın menzilhanelere depolanırdı.97 

12 Ağustos 1679 
tarihli bir mahkeme 
kaydına göre devlet 
Cuhud Burgaz’dan 1 

araba, Ayapa Köyünden 
ise 76 araba ot talep 

ediyordu.

Avcı Mehmed 13 
Aralık 1679 tarihinde 

Silivri civarındaki 
Köstemir’de avlanırken 

yanında Ayapalı (Kirazlılı) 
üç iz sürücü de vardı.

Üstte Avcı Mehmed 
ve Alay-ı Hümâyûn’u 

gösteren bir gravür yer 
alıyor.

şiKÂr-ı hüMÂyÛn Ve BağCılar
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Padişahların ava çıkmaları köklü bir Türk 
geleneğinin yansıması idi. Bu sebeple de, sa-
rayda avcılığın sistematik bir şekilde devam 
ettirilmesi amacıyla bir teşkilat kurulmuştu. 
Ava en düşkün padişah, en sorunlu ve tehli-
keli zamanlarda bile, neredeyse devlet işlerini 
ihmal ederek ava çıkan IV. Mehmed olup av 
merakı çok küçük yaşlarda başlamıştı. Daha 
9-10 yaşlarında iken katıldığı av eğlenceleri-
ni büyük bir merakla izleyen küçük Mehmed, 
zamanla büyük bir av zevkine sahip olmuştu. 
Av merakını Sultan olduktan sonra da sürdü-
ren padişah, oğullarını, cariyelerini ve saray 
halkından pek çoğunu yanına alarak haftalar-
ca süren avlara çıkardı. Uzun süren bu avlar, 
sürgün avları şeklinde, kadim protokol ku-
rallarına uygun olarak yapılırdı. Alev Özbil’in 
naklettiğine göre sürgün avları, İstanbul yö-
resinde değil, hayvanı bol ve koruluğu çok 
olan Rumeli ve Edirne yörelerinde yapılırdı. 
Özbil, IV. Mehmed’in, av alayını sefere gider-
ken de yanında götürdüğünün altını çizer.98

IV. Mehmed, 1679 yılının sonuna doğru 
Köstemir’de ava çıkacaktı. Derhal hazırlık-
lara başlandı. Padişah, “şikâr-ı hümâyûna” 
kuşkusuz maiyetiyle birlikte gelecekti ama 
civarda bulunan köy ve kasabalardan usta 
av sürücülerinin de eşlik etmesi isteniliyor-
du. Durum, Eyüp Kadılığı marifetiyle civar 
köylerin sorumlularına iletildi. Ve bu amaç-
la bir defter oluşturularak hangi köyden kaç 
kişinin katılacağı belirlendi. 29 Kasım 1679 
tarihli kayda göre Padişahın av merasimine 
bölgeden toplam 350 av sürücüsü katılacak-
tı. Bu sayı 13 Aralık 1679 tarihinde Köstemir 
nam beldede gerçekleştirilen avdaki sürücü-
lerin sayısıyla bire bir örtüşmektedir.99 Bunlar 
arasında sınırlı sayıda Bağcılarlı av sürücüsü 
de yer alacaktı. Bağcılar ilçesini oluşturan 
köylerden Ayapa’dan ustalığı ile meşhur üç 
kişi seçilmişti. Bunlara düşen, 13 Aralık’a ka-
dar gerekli hazırlıkları yapıp o büyük günde 
köylerini onurla temsil etmeleriydi.

Bağcılar köyünde yaşanan 
talihsiz bir av kazası
Sadece Osmanlı döneminde değil, 

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde de Bağcılar 
bir av merkezi olup 1950’li yıllarda Bağcılar 
köyünün de içinde bulunduğu bölge av me-
raklılarının akınına uğruyordu. Özellikle, gü-
nümüzde E-5 olarak adlandırılan Londra As-

faltına yakın yerlerdeki boş ve geniş araziler, 
meraklısı gençlerin ilgi alanına girmekteydi. 
Ancak, gençlerin av merakları bazen facia ile 
neticelenebiliyordu. Bunlardan biri de Bağ-
cılar köyü civarındaki avda yaşanmıştı. Ömür 
Yoğurdu Müessesesi’nde garson olarak çalı-
şan ve bu civarda oturan 28 yaşındaki Tevfik 
Turan ile iş arkadaşı Erdal Yağlıkçılar, sabah 
saat yedide ava çıkmışlardı. Saat dokuz civa-
rında Bağcılar köyü eteklerine gelen iki arka-
daş bir ağacın dibinde mola vermişlerdi. Bu 
sırada Erdal Yağlıkçılar kendisine ait kırma av 
tüfeğine fişek sürerek arkadaşı Tevfik’e ver-
mişti. İşte facia da tam bu sırada olmuştu. 
Yağlıkçılar, Bağcılar köyünün yanıbaşında 
arazi süren bir Bağcılarlının şahitliğinde, ya-
şanan olayları şöyle aktarıyordu:

“250 metre kadar ileride bir adam çift sü-
rüyordu. Ben su içmek için yanından henüz 
ayrılmıştım ki bir silah sesi duydum. Başımı 
geri çevirdim. Tevfik etrafını saran saçma du-
manı içinde ve bir külçe halinde yere yıkılıp 
kaldı. Koşarak yanına gittim. Saçmalar boy-
nunun sağ kısmından girmiş ve sol tarafından 
çıkmıştı. Kan akıyordu. Hiç konuşmuyordu. 
Koşarak çift süren adamın yanına gittim. Va-
ziyeti kendisine anlattım. Benimle Tevfik’in 
cesedinin başına geldi, sonra Mahmutbey 
Karakoluna gidip hadiseyi anlat, dedi. Ben 
de jandarmayı durumdan haberdar ettim.100

29 Kasım 1679 tarihli 
kayda göre padişahın av 
merasimine bölgeden 
350 av sürücüsü 
katılacaktı. Bunlardan 
3 nefer Ayapa’dan 
katılıyordu. Aynı yıl 13 
Aralık’ta Köstemir’de 
gerçekleştirilen avdaki 
‘sürücü’ sayıları da 
aynıydı.

22 Ağustos 1950 tarihli 
Cumhuriyet’teki habere 
göre Ömür Yoğurdu 
Müesseseleri’nde  garson 
olarak çalışan iki kişi, 
Bağcılar köyü eteklerinde 
ava çıkmışlardı. 
Arkadaşlardan biri 
yanlışlıkla kendisini 
vurmuştu.
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Cuhûd Burgaz köyü, köydeki cami için 
vakfedilip, her türlü yükümlülükten 
muaf tutuldu
Sultan II. Osman, Cuhûd Burgaz’da inşa 

edilmesini emrettiği caminin giderlerinin 
karşılanmasıyla yakından ilgilenmiş ve bu-
nun nasıl yapılacağını açıkça bildiren bir 
ferman yayınlayarak Hâslar kadısına gön-
dermişti. Kâdıya gönderilen bu yazıyı il-
ginç kılan husus, Sultan’ın ağzından yazı-
lan şu cümlelerdi: “… Ma‘lûm ola ki kazâ-i 
mezbûra tâbi‘ Cuhûd Burgazı nâm karyede 
binâsı fermânım olan câmi‘-i şerîfe karye-i 
merkūme vakıf ta‘yîn olunmağla, içinde 
olan re‘âyâ tâifesi cümle tekâlîf-i örfiyyeden 
mu‘âf ve müsellem olmuşlar iken, hâlâ çayır 
ve saman ve sâir tekâlîf teklîf ve taleb eyle-
yip rencîde ve remîde eyledikleri i‘lân olun-
mağın…”

Bunun manası çok açıktı. Sultan, Cuhûd 
Burgaz’ı, köyde inşa edilmesini emrettiği 
cami-i şerife vakfettiği gibi, köyde yaşayan-
ların da tüm örfi vergilerden muaf olduklarını 
sert bir dille hatırlatıyor ve köy halkının çayır, 
saman ve diğer sorumluluk talepleriyle niçin 
rencide edildiğini soruyordu.

İlerleyen satırlarda daha da sertleşen 
Sultan, kararını “İmdi Hazîne-i âmiremde 
mahfûz olan defterlere mürâca‘at olunduk-
da Hâslar kazâsına tâbi‘ zikr olunan Cuhûd 
Burgaz nâm karye câmi‘-i şerîfe vakıf ta‘yîn 

olunduğu mastûr ve mukayyed bulunmağ-
la karye-i mezbûre ahâlîsi hilâf-ı şer‘-i şerîf 
ve kānûn rencîde olunmaya deyû emr edip 
buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu 
bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim 
üzre amel edip dahi karye-i mezbûre zikr 
olunan câmi‘-i şerîfe vakıf ta‘yîn olunmuş-
dur…” şeklinde ortaya koyuyordu. Buna 
göre İmparatorluğun Hazinesinde bulunan, 
bu tür kayıtların tutulduğu defterlerde Has-
lar kazasına bağlı Cuhûd Burgaz Köyünün 
camiye vakfedildiğinin yazılı olduğunu, bun-
dan dolayı da anılan köyün ahalisinin şeriat 
ve kanuna aykırı şekilde rencide edilmemesi 
ve bu doğrultudaki kadim fermanın aynen 
uygulanması gerektiğini bir kez daha ve kuv-
vetlice vurgulayarak kadıya bildiriyordu. 

Esas hüküm bundan sonra geliyordu 
ki, artık padişah yaşadığı sürece kimse-
nin çiğnemeye cesaret etmesi mümkün 
değildi. Çünkü Sultan II. Osman, “… min 
ba‘d ahâlîsini çayır ve saman ve sâir tekâlîf 
cem‘ine me’mûr olanlara ve âhardan bir fer-
de rencîde ve remîde ettirmeyesiz, etmek 
isteyenleri(de) men‘ ve def‘ edip men‘le 
memnû‘ olmayanları isimleri ve istişhâdları ve 
dirlikleri ile yazıp bildiresiz, husûs-ı mezbûr 
için emr-i âhar irsâline muhtâc eylemeyesiz, 
şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız”101 
diyordu. Sultan tarafından kadıya gönderilen 
hükmün orijinalini özellikle kaydettik ki padi-
şahın özellikle dinî yapılara vakfedilen gelir 
kaynakları noktasındaki hassasiyetini tam an-
lamıyla yansıtabilelim. Günümüz Türkçesiyle 
“Bundan sonra Cuhûd Burgaz ahalisinin ça-
yır, saman ve diğer yükümlülükleri toplamak-
la görevli olanlar ya da başkaları tarafından 
rencide ve rahatsız edilmesin” diyen Sultan 
II. Osman, yani Genç Osman, sözlerine şu 
şekilde devam ediyordu: “Etmek isteyenleri 
men ve def edip men etmekle yola gelme-
yenleri isim, iştihad (şahitlik) ve dirlikleriyle 
bize bildirin. Ve anılan husus için başka bir 
emir gönderilmesine mahal bırakmayın...” 

22 Recep 1029 (23 Haziran 1620) tarihin-
de başkent Konstantıniyye’den gönderilen 
hüküm, 5 Şaban 1029 (6 Temmuz 1620) tari-
hinde tüm ilgililere ulaştırılmıştı.

Cuhûd Burgaz 
köyünün vakıf olmasından 

dolayı tekâlîf-i örfiyeden 
muaf olduğuna dair 

ferman sureti

Kadı siCilleri ışığında XVıı. yüzyılda CuhÛd BurGaz’da 
sosyal Ve tiCari hayat

[Bu	bölüm,	
İstanbul	Ticaret	

Üniversitesi	İktisat	
Bölümü’nden	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Şefik	

Memiş	tarafından	
kaleme	alınmıştır.]
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Osmanlı İmparatorluğu’nda da; selefleri 
gibi güçlü bir bahçe kültürü ve geleneği mev-
cuttu. Ancak Osmanlıya başkentlik yapan 
Bursa, Edirne ve İstanbul gibi büyük şehirler-
deki o dönemlere ait bahçelerin şekil, müşte-
milat, çeşidine ilişkin ayrıntı, özellik, içerik ve 
esas hatlarının tam olarak tespiti oldukça zor 
gözükmektedir. Çünkü bu bahçelerden gü-
nümüze ulaşan olmamış olup Osmanlı bahçe 
kültürüne ilişkin bilgilerin kaynağı minyatür-
ler, çiçek ve bahçe üzerine yazılmış eserler ile 
Osmanlı arşiv belgelerinden ibaret kalmıştır. 
Bunlar da Osmanlı bahçelerinin vasıf ve nite-
likleri hakkında, tam olmasa da yaklaşık bir 
bilgi edinilmesine imkân tanıyordu.

Osmanlı İstanbul’unda şehrin içinde, 
Boğaz’ın iki yanındaki muhtelif alanlar ile 
Büyükçekmece’ye kadar uzanan geniş bir 
alana yayılmış onlarca Osmanlı bahçesi bu-
lunuyordu. Bunların özellikleri bulundukları 
mevkilere göre değişiyordu. Boğaziçi’ndeki 
bahçeler dinlenme, meyvelerinden istifade, 
gölgelerinden yararlanma ya da nefis çiçek 
çeşitlerini görme amaçlı iken, şehrin dışın-
dakiler genellikle sefere çıkar ve dönerken 
uğranılıp istirahat ya da ava çıkıldığında ika-
met edilen yerler oluyordu.

Genel hatlarıyla olmak üzere bahçele-
rin hepsinde bazı ortak özellikler mevcuttu. 
Muzaffer Erdoğan’a göre umumiyetle dört 
köşe büyük mermer havuzların, gölge verip 
meyve yetiştiren cesim ağaçların, sarmaşık-
lı-salkımlı çardakların, sed ve merdivenlerin, 
fıskiye, selsebil, çeşme ve ağzından su akan 
arslanların, gülistan, lâlezar ve çemenzârların 
bulunduğu kuvvetle tahmin olunan bu bah-
çeler mimarî şaheserler değillerdi. Yine 
Erdoğan’a göre, süsten ziyade mantık ve 
faydaya önem veren zevk ve duygu, bahçe-
de de kendisini göstermiş ve bu yüzden çi-
çek kadar yemiş ve ağaca da değer vermişti.

Bahçeler bölgesi
Osmanlı toplumunun bahçe kültüründen 

Bağcılar’ın merkezini oluşturan Çıfıtburgaz 
Köyü de nasibini almıştı. Vidos, Siyavuş 
Paşa ve Halkalı Bahçelerinin hemen yanı 
başında olduğu düşünülürse, burada da 

meşhur üzüm bağlarının ve aynı güzergâh 
üzerinde olması hasebiyle bir çiftliğin bu-
lunması da kuvvetle muhtemeldi. Nitekim 
Osmanlı bahçeleriyle ilgilenen uzmanların 
kayıtlarına göre, bir zamanlar Bağcıları oluş-
turan dört köy ile çiftliğin bağlı bulunduğu 
Küçükçekmece’de Valide Sultan, Mahmud 
Paşa, Safra Köyü ve Florya bahçeleri bulu-
nuyordu ve bunlar oldukça meşhurdu.

Cuhûd Burgaz’da 
ikabet eden Odrakob v. 
Kiryazi’nin çiftliğini ve 
bağını 11 Eylül 1637 
tarihinde istiğlâl yoluyla 
Dârüssaâde Ağası 
Mustafa Ağa Vakfı’na 
sattığına dair hüküm.

Osmanlı’nın ilk millet 
bahçelerinden biri: 
İşkodra Bahçesi 
(Arnavutluk)

ÇıFıtBurGaz’da Bir saray BahÇesi
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Filorinalı rumlar ve kuşları 
Çifteburgaz’da
Arşivlerde Osmanlı bahçelerini araştı-

ran ve bu sırada da mevâcib defterlerini 
inceleyen Mehmet Erdoğan, Florya bahçe-
sine tesadüf ederek, bunun Filorina sözcü-
ğüyle irtibatlı olabileceğine dikkat çekiyor. 
Filorina ise Osmanlı döneminde Manas-
tır Vilayet ve Sancağına bağlı olup bugün 
Yunanistan’ın Batı Makedonya bölgesin-
de kalan; Osmanlı idaresine 1387 yılında 
girmiş, 1912 Balkan Savaşı sırasında önce 
Sırpların, daha sonra da Yunanlıların eline 
geçmiş, o dönemde Müslüman ve Hristiyan-
lardan oluşan nüfusu 30 bini bulan bir yerle-
şim yeriydi.102 Erdoğan’a göre, Filorina’dan 
gelen bir grup Rum, muhtemelen bu tarihte 
veya hemen öncesinde, Bağcılar’ı oluşturan 
Çifteburgaz Köyün’e iskân edilmişlerdi. (Er-
doğan, Çıfıtburgaz yerine, yazımdaki imkânı 
değerlendirerek, Çifteburgaz / Çiftburgaz 
kullanımını tercih etmektedir.) Muhtemel ta-
rih ise XVII. yüzyılın ikinci yarısı olmalı, çünkü 
Flurya ismine bu tarihe ait kayıtlarda rastla-
nıyordu. Yine ona göre Çifteburgaz’a yerle-
şen Filorinalılar, bilahare buradan bugünkü 
Florya semtine geçmişlerdir. Bunlar bera-
berlerinde meşhur Filorina kuşlarını da ge-
tirip hem Çifteburgaz’da, hem de yeni yer-
leştikleri yerde yetiştirmişlerdi. Muhtemelen 
de, Flurya, daha sonra da Florya şekline 
dönüşen bu isim yerleştikleri yeni yerin adı 
olmuştur.103 Dolayısıyla dillere destan üzüm 
bağlarıyla Saray Bahçesi’ne de ev sahipliği 
yapan Bağcılar Merkez, bir zamanlar, güne 
Florino kuşlarının sesleriyle uyanıyordu. 

sultan, haremiyle bölgeye gelirdi
Bugünkü Bağcılarla iç içe olan 

Güngören’de Vidos Bahçesi bulunmaktaydı. 
Bahçenin Davutpaşa taraflarında ise Vidos 
Camii bulunurdu ki, bunu da, tıpkı Çıfıtbur-
gaz Camii gibi Sultan II. Osman -meşhur 
ismiyle Genç Osman- yaptırmıştı. Osman-
lı sultanları 1600’lü yıllarda harem halkıyla, 
yani eşleri, cariyeleri ve evlatlarıyla buraya 
eğlenmeye gelirlerdi. Bu durumda, Vidos 
Bahçesi’ne gelen padişahla harem ahalisi, 
Bağcılar’daki saray bahçesine de uğrayıp 
üzüm yemiş olmalıdırlar. Kimi araştırmacılara 
göre, Vidos Bahçesi ve civarındaki alanlarda 
büyük av yarışmaları düzenlenirdi. 

Bağcılar’daki Saray Bahçesi aslında üç 
önemli bahçenin ortasında yer almaktaydı: Vi-
dos Bahçesi, Siyavuşpaşa Bahçesi ve Halkalı 
Bahçesi. Siyavuşpaşa Bahçesi daha çok bu-
günkü Bakırköy ve Bahçelievler sınırları içinde 
kalsa da, diğer iki bahçenin sınırları Çıfıtbur-
gaz Saray Bahçesi’ne kadar ulaşırdı. Halkalı 
Köyü civarında kurulan Halkalı Bahçesi özel-
likle İstanbul’un en eski menba sularının bu-
lunduğu bölgede tesis edilerek, bu sulardan 
istifade edilmişti. Ama özellikle av için kulla-
nıldığı, arasında III. Murad’ın da bulunduğu 
sultanların burada doğan ve tazı ile ava çık-
tıkları rivayetler arasında yer almaktadır. Hatta 
Selanikî Mustafa Efendi’ye göre III. Murad sık 
sık Halkalı Bahçesi içindeki sarayda kalırdı.104

Kadı sicilleri saray bahçelerinden birinin 
de Çıfıtburgaz’da olduğunu ispatlamakta-
dır. Cuhûd Burgaz köyünde yaşayan Kiryazi 
oğlu Odrakob ile Darüssaade Ağası Mer-

Türk halkının 
hafızasında efsanevî bir 
yer tutan Genç Osman, 
Bağcılar’ın ilk camisini 

yaptıran sultan olmuştu.

Saray bahçelerine bir 
örnek olarak Kağıthane 

Bahçesi: Çeşit çeşit 
ağaçların bulunduğu 

bahçe zirai faaliyetlerin 
yanısıra eğlence mekanı 

olarak da önemli bir yerdi.
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hum Mustafa Ağa Vakfı Mütevellisi arasında 
gerçekleşen bir satış kaydı, bize son derece 
önemli bir bilgi daha vererek, Cuhûd Burgaz 
köyünde “hadâik-i sultâniye” yani “sultan 
bahçeleri” bulunduğunu göstermektedir. 
Her halükarda saray için özel meyvelerin ye-
tiştirildiği, özellikle av sahasında dinlenmek 
için yapılan dillere destan Sultan bahçelerin-
den biri de Bağcılar bölgesindeydi. Üstelik 
bu bahçenin, Gazanfer Ağa Bahçesi şeklin-
de özel bir ismi de vardı. Muhtemeldir ki bu 
isim bahçenin bakımından sorumlu kişiye 
aitti. Cuhûd Burgaz’ın daha ziyade bağla-
rıyla meşhur olduğu göz önünde bulundu-
rulursa, bu saray bahçesinde nadide üzüm-
lerin yetiştirildiği bağlar da olup bahçelerde 
yetiştiricilik konusunda uzman, ‘üstad’ diye 
nitelendirilen kişiler görev yapıyordu. 

XVII. yüzyıla ait bu satış belgesi bize sa-
tış yöntemiyle ilgili yeni bir bilgi daha ver-
mektedir. Buna göre o dönemde Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki yaygın satış yöntemle-
rinden biri de iştiğlâ yoluyla satıştı. İştiğlâlen 
satış, bir mülkün ‘‘kirası veya mahsulü borca 
mukabil verilmek üzere rehin bırakılması” 
anlamına gelip çoğunlukla vakıf adına yapı-
lan satın almalarda kullanılıyordu. Benzer bir 
yöntem de Cuhûd Burgaz köyünde yaşayan 
Kiryazi oğlu Odrakob ile Darüssaade Ağası 
Merhum Mustafa Ağa Vakfı Mütevellisi ara-
sında gerçekleşmişti. 

 Odrakob’un köydeki arazisi iki taraftan 

merhum Sultan Bayezid Han Vakfı, diğer 
iki taraftan da halka açık yol ile çevriliydi. 
Odrakob’un sattığı mülkte ev, çiftlik ve bağ 
bulunuyordu. Satış, Mustafa Ağa Vakfı Müte-
vellisi ve saraya ait Gazanfer Ağa Bahçesi’nin 
üstadı olan Ahmed oğlu Mustafa Bey ile 
Odrakob arasında gerçekleşiyordu. 

Kayıtlara göre; Vakıf Mütevellisi Musta-
fa Bey, vakfın malı ve istiğlâl maksadıyla, 
zımmî-i mesfûrun işbu akdin sudûruna kadar 
sâhib ve mâliki olduğu, elinde ve taht-ı ta-
sarrufunda bulundurduğu mülk ve arazileri 
rayiç bedel üzerinden (râyicü’l-vakt) makbuz 
mukabili elli bin akçe ve safka-i vâhide ile, 
yani el sıkışarak ondan satın almıştı. İşte is-
tiğlal yoluyla yapılan satış farklılığını bundan 
sonra gösteriyordu. Satıcının bu aşamadan 
sonra söz konusu evi kiralamak istemesi üze-
rine, Mütevelli Mustafa Bey, 6 bin akçe kar-
şılığında bir sene müddetle kendisine kiraya 
veriyor ve bu durumu da yüz yüze ve sözlü 
olarak doğruluyordu.105

20 Rebiülahir 1047 (11 Eylül 1637) tarihin-
de gerçekleşen bu işleme, “İslâm Efendi b. 
Abdülcelil, Mehmed Beşe b. Ali, Murad b. 
Abdullah, Ali Beşe b. Mustafa, Cafer b. Ab-
dullah ile Çukadâr Mustafa Beşe” şahitlik edi-
yordu. Şahitliklerin isimlerine dikkat edildi-
ğinde üç kişinin yeniçerilerin kullandığı ‘Beşe’ 
unvanını taşıdığı görülür. Bu da bize Cuhud 
Burgaz’da devlet tarafından yerleştirilen as-
kerlerin de bulunduğunu göstermektedir.

Gravürlerde Osmanlı 
bahçesi (solda) ve 
Gülhane Bahçesi (sağda).
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Bağcılar’a dadanan tavuk hırsızları 
XVII. yüzyılda İstanbul’da binlerce kişi ya-

şıyor ve bunların gıda ihtiyacının önemli bir 
kısmı da İstanbul’u çevreleyen köylerden kar-
şılanıyordu. Bu durum, tarım ve bahçe ürün-
lerinde olduğu gibi küçükbaş hayvanlar, ba-
lıkçılık ve kümes hayvanları için de geçerliydi. 
İstanbulluların tadına alıştıkları köy tavukları 
oldukça rağbet kazanmıştı. Bunun farkında 
olan uyanık hırsızlarsa sektörleşerek civar 
köylere dadanmış ve buralardan gasp ettik-
leri tavukları şehirde satmaya başlamışlardı. 
Köy halkının etinden ve yumurtasından istifa-
de ettikleri kümes hayvanlarıyla ilgili hırsızlık 
vakaları, o dönemde zabtiye teşkilatı vazifesi-
ni gören bostancıların tarassuduna takılmıştı. 

Dönemin Bostancıbaşısı olan el-Hâc 
Mustafa Ağa, bu hırsızlardan ikisini yakala-
mayı başarmış ve bunları, zarar görenlerle 
birlikte İstanbul’daki Yeni Sultan Saray’ında 
bulunan Bostancılar Odası’nda toplayıp yar-
gılamaya başlamıştı. Aslında bunlar sade-
ce hırsız değil, aynı zamanda yol kesicilerdi. 
Bu kişiler İstanbul’da Lalezâr Mahallesi sa-
kinlerinden Osman oğlu İsmail ile Karabaş 
Mahallesi’nden Abdullah oğlu Mehmed 
idiler. Yapılan sorgulamada bazı kişilerin ta-
vuklarını gasp ettiklerini itiraf etmişlerdi. İs-
mail ile Abdullah’ın hırsızlık yaptıkları ilk köy 
olarak dile getirdikleri mahal ise, Ebu Eyyûp 
kazasına bağlı Cuhûd Burgaz idi. Hırsızlar bu 
köyde yaşayan zımmîlerden, yani Rum ahali-
den birinin evine geceleyin girip tam 10 ta-
vuğunu çalmışlardı. Bununla da yetinmemiş-
ler; Topçular köyünden Ömer Çelebi’nin 10 
tavuğunu, Otakçılar Mahallesinden 10 tavuk, 
Edirnekapısı haricindeki bir evden 10 tavuk, 
Taşlık’ta Üstoyku isimli zımmînin evinden 16 
tavuk, Hazinedar Bahçesi’nden 10 tavuk, 
Müderrisköyü’nde bir evin duvarını delerek 

10 tavuk, Topkapı haricindeki bir evden 16 
tavuk, Topkapısı ile Yenikapı arasındaki bir 
evden 8 tavuk, yargılama sırasında mecliste 
bulunmayan Mustafa adlı kişi ile Kalatarya 
köyünde Kasap Kosta’nın evinden 10 tavuk 
ve 3 kaz, Ayayorgi köyünde bir evden 9 ta-
vuk çalmışlardı.106 23 Şubat 1667 (28 Şaban 
1077) tarihinde görülen mahkemede, aldık-
ları tavukları köylerde satıp tükettiklerini itiraf 
eden iki hırsızın tüm söyledikleri kayıt altına 
alındıktan sonra, şahitler huzurunda Bostan-
cıbaşı tarafından gerekli cezaya çarptırıldı. 

üç kız kardeşin ortak evlerini satışı
Cuhûd Burgaz’da yaşayan Hristiyan Rum-

lar arasındaki mülk satışları da Kadı siciline iş-
lenerek resmiyet kazanıyordu. Bunlardan biri-
ni ilginç yapan husus, satış işlemine taraf olan 
kişilerden bazılarının kadın olmasıydı. Buna 
göre, Havâss-ı Kostantıniyye, yani Eyüp kaza-
sına bağlı bu köyün sakinlerinden Şimo’nun 
kızları Aleksandri, Arkondi ve Afendirye, ev-
lerini Yorgi oğlu Trandafil’e kadı huzurunda 
satıyorlardı. Kayıtlardan anlaşıldığı gibi satı-
lan evin konumu oldukça iyi olmalıydı, çünkü 
dört bir tarafı halka açık yol ile çevriliydi. 

Tahtani nitelikteki evin sundurması, mey-
veli ve meyvesiz ağaçları da bulunuyordu. 
Kızlar, bu ev ve bahçesindeki ağaçlarla ilgili 
tüm haklarını, nakden verilecek 5 bin akçe 
karşılığında satmış ve paralarını da almışlardı. 
Kadı kaydında yer aldığı haliyle, “bugünden 
sonra, adı geçen ev Trandafil’in açık şekilde 
satın aldığı mülküdür, dilediği gibi tasarruf 
etsin” diye, satışı onaylamışlardı. Bu satış, 
“Dimitri v. Manol, Yorgi v. Manol, Andriye v. 
Yorgi, Rika v. İstemad, Yani v. Aleksi, Mihal v. 
Toma, Andon v. Yani ve Andriye v. Yani” adlı 
kişilerin tanıklıklarıyla gerçekleşmişti.107

Cuhud Burgaz’ın da 
aralarında olduğu çeşitli 

köylerden tavuk çalan, 
tavuk hırsızları İsmail b. 

Osman ile Mehmed b. 
Abdullah’ın suçlarını kabul 

ettiklerine dair kayıt.

Cuhud Burgaz’ın Rum 
ahalisinden Şimo’nun 

kızları Aleksandri, 
Arkondi ve Afendirye’nin 

ortak evlerini Yorgi’ye 
sattıklarını gösterir belge.
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Cuhûd Burgaz evlerinin özellikleri 
Ev ya da diğer arazi satışlarını gösteren 

kadı kayıtları, XVII. yüzyılda Bağcılar’da otu-
rulan yapılar ile sosyal hayat hakkında önemli 
bilgiler içermektedir. Sözgelimi Cuhûd Bur-
gaz köyü sakinlerinden Preşkova kızları Pa-
gona ve Zafire’nin Yani oğlu Andriye’ye sat-
tıkları ev de bu kapsamdaydı. Peşkova’nın 
kızlarının köydeki evleri bir taraftan Dimitri 
kızı Saltan’ın mülkü, iki taraftan Andriye oğlu 
Aleksi’nin mülkleri, dördüncü taraftansa 
yol ile çevriliydi. Ayrıca iki bölümlü tahtani 
evin meyveli ve meyvesiz ağaçları da vardı. 
Mülkün rayiç bedeli 4.500 akçe olarak tes-
pit edilerek, sözkonusu bedel kadı huzurun-
da Andriye’nin elinden alınmış ve kızlar da 
bunu ikrar etmişlerdir. Bu satış işleminde de 
“Murad b. Abdullah, Mehmed b. Abdullah, 
Ali b. Mustafa, Mustafa b. Ahmed, Preşkova 
v. Nikilob?, Hristo [v.] Mihal ve Karriko? [v.] 
Miyo”108 şahit olarak kaydedilmiştir. 

Bu veriler ortaya koymaktadır ki, gerek 
Cuhûd Burgaz, gerekse Ayapa köylerinde ev-
ler çoğunlukla birbirine ya bitişik ya da arala-
rından bir yol geçiyor idi. Aynı şekil, her evin, 
meyveli-meyvesiz ağaçları içeren bir bahçesi 
bulunuyordu. Önemli bir kısmı tek, bir kısmı 
ise iki katlıydı. İki katlı olanların üst kısmı ya-
şam alanı olarak kullanılırken alt kat ahır ya 
da depo oluyordu. Her katta umumiyetle 
iki kısım, bir başka tabirle oda bulunuyordu. 
Muhtemelen bu kısımlardan biri günlük otur-
ma odası ve mutfak görevini görürken, diğeri 
yatak odası olarak kullanılıyordu.

Kızlar, 7 yıl sonra ilave bedel alıyorlar
Bazen satıştan sonra taraflar arasında satı-

şa konu mülk hususunda sorunlar çıkıyordu. 
Bu durumu çözmek yine kadıya düşüyordu. 
Preşkovi’nin kızları Pagona ve Zafire’nin sat-
tığı evde de böyle bir sorun çıktı. Sorun sa-
tıştan 7 yıl sonra ortaya çıkmış, satış yapıldı-
ğında çocuk olduklarını ileri süren kızlar gasp 
davası açarak, ilave bedel talebinde bulun-
muşlardı. Köyün yaşlıları ve Müslümanlardan 
bazı kişiler, Rum ahali arasındaki bu satışta 
arabulucu vazifesi görerek alıcı ile satıcıyı bir 
noktada buluşturmuşlardı. Buna göre “es-
sulhu seyyidü’l-ahkâm”, yani ‘’Barış hükümle-
rin efendisidir’’ ilkesinde hareket eden taraflar 
yaptıkları yeni bir akitle, o gün geçerli bedel 
üzerinden 500 yeni ve iyi akçe ilave üzerin-
de anlaşma sağlamışlardı. Andriye bu bedeli 
kızlara tamamen ödemiş, onlar da sözkonusu 
mülk üzerinde Andriye’nin sahipliğini ibra ile 
iddialarını düşürmüş ve “ba‘de’l-yevm husûs-ı 
mezbûra müte‘allik bizden biri bi’z-zât veya 
bi’l-vâsıta da‘vâ ve nizâ‘ sudûr ederse lede’l-
hükkâmi’l-kirâm mesmû‘a ve makbûle olma-
ya”109 demişlerdi. Bir başka ifadeyle, “Bun-
dan sonra anılan konuya ilişkin bizden biri 
bizzat veya bilvasıta dava ve tartışma açacak 
olursa, saygın hâkimler indinde kabul edil-
meye” diyorlardı. 5 Cumadelahire 1054 tari-
hinde gerçekleşen bu uzlaşı, aslında Osmanlı 

Preşkovi’nin kızları 
Pagona ve Zafire’nin 
daha önce Andriye v. 
Yani’ye sattıkları mülk 
menzil hakkında açtıkları 
gabn davasından 
bedel karşılığında sulh 
olduklarına dair hüküm.

Pagona ve Zafire bt. 
Preşkova’nın menzilini 
Andriye v. Yani’ye 
satmaları hakkındaki 
hüküm.
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adalet sistemiyle ilgili önemli bir gerçeğe işa-
ret ediyordu. XVII. yüzyıl için İstanbul’un uzak 
köylerinden sayılan Cuhûd Burgaz’da bile ka-
dınlar, haksızlığa uğradıklarını düşündüklerin-
de kadıya müracaat ederek haklarını almakta 
hiç zorluk çekmiyorlardı. Tabiri caizse, hakları-
nı koparıp alıyorlardı. Aynı şekilde, o dönem-
de kadıya gitmeden önce müracaat edilen bir 
yöntem olan muslihûnların, yani arabulucu ve 
âkil insanların haksızlıkları gidermede ve so-
runları çözmede başarılı görevler gördükleri 
de anlaşılmaktadır.

Bu yeni mutabakata “Mustafa Beşe el-
Muhtesib, Ali Beşe b. Mustafa, Hüseyin 
Çelebi b. Ali min huddâm, Murad Beşe b. 
Abdullah, Andron [v.] Yani, Meşko [v.] Yani, 
Demyan [v.] Petro, Yamandi [v.] Yorgi, Yorgi 
[v.] Nikola, Yanaki [v.] Askoli ve başkaca kişi-
ler de” şahitlik ediyordu. Bu kişiler arasında 
muhtesiplik yapan, yani beldede sükûnet 
ve asayişi sağlamak, çarşı pazara düzen ver-
mekle vazifeli devlet görevlisi olan Mustafa 
Beşe de yer alıyordu.

şehirde ticaretle uğraşan Cuhûd 
Burgazlılar
Cuhûd Burgaz sakinleri, İstanbul’da da 

ticaretle uğraşabiliyordu. Bunlardan biri 
de Kiryaki oğlu Yorgo idi. Yorgo, Topkapı 
dâhilindeki Bayezid Ağa Mahallesi sakinle-
rinden Hacı Hüseyin oğlu Ahmed Bey’e ait 
dükkânda bakkallık yapıyordu. Ancak sonuç 
pek iç açıcı değildi. Çünkü Yorgo, kayıpla-
ra karışmıştı. Ve bu firarı da Ahmed Bey’in 
bazı alacaklarını ödememe gibi bir nedene 
dayanıyordu. Üstelik geride Yorgo gibi ka-
yıplara karışan Eskoli isimli bir zımmînin Ah-
med Bey’e ödemesi gereken, sermayeden 
20, dükkân kirasından 7 bin olmak üzere 27 
bin akçelik bir de borç bırakılmıştı. Ahmed 
Bey’in mahkemedeki beyanına göre, bu 
borçlara, Eskoli’nin kardeşi Yorgo kefil ol-
muştu. Ahmed Bey’in talebi, özetle şöyley-
di: “Ben yukarıdaki meblağın yanı sıra beher 
kantarı ikişer yüz yetmiş akçeye olmak üzre 
bu Eskoli eliyle satın alınmış ve makbûz on 
altı kantar siyah üzüm bahâsından dahi dört 
bin üç yüz yirmi akçeyi Yorgo’dan taleb ve 
dava eyliyorum.” Yorgo ise kefâletini inkâr 
etmekle birlikte bahsi geçen üzümü satın 
aldığını kabul ediyor ve devamında ‘’Bunu 
da def eyledim, ödedim’’ iddiasında bulu-

nuyordu. Bu durumu da kadının dikkatine 
sunan Ahmed Bey, nihayetinde sözkonusu 
anlaşmazlıkları gidermek için muslihûna yani 
arabuluculara başvurduklarını anlatarak bir 
çözüme ulaştıklarını belirtmekte; daha doğ-
rusu çözümü kadının güvence ve onayına 
sunmaktaydı. Ahmed Bey, ifadesinde Yorgo 
ile “dört bin fıddî nakd-i râyic fi’l-vakt akçe 
üzerine inşâ-i akd-i sulh eylediklerini”, kendi-
sinin de bu anlaşmayı kabul ettiğini, dört bin 
akçeyi nakden ve tamamen Yorgo’dan alarak 
anlaşmazlığı sonlandırdığını bildiriyordu. 30 
Recep 1072 (21 Mart 1662) tarihinde ger-
çekleşen bakkal ile dükkan sahibi arasındaki 
bu sulhe, “Dilâver b. Abdullah, Hüseyin b. 
Ali, el-Hâc Mustafa b. Abdullah, el-Hâc Hü-
seyin b. Hasan”110 da tanıklık ediyordu.

Cuhûd Burgazlı Küçük Fatıma’nın 113 
tam ayar riyali nasıl kurtarıldı?
İnsanların birbirini yakından tanıdığı köy 

hayatında, özellikle, anne babasını küçük 
yaşta kaybeden çocukların ebeveyninden 
kalan miras ve haklarını savunması için kadı 

Ahmed Bey b. Hacı 
Hüseyin’in Yorgo v. bakkal 

dükkânını işletmekten 
kaçan Eskoli’deki 

alacağını tahsil etmesi
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tarafından vasi atanıyordu. Böylesi bir du-
rum Cuhûd Burgaz köyünde de yaşanmıştır. 
Fatıma’ya vasi olarak tayin edilen ve muh-
temelen ailenin güvenilir dostu ve komşusu 
olup Vidos köyünde yaşayan Siyavuş Efendi, 
mahkemeye müracaat eder. Konu, Fatıma 
namına alacaklı olduğu borçlunun vefat et-
mesidir. Siyavuş Efendi borcun kefil gösteri-
len Anastaş oğlu Yani ve Manol oğlu Drago 
tarafından ödenmesini talep ediyordu. 

Bu davada Vidos köyünden Yusuf oğlu 
Mustafa Çelebi ile Hasan oğlu Durmuş da 
şahit olarak gösterilmişti. Borç, Cuhûd Bur-
gaz sakinlerinden Dimitri oğlu Kiryaki’ye 
verilmiş ve o da vefat etmişti. Fatıma’nın 
babası sağlığında, küçük kızı Fatıma’nın mi-
rasından 113 adet tam ayar riyali kuruşu, o 
günkü tabirle “yüz on üç kıt‘a tâmmü’l-vezn 
sahîhü’l-ayâr riyâlî guruşu” 11,5 kuruş istir-
bah etmek, yani faiz almak üzere vasi tayin 
ettiği Siyavuş Efendi’ye teslim etmişti. Yani 
ve Drago da yasal olarak geçerli olacak şekil-
de buna kefil olmuşlardı. Siyavuş Efendi’nin 
mahkemedeki vekili borçlunun öldüğünü 
belirterek, “Meblağ-ı mezbûru müvekkilim 
merkūm kefîlân-ı merkūmândan taleb eyle-
diğinde teslîmden imtinâ‘ ederler; suâl olu-
nup alıverilmek bi’l-vekâle matlubumdur” 
der. Kadı, durumu kefillere sorduğunda böy-
le bir şeyin vaki olmadığını ileri sürerek inkâr 
ederler. Bunun üzerine, Cuhûd Burgaz’da 

yaşayan ve şahitliklerine güvenilen “Osman 
Dede b. Mustafa ile Ahmed Beşe b. [Ab-
dullah]” tanıklık için mahkemeye getirilip 
görüşleri sorulur. Onlar da Fatıma’nın 113 
adet tam vezinli riyali kuruşunun ölen borç-
lu tarafından huzurlarında alındığını, Yani 
ve Drago’nun da aynı şekilde huzurlarında 
“meblağ-ı mezbûru edâ ve teslîme emr ve 
kabûlü hâvî kefâlet-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl 
bi’l-mâl” olduklarını, yani anılan miktarı ver-
meyi ve teslim etmeyi içerecek şekilde sahih 
kefalet ile kefil olduklarını söyleyerek “Biz bu 
husûsa bu vech üzre şâhidleriz, şehâdet dahi 
ederiz”111 derler. Bu kişilerin şahitlikleri mak-
bul görüldüğünden kadı tarafından da 26 
Şevval 1072 (14 Haziran 1662) tarihinde, bu 
doğrultuda hüküm verilir. Kadı’nın bu hük-
müne orada hazır bulunan saygın müder-
rislerin övüncü Kapıcızâde Ahmed Efendi, 
Hamza Efendi nâib-i recül, Ali Beşe Çukadâr, 
Receb Kethüdâ b. Maden ve Dilâver” gibi 
birçok kimse de şahitlik eder.

Kefillerin reddettiği borcu 
aile kabul ediyor
Nihayetinde borcu kabul eden Dimitri 

oğlu Kiryaki’nin varisleri, borcu istiğlal yoluy-
la ödemeyi önerdiler. Kefillerin reddi üzerine 
konu Kiryaki’nin eşi Komini Hanıma intikal 

Ölen Kiryaki v. Dimitri’nin 
Fâtıma’nın vasîsi olan 
Siyavuş Efendi’ye olan 
borcunu vârislerinin 
istiğlâl yoluyla ödemesi

Siyavuş Efendi’nin 
borçlunun ölmesi üzerine 
vasîsi olduğu Fâtıma 
namına alacağını kefiller 
Yani v. Anastaş ve Drago 
v. Manol’den alması
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etmişti. Komini ve oğulları Yorgo ile Dimit-
ri, babaların borcunun ölümü üzerine ken-
dilerine geçtiğini beyan ederek, verasetle 
intikal eden Cuhûd Burgaz’daki emlaklerini 
113 adet riyalî kuruş karşılığında ve istiğlal 
yoluyla satarak parayı teslim ederler. Satış 
sonrasında da söz konusu mülkü üç yıllığına 
kiralarlar. 29 Şevval 1072 (17 Haziran 662) ta-
rihindeki bu anlaşmaya, “Mustafa Çelebi b. 
Yusuf, Durmuş Beşe b. Hasan, Osman Dede 
b. Mustafa, Ahmed Beşe b. Abdullah, Ham-
za Efendi nâib-i recül, Veli Beşe Çukadâr, 
Receb Kethüdâ b. Maden ve Mehmed b. 
Mahmud, Hüseyin”112 de şahitlik ediyordu.

arabulucular, anlaşmazlıkların 
çözümünü hızlandırıyordu 
Havâss-ı Aliyye kazası kadılığına, bağlı 

köylerden daha ziyade veraset anlaşmaz-
lıklarıyla ilgili davalar geliyordu. Ancak bu 
davaların büyük kısmı, o dönemde yargı sis-
teminin önemli bir parçası olan “muslihûn”, 
yani arabulucular tarafından çözüme kavuş-
turulup, kadılığa yalnızca anlaşmaya resmi-
yet kazandırma işi kalıyordu. Böyle bir dava 
da, Cuhûd Burgaz köyünden Riga oğlu 
Yani’nin vefatıyla ortaya çıkmıştı. Yani’nin bı-
raktığı mallar, annesi Panayot kızı Kiryako ile 
kız kardeşi Riga kızı Foti arasında pay edil-
mişken, amcazadesi Manol oğlu Vargo, ken-
disi için asaleten, büyük kızı Foti adına ise 
vekaleten hak iddia etmişti.

Vargo; mahkemedeki ifadesinde, ölen 
Yani’nin Cuhûd Burgaz’da sınırlı belli evinde 
hissesi olduğunu, ayrıca amcasının hanımı, 
yani Yani’nin validesi tarafından tutulan bir 
büyük kazanla diğer eşyalardaki yasal his-
selerini talep eylediğini, ancak anne-kızın 
eşyaları sakladığını, bu yüzden de arala-
rında birçok tartışma geçtiğini anlatıyordu. 
Bu arada, köyün ileri gelenleri, “muslihûn”, 
yani arabulucu sıfatıyla olaya müdahil ola-
rak, yukarıda belirtilen mallar karşılığında, 
2.200 nakit akçe ödenmesi üzerinde sulh 
akdi yapmışlar ve sulhun bedeli olan para, 
Manol tarafından anne-kızdan tahsil edil-
mişti. Böylece, tüm mallar üzerindeki yasal 
paylarına ilişkin dava da düşmüş oluyordu. 
4 Recep 1072 (23 Şubat 662) tarihinde gö-
rülüp kayıtlara geçen davaya, “Receb Bey 
Kethüdâ, Mehmed Beşe Çukadâr, Sâlih 
Mehmed Efendi b. Mehmed, el-Hâc İb-

Vargo v. Manol’ün miras 
davasında Kiryako bt. 

Panayot ve Foti bt. Riga 
ile sulh olmaları



67

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

rahim Ser-bölük-i râh-ı âbiyân ve Hüseyin 
Muhzır” ile daha başka hazır bulunanlar da 
tanıklık etmişlerdi.113

satış işlemlerinde esedî kuruş da 
kullanılıyordu
Cuhûd Burgaz sakinleri, aralarındaki ti-

cari anlaşmazlıklarda, o günün şartlarında 
geçerli çeşitli para birimlerini kullanıyorlar-
dı. Osmanlı topraklarında tek bir para ge-
çerli değildi. Kayıtlarda rastladığımıza göre, 
Bağcılar’ı oluşturan köylerin sakinleri, ticari 
işlemlerinde “akçe, yeni akçe, riyali kuruş ve 
esedî kuruş” kullanılıyordu. Mısır’da yaygın 
olarak kullanılan esedî paranın Bağcılar’da 
ticarete konu olması, burada yaşayanların 

uzak ticaret hakkında da bilgi sahibi olduk-
larını ve çoklu para birimi piyasasında iş gör-
düklerini ortaya koymaktadır.

Cuhûd Burgaz ve Ayapa köylerinde ya-
şayanların kullandığı esedî kuruşa ilk kez 
Cuhûd Burgazlı Andriye oğlu Porolo’nun 
çayır yeri satışıyla ilgili bir işlemde rastlı-
yoruz. 17 Ocak 1680 tarihindeki bu işlem-
de “Porolo, mahkeme huzurunda, üç tarafı 
İstefan’ın tarlası, dördüncü tarafı ise yol ile 
çevrili olan çayır yerinin tasarrufunu İstefan’a 
8 esedî kuruş bedel karşılığında” sattığını 
belirtiyordu. Tam ifadesiyle “… bir kıt‘a çayır 
yerimin hakk-ı tasarrufunu ma‘rifet-i sâhib-i 
arz ile merkūm İstefan’a sekiz kıt‘a esedî gu-
ruş bedel mukābelesinde tefvîz ve ferâğ” 
ettiğini vurgulayarak, “Bedel-i ferâğ olan 
meblağ-ı mezkûru mersûm İstefan yedin-
den tamâmen ahz u kabz eyledim” diyordu. 
Osmanlı mahkeme sisteminin son derece 
ilginç ve yol gösterici bir cümlesi de, satış 
kaydının sonuna Porolo’nun dilinden şu şe-
kilde ekleniyordu: “Ba‘de’l-yevm sâlifü’z-
zikr çayırda vechen mine’l-vücûh alâka 
ve medhalim kalmadı; mesfûr İstefani 
emsâli gibi tasarruf eylesin.”114 17 
Ocak 1680 tarihinde gerçekleşen 
devir işlemine, “Hasan b. Abdul-
lah, Mehmed b. Mahmud, Ali b. 
Abdullah, Ebûbekir b. ( ) Kethüdâ 
ve diğerleri” de şahitlik ediyordu.

Cuhûd Burgaz köyünde, 1680 yı-
lında esedî kuruş ile yapılan bir başka 
işleme de Yani’nin kızı Porafra’nın, evini 
Vergo’nun oğlu İstefan’a satışı sırasında rast-
lanıyordu. Porafra Hanım, köyde bulunan 
“Bir tarafı Vergo mülkü, bir tarafı Tenlo mül-
kü ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd iki 
fevkānî ve iki tahtânî oda ile fırını ve havluyu 
müştemil menzilini” tüm unsurlarıyla birlikte 
İstefan’a veriyordu. Kadı huzurundaki satışta 
karşılık olarak 70 adet esedî kuruş alınacağı 
da karara bağlanıyordu. Hatta Porafra Ha-
nım, “… ba‘de’l-yevm sâlifü’z-zikr menzil-
de vechen mine’l-vücûh alâka ve medhalim 
kalmadı; mersûm İstefan’ın mülk-i müşterâsı 
olmuşdur, keyfe mâ yeşâ’ mutasarrıf olsun” 
diye beyanda bulunuyordu. 15 Zilhicce 1090 
(17 Ocak 1680) tarihinde gerçekleşen satışa 
“Hasan b. Abdullah, Mehmed b. Mahmud, 
Ali b. Abdullah ile Ebûbekir Kethüdâ-yı 
Abdülmennân” da tanıklık ediyordu.115

Porofra bt. Yani’nin, 
evini İstefan v. Vergo’ya 
satması

Hollandalılar’ın “rex 
daller” adıyla darbettikleri 
gümüş paraya, üzerinde 
arslan resmi bulunduğu 
için Osmanlılar “arslanlı 
kuruş” veya “esedî” adını 
vermişlerdir. 

IV. Mehmed’in Venedik 
asıllı mühtedi Cerrah 
Mustafa’ya yaptırdığı 
mekanik darphânede Türk 
kuruşlarını bastırmıştır. 
Bu kuruşlar için arslanlı 
kuruş model olarak 
seçilmiş, böylece yeni 
basılan kuruşlara, 
üzerinde arslan resmi 
olmadığı halde “esedî 
kuruş” adı verilmiştir.
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BAĞCILAR’IN 
ÜÇ SU HATTI, 

İSTANBUL’A HAYAT
VERİYORDU
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istanbul’un su tarihine kısa bir bakış
İstanbul’un su ihtiyacının karşılanması 

Roma ve Bizans dönemlerinde şehri yöne-
tenlerin ana gündem maddelerinden biri idi. 
Şehrin su ihtiyacı, MS II. yüzyılda -Hadrianus 
dönemi- olduğu gibi Istıranca Dağları gibi 
uzak yerlerden ya da MS IV. asırdaki -Valens 
dönemi- gibi Belgrad ormanlarından sağla-
nıyordu. Romalılar, şehirlerinde su tesisleri-
ne büyük önem veriyorlardı. Bu bağlamda, 
İstanbul’a ilk su hattının, şehrin batısından 
gelen isâleler olup bunların Hadrianus (MS 
117-138) zamanında yapıldığı kabul edi-
lir. Valens şehrin iki tepesine su verebilmek 
için, 368 yılında 971 metre uzunluğundaki 
Bozdoğan Kemeri’ni yaptırmış ve buradan 
sağlanan su İstanbul Üniversitesi Merkez 
binasının avlusundaki çeşmeden akıtılmış-
tı. İsâle hattının Roma devrinde nerelerden 
geçtiği bilinmemekle birlikte geçtiği yerler-
den birinin, Atışalanı civarındaki Uzunova 
Deresi üzerine yapılan Ma-zul Kemer oldu-
ğu düşünülmektedir. Özetle İstanbul’daki su 
isale hatları Geç Roma devrinde inşa edilip 
sonraları çok küçük eklemeler yapılmış; ne 
var ki VI. ve VII. yüzyıldan sonra bu tesisler 
tamamen yıkılmış ve bazıları bilahare tamir 
edilmiş ise de bundan sonra, su temininde 
sarnıçlar esas alınmıştır.116 

Bir yandan İstanbul’a yönelik ağır kuşat-
malar, bir yandan da doğal afetler sebebiyle, 
şehre su sağlayan hatların tamamı ağır hasar 
görerek kullanılamaz olmuştu. Bu yüzden de 
şehrin, sur dışından getirilen sulara bağım-
lılığını azaltmak amacıyla açık veya kapalı 
sarnıçlar inşa edilmişti. İstanbul en büyük 
darbeyi XIII. yüzyılda Latin istilasıyla almış; 
şehre hariçten su taşıyan tüm şebekeler tah-
rip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fet-
hi, şehrin su ihtiyacının karşılanmasında bir 
dönüm noktası oldu. Fatih, fetihten hemen 
sonra, Roma ve Bizans döneminden kalan 
ve çevredeki kaynaklardan şehre su ulaştıran 
hatların tamir edilmesini emretti. Böylece 
onarılarak devreye alınan Fatih ve Turunçlu 
su yollarının yanı sıra şehre kaynaklarından 
da su verilmeye başlanınca, 1453 yılından 
itibaren İstanbul’un susuzluk sorunu orta-
dan kaldırılmış oldu. Mustafa İnce’nin çok 
isabetli kavramsallaştırmasıyla, birinci su alt-
yapı inşa hamlesi olarak nitelendirilebilecek 
bu imar çalışmasından sonra, artan nüfus ve 
yapıların (1477’de İstanbul’da 16.326 hane 
varken, 1535’te bu rakam 80.000 olarak tes-
pit edilmişti) İstanbul’un suya gereksinimini 
de artırmasıyla, ikinci su altyapı inşa hamlesi 
başlatıldı. İşte bu ikinci hamlenin başlatıcısı, 

İstanbul’un en eski su 
yapılarından Bozdoğan 

Kemeri zamana meydan 
okuyor.

[Bu	bölüm,	
İstanbul	Ticaret	

Üniversitesi	İktisat	
Bölümü’nden	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Şefik	

Memiş	tarafından	
kaleme	alınmıştır.]
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Kanuni Sultan Süleyman ile onun, bir döne-
me damgasını vuran mimarbaşısı Sinan idi. 
Sinan, şehrin su ihtiyacını karşılamak için, 
Kanuni’nin talimatıyla Kırkçeşme su yollarını 
yaptığı gibi, Roma ve Bizans’tan kalıp büyük 
oranda kaybolmuş, tahrip olmuş ve kaderi-
ne terk edilmiş su yapılarını da kendi yaptığı 
yeni su altyapı sistemine entegre etti. 

İlerleyen dönemlerde İstanbul’un daha 
da artan nüfusunun su ihtiyacının karşılan-
masında Kırkçeşme ve Halkalı suyolları da 
yetersiz kaldı. Bunun üzerine XVII. yüzyılda 
Taksim Suları devreye alındı. İstanbul’un kro-
nikleşen su ihtiyacını çözüme kavuşturmak 
için III. Ahmed devrinde başlatılan çalışmalar 
Tanzimat’a kadar sürdü. Bu dönemlerde Av-
rupa yakasının su ihtiyacı, Halkalı, Kırkçeşme 
ya da Taksim Sularıyla karşılanırken, Anado-
lu yakasında problem Kayışdağı, Atikvalide, 
Küçük Çamlıca, Alemdağ, Karakulak ve Bey-
koz mevkilerindeki kaynak sularının yerleşim 
yerlerine taşınmasıyla aşıldı. XIX. asrın sonu 
ile XX. yüzyılın başlarında ise II. Abdülhamid 
buna Hamidiye su şebekesini ekleyecek ve 
daha sonra modern şebeke sistemi kurulma-
ya başlanacaktır.117 

Bu kısa tarihçe de göstermektedir ki Fa-
tih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden 
itibaren –muhtemelen Bizans döneminde 
de- Bağcılar, şehrin en önemli su kaynağıy-

dı. Bağcılar, Kirazlı-Güneşli, Kalfaköy ve Çi-
fitburgaz civarından doğan su kaynaklarının 
oluşturduğu Süleymaniye, Beylik ve Heki-
moğlu Su Yolları hem Saraya, hem de dini 
yapılarla, çeşmelere, yani İstanbul halkına en 
temiz ve leziz suları sağlıyordu. Bağcılar’ın 
üç temel başlık altında topladığımız sularının 
hikayesi, bugün de geçerli olup, dün şehri 
besleyen en önemli damar durumundaki 
Bağcılar, günümüzde de bu görevini farklı 
şekilde sürdürmektedir. İşte, Bağcılar’ın üç 
su kaynağının tarihî gelişim serüveni…

Şehrin en eski su 
yapılarından Yerebatan 
Sarnıcı

Osmanlı’nın İstanbul’a 
kazandırdığı su 
yapılarından olan Taksim 
su maksemi
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Kanunî Sultan Süleyman tarafından 
inşa ettirildiği için bu adla anılan Süley-
maniye Suyu’nun esas amacı Süleymaniye 
Külliyesi’ne su vermek olduğu halde, bu sis-
temden Şehzade Camii’yle İstanbul’un çeşit-
li semtleri de yararlanmıştır. 50 kilometreyi 
aşkın uzunluğuyla Halkalı sularının en büyük 
isâle hattı olan Süleymaniye Suyu, aynı za-
manda en yüksek debiye de sahipti. Hat bo-
yunca kendisine bağlanan yüzlerce katma su 
ile birleşerek Edirnekapı’dan şehre girip tam 
80 ayrı yere su veriyordu.118 Sonuç itibariyle, 
1550’de başlanıp 1557 yılında bitirilen Sü-
leymaniye Camii ile müştemilatına bitim tari-
hinden itibaren su verilmeye başlanmıştır.119

süleymaniye’ye hayat veren kol: Âypah 
Türk	 ve	 İslam	 Eserleri	 Müzesi’nde	 bulunan	

Süleymaniye Su Yolları’na ait 3337 numara-
lı harita üzerinden okuma ve yorumlamalar 
yapan Kazım Çeçen, bugünkü Kirazlı mevki-
inden doğan memba sularının Süleymaniye 
Sularının Âypah (Ayapa) kolunu oluştur-
duğunu anlatırken, aslında ana su 
yoluna dahil iki kol olduğunu 
belirtir: Âypah ve Çınar Kol-
ları. Çeçen’in bilgi ve yo-
rumlarına kaynak teşkil 
eden sözkonusu harita, 
2.572 santimetre uzun-
luğa ve 30 santimetre 
ene sahiptir. Bu harita-
nın Bağcılar açısından 
önemi, Süleymaniye’nin 
Âypah Kolu’nu, Çınar Kolu 
ile birlikte ve tüm ayrıntısıyla 
vermesidir. Harita üzerinde, isâle 

hattı boyunca mevcut kaptajlar, lağımlar 
(yeraltı geçişleri), kemerler, (su hattına dahil 
olan ilave sular katma adıyla ifade edildiği 
için) katmalar, şık ve renkli çizimlerle gösteril-
mekte; hatta kemer ve lağımların tamamının 
üzerinde kimin yaptırdığı, hangi çeşme, ev 
veya hamama ait olduğunu belirten açıkla-
malar yazmaktadır. Ne var ki, harita, ölçeksiz 
çizildiğinden, günümüzün ölçekli haritaları-
na uyarlanması mümkün olmamıştır. Çeçen, 
haritanın ne zaman çizildiğine dair bir bilgi 
bulunmadığını, ancak üzerinde yer alan çi-
zimlerden, tesisin yapıldığı ilk 1559 yılından 
200 sene sonra çizilmiş olduğunun anaşııl-
dığını ifade etmektedir. Ona göre harita, 
“1760-70 senelerine yakın yıllarda yapılmış” 
olmalıdır. Süleymaniye Camii ve etrafındaki 
medrese, imaret, hamam, mektep, çeşme 
ile bazı evlere su getirmek için yapılan Sü-
leymaniye Su Yolu’nun ilk halinde Âypah 
Kolu yer almıyordu. Daha sonraki ilaveler 
sırasında, yapıya Kirazlı Köyü’nden doğan 
membalar da dahil edilmiştir.120 

“papasköy’den doğuyor”
Çeçen, bilahare İslam 

Ansiklopedisi’nde yayımla-
nan ‘’Halkalı Suları’’ mad-
desinde, Âypah kolunun 
“Mahmutbey’in güneyin-
de yer alan Papasköy’de 
-günümüzdeki Güneşli 
civarında- 100 metre ko-

tundaki bir kaynaktan”121 
çıktığını yazar. Buradan hare-

ketle bu kolun, Kirazlı Köyü ile 
eski Papasköy Çiftliği -ki daha sonra 

Kanallarla 
Edirnekapı’dan Suriçine 

giren sular buradan 
itibaren dağıla dağıla 

ilerlemekteydi.

BirinCi su hattı, Kirazlı’dan Başlıyordu
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Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin yerleş-
mesiyle Güneşli adını almıştı- arasında bir 
yerden çıktığını söyleyebiliriz. Ancak gerek 
Osmanlı döneminde, gerekse de Cumhu-
riyet devrinin ilk yıllarında Halkalı Sularının 
haritalarını çıkarıp bu su yollarını inceleyen 
uzmanlar, suyun çıktığı yer olarak Âypah’ı, 
yani Kirazlı’yı göstermişlerdir.

Çeçen, Âypah ’la diğer kolların ana su ka-
nalına eklenmesinin gerekçesini anlatırken 
ilginç bir konuya temas ederek, şahısların da 
buldukları menba suyunu buraya dahil ede-
bildiklerini aktarmaktadır. Buldukları menba-
nın suyunu ana hatta kadar getiren bu kişiler, 
verilen suyun muayyen bir miktarını “hakk-ı 
mecra/kanal hakkı” olarak buraya bırakıyor-
lardı. Geri kalan miktar ise, o şahsın faydalan-
ması için, hattın şehre ulaştığı yerde istediği 
ev, imaret, çeşme ya da hamama veriliyordu. 
Günümüz tabirleriyle ifade edecek olursak 

bir kişi bulduğu kaynağın suyunu şehir şebe-
kesine verip mecra hakkı denilen kesintiden 
sonraki kısmının şebekenin ulaştığı mahalde 
istediği bir yapıya verilmesini talep ediyor ve 
bu isteği de aynen yerine getiriliyordu. İşte, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda özel şahıslara ta-
nınan bu imkân sebebiyle -ki bunların büyük 
bir kısmı devletin üst düzey yöneticileriydi-, 
ana hatta ilave edilen yüzlerce “katma” bu-
lunuyordu. Süleymaniye su yollarının Âypah 
ve Çınar kolları, bugünkü Atışalanı mevkiin-
de bulunan Çiçoz Çiftliğindeki “kubbe”de 
birleşiyordu. Bundan sonra şehre doğru olan 
yolculuğuna tek hatla devam eden su yolu, 
Edirnekapı üzerinden şehre girerek, adını al-
dığı Süleymaniye Külliyesi’ne ulaşıyordu.

“92 metreden fışkırıyordu”
Âypah kolunun başlangıcı, Kirazlı Köyü’nün 

hemen dışında Halkalı istikametine doğru 

Süleymaniye su yolunun 
Aypah kolu Papasköy’den 
doğuyordu.

Âypâh



74

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

olan alan üzerindeydi. Burada deniz seviye-
sinden yaklaşık 92 metre yükseklikte doğan 
menba suyu, Mahmutbey Köyü’ne toprak 
künklerle ulaşır. İsmail Remzi, suyun çıktı-
ğı menba ile Mahmutbey Köyü arasındaki 
bu mesafeyi 1.750 metre olarak ifade eder. 
Mahmutbey Köyü’ne ulaşan isâle hattı he-
men doğuya doğru kıvrılır ve bir süre lağım, 
yani galeri içinde gittikten sonra akışını top-
rak künkle devam ettirir. İstanbul Belediyesi, 
1925 yılında tüm su yollarının İsmail Remzi 
nezaretinde gezilmesiyle elde edilen bilgiler 
doğrultusunda bir su yolları haritası hazırlat-
maya karar verir. 1930 yılında tamamlanan ça-
lışmanın neticesinde ortaya çıkan haritanın en 
önemli özelliği, o tarihe kadar mevcut tüm su 
yollarını kayıt altına alarak o anki durumlarını 
tespit etmesiydi. 

Karif, Kalfaköy’ün adı mı?
Tarihî Süleymaniye Su Yolları Haritası ile 

İsmail Remzi’nin 1930’da çizdiği su yolları 
haritasını karşılaştıran Çeçen, Mahmutbey 
Köyü’nün yaklaşık 5 kilometre güneyinde 
bulunan Papasköy’ünden gelen katmanın 
Karif (Kadif) Köyü’ndeki kubbede, yani bir-
leşme noktasında Âypah koluyla buluştuğu-
nu ifade eder. Her iki kaynaktaki farklı bilgi-
leri naklettikten sonra, bölgede Karif diye 

bir köy bulunmadığına dikkat çeken Çeçen, 
adı geçen köyün Mahmutbey Köyü’nün eski 
adı olabileceğini ileri sürer. Bu bilgi, bir baş-
ka kayıt ya da belge ile teyit edilebilirse, 
Mahmutbey Köyü, eski adıyla Kalfaköy hak-
kındaki tarihsel bilgilerin gözden geçirilme-
si gerekir. Eski haritaya göre, günümüzdeki 
Batışehir ile Göztepe Mahallesi arasındaki 
mevkide olan Gavur Izgara’ya kadar ana 
su hattına yeni bir katma almaksızın devam 
eden Âypah Kolu, 16 maslakta (birleşme ye-
rinde) çok büyük bir başka kol olan Uzun-
caova Deresi’nin sağ tarafında Ayşe Sultan 
katması ile birleşir. Halbuki Remzi Bey’in ha-
ritası bu birleşmenin, Mazulkemer’i geçtik-
ten sonra gerçekleştiğini göstermektedir.122

iki kol, Çiçoz’da birleşiyor
Âypah Kolu ile Çınarlı Kolu, çeşitli katma-

larla zenginleşip, kemer ve lağımlardan geç-
tikten sonra Çiçoz Çiftlik kubbesinde (birleş-
me noktasında), buluşur. Bundan sonra da 
Çiçoz Çiftlik’ten, yani günümüzdeki ismiyle 
Taşlıtarla’dan Süleymaniye Külliyesi’ne ka-
dar uzanan hat devreye girer. Birçok farklı su 
hattı burada buluşsa da birleşmez, şehre gi-
riş yapacakları Edirnekapı’ya kadar yan yana 
yolculuk yaparlar. Çeçen, ana buluşma nok-
tası olan Çiçoz Çiftlik’teki farklı su hatlarıyla 
ilgili şu bilgileri vermektedir:

“… Çiçoz Çiftlik’te Süleymaniye, Beylik ve 
Köprülü Kolu batıdan gelmekte, kuzeyden 
ise (yine) Süleymaniye ve Bayezid ile ikisi ara-
sında Fatih suyolu Çiçoz’da yan yana akmak-
tadırlar. Ancak Süleymaniye’nin iki kolu Çiçoz 
kubbesinde yalnız Fatih suyolu ile birleşmek-
te, daha sonra Beylik lağımının ağzında, yani 
Çiçoz kubbesinin 750 m. güneydoğusunda 
Bayezid suyolu ile birleştikten sonra lağıma 
(galeriye) girmekte, oradan Edirnekapısı’na 
künk borular ile devam etmektedir.”123 

Âypah Kolu’na Kalfaköy’de katılan 
‘katmalar’
Âypah Kolu’na Bağcılar sınırları içinde 

yeni bazı su kaynakları katılır. Yukarıda belir-
tildiği gibi, şehirdeki bir yapısına ya da çeş-
meye su almak isteyen kişiler, yeni buldukları 
su kaynaklarını ana su şebekesine ilave ede-
rek şebekeden, katma yaptıkları miktarca su 
kullanabiliyorlardı. Bu bağlamda, “İstanbul 
Vilayeti Şehremanetine Evkaftan Devrolan 

Aypah Kolu ile Çınarlı 
Kolu Çiçoz Kubbesi’nde 

birleşerek buradan 
Edirnekapı’ya doğru 

ilerlemektedir.
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Sular” isimli bir eser kaleme alan Nazım, 
Âypah kolu üzerindeki katmaları sayarken, 
daha Kalfaköy civarında Numan Paşa, Ka-
zasker Yahya Efendi ve Rüstem Paşa katma-
larının yanı sıra bazı camilerle ticari hanların 
da katmalarının bulunduğu bilgisini veriyor-
du. Buna göre “Kalfaköy (Mahmudiye) nam 
mahalde Bağlar yakınında Numan Paşa kat-
ması, Kalfaköy nam mahalde Bağlar yakının-
da Kazasker Yahya Efendi katması, Kalfaköy 
nam mahalde Bekir Paşa Camii yakınındaki 
Bekir Paşa Çeşmesi katması, Kalfaköy nam 
mahalde Rüstem Paşa suyu katması, Kalfa-
köy nam mahalde Papas karyesinde Kiber-
ciler Hanı katması, Kalfaköy nam mahalde 

Meseleci Hüseyin Paşa Sarayı yakınında 
Osman Efendi Çeşmesi katması, Kazasker 
Camii yakınında Defterdar Mehmed Paşa 
Çeşmesi’nin Müderris karyesinde Kadıçayır 
nam mahalde katmasıdır…”124

Buradaki ilginç bilgilerden biri de şudur: 
Suları yetersiz gelen ya da ilk kez su almak 
istenilen bazı çeşme ve camilerde görevlen-
dirilen kişiler, bölgede yeni bir su kaynağı 
bularak, bunu var olan bir su şebekesi imiş-
çesine Âypah Kolu’na dahil ettirmişlerdir. 
Ama suları olmayan Kiberciler Hanı’ndaki 
tüccarların da benzer bir yol izleyerek, ana 
şebekeye dahil ettikleri katma karşılığında 
su almaları da son derecede dikkat çekicidir. 

Bağcılar sınırlarından 
çıkıp İstanbul’a giden 3 
su kolunu birden gösteren 
harita.
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İstanbul’un Suları adlı kitabın yazarı Saa-
di Nazım Nirven de Süleymaniye Suyu’nun 
menbalarının birbirlerinden uzak olduğuna 
dikkat çekerek, bunların muhtelif yer ve ci-
hetlerden gelen iki kol halinde Çiçoz’da bu-
luştuğunu hatırlatır. Güzergâhı hakkında bilgi 
verdiği Çınarlı kolunu Çiçoz Çiftliği’ne getir-
dikten sonra ikinci kola temas eder. Nirven, 
Çeçen’den farklı olarak bu ikinci kolu Âypah 
yerine Mahmutbey’in eski adı olan Kalfaköy 
Kolu diye isimlendirir. Bu ismi vermesinin ne-
deni de muhtemelen, köyün hemen dışında 
bir galerinin, yani lağım ya da bir başka ifa-
deyle tünelin bulunmasıdır. Nirven bugünkü 
Bağcılar’ın sınırları içinden doğan suyu şehre 
taşıyan bu kolla ilgili şu bilgileri vermektedir:

“Kalfaköy Kolu: Bu köy civarından çıkan 
galeri vasıtasıyla Değirmenaltı’ndan125 geçe-
rek halen Âypah’tan gelen Beylik Suyu ile bir-
leşir. (Bu bilgi, Çeçen’in ve İsmail Remzi’nin 
verdiği bilgiden tamamen farklıdır. Farklı bir 
noktadan doğan Beylik Suyu’nun aynı şekil-
de farklı bir güzergahı bulunmaktadır.) Mah-
mudiye, Havas Köyü’nden 10 kilometrelik bir 
yol alarak Çiçoz kubbesine gelir. Kubbeden 
Maltepe Hastanesi civarında Demirkapı’ya ve 
buradan sura varır. Süleymaniye suyunun her 
iki kolu ve birleşmiş galerisi birçok katma sular 
alırlardı. Bunlar Büyük ve Küçük Çınarlı’dan, 
Uzuncaova’dan, Fethiye Deresi’nden, Havas 
Köyü Kadıyakuplu, Cebeciköy, Sırıklıçayır, 

Küçükköy, Kalfaköy, Müderris köyü ve Topçu-
lar civarından katılır. Süleymaniye su şebeke-
sine mühim miktarda su veren ve bu meyan-
da Büyükçınarlı’dan Topkapı’da Ahmet Paşa 
Cami, Uzuncaova’dan Mahmutpaşa Camii 
sebil ve çeşmesi, Sırıklıçayır’dan Muratpaşa 
türbe ve sebili, Yakuplu’dan Bayezid’de Da-
vud Ağa sebili, Küçükköy civarından Mercan 
Camii, Müderris Köyü’nden Kaptan İbrahim-
paşa sebil ve çeşmesi katma suları alırdı. Sü-
leymaniye katmalarının da hemen hepsinin 
yolları harap olmuştur.

Süleymaniye katmalarına dair hükümler 
vardır, bunlardan Kadıyakuplu yolu üzerinde 
Pişkeş Suyu civarındaki su, Bayezid hamamı 
yanında Davudağa sebiline aittir.

‘İstanbul kadısına hüküm ki:

Efdal-i Kuzâtu’l-Müslimîn sâbıka mahrûse-i 
mezbûre kadısı Mevlana Muhiddin dâmet fe-
zayile (hû), südde-i saadetime mektup gön-
derüp Darüssaadetim Ağası olan Davud Ağa 
merhum ve mağfurün-leyh Sultan Bayezid 
Han tâbe serâhu Camii Şerifi kurbünde bina 
eylediği sebilhane için bulduğu suyu emr-i 
şerifim ile merhum ve mağfurün-leh Sultan 
Süleyman Han tâbe serâhunun imareti suyu 
yoluna ilhak edüp mezbur su buçuk lüle su 
bulunup küsuru(nun) imaret-i mezbûre su 
yoluna ilhak olunduğunu bildirüp hükm-ı hü-
mayunum verilmek ricasına arz ettiğin ecil-
den buyurdum ki zikir olunan suyu kemâken 
imaret-i mezbûre suyu bulunup sebilhane-i 
mezbûre icra ettirüp sâbıkâ bu babda verilen 
emr-i şerifime muhalif kimesneye dahl ü taar-
ruz ettirmeyesin. Fi 13 Ramazan 993 - 1575’

Edirnekapısı’na gelen Süleymaniye Su 
yolu, Hisaraltı, Sultan Mahallesi, Sarmaşık, Lö-
küncüler Bostanı, Karagümrük ve Hırkaişerif’e 
su verdikten sonra Karaman Hamamı ve 
Yorgancılar’dan Fatih karakolu arkasından 
geçerek Fatih Camii’nin su kubbesine gelir-
di. Buradan da Kasaplar tarikiyle maslağına 
iner, Atpazarı, Bozdoğan Kemeri’yle Süley-
maniye civarına su dağıtırdı; yol buradan da 
Bayezid’e doğrularak Kemankeş Sinan Paşa 
Medreseleri istikametiyle eski Mülkiye Mek-
tebi karşısındaki su maksemesine gelir. Şehir-
de dokuz çeşmesi ve beş şadırvanı vardı.”126

Suların 
Edirnekapı’dan Suriçi’ne 
girişini gösteren harita.

nirVen, ‘KalFaKöy Kolu’ diyor
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Fatih yaptı, ı. Mahmud genişletti
Beylik Su Yolu, Osmanlı İmparatorluğu 

zamanında İstanbul’a su getirmek için yapı-
lan meşhur Halkalı Suları’na ait şebekelerden 
biriydi. Bu su yolu Roma döneminden kalıp 
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden 
sonra ihya edilen ya da yeni kurulan su hat-
larına katkı sağlayan eski su yolu yapılarından 
Mâzul Kemer üzerinden geçerek, Saraya ula-
şırdı. Çeçen’e göre, Osmanlı sarayına giden 
bu su yolunun ilk defa Fatih tarafından yaptırıl-
dığının ispatı, Millet Kütüphanesi’nde bulunan 
1584 tarihli bir haritada Mâzul Kemer hakkında 
“Büyük kemerdir ki Sultan Mehmed Han -tâbe 
serâhu- Hazretlerinin zamanından beri sarây-ı 
âmirelerinin suyu üstünden cârîdir” denilmiş 
olmasıdır.127 Köklü tamiri ve esaslı genişletmeyi 
Sultan I. Mahmud döneminde gördüğünden, 
Beylik Suyu ismi verilmiş olup, o dönemde ila-
ve bir hat ile Topkapı Sarayı’na bağlanmıştı. 
Bu bilgilerden hareketle, Bağcılar’dan doğan 
su kaynaklarının ihtişamlı Osmanlı Sarayı’nın, 
Sultanın ve ailesinin su ihtiyacını karşıladığını 
söylemek iddialı bir yargı olmaz. 

Sultan I. Mahmud’un da, tıpkı selefleri gibi, 
altyapı hizmetlerinin en önemlisi olan su şe-
bekesiyle yakından ilgilendiğini söyleyebiliriz. 

Patrona Halil Ayaklanması ile tahtan indiri-
len III. Ahmed’in yerine padişah olan Sultan 
I. Mahmud, zorlu bir süreçte devletin başına 
geçmiş; bir yandan Ruslarla savaşırken, di-
ğer yandan modern anlamda kurumlar oluş-
turmuş; sözgelimi, ilk mühendishane olarak 
kabul edilen ‘humbarahane’yi açtırmıştı. Bu 
bağlamda, şehrin su ihtiyacının yeni kaynak 
ve şebekeleriyle karşılanmasına katkıda bu-
lunmak amacıyla, iktidarı döneminde, Beylik 
Su Yolu’nu yaptırmıştı. Bu su yoluna bu ismin 
verilmesinin sebebi ‘bey’e’, yani ‘devlet’e 
ait olduğunu göstermekti. Beylik Su Yolu’nu 
tüm ayrıntılarıyla gösteren ve Topkapı Sarayı 
Müzesi’nde bulunan 1748 tarihli Beylik Suyu 
Haritasına göre bu suya, diğer su yollarında 
olduğu gibi sonradan birçok ‘katma’ yapılmış-
tır. Haritayı yakından inceleyen Kazım Çeçen’e 
göre, Beylik Suyu haritası, o tarihe kadar yapı-
lan haritaların hem en güzeli, hem de harita 
tekniğine en uygun olanı idi. Yine ona göre, 
bu su yolunun tamamının I. Mahmud zama-
nında yapılması imkânsızdı. Dolayısıyla esas 
kısmı, Sultan I. Mahmud devrinde yapılan ya 
da tamir edilen, su yolunun ilk halinin Fatih 
Sultan Mehmed zamanında yapıldığı harita 
üzerindeki verilerden anlaşılmaktadır.128 

Beylik suyu, Süliymaniye 
Aypah Kolu ile Hekimoğlu 
sularının ortasında 
bulunuyordu.

BağCılar’ın iKinCi BüyüK Kaynağı: BeyliK suyu
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Menbaın adı: hünkârbeğendi suyu
Daha çok dönemin su yolları haritası oku-

malarından çıkarılan sonuçlara göre, Beylik 
Suyu’nun başlangıcı, Bağcılar’ın Kirazlı Köyü, 
eski adıyla Âypah Karyesi’dir. Bir zamanlar 
Kirazlı Köyü’nde çiftliği bulunan İbrahim 
Hanzade’nin adıyla anılan İbrahim Hanzade 
Çiftliği sınırları içinde kalan menba sularının 
toplanmasıyla oluşan Beylik Suyu’nun baş-
langıcına, Hünkâr Suyu adı veriliyordu.129 Sa-
adi Nazım Nirven’in tabiriyle ifade edersek, 
“Suyun kaynakları Âypah köyünün şimalin-
den ve çok yakınından çıkar. Yerinde Hün-
karbeğendi Suyu adı ile adlandırılır.”130 

Kalan nişan taşı da kayboldu
O dönemde menbaların yerinin belli ol-

ması için nişan taşlarının konulması adet-
tendi. Bu nişan taşlarından Beylik Suyu’nun 
menbalarına da yerleştirilmişti. Bunların 
üzerinde menbada o tarihte düzenleme ya-
panların isimleri ile, yapım yılına ilişkin bilgi-
ler yer alıyordu. Bunlardan Kirazlı Köyü’nün 
kuzey cihetindeki ekin tarlalarının içinde ka-
lan biri 1950’li yıllara kadar gelmişti. Saadi 
Nazım Nirven’in gördüğü bu taşın üzerinde 
Sultan II. Mahmud’un “Adlî” tuğrası ile yapı-
lış tarihi olan ‘1236’, yani Miladi 1820/1821 
yılı ve “Menba-i Evvel, Saray-ı Hümâyûn’ 
ibaresi mahkuktu.131 Ne var ki bu nişan taşı, 
günümüze ulaşamadı.

Beylik suyu’nun uzun güzergâhı
Su yollarıyla ilgili tüm harita ve yazılarda, 

Bağcılar sınırları içinde kalan menbaların ko-
numlandırılması hep Mahmutbey Köyü’ne 
göre yapılıyordu. Çünkü Mahmutbey döne-
min en iyi bilinen ve en kalabalık köyü olup, 
bu nedenle de Osmanlı döneminde nahiye 
olmuş ve bu durum Cumhuriyet devrinde de 
devam etmişti. Beylik Su Yolu, diğer adıyla 
Hünkârbeğendi Suyu da, Mahmutbey’in 1,5 
kilometre güneyinde, Süleymaniye su yolu-
nun aksine, Kirazlı köyünün Tavukçu Deresi 
tarafında, deniz seviyesinden 90 metre yük-
seklikten neş’et ediyordu. Beylik Suyu, bura-
dan kuzeye doğru, Mahmutbey Köyü istika-
metinde toprak künklerle devam ediyordu. 
Mahmutbey’den (Kalfaköy’den) sonra del-
me mecra (tünel) ile ilerleyip Uzuncaova’da 
Ma’zul Kemer’in üzerinden ve biraz ilerisinde 

Aypah Köyü’nün 
kuzeyinden çıkan suyun 
menbaının adı ‘Hünkar 

Beğendi Suyu’dur.

Avas Karyesi’ndeki 
Süleymaniye ve Beylik 

Kubbeleri.
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de delme mecradan geçerek Fethiye Deresi, 
Kavas Köyü Atışalanı yoluyla Çiçoz Çiftliği’ne 
gider. Burada son derece önemli bir birleşme 
gerçekleşerek Beylik Suyu, Süleymaniye ve 
Bayezid suları ile kavuşur. Sonuç itibariyle, çe-
şitli galeri ve tünellerden geçen Beylik Suyu, 
Rami Kışlası’nın 600 metre batısındaki Beylik 
Bacası’na ulaşıyordu. Beylik Bacası’nda suyun 
kotu 74,050 metre olup buradan uzun bir tü-
nel ile geçerek, 150 mm’lik font boruyla Edir-
nekapı civarından Suriçi’ne, yani şehre giriş 
yapıyordu. Yoluna devam eden Beylik Suyu, 
Bâb-ı Hümâyûn’un bitişiğindeki su terazisine 
ulaşıyor, buradan da bir yandan Ayasofya Ca-
mii’ndeki Sultan I. Mahmud imaretine, diğer 
yandan da Topkapı Sarayı’na dağılıyordu.132 

Âypah’tan doğup 
topkapı sarayı’na girişi
Bir İstanbul uzmanı olarak birçok bilgiyi 

kendisine borçlu olduğumuz Osman Nuri Er-
gin de, Beylik Suyu hakkında “Menbaı Kalfa 
Köyü civarındaki katmalardır” dedikten son-
ra, suyun katettiği güzergâhı, yolculuğunun 
sonlandığı Topkapı Sarayı’na kadar şöyle 
özetlemektedir: “Âypâ Deresi, Hünkar Mas-
lağı, Ma’zul Kemeri, Fethiye Deresi’nden 
geçerek, Avaz Karyesi’ndeki kubbeyi ve bu-
radan Çiço Çiftliği, Topçular, Edirnekapısı, 
Löğüncüler Bostanı, Karagümrük, Zencirli-
kuyu, Fâtih, Atpazarı ve Bozdoğan Kemeri 
tarîkıyla Harbiye Nezareti suyunu ifraz ettik-
ten (suyu verdikten) sonra, Maliye Nezareti 
(günümüzdeki Eczacılık Fakültesi) önündeki 
maslağa ve buradan Bayezid Meydanı, Re-
şit Paşa Türbesi, Irgat Pazarı, Atîk Ali Paşa 
Cami-i Şerifi, Sultan Mahmut Türbesi ve Top-
rak Sokak yönüyle Bab-ı Hümâyûn ıttısalın-
daki (bitişiğindeki) [Sarayın Ayasofya’nın ar-
kasında III. Ahmed Çeşmesi tarafındaki girişi] 
teraziye çıkar. Buradan Ayasofya Cami-i Şeri-
fi İmâreti’yle sebil sularını ifraz ettikten (ver-
dikten) sonra Saray-ı Hümâyûn’a (Topkapı 
Sarayı’na) gider.”133 Bu da gösteriyor ki, Sul-
tan I. Mahmud’un yaptırdığı ve tamir ettirdi-
ği Beylik Suyu, banisinin adını taşıyan imaret 
ile yaşadığı Saray’a da hayat veriyordu.

Çeşme ve camilere de hayat verirdi
Nirven’e göre, Beylik su yolundan; tahsis 

edilmiş olduğu Topkapı Sarayı ile müştemilatı 
dışında, bir zamanlar Çifte Saraylar, yanan bü-

yük adliye binası, Tomruk Dairesi, Nafia Ne-
zareti, Defter-i Hakâni (Tapu Dairesi), Elbise 
Ambarı, Umumî Hapishane (Sultanahmet’te-
ki), Bab-ı Zabtiye ve Şehremaneti (İstanbul 
Belediyesi’ne) de su sağlıyordu. Bu kurum-
ların yanı sıra şehrin önemli mahallelerinde-
ki çeşmeler de, halka şifa gibi gelen suyunu 
Beylik Suyu’ndan alıyordu. Bu sudan besle-
nen diğer çeşme, cami ve hayratlar da şun-
lardı: “Ayasofya’da Cevri Usta Çeşmesi, Be-
şirağa Çeşmesi, Cağaloğlu’nda Darüssaade 
Ağası’nın Çatalçeşmesi, Vefa’da Recai Emin 
Efendi’nin sebil ve çeşmesi, Fatih Kıztaşı’nda 
II. Abdülhamid’in çeşmeleriyle Atik Ali Paşa ve 
Fatma Sultan camileri ile birçok hayrat…”134 

Mazul Kemer’in içinde 
bulunan Beylik suyu 
künkleri.

Süleymaniye ve Beylik 
Kubbelerinin günümüzdeki 
hali.



80

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

Beylik Suyu’nun güzergâhını derli top-
lu ifade etmek gerekirse, şehir içi şebekesi 
Edirnekapı’daki teraziden itibaren ayrı bir kol 
halinde Fatih, Bayezid, Atpazarı ve Bozdo-
ğan kemerinden geçerek Bayezid’deki mas-
lağa ulaşıyordu. Bu bilgileri veren Nirven, 
suyun Bayezid’den sonra Reşitpaşa Türbesi, 
Atikalipaşa, Sultan Mahmut Türbesi yolu ile 
Bâb-ı Hümâyûn’a ulaştığını aktarmaktadır.  

Şebekenin Bozdoğan Kemeri’ne kadar olan 
kısmının 3 kilometre olduğunu belirten Nir-
ven şunları söylemektedir: “Su yolu kısmen 
künk, kısmen de künklü galeri, bir kısmı da 
pik boru olup evlerin altından geçer. Edirne-
kapı’daki teraziden Açıceşmeye kadar yolu 
tamamen ikâmetgahların altındadır, kemer-
den Ayasofya’ya ayrılan kol pik boru haline 
getirilmiştir. Süleymaniye’ye giden yolu da pik 
borudur. Şehirde sekiz çeşme, bir şadırvana 
su verir. Beylik Suyu’nun Havas Köyünde bir 
kubbesi vardır. Bu kubbeden iki kemer birkaç 
delme lağım ve künkler Çiçoz civarında Köp-
rülü Suyu’nun harap ve metruk kubbesi yanı-
na gelir”.135 1950’li yıllarda gezdiği bölgedeki 
intibalarına dayanan Nirven, su yolunun, eski 
yılların zarif çiftlik binalarından kalma kalıntı-
ların bulunduğu Çiçoz’daki su kubbesinden 
geçtikten sonra Demirkapı yolu ile Edirnekapı 
civarındaki surlardan şehre dahil olduğunu bil-
dirdikten sonra sözlerini şöyle sürdürmektedir:

“Su yolu, yapıldığı senelerdeki bu müs-
takil mesirini, İmparatorluğun son yıllarında 
gaip etmiş, yolları harap olan ve civarından 
geçen Halkalı sularından Beyazıt, Fatih ve Sü-
leymaniye suları da Çiçoz kubbesinde bu su 
yoluna katılmışlardı. Şehir içi şebekesinde su 
yolu Edirnekapı su terazisinden itibaren Kara-
gümrük, Altay, Zincirlikuyu, Fatih, Atpazarı ve 
Bozdoğan kemerinden geçerek Beyazıt’ta-
ki suyun maslağına ve buradan da Divan-
yolu Sultan Mahmud Türbesi yolu ile Bâb-ı 
Hümâyûn yanındaki su terazisine gelirdi.”136

Suriçi’ne gelen su 
önce Edirnekapı Su 

terazisinden geçerdi.

Su kanallarıyla şehre 
gelen suların dağıtımı, su 

terazilerinden geçtikten 
sonra kazandığı basınçla 

mümkün oluyordu.

Şehzade Camii Su Terazisi Ayasofya Karşısındaki Su Terazisi Topkapı Sarayı Dış Avlusundaki Su Terazisi

edirneKapı’dan şehre Girer, 
topladıKlarını dağıta dağıta ilerlerdi
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14.400 metrelik hat, 1930’da çalışıyordu
Çeçen de, Beylik Suyu’nun tesisatını an-

latırken, eskiden Ma’zul Kemer üzerinden 
geçerek, Çiçoz Çiftliği’nde Süleymaniye ve 
Bayezid sularıyla birleştiğini ve Çavuşbaşı 
Deresi’ni 150 mm’lik font boru ile katettiği-
ni belirterek, “Beylik Suyu 4.600 m. galeri, 
6.200 m. künk, 1.900 m. 300 mm’lik, 500 m. 
250 mm’lik, 700 m. 150 mm’lik, 200 m. ise 
125 mm’lik font boru olmak üzere isâlenin 
toplamı 14.400 m’dir ve 1930’da akar du-
rumdadır”137 bilgisini vermektedir. 37 nokta-
ya su vermesinden138 de anlaşıldığı gibi güç-
lü ve verimli bir su hattı olan Beylik Suyu’nun 
kaynaklarından, 1910-15 yıllarına kadar şeh-
re günlük 500-600 metreküp su veriliyordu. 
Daha sonra bu suya Bayezit, Fatih ve Süley-
maniye sularının da katılmasıyla günlük mik-
tar 4-5 kat artarak daha önce aktığı semtler-

deki çeşmeleri de besleyecek duruma geldi. 
Daha sonra da şehir içindeki kısımlarından 
bir bölümü pik boru haline getirildi. Ne var 
ki şehrin sürekli genişleyip yapılaşmanın art-
masıyla birlikte Halkalı Su yollarının tamamı 
zamanla binaların altında kaldı,139 bir kısmı 
da inşaat temelleri kazılırken tahrip oldu.

Bu malumatlar da göstermektedir ki, 
Cumhuriyet döneminde de aktif olan şehrin, 
en azından hayrat eserlerin su ihtiyacını karşı-
lamaya devam eden Beylik Suyu hattı, Kirazlı 
köyünden çıktıktan sonra Topkapı Sarayı’na 
ulaşana kadar tam 14.400 metre yol kat 
ediyordu. Bu uzunluktaki bir su tesisatının, 
ulaşım şartlarının zorluğuna ve arazinin fizi-
ki güçlüğüne rağmen sürekli çalışır vaziyette 
tutulması, Osmanlıların su mühendisliğinde-
ki maharet ve ustalığını göstermektedir.

İstanbul’un su ihtiyacını 
karşılayan Kırkçeşmeler: 
Atatürk Bulvarı yapımı 
sırasında yıkılana kadar 
Bozdoğan Kemeri’nin 
hemen önünde yer 
alıyordu.
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XVIII. yüzyılda, valilikten sadrazamlığa 
kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli 
kademelerinde görev alan Hekimbaşı Nuh 
Efendi’nin oğlu Hekimoğlu Ali Paşa, hayırse-
ver bir yöneticiydi. İstanbul’da birçok cami, 
sebil ve çeşme yaptırmıştı. Bu hayır eserle-
rinin ihtiyaç duyduğu suyu temin etmek için 
de kendi adını taşıyan bir su yolu yaptırmıştı. 
Hekimoğlu Ali Paşa’nın adını taşıyan bu su, 
bugünkü Bağcılar sınırlarında bulunan Ka-
şıkçı Çiftliği’nden çıkıyordu.140 Nirven, suyu 
şu şekilde tarif eder: “Nuh Efendi’nin oğlu 
I. Mahmud’un sadrazamı Ali Paşa’nın, kendi 
adını taşıyan cadde üzerindeki cami ile hayratı 
için getirttiği sudur. Caminin kapısının önün-
de, mimarbaşı Mehmet Emin’in yaptığı çok 
güzel ve zarif bir sebille çeşmesi vardır.”141

değirmentepe’nin eteğinde 
72 metreden doğar
Aslında Tavukçu Deresi’ne paralel bir şe-

kilde, dere ile 102 rakımlı Değirmentepe 
arasında ve “Değirmentepe’nin güneybatı-
sında 72.20 metre kotundaki bir tünelden çı-
kan” Hekimoğlu Suyu, buradan Çıfıtburgaz’a 
doğru ilerler ve köyün batısından geçtikten 
sonra tekrar uzun bir tünele girer. Künkler 
içinde akan su, sadece Vidos Deresi üzerin-
de 100 mm’lik font boruya girer, daha son-
ra tekrar tünelden devam eder. Çeçen’in 
ifadesiyle “genellikle 200 mm’lik künk ola-
rak devam eden ‘’Hekimoğlu Ali Paşa Suyu, 
Ayvalıdere’nin bir kolunda ve Demirkapı civa-

rında yine 100 mm’lik font borulardan geçer. 
Bu geçişten sonra tekrar bir galeriye girerek 
Mevlanakapı’da 54.77 kotunda şehre dahil 
olur. Şehre girdikten sonra Altımermer civa-
rında bulunan Küçükhamam Terazisi’nde üç 
kola ayrılan Hekimoğlu Suyu’nun kollarından 
biri Kocamustafapaşa yönüne, ikincisi Heki-
moğlu Ali Paşa yönüne, üçüncüsü ise Samat-
ya’daki Çınar Mahallesi’ne yöneliyordu.142

Ünlü araştırmacı Osman Nuri ise isâle yo-
lunu şu şekilde aktarıyordu: “Hekimoğlu Ali 
Paşa merhumun hayrâtına câri suyun menbaı 
Çıfıtboğazı nâm mahaldedir. Buradan Kaşık-
çı Çiftliği, Vidos, Taşocakları, Litros Merâsı, 
Ferhadpaşa Çiftliği, Ayvalıdere, Demirkapı, 
Cevizlibağ, Çınartepe, Mevlevîhane Kapısı, 
Mimarağa Terazisi, Altımermer ve Küçükha-
mam Terazisi’ne gelir. Buradan üç kola ayrı-
larak bir kol Kocamustafapaşa cihetine, bir 
kol Hekimoğlu Alipaşa cihetine, diğer bir kol 
Samatya civarında Çınar Mahallesi cihetine 
su tevzi eder (dağıtır).”143

“ayazma denilen sulak yerden çıkar”
Nirven, Hekimoğlu Suyu’nun çıkış kayna-

ğı ile takip ettiği güzergâh hakkında şu çar-
pıcı bilgileri vermektedir: 

“Hekimoğlu Ali Paşa suyunun kaynakları, 
Çıfıtburgaz’ın şimalinde Ayazma denilen su-
lak bir yerden çıkar. Köyün doğusundan aşa-
ğı doğru iner, Kaşıkçı Çiftliği harabesi şima-
linden (kuzeyinden) doğuya doğru gittikten 
sonra tekrar şimale, eski Edirne Caddesi’ne 

Bir adı Hünkarbeğendi 
olan Hekimoğlu Ali Paşa 
Suyu, Değirmentepe’nin 

güneybatısında 72,20 
metre kotlu bir tünelden 

çıkmaktadır.

Bir su isale hattı da XVııı. yüzyılda yapıldı
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doğru çıkar. Vidos deresini geçerek Üçyüz-
lüçeşme Bahçesi civarından Litros ve Ferhat-
paşa Çiftliği cenubundan (güneyinden) ve 
Ayvalıdere’yi geçerek tekrar Demirkapı’nın 
batısında cenuba teveccüh ederek (güne-
ye yönelerek) Cevizlibağ, Çınardere yolu ile 
Mevlevihanekapısı’ndan şehre girer.

Şehirde su yolu Mevlevihanekapısı’ndan 
Mimarkasım, Altımermer’den Küçükhamam 
terazisine gelir: Üç kola ayrılan su yolundan 
biri (pik boru olarak) Altımermer, Hekimoğlu 
Ali Paşa, Davutpaşa’ya, diğerleri künk boru 
olup Kocamustafapaşa’ya ve Samatya’ya gi-
der. Bu boruların da bir kısmı sonradan pik 
ve kurşunla değiştirilmiştir. Ama hattan ayrı-
lan kollarla beraber bu su şebekesinin boyu 
üç buçuk kilometredir. Hekimoğlu suyu yirmi 
altı çeşme ve iki şadırvana su verirdi.”144

hattın uzunluğu 11.000 metreydi
Çeçen’in hesaplamalarına göre, Heki-

moğlu Suyu’nda; 3.400 metre galeri, 400 
metre künklü galeri, 6.300 metre toprak 
künk, 900 metre 100’lük font boru olmak 
üzere toplam 11.000 metrelik bir isâle hattı 
bulunuyordu. Bölgedeki sularla güzergâhları 
hakkında 5 yıla uzanan bir araştırma yapan 
İsmail Remzi de, incelemeyi bitirdiği 1930 
senesi itibariyle hattın çalışır vaziyette oldu-
ğunu bildiriyordu.145 

1925 yılında araştırma yapan Nazım’a 
göre ise, bu tarihten önceki debisi 40 masu-
ra, yani günde 260 metreküp veya 3 lt/sn dir. 
Suyun adından da Hekimoğlu Ali Paşa suyu 
şeklinde değil, Hekimoğlu ve Bâlâ Dergâhı 
olarak bahsedilmişti.146 

1924 tarihli yazılan eserlere göre
Bağcılar’dan çıkan suların yaz aylarındaki debileri

Masura m³/gün

Beylik (Fâtih’in yaptırdığı ve I. Mahmud’un tevsi ettirdikleri dahil) 80 520

Süleymaniye 152 988

Hekimoğlu Ali Paşa 40 260

TOPLAM 272 1.768

Hat üzerindeki ilk su 
terazisi Litros Köyü 
yakınlarındaydı. Bu terazi 
günümüzde binaların 
arasına sıkışıp kalmış 
durumda (sağda).

Sonraki su terazisi ise 
Ferhatpaşa Çiftliği’nin 
güneyinde bulunan 
Ayvalıdere civarındaydı 
(solda).

Kaynakları Bağcılar’da 
bulunan suların 1924 yılı 
yaz aylarındaki debileri

Litros Su TerazisiAyvalıdere Su Terazisi



84

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

Beylik Suyu, Sultan I. Abdülhamid döne-
minde önemli bir temizlik ve tamir çalışması 
geçirdi. Yeni Saray olarak nitelenen Topkapı 
Sarayı’nın su ihtiyacının karşılandığı Beylik 
Suyu’nun menbaı, 1776 kışının çok şiddetli 
geçmesinden dolayı bozulmuş, su yolları da 
tamire muhtaç hale gelmişti. Bahar gelince, 
Kalfa Köyü’ne gelip menba ve su yolunda 
gerekli incelemeleri yapan Su Nazırı Meh-
med Ağa ile ekibi, yapılması gerekenleri ay-
rıntılı bir şekilde tespit etmişti. 

su nazırı Bağcılar’da inceleme yapıyor
Mehmed Ağa’nın “Saray-ı Cedid-i 

Âmire’ye cereyan eden Halkalı Suyu demek-
le ma’ruf mâ-i leziz” diye nitelediği Beylik 
Suyu’nun “sur haricinde Kalfa Köyü bitişi-
ğinde Menba nam mahalde vaki ana lağımı 
ve ana yolu ve sairin”de meydana gelen so-
runları gidermek için ihtiyaç duyulan bütçe 
tam olarak 40.950 akçe, yani 341 kuruştu. 
Su Nazırı Mehmed Ağa, kaleme aldığı “tat-
hir ve tamir masraflarını” içeren defteri, yani 
raporunu 2 Haziran 1776 tarihinde Sultan I. 
Abdülhamid’e takdim etti.

Bu rapora göre, Kalfaköy civarındaki Bey-
lik Suyu menbaında bir an önce yapılması 
gereken işlemler şunlardı:

Kaynak çamur dolmuştu
Menbaın büyük lağımı, yani tüneli çamur 

dolup temizlenmesi gerekiyordu. Ölçümü ya-
pılmıştı ve 60 kulaç çıkmıştı. Beher kulacı 60 ak-
çeden toplam temizlik maliyeti 3.600 akçe idi.

Yine suyun geçtiği künklerin, bu büyük 
lağımın ağzından Hünkâr yoluna kadar olan 
kısmını da, zarar gördüğü için değiştirilmesi 
lazımdı. Buraya 6 parmak künk çekilecek ve 
hendek yarılacaktı. Her iki işlemin bir zira’ı, 
yani 53.3 santimlik kısmı için maliyet 30 ak-
çeydi. Bu çalışma yaklaşık 300 zira uzunlu-
ğundaki bir güzergahta yapılacağından top-
lam maliyet, 9.000 akçe olarak çıkarılmıştı.

Adı geçen yolun önündeki kısma ise 6 par-
maklık yeni künk çekilecekti. Tanesi 360 akçe 
olan 15 küngün yekünü 5.400 akçeye ulaşı-
yordu. Yine mezkûr mahalde kargir dere ağ-
zındaki ızgara da tamir edilecekti. En ve boy 
hesabı yapılarak, 30 zira’lık ızgaranın zira’ı 70 
akçeden 2.100 akçe tutacağı görülmüştü.

Suyun Kadıyapılı kısmındaki Beylik kat-
masının ana yolunda yapılacak, 100 zira’lık 
‘6 pullu künk top çekme tamiri de, zira’ı 25 
akçeden 2.500 akçe tutuyordu. 

Menzül Kemer yakınındaki ana yolda da 
Beylik Suyu katması için altı pulluk künk top 
çekme tamiri gerekiyordu. Zira’ı 25 akçeden 
yapılan 150 zira’lık bu tamir işinin tutarı da 
3.750 akçeyi buluyordu.

Aynı şekilde “Ayapa Çiftliği bitişiğindeki 
Beylik katmasının” ana yolunda da “altı pul-
lu künk tamiri” gerekiyordu. 80 zira’ uzunlu-
ğundaki bu tamir işinin tutarı zira’ı 25 akçe-
den 2.000 akçe oluyordu.

tamir çalışmaları 40.950 akçe tutuyor
Sonuçta, sözkonusu çalışmaların yapılacağı 

Kalfaköy’e Dersaadet’ten malzeme taşınması 
gerekiyordu. Bu durumda, nakliye ve öngörül-
meyen diğer masraflar da katılınca, ilave 4.200 
akçeye daha ihtiyaç duyuluyordu. Böylece 
Beylik Suyu katmasının tamir ve tathir (temizlik) 
çalışmalarının toplam bütçesi 40.950 akçeyi, 
bir başka ifadeyle 341 kuruşu buluyordu.

Su Nazırı Mehmed Ağa’nın bu raporu 
Sultan I. Abdülhamid’e, “Bâlâda beyan-ı ber 
-muceb- defter-i müfredat tathir ve tamir 
ve masarif-i saire rayiç-i fi’l-vakt fiyatları vaz’ 
olunub yalnız 341 kuruş 30 para ile vücud-
pezir ve tekmil olunduğu ma’lum-ı dikkatleri 
buyruldukda ol babda emr ü ferman devlet-
lü inayetlü sultanım hazretlerinindir” ifadele-
riyle sunuluyordu.

sultan, bütçeyi 51 kuruş indirdi
Sultan I. Abdülhamid’in konuyla ilgili Su 

Nazırı Mehmed Ağa’nın raporunu sunup 
onay isteyişinin üzerinden iki hafta geçtikten 
sonra hükmü gönderilecekti. Konuya ilişkin 
hatt-ı hümâyûn şöyleydi: 

“Saray-ı Cedid-i Âmireye cereyan eden 
Halkalı suyu demekle maruf mâi lezizin Kalfa 
köyündeki menbaı Su Nazırı Ağa marifetiyle 
iktiza eden mahalleri tathir ve tamir ve tekmil 
olunmakla, masarıflarıyla ilgili hesap yaptırıl-
mış olup 341 kuruşa baliğ olduğu anlaşılmış 
ve mezkûr meblağın 51 kuruşu tenzil olunup 
kalan 290 kuruş verilmek üzere Başmuhase-
beye kayıt ve tezkiresi gönderilmiştir. 28 R 
1190 (16 Haziran 1776).”147 

Sultan I. Abdulhamid, 
Beylik Suyu’nda ciddi bir 

tamirat yaptırdı.

ı. aBdülhaMid, BeyliK suyu’nu taMir ettiriyor
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Buna göre I. Abdülhamid, kendisine su-
nulan raporda geçen maliyet analizini tek-
rar kontrol ettirip hesaplatmış ve 341 kuruş 
olan hesaptan 51 kuruş tenzilat yapılması-
nı tensip buyurarak Beylik Suyu menba ve 
hattında yapılacak tamir, tathir ve tekmil 
çalışmalarının toplam 290 kuruşa yaptırıl-

masını uygun bularak söz konusu meblağın 
Başmuhasebe’ye gönderilmesini emretmiş-
ti. Buradaki tenzilat ve diğer konular, padişa-
hın, şehir ve sarayın su ihtiyacını ilgilendiren 
bu konuyla ayrıntılı bir şekilde ilgilendiğini 
açıkça göstermektedir.

Sultan I. Abdülhamid’in 
bütçeden 51 kuruş 
tenzilat yaptırdığını 
gösteren belge.
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Bir zamanlar İstanbul’un 
içme suyu ihtiyacını 
karşılayan topraklar 

bugün yüzbinlerce 
İstanbulluya evsahipliği 

yapıyor.
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Hekimbaşı Nuh Efendi’nin oğlu olan 
Ali Paşa, 1689’da İstanbul’da doğdu. İyi 
bir tahsil gördü ve Aktepe’nin tabiriyle 
“Silâhşorlukla” saraya girdi... 1722 yılın-
da mîr-i mîrânlık pâyesiyle Adana valiliği-
ne getirildi… 1724’te Yeni İl voyvodalığı 
üzerinde kalmak şartıyla Halep valisi olarak 
Köprülüzâde Abdullah Paşa’nın maiyetinde 
İran seferine gitti. Tebriz’in fethi sırasındaki 
başarılarından dolayı 11 Ekim 1725 tarihinde 
vezirlikle Anadolu beylerbeyiliğine getirildi. 
Ertesi yıl, hastalanan Abdullah Paşa’nın yeri-
ne Şark seraskeri ve Tebriz muhafızı oldu… 
Fakat, başta kethüdâsı olmak üzere bazı 
adamlarının halka zulmetmesi yüzünden bu-
radan uzaklaştırılarak önce Şehrizol, hemen 
ardından da Sivas valiliğine tayin edildi. 

Çeşitli görevlerde bulunduktan son-
ra Tebriz’i alan Ali Paşa, Dârüssaâde Ağası 
Hacı Beşir Ağa’nın girişimiyle, başarılarının 
mükâfatı olmak üzere 1732’de I. Mahmud ta-
rafından sadrazamlığa getirildi. Üç yılı aşan bu 
ilk sadrazamlığı sırasında özellikle Avrupa’da-
ki gelişmeleri yakından takip etti. 1736’da 
Kandiye muhafızı ve ardından Bosna valisi 
oldu. Üç yıl kadar süren bu valiliği sırasında, 
Ruslarla birleşerek savaşa giren Avusturyalıla-
ra karşı başarılı mücadeleler yaptı ve büyük 
şöhret kazandı. Belgrad’ın işgalden kurtarıl-
masında yararlık gösterdi; Belgrad’ın Osman-
lılara iadesiyle sonuçlanan Belgrad Antlaşma-
sı (1739) görüşmelerine bizzat katıldı. 

1740’ta Mısır, 1741 yılında kısa sürelerle 
Adana ve Anadolu valiliklerine getirilen He-
kimoğlu Ali Paşa, 21 Nisan 1742’de ikinci 
defa sadrazam oldu. İran’a yönelik savaş ha-
zırlıklarını uzatması üzerine sadâretten alına-
rak Midilli’ye sürüldü. İki ay kadar sonra Girit, 
ardından da Bosna Valisi oldu. İran savaşları 
sırasında Halep, ardından Anadolu valiliği 
ve Kars ciheti seraskeri oldu. 1746’da tek-
rar Bosna valiliğine tayin edildi ve Hersek’in 
idaresi kendisine bağlandı. 

Ali Paşa 1161’de (1748) Tırhala sancak bey-
liği, Bender muhafızlığı ve Özi valiliği yaptı; 
Silistre ve dolaylarında eşkıya te’dibiyle meş-
gul oldu. 1163’te (1750) Vidin muhafızlığına 
nakledildi; Niğbolu ve İlbasan sancakları dirlik 
olarak kendisine verildi. Ertesi yıl Trabzon ve 

yöresinde âyan ve derebeylerinin ıslahı ile uğ-
raştı. III. Osman’ın cülûsundan sonra 1755’te 
tekrar Anadolu beylerbeyi, bir ay sonra da 
üçüncü defa sadrazam oldu (3 Cemâziyelevvel 
1168/15 Şubat 1755). Serbest olarak idare et-
meye alışmış olan Ali Paşa I. Mahmud döne-
minde kendisine yapılan muamele ve müda-
halelere karşı çıktı. Ve padişahla anlaşamadığı 
için üç ay kalabildiği sadâretten azledildi. 

Katledilmek üzere Kızkulesi’ne hapsedi-
len Ali Paşa, vâlide sultanın araya girmesiy-
le ölümden kurtuldu, fakat Kıbrıs’a sürüldü. 
Beş ay kadar sonra Rodos’a nakledildiy-
se de, çok geçmeden, rakibi Silâhdar Ali 
Paşa’nın sadâretten uzaklaştırılmasının ar-
dından üçüncü defa Mısır valiliğine, Safer 
1171’de de (Ekim 1757) beşinci defa Ana-
dolu valiliğine getirildi. Bu sırada Aydın’da 
güvenliği sağladı. Kendi yetiştirdiği Koca 
Râgıb Paşa’nın sadrazamlığı döneminde 
nisbeten serbest hareket edip eyaleti bir 
süre İzmir’den yönettiyse de daha sonra tek-
rar Kütahya’ya döndü. 9 Zilhicce 1171 (14 
Ağustos 1758) tarihinde burada vefat etti. 

Hayırsever bir kişi olan Hekimoğlu Ali 
Paşa’nın İstanbul’da Davutpaşa mahallesin-
de (Kocamustafapaşa) cami, sebil, çeşme, 
kütüphane ve tekkeden oluşan bir külliyesi 
vardır. Ayrıca Kabataş’ta set üstünde 1145 
(1732) tarihli bir çeşmesi, Çemberlitaş’ta Atik 
Ali Paşa Camii’nin avlu duvarında bir başka 
çeşmesi daha mevcuttur.148

Hayırsever bir kişi 
olan Hekimoğlu Ali 
Paşa’nın İstanbul’da 
Davutpaşa Mahallesi’nde 
(Kocamustafapaşa) cami, 
sebil, çeşme, kütüphane 
ve tekkeden oluşan bir 
külliyesi vardır.

heKiMoğlu ali paşa: 
deVletine sadıK hayırseVer Bir yönetiCi
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Osmanlı savunma sanayinin en önem-
li dallarından biri de baruthane idi. İsminin 
baruthane olması, onun küçük bir müessese 
olarak görülmesine yol açmamalıdır. Barut-
haneler, savunma sanayiinde barut yapılan 
önemli fabrikalardandı. Dolayısıyla, savun-
ma sanayii için tophane ya da tersane ne 
idiyse, baruthane de oydu, öylesine önemli 
bir yere sahipti. 

Bakırköy’de baruthane kuruluyor
Böylesine bir kapsama sahip olan barut-

haneler, “hammaddelerin dibek, havan veya 
çarhlarla (çark) ezilerek toz haline getirildiği 
çarhhane, güherçilenin yıkanıp eritildiği ha-
vuzlar, kurutma işlemlerinin yapıldığı sergi, 
ham maddelerin kaynatıldığı soba, eritilerek 
kalıplara döküldüğü kalhane, silindirden ge-
çirildiği silindirhane ve elendiği kalburhane 
gibi kısımlar”dan meydana geliyordu. Ço-
ğunlukla kargir, bazan da kubbeli yapılardan 
oluşan İmparatorluğun çeşitli yerlerinde ku-
rulan baruthanelerin en büyüğü ve önemlisi, 
İstanbul’da bulunanıydı. Bu baruthane de 
günümüz ifadesiyle Bakırköy Baruthanesi 
olup ve Baruthane-i Amire adıyla anılıyor-
du. Bakırköy, o zamanlar şehrin yanı başında 
ama aynı zamanda da dışındaydı. Şehremini 
Baruthanesi’nin yanması üzerine yeni tesisin 
burada kurulması düşünülmüştü. Marmara 
Denizi kenarında, Kazlıçeşme ile Makriköy 
(Bakırköy) arasında bulunmaktaydı. İnşaatına 
Aralık 1698’de başlanmıştı. Zaman zaman 
kazaların da yaşandığı fabrikada, 1724/25 
yılında bir yangın çıkmışsa da kapsamlı bir 
şekilde tamir ettirilerek tekrar faaliyete sokul-
muştu. Semavi Eyice’nin verdiği bilgiye göre, 

III. Selim devrinde Baruthane Nazırlığı kuru-
larak tüm baruthaneler buraya bağlandı ve 
1794 yılında eski Başdefterdar Mehmed Şe-
rif Efendi (Paşa) nazır olarak görevlendirildi. 
Onun döneminde Bakırköy Baruthanesi ihya 
edilip, en kaliteli barutun yapıldığı yer haline 
geldi. Ayrıca tesis, etrafına yapılan cami, pa-
dişah kasrı ve diğer binalarla genişletildi. Ne 
yazık ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun savun-
ma sanayiinin en büyük tesislerinden biri olan 
Bakırköy Baruthanesi’nin o görkemli yapıları-
nın yalnızca iki parçası günümüze gelebilmiş; 
Eyice’nin ifadesiyle Bakırköy Baruthanesi’nin 
bulunduğu yerde Ataköy siteleri inşa edil-
miş ve eski yapılardan iki tanesi korunmuş-
tur.149 Yok olma tehlikesi geçiren bu iki yapı 
da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla yapılaşmaktan kurtarıldı. 

su, vazgeçilmez ihtiyaçtı
Yeni baruthane için Bakırköy’deki İskender 

Çelebi Bahçesi’nin, yani bugünkü Ataköy’ün 
seçilmesi boşuna değildi. Zira, barut için 
vazgeçilmez maddelerden biri de suydu. Bu 
arazi ise hem denizin kenarındaydı, hem de 
içinden dere geçiyordu. Bu durum üretimi 
kolaylaştıracaktı. Su neden bu kadar önem-
liydi? Çünkü barut imalinin ham maddesi 
olan güherçilenin kullanılabilir hale gelebil-
mesi için yıkanıp eritildikten sonra, havuza 
doldurulup kaynatılması gerekiyordu.

Kütükoğlu’nun verdiği bilgiye göre birin-
ci havuzda 30-35, ikinci havuzda ise 20-25 
dereceye kadar çalkalanan güherçile şerbet 
havuzundan alındığı kazanlarda kaynatılmak 
suretiyle tuzu çıkarılıp, suyu uçurulduktan 
sonra fıçılarda yıkanır ve kalhânede hamlığı 
giderilinceye kadar eritilip kalıplara boşal-
tılırdı. Aynı şekilde daha sonra geliştirilen 
dumansız barutun imali için de su elzemdi. 
Çünkü dumansız barutun esasını pamuk ba-
rutu teşkil ediyordu. Pamuk barutu ise, çekir-
dekleri çıkarılmış ve hallaçlanmış pamuğun 
su ile yıkanıp temizlenmesi ve nitrik-sülfürik 
asit karışımı içinde bir süre bekletildikten 
sonra kurutulması ile elde ediliyordu.150

Ancak, Bakırköy Baruthane’si için çevresin-
deki su imkanları kafi gelmiyordu. Bu yüzden 

Makriköy’deki  
(Bakırköy) Baruthane-i 

Amire binası

BaKırKöy Baruthanesi’nin suyu, ÇıFıtBurGaz’dan
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de Makriköy’e bağlı köylerdeki su kaynakların-
dan temin edilen sular, künk döşeli isâle hatla-
rıyla baruthaneye ulaştırılıyordu. İşte, tam da 
bu noktada devreye Bağcılar giriyordu.

 
Bağcılar’ın suyu Baruthane’de
Osmanlı Arşivlerinden elde ettiğimiz bel-

geler, bugünkü Bağcılar’ın merkezini oluştu-
ran Yehudburgaz Köyü’nden baruthaneye 
tuğla döşeli bir isâle hattının gittiğini gös-
termektedir. Bu noktada iki tahminde bu-
lunmak mümkündür. Birincisi; İstanbul’un 
fethinden itibaren sahip olduğu kaynaklar-
dan Dersaadet’e, yani Suriçi ve Saray’a su 
sağlayan Bağcılar, Baruthane için gerekli su 
kaynaklarından bir kısmını da karşılıyordu ve 
Bağcılar’dan Bakırköy Baruthanesi’ne giden 
hattın suyu, muhtemelen Hekimoğlu Ali Paşa 
Su kaynağından alınıyordu. İkinci ihtimal ise 
daha yukarıda, Şamlar gibi su kaynaklarında 
yapılan setlerde tutulan sular, bir isâle hat-
tıyla Baruthaneye ulaştırılıyor ve bu hat da 
Çıfıtburgaz Köyü’nden geçiyordu. Ancak bu 
ikinci alternatif, oldukça düşük bir ihtimaldi.

Çıfıtburgaz su hattının tamir edilmesi
Elimizdeki 1832 tarihli bir belgeye göre 

İstanbul Baruthanesi olarak isimlendirilen 
Bakırköy Baruthanesi’ne giden “mâ-i leziz 
mecranın bazı mahalleri künkten, bazı ma-
halleri ise ark şeklinde yapılmış”tı. Ne var ki 
künk kısımları değilse de ark olan kısımları 
zamanla bozulmuştu. Yapılan kontroller sıra-
sında “künklerin tamire muhtaç” olduğu gö-
rülmüştü. Bu yüzden de “menbadan gelen 

su etraf bostanlara dağıldığı için, su yollarının 
yapılması lazım” geliyordu. Açıkçası, Sultan’a 
sunulan belgede geçen menba kelimesi, su-
yun Bağcılar’daki kaynaklardan doğduğunu 
gösterirken, civardaki bostan sahiplerinin, 
zaman zaman açıktan akan bu sudan yarar-
lanmak için hiçbir fırsatı kaçırmadıklarını da 
ortaya koymaktadır. Sözkonusu belgenin 
devamında isale hattının önceki haline ge-
tirilmesi için tamirin işe yaramayacağı, hatta 
“bütün bütün künk ferş olunduğu (döşendiği) 
halde yine Baruthaneye layıkıyla su gelmeye-
rek yapılacak masrafların boşa gideceğinin” 
altı çiziliyordu. Bu durumda da Yahudi Bergos 
Köyü’nden Baruthaneye kadar olan mesafe 
ölçülüp gerekli 7.000 künk döşenmeliydi. Bu 
da “diğer masraflarıyla beraber beheri 100 
paradan 17.500 kuruş” masraf gerektiriyor-
du. Bağcılar’dan Bakırköy Baruthanesi’ne ula-
şan su yolları ancak bu şekilde muhkem bir 
hale gelmiş olacaktı. Elbette ki bu masrafların 
tamamı Hazine-i Âmire’den karşılanacaktı. Bu 
bakımdan, gerekli iradenin alınabilmesi için 
konu, Sultan II. Mahmud’a arz edildi.151

Sultan II. Mahmud ta 12 Ekim 1832 tarihli 
irade-i seniyyesi ile İstanbul Baruthanesi’ne 
su getiren hatların Yahudburgaz Köyü’nden 
gelen kısmına 7 bin tuğla döşenerek gerekli 
tamiratın yapıldığını belirterek, masrafları-
nın ödenmesi için gerekli talimatı veriyor-
du.152 Sonuç itibariyle bu belgeler, Osman-
lı İmparatorluğu’nun savunma sanayinin 
en önemli tesislerinden biri olan Bakırköy 
Baruthanesi’nin, çalışmalarını yürütebilmek 
için ihtiyaç duyduğu suyu Bağcılar’dan te-
min ettiğini göstermektedir. 

Restore edilen Baruthane, 
günümüzde Baruthane 
Millet Bahçesi içerisinde 
Bakırköy sahilinde 
bulunuyor.
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NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE 
BAĞCILAR’IN DEMOGRAFİK ve 

SOSYAL YAPISI 
(1832 – 1852)
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Çalışmanın kaynağını, Cumhurbaşkanlı-
ğı Devlet Arşivleri (Osmanlı Arşivi) tasnifin-
de bulunan 3903, 3904, 3906, 3908, 3909, 
3910, 3911 ve 3914 numaralı “Nüfus Def-
terleri”153 ile 1300 ve 1527 numaralı “Maliye 
Nezareti Ceride Odası Defterleri” oluştur-
maktadır. Nüfus Defterleri 1832, 37, 38 ve 
45 tarihli iken, Maliye Nezareti Ceride Odası 
Defterleri 1851 ve 52 yıllarına aittir. Bunlar-
da, Küçükçekmece kazası köylerinde bulu-
nan Müslüman ve gayrimüslim erkeklerin 
kayıtları yer almaktadır.

Nüfus Defterlerinde Yahudburgaz Kö-
yüne ait “reaya”, “Kıptiler”,154 “bekâr 
hizmetkârlar”, “köyde bulunan yabancılar”, 
“bekâr yanaşmalar” ve diğer çalışanların ka-
yıtları ile, Ayapa Köyüne ait “bağcılar”, “rea-
ya”, “köyde bulunan yabancı Müslümanlar” 
ve “Müslüman bekârlar”a ait kayıtlar bulun-
maktadır. 

Maliye Nezareti Ceride Odası defterle-
rinde ise Yahudburgaz ve Ayapa köylerinde 
ikamet eden yerli Rum ve Kıptilerden do-
ğan, ölen ve gelip gidenlerin kayıtları vardır.

Defterlerde isimler peş peşe sıralanmıştır. 
Sadece erkeklerin kaydedildiği defterlerde, 
şahıslar, isim ve diğer bilgilerinin yazıldığı 
kısımların başına bir, iki, üç şeklinde numa-
ralar verilmek suretiyle sıraya konulmuştur. 
Kayıtlarda ailenin en büyüğünden başlayan 
kayıtlarda, sonrakiler akrabalık ilişkisine göre 
yazılmış ve bu ilişkinin niteliği (oğlu, karında-
şı, üvey oğlu vb.) belirtilmiştir.

Bu sayımlardan köylerdeki hane sayısı 
tahmin edilebilmekte. Defterlerde, öncelikle 
kayıt sıra numarası, ardından kişinin fiziksel 
özellikleri (boy, sakal, bıyık, saç), daha sonra 
adı ve baba adı, son olarak da “sinn” ibare-
siyle yaşı kaydedilmiştir. Bazı kişilerin lakap 
ve mesleklerinin de yazıldığı olmuştur.

Sayımlardan sonra yapılan yoklamalarda 
ailede ölen varsa üstü çizilerek ölüm tarihiyle 
birlikte, Müslümanlar için “fevt”, gayrimüs-
limler içinse “mürd oldu” ibaresi yazılmıştır. 

Gayrimüslimlerle ilgili defterlerde de ciz-
ye vermekle yükümlü olanlarla ne kadar ciz-
ye vereceğiyle ilgili bilgiler görülebilmekte-
dir. Cizye vergisini yüksek seviyeden ödeyen 
isimlerin üzerine “a’lâ” kelimesinin kısaltma-
sı olan “ayın”, orta seviyeden ödeyenlerin 
isimlerinin üzerine “evsat” kelimesinin kısalt-
ması olan “tı”, harfi ve düşük seviyeden öde-
yen isimlerin üzerine ise “edna” kelimesinin 
kısaltması olan “nun” harfi konulmuştur.

1832 yılıNda yahudburgaZ
Hicri 1247 (M. 1832) tarihli ve 3903 ve 

3904 Nolu Nüfus defterlerinde Küçükçekme-
ce nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyünde 
bulunan gayrimüslimler; “ehl-i zimmet/rea-
ya, Kıptiler ve köydeki bekâr hizmetkârlar” 
olmak üzere üç farklı şekilde ve ayrı ayrı 
kaydedilmiştir. Köyde reaya nüfusu 87, Kıpti 
sayısı 15, bekâr hizmetkârlarınki ise 10’dur. 
Bunlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gös-
terilmiştir.

Tablo: Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyündeki ehl-i zimmet reaya155

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Todori	v.	Yani Orta	boylu	 Sarı	bıyıklı Bahçıvan Yahudburgaz 28 A

2 Oğlu	Yanko 4

3 Diğer	oğlu	Yuvan
3 
aylık

4 Lazari	v.	Yorgi Uzun	boylu	 Ter	bıyıklı Çukacı Yahudburgaz 24 A

5 Gavril	v.	Rafri Yetim Lazari’nin	Çırağı, 12 T

6 Karındaşı	Hristo Yahudburgaz 6

7 Yorgi	v.	Yuvan Orta	boylu	 Şâbb-ı	emred Lazari’nin	Çırağı 15 T

8 Zeharin	v.	Nepayot Uzun	boylu	 Kumral	bıyıklı
Unkapanı’nda	bak-

kal,	tüccar
Yahudburgaz 52 A

9 Oğlu	Mihal Bakkal	çırağı 12 T

[Bu	bölüm,	Kütahya	
Dumlupınar	

Üniversitesi	Tarih	
Bölümü’nden	Doç.	
Dr.	Öğr.	Arif	Kolay	
tarafından	kaleme	

alınmıştır.]
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Tablo: Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyündeki ehl-i zimmet reaya (devam)

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

10 Diğer	oğlu	Yani 8

11 Miço	v.	Tanaş Orta	boylu	 Sarı	bıyıklı Bahçıvan Yahudburgaz 25 A

12 Oğlu	Yorgi. 1

13 Kosti	v.	Tanaş Orta	boylu	 Sarı	bıyıklı
Samancı	(Litros	
karyesinde)

Yahudburgaz 26 A

14 Antaş	v.	Hristo Orta	boylu	 Sarı	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 42 A

15 Oğlu,	Mihal Orta	boylu	 Delikanlı Samancı 18 A

16 Diğer	oğlu	Dimitri 12 T

17 Diğer	oğlu	 7

18 Diğer	oğlu	Mihlaki 3

19 Yani	v.	Zento Orta	boylu	 Sarı	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 25 A

20 Yorgi	v.	Kosti Orta	boylu	 Sarı	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 26 A

21 Oğlu,	Aleksi Orta	boylu	 Ter	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 18 A

22 Diğer	oğlu	Yorgi
Aksaray’da	Bakkal	

çırağı
12 T

23 Diğer	oğlu	Yani 9

24 Diğer	oğlu	Nikola 6

25 Diğer	oğlu	Apostol 4

26 Angeli	v.	Yani Orta	boylu Kumral	bıyıklı Bağcı Yahudburgaz 38 A

27 Yorgi	v.	Yani Orta	boylu Sarı	bıyıklı Bakkal Yahudburgaz 45 A

28 Oğlu	Vasil 8

29 Diğer	oğlu	Hristaki
-Daha	sonra	öldü	
kaydı	düşülmüş-

3

30 Nikola	v.	Yuvan Orta	boylu Kumral	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 38 A

31 Oğlu	Metro Şab	emred 12 T

32 Yorgi	v.	……..,	 Orta	boylu Kır	bıyıklı Bahçıvan Yahudburgaz 70 A

33 Oğlu	Yani	v.	Yorgi Orta	boylu Kara	bıyıklı Bahçıvan 26 A

34 Diğer	oğlu	İstavri 2

35 Dimitri	v.	Yorgi Orta	boylu Şab	emred Bahçıvan 15 T

36 Tanaş	v.	Yorgi Şab	emred Terzi 12 T

37
Karındaşı	Vasıl	v.	

Yorgi
8

38 Valeko	v.	Pano Orta	boylu Ak sakallı Mantarcı Yahudburgaz 93 T

39 Nikola	v.	Yani Orta	boylu Sarı	bıyıklı Bahçıvan Yahudburgaz 50 T

40 Oğlu	Dimitri
Bakkal	çırağı-	İs-

tanbulda
12 T

41 Diğer	oğlu	Foti 7

42 Diğer	oğlu	Yorgi 2



94

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR



95

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

1832 tarihli nüfus 
defteri kayıtlarına göre 
Küçükçekmeceye bağlı 
Yahudi Bergos Köyü’ndeki 
reaya sayısı 87 idi.
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Tablo: Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyündeki ehl-i zimmet reaya (devam)

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

43 Dimo	v.	Yani Orta	boylu	 Sarı	bıyıklı Arıcı 55 A

44 Oğlu	Yorgi Orta	boylu	 Ter bıyıklı 20 T

45 Anesti	v.	Simo Uzun	boylu Ter	bıyıklı
Nalbant	(Ekşinoz	
köyünde)

22 T

46 İstefani	v.	Yorgi Yetim Yahudburgaz 6

47 Karındaşı	Anaştaş 2

48
Taraşdefil	v.	Dimi-

tiri
Orta	boylu Sarı	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 35 T

49 Oğlu	Nikola Şâbb-ı	emred 12 T

50 Diğer	oğlu	Yorgi 2

51 Yani	v.	Niko Uzun	boylu Kara	bıyıklı
Bakkal	

(Şehremaneti’nde)
Yahudburgaz 35 A

52 Dimitri	v.	Yorgi Uzun	boylu Kara	bıyıklı Nalbant Yahudburgaz 35 A

53 Oğlu	Nikola 8

54 Yorgi	v.	Aleksandri	 Orta	boylu Kırca	bıyıklı
Bakkal	(Sultan	
Bayezid’de)

Yahudburgaz 50 A

55 Oğlu	yani Şâbb-ı	emred 15 T

56 Diğer	oğlu	Hristo 12 T

57 Diğer	oğlu	Kostandi 8

58 Diğer	oğlu	Dimitri 3

59 Diğer	oğlu	Nikola 1

60 Yani	v.	Dimitri Orta	boylu Sarı	bıyıklı
Bakkal	(Davut-
paşa	Mahkemesi	
civarında)

48 A

61 Oğlu	Yorgi Uzun	boylu Ter	bıyıklı Bakkal 18 A

62 Diğer	oğlu	Şayako 10

63 Valo	v.	Ostoban Orta	boylu Sarı	bıyıklı Yahudburgaz 45 T

64 Dimitri	v.	Yorgi Orta	boylu Ter	bıyıklı Nalbant Yahudburgaz 20 A

65 Karındaşı	Yorgi 8

66 Yorgi	v.	Dimitri Orta	boylu
İnce	kara	bı-

yıklı
Bakkal Yahudburgaz 27 A

67 Vasil	v.	Dimitri Orta	boylu	 Sarı	bıyıklı Neccar Yahudburgaz 45 A

68 Oğlu	Foti
2 
aylık

69 Yani	v.	Yorgi Orta	boylu	 Kara sakallı 15	Ca	1247’de	
ölmüştür

Yahudburgaz 35 A

70 Oğlu	Zaho 10

71 Yorgi	v.	Yani Orta	boylu	 Kır	bıyıklı
13	Ra	1247’de	
ölmüştür

Yahudburgaz 56 A

72 Oğlu	Jisto Uzun	boylu Kara	bıyıklı
Bakkal	(Davut-
paşa	Mahkemesi	
civarında

32 A
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Tablo: Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyündeki ehl-i zimmet reaya (devam)

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

73 Diğer	oğlu	Kosta 8

74 Dimitri	v.	Tanaş Orta	boylu Kır	bıyıklı Yahudburgaz 60 T

75 Oğlu	Kosti 3

76 İstavri	v.	Metko Orta	boylu Sarı	bıyıklı Yahudburgaz 32 T

77 Oğlu	Nikoli 6

78 Diğer	oğlu	Yorgi 4

79 Diğer	oğlu	Paşayot 2

80 Yorgi	v.	Yani Orta	boylu Sarı	bıyıklı Yahudburgaz 40 A

81 Oğlu	Vasil 8

82 Todori	v.	Yani Orta	boylu Sarı	bıyıklı Yahudburgaz 32 A

83 Oğlu	Yanko 5

84 Togoduş	v.	Andon Orta	boylu	 Kara	sakallı Kilise	papazı 32 A

85 Oğlu	Yanko 3

86 Diğer	oğlu	Todori 1

87 Yani	v.	Yuvan Meczup 35

Tablo: Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyündeki kıptiyan taifesi156

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 	Kaokıl	v.	Anaştaş Uzun	boylu	 Kara	sakallı Samancı Yahudburgaz 80 -

2 Oğlu	Tarandefil Uzun	boylu Kumral	bıyıklı Samancı 35 -

3 Diğer	oğlu	Foti Uzun	boylu Kara	bıyıklı 40 -

4 Diğer	oğlu,	Palaş Şâbb-ı	emred 17 -

5 Diğer	oğlu	Anaştaş 7 -

6 Yorgi	v.	Fotofil Uzun	boylu Kara	bıyıklı Samancı 42 -

7 Oğlu	Togoduş Orta	boylu Ter	bıyıklı 17 -

8 Diğer	oğlu	Anaştaş 12 -

9 Yani	v.	Andon Uzun	boylu Kara bıyıklı 40 -

10 Oğlu	Tıfıl	Hristo 12 -

11 Diğer	oğlu	Andon 6 -

12 Diğer	oğlu	Vasil 2 -

13 Foti	v.	Dimitri Orta	boylu Kara	bıyıklı 55 -

14 Oğlu	Tıfıl	Petro 12 -

15 Diğer	oğlu	Anaştaş 1 -

1832 tarihli nüfus 
defteri kayıtlarına göre 
Küçükçekmece’ye bağlı 
Yahudi Bergos Köyü’ndeki 
kıptilerin sayısı 15 idi.
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Tablo: Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyündeki Bekâr Hizmetkârlar157

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Tanaş	v.	Yorgi Köse Kırkkiliseli 30 T

2 Kolo	v.	Tarifon Sarı	bıyıklı Tırnovalı 30 T

3 Piko	v.	Tarifon Sarı	bıyıklı Tırnovalı 23 T

4 Yuvan	v.	Tarifon Tırnovalı 15 T

5 Kenö	v.	Coni 17 T

6 Hristo	v.	Tanaş 15 T

7 Yuvan	v.	Mihal Ter	bıyıklı Köstendilli 20 T

8 İstanço	v.	Liyozki Sarı	bıyıklı Vizeli 35 T

9 Yofço	v.	Marin Sarı	bıyıklı Samancı Sofyalı 30 A

10 İstanço	v.	Yorgaki Kumral	bıyıklı Selvili 40 A

nüfus
İncelemesini yaptığımız defterlerde, bu-

günkü Bağcılar ilçesini oluşturan köylerden 
Yahudburgaz ile Ayapa hakkında bilgiler bu-
lunmakta olup Yahudburgaz’ın Ayapa’dan 
nüfusça daha kalabalık olduğu görülmekte-
dir. Yahudburgaz Köyü’nde yaşayanlar “rea-

ya”, “Kıptiler”, “bekâr hizmetkârlar”, “köyde 
bulunan yabancılar”, “bekâr yanaşmalar” ve 
diğer çalışanlar şeklinde kaydedilirken, Aya-
pa Köyü’ndekiler ise “bağcılar”, “reaya”, 
köyde bulunan yabancı Müslümanlar” ve 
“Müslüman bekârlar” olarak geçmektedir.

Çok sayıda farklı din, millet ve kültürün bir-
likte yaşadığı bir toplum yapısına sahip olan 
Osmanlı Devleti’nde, Müslüman ve diğer 
gayrimüslim unsurlar hayatiyetlerini, Osmanlı 
millet sistemi içinde bir arada ve kendi din, dil 
ve kültürlerini koruyarak devam ettirmişlerdir.

Yeni fethedilen yerlerdeki halk önce İs-
lam dinine davet edilirdi. Daveti kabul edip 
İslam’a geçenler, Müslümanların faydalan-
dığı tüm haklara sahip olurlardı. Kabul et-
meyenlere de zorlama yapılmayıp kendile-
riyle zimmet anlaşması yapılırdı. Osmanlı 
Devleti’nde yaşayan gayrimüslimlere “ehl-i 
zimmet”, “zımmi” ya da “gayrimüslim te-
baa” isimleri verilmiştir. Daha sonraları ise 
genel olarak “reaya” denilmiştir.158

1832 yılında Yahudi 
Bergos Köyü’nde bulunan 

kıptilerin kayıtları 
(solda) ve yine aynı 

köyde bulunan bekar 
himetkârların kayıtları 

(sağda).

1832 yılında 
Yahudburgaz Köyü’ndeki 

erkeklerin sayısı “81 ehl-i 
zimmet reaya”, 15 kıpti ve 
10 bekâr hizmetkâr olmak 

üzere toplam 112’dir.
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Yahudburgaz Köyündeki erkeklerin sayısı 
“87 ehl-i zimmet reaya”, 15 Kıpti ve 10 bekâr 
hizmetkâr olmak üzere toplamı 112’dir. Erkek 
nüfusu kadar da kadın nüfusu olduğu kabul 
edilirse, bu tarihte, köyün toplam nüfusu 224 
olarak ifade edilebilir.

Ayapa Köyünde ise 51 reaya vardır. 5 
Müslüman bağcı ise ayrıca kaydedilmiştir. 
Buna göre köyde 102 gayrimüslim, 10 da 
Müslüman nüfus bulunmaktadır.

nüfusun yaşa Göre dağılımı
Hicri 1247 (M. 1832) tarihli ve 3903 ve 

3904 Nolu Nüfus defterlerinde Küçükçekme-
ce nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyünde 
bulunan gayrimüslimler (ehl-i zimmet reaya), 
Kıptiler ve köydeki bekâr hizmetkârlar ayrı 
ayrı kaydedilmiştir. Köyde 87 reaya, 15 Kıpti 
ve 10 bekâr hizmetkâr olmak üzere toplam 
112 erkek bulunmaktadır. Kayıtlarda kişinin 
ismi, mesleği, babasının adı ve vergi türü 
gibi özellikler ifade edildikten sonra yaşları 
da “sinn” ibaresiyle belirtilmiştir.

Yukarıdaki tabloda nüfusun yaş durumu 
gruplar halinde gösterilmiştir. Bu tablodaki 
verilere göre en fazla nüfus 36 kişi ile 1-9 yaş 
aralığında toplanmıştır. Bunu 25 kişi ile 10-19 
yaş aralığındakiler takip etmektedir. Üçüncü 
sırayı 16 kişi ile 30-39 yaş, dördüncü sırayı ise 
13 kişi ile 20-29 aralığındakiler almıştır. 40-49 
yaş aralığında 10, 50-59 arasında 6, 1-11 aylık 
arasında 2, 60-69 yaş arasında 1, 70-79 arasın-
da 1 ve 80 yaşın üzerinde 2 kişi bulunmaktadır.

3903 ve 3904 Nolu Nüfus defterlerine göre 
1832 yılında Yahudburgaz Köyünde yapılan 
sayımdaki gayrimüslim nüfusun sayısı 112 ve 
yaş ortalaması 21,5’tur. Bu veriler aşağıdaki 
grafikte gösterilmiştir. Buna göre Yahudbur-
gaz’daki gayrimüslim nüfusun % 32’si 1-9 yaş 
aralığındadır. En az orana sahip yaş aralığı ise 
% 1 ile 60-69, 70-79 grubudur. 50 yaş altı nü-
fusun toplam nüfusa oranıda % 89’dur.

şahıs isimleri ve lakaplar
3903 ve 3904 Nolu Nüfus defterlerindeki 

Yahudburgaz’a ait kayıtlarda, bir kısmı tekrar 
olmak üzere 164 isim geçmektedir. Bu isim-
ler alfabetik sırayla şunlardır: 

Aleksandri, Aleksi, Anaştaş, Andon, Anesti, 
Angeli, Antaş, Apostol, Coni, Dimitri, Dimo, 
Foti, Fotofil, Gavril, Hristaki, Hristo, İstanço, İs-

tavri, İstefani, Jisto, Kaokıl, Kenö, Kolo, Kosta, 
Kostandi, Kosti, Lazari, Liyozki, Marin, Metko, 
Metro, Miço, Mihal, Mihlaki, Nepayot, Niko, 
Nikola, Nikoli, Ostoban, Palaş, Pano, Paşayot, 
Piko, Rafri, Simo, Şayako, Tanaş, Taradefil, Ta-
rifon, Petro, Todori, Togoduş, Valeko, Valo, 
Vasıl, Vasil, Yani, Yanko, Yofço, Yorgaki, Yorgi, 
Yuvan, Zaho, Zeharin, Zentoc.

Yukarıdaki isimler arasında en fazla kulla-
nılanı 27 adet ile Yorgi’dir. İkinci sırayı 18 ile 
Yani takip etmektedir. Üçüncü sırada Dimit-
ri bulunup sayısı 12’dir. Bundan sonra da 7 
Nikola, 6’şar Tanaş ve Yuvan, 5’er Anaştaş, 
Hristo ve Vasil, 3’er de Andon, Kosti, Mihal, 
Todori ve Yanko gelmektedir. 

Kayıtlarda çok fazla lakap kullanılmadı-
ğı görülmektedir. Sadece iki kişi için, küçük 
olduklarını belirtmek amacıyla “tıfıl”, bir kişi 
için de “delikanlı” lakap ya da sıfatının kulla-
nıldığı görülmektedir.

Tablo: 3903 Nolu nüfus defterine göre 
Yahudburgaz’da yaşayan nüfusun yaş durumu

Yaş	Aralığı Kişi	Sayısı	
1-11	Aylık 2
1-9 36
10-19 25
20-29 13
30-39 16
40-49 10
50-59 6
60-69 1
70-79 1
90-+ 2
Toplam 112

Tablo: Köyde En Çok Kullanılan İsimler

İsim Adedi İsim Adedi

Yorgi 27 Foti 4

Yani 18 Andon 3

Dimitri 12 Kosti 3

Nikola 7 Mihal 3

Tanaş	 6 Todori 3

Yuvan 6 Yanko 3

Anaştaş 5 İstanço	 2

Hristo 5 İstavri 2

Vasil 5 Taradefil 2

Erkek nüfusun üçte biri 9 
yaşın altında bulunuyordu.

Köyde en çok kullanılan 
ilk üç isim şöyleydi: 27 
adet Yorgi, 18 adet Yani 
ve 12 adet Dimitri.
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Fiziki özellikler (boy, bıyık, sakal)
Nüfus defterlerine kaydedilen, kişilerin 

boy özelliklerinin de (kısa boylu, orta boy-
lu, uzun boylu, uzunca boylu vb.) belirtildi-
ğini görüyoruz. Boyla ilgili kayıtlarda dikkati 
çeken bir husus, 20 yaş altındakilerin boy 
özelliklerinin genellikle yazılmadığıdır. Bu 
durum, o yaştakilerin, ergenlik döneminde 
olup fiziksel gelişimlerini henüz tamamlama-
maları dolayısıyla boylarının değişebileceği 
düşüncesinden kaynaklanmış olabilir. 

1832 tarihli ve 3903, 3904 Nolu Nüfus def-
terlerinde yer alan Yahudburgaz’a ait kayıtlar-
daki 112 kişinin 65 tanesi ile ilgili herhangi bir 
boy özelliği belirtilmemiştir. Bunlar genellikle 
20 yaş altında olanlardır. İlginç olan bir baş-
ka husus da hiç kimsenin “kısa boylu” olarak 
kaydedilmemesidir. Köyde 35 kişinin boyu 
“orta”, 12 kişininki de “uzun” olarak kayıtlıdır.

Nüfus defterlerinde kişilerin boy özellikle-
rinin yanında bıyık ve sakal özellikleri de be-
lirtilmiştir. Ak sakallı, kara sakallı, kara bıyıklı, 
kır bıyıklı, kumral bıyıklı, sarı bıyıklı, ter bıyıklı, 
şâbb-ı emred ve köse olmak üzere bu konu-
da 9 özellik tespit edilmiştir. 112 kişiden 53’ü 
hakkında sakal ve bıyık özelliği belirtilmemiş-
tir ve bunlar yaşı küçük olanlardır. Bunların 

haricinde sadece bir kişi için aksakallı, 2 kişi 
için de kara sakallı kaydı bulunup sakal özel-
liği belirtilen başka kişi yoktur. Özellikler ge-
nellikle bıyık üzerinden tarif edilmiştir. Buna 
göre 9 kara, 4 kır, 5 kumral, 20 sarı, 8 ter bı-
yıklı, 27 şâbb-ı emred (bıyığı-sakalı yeni çık-
mış) ve bir tane de köse kaydı vardır. 

hastalıklar/ölümler
Osmanlı Devleti’nde nüfus kayıtlarının 

bazılarında kişilerle ilgili “topal, sâil (dilenci), 
yek-çeşm (tek gözlü-bir gözü kör), sakat, alil 
(hastalıklı-yatalak), kör, divane, kötürüm, sa-
ğır, mecnun (aklını kaçırmış)” gibi özellikler 
de kaydedilmiştir. Bunlarla birlikte, kayıtlı ki-
şilerden ölenler varsa daha sonraları öldük-
lerine dair not düşülmüştür. 

İncelediğimiz defterlerde sadece bir kişi, 
87 numarada kayıtlı Yani v. Yuvan için “mec-
zup” kaydı olup, hastalıkla ilgili başka kayıt 
bulunmamaktadır. 

Ölümlerle ilgili olarak da kişiye şerh dü-
şülmüştür. Bunlar da 29 numarada kayıtlı 3 
yaşında ki Yorgi oğlu Hristaki, 69 numarada 
kayıtlı Yani v. Yorgi159 ve 71 numarada kayıtlı 
Yorgi v. Yani’dir.160

Meslekler
Yahudburgaz Köyünde yaşayan gayrimüs-

limler arasında “arıcı, bağcı, bahçıvan, bakkal, 
bakkal çırağı, bekâr hizmetkâr, çırak, çukacı, ki-

Tablo: 1832’de Yahudburgaz Köyü 
Reayasının Bıyık-Sakal Özellikleri
Bıyık-Sakal	Özelliği Kişi	Sayısı

Ak	sakallı 1
Kara	sakallı 2
Köse 1

Kara	bıyıklı 9
Kır	bıyıklı 4

Kumral	bıyıklı 5
Sarı	bıyıklı 20
Ter	bıyıklı 8

Şâbb-ı	emred	(bıyığı-sakalı	yeni	
çıkmış)

27

Belirtilmeyen 53
Toplam 112

Tablo: Meslek Grupları

Meslek	Adı Adedi
Samancı 11

Bekâr	Hizmetkâr 9
Bakkal 8
Bahçıvan 6
Bakkal	çırağı 3
Nalbant 3

Çukacı	Çırağı 2
Arıcı 1
Bağcı 1
Çukacı 1

Kilise	papazı 1
Mantarcı 1
Neccar 1
Terzi 1
Toplam 49

Tablo: 1832’de Yahudburgaz Köyü 
Reayasının Boy Özellikleri
Boy	Durumu Kişi	Sayısı	
Belirtilmeyen 65
Kısa	Boy -
Orta	Boy 35
Uzun	Boy 12

Erkeklerin çoğunluğu 
sarı bıyıklı ve orta 

boyluydu.
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lise papazı, mantarcı, nalbant, neccar, samancı 
ve terzi” olmak üzere 15 farklı meslek dalı gö-
rülmektedir. Bu mesleklerde toplam 53 kişinin 
bulunduğu tespit edilmiştir. Genellikle yaşları 
küçük 59 kişi için ise meslek belirtilmemiştir. 

Kaydedilen meslekler içinde ilk sırada 
11 kişi ile “samancılar” gelmektedir. Bekâr 
hizmetkârların sayısı 9, bakkallarınki ise 8’dir. 
Bakkalların bir kısmı bu işi başka yerlerde 
yapmaktadır. 6 bahçıvan, üç bakkal çırağı, 
üç nalbant, bir arıcı, bir çukacı, iki çukacı çı-
rağı, bir bağcı, bir kilise papazı, bir mantarcı, 
bir neccar ve bir terzi diğer meslek grupları-
nı oluşturmaktadır. 

Bekâr hizmetkâr olarak kaydedilen 9 kişi 
Yahudburgazlı olmayıp Kırkkilise, Tırnova, 
Köstendil, Vize, Sofya ve Selvi’den çalışmak 
amacıyla gelmişlerdir.

yahudburgaz’ın 1832 yılı Vergi durumu 
1832 tarihli ve 3903 numaralı nüfus defte-

rinde, Yahudburgaz’da ikamet eden gayrimüs-
limlerin vereceği Cizye vergisi evsat (orta) ve 
âlâ (iyi) olmak üzere iki şekilde kaydedilmiştir. 
Bu iki ibare köyde bulunan reayanın vereceği 

Cizye miktarını göstermektedir. Toplam hane 
sahibinin 50 olarak gözüktüğü köyde, âlâ (iyi) 
olarak kaydedilenlerin sayısı 30, evsat (orta) 
onlarınki ise 20’dir. ednâ (düşük) olarak kayıt-
lı kimse bulunmamaktadır. Yine aynı tarihte 
Yahudburgaz’da yaşayan “bekâr hizmetkârlar” 
da hesaba dahil edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, 
köyde yaşayanların ekonomik durumunun iyi 
düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. 

1834 yılında yapılan değişiklikle ednâların 
(düşük) 15, evsatların (orta) 30, âlâ (iyi) olanla-
rınsa 60 kuruş cizye vermeleri kararlaştırılmış-
tır.161 Buna göre Yahudburgaz’da o yıl 1800 
kuruş, âlâ (iyi), 600 kuruş da evsat (orta) olmak 
üzere 2.400 kuruş Cizye vergisi alınacaktır.

1832 yılında ayapa Köyü 
Hicri 1247 (M. 1832) tarihli ve 3903 Nolu 

Nüfus defterinde Küçükçekmece nahiyesine 
bağlı Ayapa köyünde bulunan gayrimüslimler 
“ehl-i zimmet-reaya”; 3902 Nolu Nüfus def-
terinde de Müslümanlar “bağcılar” şeklinde 
ve ayrı ayrı kaydedilmiştir. Köyde erkek reaya 
sayısı 51, Müslüman bağcı 5’tir. Bunlarla ilgili 
bilgiler aşağıdaki iki tabloda gösterilmiştir.

Tablo: Küçükçekmece nahiyesine bağlı Ayapa köyünde bulunan ehl-i zimmet reaya162

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Kostandis	v.	Andon Orta	boylu Sarı	bıyıklı Bağcı Ayapalı 25 T

2 Nikola	v.	Yorgi Orta	boylu Kara	bıyıklı Bahçıvan Ayapalı 45 A

3 Oğlu	Mihal 9

4 Lambo	v.	Hermez Orta	boylu Kır	bıyıklı Bağcı Ayapalı 55 T

5 Yorgi	v.	Todori Orta	boylu	 Kır bıyıklı Bağcı Ayapalı 60 A

6 Nikola	v.	Gıryano Orta	boylu Kır	bıyıklı Ayapalı 55 A

7 Oğlu	Hristo Orta	boylu Ter	bıyıklı Bağcı 22 T

8 Diğer	oğlu	Kosti Şâbb-ı	emred	 15 T

9 Diğer	oğlu	Petro 2

10 Rayko	v.	Dimitri Orta	boylu Sarı	bıyıklı Bağcı Ayapalı 40 T

11 Oğlu	Yanko 3

12 Diğer	oğlu	Andon 1

13 Diğer	oğlu	Hristo 1

14 Andon	v.	İsteban Orta	boylu Kır	bıyıklı Bağcı Ayapalı 60 T

15 Oğlu	Kostandi	 Şâbb-ı	emred
Tüccar	

Edirnekapı’da	
15 T

16 Diğer	oğlu	Yuvan
Tüccar	

Edirnekapı’da	
13 T

17 Diğer	oğlu	Yanko 8

1832 yılında Ayapa 
Köyü’nde bulunan 
gayrimüslim erkek reaya 
sayısı 51 idi.
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Tablo: Küçükçekmece nahiyesine bağlı Ayapa köyünde bulunan ehl-i zimmet reaya16

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

18 Diğer	oğlu	Manol 4

19 Diğer	oğlu	Hristo 2

20 Mihal	v.	Likozi Orta	boylu Kumral bıyıklı Bağcı Ayapalı 60 A

21 Oğlu	Likori Orta	boylu Ter	bıyıklı 18 A

22 Diğer	oğlu	Kosti Şâbb-ı emred 15 A

23 Diğer	oğlu	Nikolo Şâbb-ı	emred 13 T

24 Diğer	oğlu	Manol 10

25 Diğer	oğlu	İstavri 6

26 Niko	v.	İstanko Orta	boylu Kır	bıyıklı Bağcı Ayapalı 60 T

27 Oğlu	Anesti	 Orta	boylu Ter	bıyıklı Bahçıvan 20 T

28 Diğer	oğlu	Kosti 18 T

29 Diğer	oğlu	Söyzi 5

30 Yorgi	v.	Manko Orta	boylu Şâbb-ı	emred 16 T

31 Manol	v.	Yorgi Orta	boylu Sarı	bıyıklı Rençber Ayapalı 25 A

32 Karındaşı	Yamandi 8

33
Akrabası	Bimandi	

v.	Dimitri
12 T

34 Bimandi	v.	Miço. 12 T

35 Mano	v.	Ostavyan Orta	boylu Sarı bıyıklı Bekâr Ayapalı 45 T

36 Tanaş	v.	Tavri Orta	boylu Sarı	bıyıklı Ayapalı 25 T

37 Tanaş	v.	Vasil Orta	boylu Kara	bıyıklı Ayapalı 45 A

38 Anaştaş	v.	Tanaş Orta	boylu Ter	bıyıklı Ayapalı 25 A

39
Karındaşı	Lanbo	v.	

Tanaş
Orta	boylu Ablak Ayapalı 16 T

40 Yanko	v.	Yorgi Orta	boylu Kır	bıyıklı Ayapalı 50 A

41 Oğlu	Pavli 8

42 Yanako	v.	Anaştaş
Uzunca	
boylu

Kır	bıyıklı
Bohçacı	
Asitane’de	

Ayapalı 55 A

43 Oğlu	Yorgaki Orta	boylu Ablak 20 A

44 Dimitri	v.	Anaştaş Orta	boylu Sarı	bıyıklı Duhancı Ayapalı 25 A

45 Oğlu	Anaştaş 1

46 Hristo	v.	Manol Orta	boylu Sarı	bıyıklı Ayapalı 40 A

47 Oğlu	Kirbako 2

48 Evakim	v.	Haçador Orta	boylu Sarı bıyıklı Ayapalı 40 A

49 Södeye	v.	Haçador Orta	boylu Ter	bıyıklı Berber Ayapalı 20 T

50 Oyanbos	v.	Yavlo Orta	boylu Kır	sakallı Kilise	papazı 70 A

51 Todori	v.	Nikola Orta	boylu Sarı	bıyıklı Hizmetçi Ayapalı 35 A
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Tablo: Ayapa Köyündeki Bağcılar163

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Mehmed	b.	Hasan Sarı	bıyıklı Bağcı Elbasanlı 30 Müslim

2 Musa	b.	Halil Sarı	bıyıklı Bağcı Elbasanlı 40 Müslim

3 İbrahim	b.	Bayram Ter	bıyıklı Bağcı Elbasanlı 22 Müslim

4 Ali	b.	Süleyman Ter	bıyıklı Bağcı Elbasanlı 22 Müslim

5
Abdurrahman	b.	

Selim
Sarı	bıyıklı Bağcı Elbasanlı 30 Müslim

nüfus
Ayapa Köyünde “ehl-i zimmet reaya” er-

keklerin sayısı 51’dir. Bununla birlikte mesleği 
“bağcı” olarak kaydedilen 5 kişi daha vardır. 
Erkek nüfusu kadar da kadın olduğu kabul 
edilirse bu tarihte köyün toplam nüfusu 102 
gayrimüslim ve 10 Müslüman olmak üzere 
112 olarak ifade edilebilir.

nüfusun yaşa Göre dağılımı
Aşağıdaki tabloda nüfusun yaş durumu 

gruplar halinde gösterilmiştir. Bu tablodaki 
verilere göre en çok nüfus, 14 kişi ile 1-9 yaş 
aralığında toplanmıştır. Bunu 12 kişi ile 10-
19 yaş aralığındakiler takip etmiştir. Üçüncü 
sırada ise 11 kişi ile 20-29 arası olanlar yer 
almaktadır. 40-49 aralığında 7, 50-59 ara-
sında 4, 60-69 arasında 4, 30-39 arasında 3, 
70-79 aralığında ise 1 kişi bulunmaktadır. Yu-
karıda da ifade edildiği gibi bunlardan beşi 
Müslüman, diğerleri gayrimüslimdir.

3902 ve 3903 Nolu Nüfus defterlerine 
göre 1832 yılında Ayapa Köyündeki erkek 
nüfus 56 ve yaş ortalaması 25,3’tür. Yaş grup-
larına ilişkin veriler yandaki tabloda gösteril-
miştir. Buna göre Ayapa’da toplam nüfusun 
% 24’ü 1-9, % 22’si 10-19, % 20’si de 20-29 
yaş aralığındadır. En az orana sahip yaş aralı-
ğı ise % 2 ile 70-79 grubu olduğu gibi 50 yaş 
altı nüfusun toplam nüfusa oranı da % 84’dür. 

şahıs isimleri ve lakaplar
Ayapa’ya ilişkin, 3903 ve 3903 Nolu Nü-

fus defterlerindeki kayıtlarda, bir kısmı tek-
rar ve 10’u Müslüman, 77’si gayrimüslim adı 
olmak üzere 87 isim okunmuştur. Bu isimler 
alfabetik sırayla şunlardır: 

Müslüman isimler: Abdurrahman, Ali, 
Bayram, Halil, Hasan, İbrahim, Mehmed, 
Musa, Selim ve Süleyman,

Gayrimüslim isimler: Yorgi, Anaştaş, Hristo, 

Manol, Nikola, Tanaş, Andon, Dimitri, Kosti, 
Yanko, Bimandi, Haçador, Kostandis, Lambo, 
Likori, Mihal, Todori, Anesti, Evakim, Gıryano, 
Hermez, İstanko, İstavri, İsteban, Kirbako, Man-
ko, Mano, Miço, Niko, Ostavyan, Oyanbos, 
Pavli, Petro, Rayko, Södeye, Söyzi, Tavri, Vasil, 
Yamandi, Yanako, Yavlo, Yorgaki ve Yuvan.

Yukarıdaki isimler arasında en fazla kulla-
nılanı 5 adet ile Yorgi’dir. İkinci sırayı dörder 
adetle Anaştaş, Hristo, Manol, Nikola ve 
Tanaş paylaşmıştır. Andon, Dimitri, Kosti ve 
Yanko’da üçer kez kullanılan isimlerdir. Bi-
mandi, Haçador, Kostandis, Lambo, Likori, 
Mihal ve Todori ise ikişer kez kullanılmıştır. 
Kayıtlarda lakap ya da sıfat kullanılmamıştır.

Tablo: 3902 Nolu nüfus defterine göre 
Ayapa’da yaşayan nüfusun yaş durumu

Yaş	Aralığı Kişi	Sayısı	
1-9 14
10-19 12
20-29 11
30-39 3
40-49 7
50-59 4
60-69 4
70-79 1
Toplam 56

Tablo: Ayapa Köyünde Kullanılan İsimler

İsim Adedi İsim Adedi
Yorgi	 5 Kosti 3
Anaştaş	 4 Yanko 3
Hristo 4 Bimandi	 2
Manol 4 Haçador 2
Nikola	 4 Kostandis 2
Tanaş	 4 Lambo	 2
Andon 3 Likori 2
Dimitri	 3 Mihal 2

1832 yılında Ayapa 
Köyü’nde 5 Müslüman 
Bağcı bulunmaktaydı.

Ayapa’da en çok 
kullanılan isimler Yorgi, 
Anaştaş, Hristo, Manol, 
Nikola ve Tanaş idi.
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1832 tarihli 
deftere göre Ayapa’da 

5 Müslüman bağcı 
kayıtlıydı.
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1832 tarihli nüfus 
defterine göre Ayapa’daki 
51 reaya kaydı.
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Fiziki özellikler (Boy, Bıyık, sakal)
3903 Nolu Nüfus defterinde Ayapa re-

ayası ile ilgili boy özellikleri belirtilirken, 
Müslümanlara ait 3902 Numaralı Nüfus def-
terinde boy özelliklerine yer verilmemiştir. 
Yahudburgaz köyüne ait kayıtlarda da ifade 
edildiği gibi 20 yaş altındaki kişilerin boy 
özellikleri yazılmamıştır. 

Buna göre köyde bir tane uzun boylu, 27 
de orta boylu bulunmaktadır. 27 gayrimüs-
limle 5 müslümanın boy özellikleri ise belir-
tilmemiştir.

Nüfus defterlerinde kişilerin boy özellik-
lerinin yanında bıyık ve sakal özellikleri de 
belirtilmiştir. Kır sakallı, kara bıyıklı, kır bıyıklı, 
kumral bıyıklı, sarı bıyıklı, ter bıyıklı, şâbb-ı 
emred ve ablak (yayvan ve dolgun yüzlü) ol-
mak üzere bu konuda 8 özellik tespit edil-
miştir. 51 kişiden 19’unun sakal, bıyık özelliği 
belirtilmemiştir. Bunlar yaşı küçük olanlardır. 
Sakal özelliği belirtilen tek bir kişi olup gerisi 
bıyık özellikleri ile ifade edilmiştir. Buna göre 
1 kır sakallı, 2 kara, 7 kır, 1 kumral, 9 sarı, 
5 ter, 5 şâbb-ı emred ve 2 ablak yayvan ve 
dolgun yüzlü) kaydı vardır.

Meslekler
Ayapa Köyünde yaşayan müslim ve gay-

rimüslimler için “bağcı, bahçıvan, bekâr, 
berber, bohçacı, duhancı, hizmetçi, kilise 
papazı, rençber ve tüccar” olmak üzere 10 
farklı meslek dalı belirtilmiştir. Bu meslekler-
de toplam 24 kişinin çalıştığı görülmektedir. 
Yahudburgaz kayıtlarında olduğu gibi, yaş-
ları küçük olan 32 kişi ile ilgili meslek belir-
tilmemiştir. 

Kaydedilen meslekler içerisinde ilk sırada 
13 kişi ile “bağcılar” gelmekte olup bunlar-
dan beşi müslimdir. 2’şer bahçıvanla tüccar 
ikinci sırayı almaktadır. Diğer meslek grupla-
rında ise birer kişi bulunmaktadır. Bağcı ola-
rak kayıtlı beş müslimin ise tamamı çalışmak 
amacıyla Elbasan’dan gelmişlerdir.

1832 yılında yahudburgaz’ın 
Vergi durumu 
1832 tarihli ve 3903 numaralı nüfus defte-

rinde Ayapa’da ikamet eden gayrimüslimle-
re ait Cizye vergisi, Yahudburgaz’da olduğu 
gibi evsat (orta) ve âlâ (iyi) olmak üzere iki 
şekilde kaydedilmiştir. 36 hanenin gözüktü-
ğü köyde, âlâ (iyi) olarak kaydedilenlerin sa-
yısı 17, evsat (orta) olarak kaydedilenlerinki 
ise 19’dur. ednâ (düşük) olarak kaydedilmiş 
kimse bulunmamaktadır. Bu bilgiler, köyde 
yaşayanların ekonomik durumunun vasatın 
üzerinde yani iyi düzeyde olduğu anlaşılmak-
tadır. Buna göre o yıl Ayapa’da, âlâlardan (iyi) 
1020, evsatlardan (orta) da 570 kuruş olmak 
üzere 1590 kuruş cizye verilmiştir.

Tablo: 1832’de Ayapa Köyü Reayasının Boy 
Özellikleri

Boy	Durumu Kişi	Sayısı	
Belirtilmeyen 32
Kısa	Boy -
Orta	Boy 27
Uzun	Boy 1

Tablo: 1832’de Ayapa Köyü Reayasının 
Bıyık-Sakal Özellikleri

Bıyık-Sakal	Özelliği Kişi	Sayısı

Kır	sakallı 1

Kara	bıyıklı 2

Kır	bıyıklı 7

Kumral	bıyıklı 1

Sarı	bıyıklı 9

Ter	bıyıklı 5

Şâbb-ı	emred	(bıyığı-sakalı	yeni	
çıkmış)

5

Ablak 2

Belirtilmeyen 19

Toplam 51

Tablo: Ayapa Köyü Meslek Grupları ve Sayıları

Meslek	Adı Adedi

Bağcı 13

Bahçıvan 2

Bekâr 1

Berber 1

Bohçacı	 1

Duhancı 1

Hizmetçi 1

Kilise	papazı 1

Rençber 1

Tüccar 2

Toplam 24

Ayapalılar genellikle 
orta boyluydular

Ayapalıların 
çoğunluğu sarı bıyıklıydı. 

Köyde geçerli olan meslek 
ise bağcılıktı.
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yahudBurGaz Köyü
1837 yılında Edirne Vilayeti, Silivri San-

cağı, Küçükçekmece Kazası’na bağlı olan 
Yahudburgaz köyüne ait iki farklı defter bu-
lunmaktadır. Bunlar 3906 ve 3908 numaralı 
nüfus defterleridir. 3906 numaralı olanda 50 
erkek reayanın kaydı vardır. 3908 numaralı 
defter ise 3906 numaralı defterin güncellen-
miş şekli olup 3906 numaralıda ölüm kaydı 
olanlar çıkarılarak yeni dâhil olanlar ilave 
edilmiştir. Bu ikinci defterde erkek nüfusu 58 
olarak gözükmekte ve ölenler çıkarıldığında 
bu sayı 56’ya düşmektedir.

Daha önceki kayıtlarda olduğu gibi 3906 
numaralı nüfus defterinde de, Yahudbur-
gaz köyündeki “reaya”, “Kıptiler”, “bekâr 
hizmetkârlar”, “köyde bulunan yabancılar” 
ve “köy bahçesindeki bekâr yanaşmalar” 
ayrı ayrı kaydedilmiştir. 

Buna göre, Yahudburgaz köyünde 56 rea-
ya, 9 Kıpti, 3 bekâr hizmetkâr, 15 bahçede ça-
lışan bekâr yanaşma ve 10 yabancı olmak üze-
re toplam 93 erkek nüfus bulunmaktadır. Bir o 
kadar da kadın olduğu düşünülürse köydeki 
toplam nüfusun 186 olduğu söylenilebilir.

Köyde; Yani, Yorgi, Dimitri, Yuvan, Vasil, 
Ostoban, Nikola, Hristo, Petro, Metro, Andon 
ve Anaştaş en yoğun kullanılan isimlerdir. Kul-
lanılan diğer isimler ise; Pino, Ponço, Simon, 
Talot, Tarayko, Taso, Taşnaş, Todori, Trandafil, 
Valko, Velo, Yanko, Zazo, Zehadi, Foto, Haço, 
Hamşo, Holo, İlya, İstantiko, İstavri, Kosta, 
Kostandi, Kosti, Kosto, Manço, Mani, Miço, 
Mihal, Monço, Namokli, Niko ve Panayot’tur.

Defterlerde, şahısların eşkâlleri belirtilirken 
tarifler genellikle bıyık üzerinden yapılmıştır. 
Bazı kayıtlarda bıyıkla birlikte boy özellikle-
ri de belirtilmiştir. Boy tarifi yapılırken “kısa, 
orta, uzun, uzunca” gibi tanımlar, bıyık tarifi 
yapılırken de “sarı bıyıklı, kır bıyıklı, kara bıyıklı, 
kumral bıyıklı, ter bıyıklı”, “az bıyıklı”, “köse”, 
şâbb-ı emred” gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu-
nun yanında, az da olsa, -“ak sakallı” gibi- sa-
kalla tanımlama yoluna gidildiği de olmuştur.

İkisi hariç 56 reayanın tamamı için “karyeli” 
yani “Yahudburgaz köylü” ifadesi kullanılmış 
olup o iki kişinin de “Yenişehirli” olduğu belir-
tilmiştir. Köyde anası-babası olmayan çocuklar 

için de “yetim” kaydı düşülmüştür. Buna göre, 
köyde 3 yetim çocuk olduğu görülmektedir. 

Kayıtlarda, başta aile reisleri olmak üzere 
çoğu kişinin meslek bilgisi de kaydedilmiş-
tir. Buna göre “reaya”, “Kıptiler”, “bekâr 
hizmetkârlar”, “köyde bulunan yabancılar”ve 
“köy bahçesindeki bekâr yanaşmalar” ile il-
gili kayıtlarda arabacı, bahçıvan, bakkal, bak-
kal çırağı, kireçci, mataracı, nalbant, neccar, 
samancı ve yağcı olmak üzere 9 farklı meslek 
grubu tespit edilmiş olup, bu meslekleri icra 
edenlerin sayısı 37’yi bulmaktadır. 

Bekâr hizmetkâr olan üç kişinin Ergirli’den 
çalışmak için geldikleri görülmektedir. Köy-
de bulunan yabancılarla köy bahçesindeki 
yanaşmaların nereden geldikleri de kay-
dedilmiştir. Buna göre yabancıların Ergirli, 
Tırnova, Üsküp ve Akçakaralık’tan; köy bah-
çesindeki bekâr yanaşmaların ise Kırkkili-
se, Kıvazot, Bremen, Seherköy, Tırnova ve 
Köstendil’den geldikleri anlaşılmaktadır.

1837 yılında Yahudburgaz Köyünde ya-
şayanlarla ilgili isim, fiziksel özellikler, meslek 
grup ve sayıları, yaş bilgileri, akrabalık ilişkileri, 
ölümler, ortalama gelir durumları vb. ulaşılabi-
len bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

1837 yılında yahudburgaz Vergi durumu 
3906 ve 3909 numaralı nüfus defterlerin-

de Yahudburgaz’da ikamet eden gayrimüs-
limlerin 1837 yılında vereceği Cizye vergisi 
ednâ (düşük) evsat (orta) ve âlâ (iyi) olmak 

Tablo: 1837 yılında Yahudburgaz Köyü 
Meslek Bilgileri

Meslek	Adı Kişi	Sayısı	
Arabacı 1
Bahçıvan 8
Bakkal 9

Bakkal	çırağı 1
Kireçci 3
Mataracı 1
Nalbant 3
Neccar 1
Samancı 9
Yağcı 1
Toplam 37

1837-1852 yılları arasında BağCılar

Yahudburgaz, yani 
Bağcılar Köyü’nde 
yaşayanlar “kireççilik, 
mataracılık, nalbantlık, 
neccarlık ve samancılık” 
gibi mesleklerle meşgul 
oluyorlardı.
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Köyde bulunan 
kıptilerin kaydı

Köyde 3 bekar 
hizmetkar bulunuyordu.

1837 yılında 
köyde Tırnova, Üsküp, 

Akçakaranlık ve Ergiri’den 
gelen 10 yabancı 

bulunuyordu.
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1837 yılı kayıtlarına göre 
Yahudburgaz Köyü’nde 
yaşayan reayanın listesi.
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Tablo: 1837’de Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyünde bulunan reaya

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Todori	v.	Yani Sarı	bıyıklı Bahçıvan Yahudburgaz 32 A

2 Oğlu	Yanko 8

3 Diğer	oğlu	Yuvan 4

4 Lokori	v.	Yorgi Sarı	bıyıklı Yahudburgaz 28 A

5 Hristo	v.	Viçeri Yetim Yahudburgaz 10 N

6 Mihal	v.	Zehadi Şâbb-ı	emred Bakkal	çırağı Yahudburgaz 16 T

7
Karındaşı	Yani	v.	

Zehadi
Yahudburgaz 12 N

8 Miço	v.	Taşnaş Sarı	bıyıklı Bahçıvan Yahudburgaz 29 A

9 Oğlu	Yorgi 5

10 Anaştaş	v.	Hamşo Sarı	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 46 A

11 Oğlu	Mihal	 Sarı	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 22 A

12 Diğer	oğlu	Dimitri Şâbb-ı	emred 16 T

13 Yorgi	v.	Kosti Sarı	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 40 A

14 Oğlu	Aleksi Ter	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 22 T

15 Diğer	oğlu	Yorgi Şâbb-ı	emred 16 T

16 Diğer	oğlu	Yani	 13 N

17 Diğer	oğlu	Apostol 8

18 Angeli	v.	Yani Kara	bıyıklı Yağcı Yahudburgaz 42 A

19 Yorgi	v.	Yani Sarı	bıyıklı Bakkal Yahudburgaz 49 A

20 Oğlu	Vasil 12 N

21 Nikola	v.	Yuvan Sarı	bıyıklı Samancı Yahudburgaz 42 A

22 Oğlu	Metro Şâbb-ı	emred 16 T

23 Diğer	oğlu	Dişa 4

24 Valko	v.	Pino Ak	sakallı Mataracı Yahudburgaz 97 T

25 Nikola	v.	Yani Sarı	bıyıklı Bahçıvan Yahudburgaz 45 T

26 Oğlu	Dimitri Şâbb-ı	emred 16 T

27 Dimo	v.	Yani Sarı	bıyıklı Arabacı Yahudburgaz 59 A

28 Oğlu	Yorgi Az	bıyıklı 24 T

29 Anesti	v.	Şimo Nalbant Yahudburgaz 26 T

30 Yorgi	v.	Tarandafil Yetim Yahudburgaz 6

31 Yorgi	v.	Aleksandri Kır	bıyıklı Bakkal Yahudburgaz 45 A

32 Oğlu	Yani Şâbb-ı	emred 19 T

33 Diğer	oğlu	Kostandi 12 N

34 Diğer	oğlu	Dimitri 7
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Tablo: 1837’de Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyünde bulunan Kıptiler

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Namokli	v.	Anaştaş Kır	sakallı Samancı Yahudburgaz 84 -

2 Tarandafil Kumral	bıyıklı Samancı 39 -

3 Diğer	oğlu	Foti 44 -

4 Diğer	oğlu	Anaştaş 11 -

5 Toguduş	v.	Yorgi Ter	bıyıklı Yahudburgaz 21 -

6 Yani	v.	Andon Kara	bıyıklı 44 -

7 Oğlu	Hristo Şâbb-ı	emred 16 -

8 Diğer	oğlu	Andon 10 -

9 Diğer	oğlu	Vasil 6 -

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

35 Diğer	oğlu	Nikola 5

36 Yani	v.	Dimitri Sarı	bıyıklı Bakkal Yahudburgaz 52 A

37 Velo	v.	Ostoban Sarı	bıyıklı Yahudburgaz 49 T

38 Dimitri	v.	Yorgi Ter	bıyıklı Nalbant Yahudburgaz 24 A

39 Yorgi	v.	Dimitri	 Kara	bıyıklı Bakkal
Yahudbur-
gaz	(1252’de	
ölmüş)

31 A

40 Vasil	v.	Dimitri Sarı	bıyıklı Neccar Yahudburgaz 49 A

41 Oğlu	Foti 4

42 Diğer	oğlu	Yorgi 1

43 	Zazo	v.	Yani
Şâbb-ı	emred	
Yetim

Yahudburgaz 14 N

44 Zişo	v.	Yorgi Bakkal Yahudburgaz 36 A

45 Karındaşı	Kosta 12 N

46 İstavri	v.	Manko Sarı	bıyıklı Yahudburgaz 36 T

47 Oğlu	Nikola 10 N

48 Diğer	oğlu	Panayot 6

49 Yani	v.	Yorgi Kumral	bıyıklı Bakkal Yenişehirli 35 A

50 Yorgi	v.	Yani Kumral	bıyıklı Bakkal Yenişehirli 32 A

51 Mani	v.	Dimitri Sarı	bıyıklı Bakkal 52 A

52 Betri	v.	Borsi Kara	bıyıklı Nalbant 54 A

53 Oğlu	Nikoli 14 T

54 Dadon	v.	Marko Sarı	bıyıklı 50 T

55 Ostoban	v.	Yorgi Ter	bıyıklı 25 T

56 Dimitri	v.	Yorgi Ter	bıyıklı 25 T
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Tablo: 1837’de Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyünde bulunan bekâr hizmetkârlar

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Dimitri	v.	Anaştaş	 Ter	bıyıklı Kireçci Ergirili 23 A

2 Hristo	v.	Manço Şâbb-ı	emred Kireçci Ergirili 18 A

3 Petro	v.	Dimitri Şâbb-ı	emred Bakkal Ergirili 18 A

Tablo: 1837’de Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyünde bulunan yabancılar

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Dimitri	v.	Anastas Orta	 Ter	bıyıklı Kireçci Ergirili 23 A

2 Yuvan	v.	İlba Uzun	 Ter	bıyıklı Tırnovalı 25 T

3 Yebu	v.	Osi Uzun	 Ter	bıyıklı Tırnovalı 25 T

4 Apostol	v.	İlba Kısa	 Sarı	bıyıklı Üsküplü 30 T

5 Ostoban	v.	Hristo Uzun	 Kır	bıyıklı Üsküplü 45 T

6 Dayko	v.	Mark Kısa	
Ter	bıyıklı,	
köse

Tırnovalı 25 T

7 Bezi	v.	Naço Orta	 Sarı	bıyıklı
Akçakaran-
lıklı

25 T

8 Lonos	v.	Vasil Orta	 Şâbb-ı	emred 20 T

9 Tanaş	v.	Talot Uzun	 Sarı	bıyıklı 45 A

10 	Simon	v.	Nikola Uzun	 Ablak 16 T

Tablo: 1837’de Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos köyünde bulunan bekâr yanaşmalar

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Yani	v.	Hristo Kumral	bıyıklı Bahçıvan 22 A

2
Ortağı,	Foto	v.	
Metro

Sarı	bıyıklı Bahçıvan 45 A

3 Oğlu	Andon Ter	bıyıklı 20 T

4 Tanaş	v.	Yorgi Kumral	bıyıklı Kırkkiliseli 24 T

5 Yuvan	v.	Tarayko Şâbb-ı	emred 18 T

6 Taso	v.	Metro Koca	bıyıklı 50 T

7 Marko	v.	İlya Şâbb-ı	emred Kıvazotlu? 18 T

8
İstantiko	v.	Tran-

dafil	
Kumral	bıyıklı

Köstendilli
1252’de	ay-
rılmıştır

30 T

9 Yorgi	v.	Niko Ter	bıyıklı
Köstendilli
1252’de	ay-
rılmıştır

25 T

10 Metto	v.	Yuvan Ter	bıyıklı Tırnovalı 20 T
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Tablo: 1837’de Küçükçekmece nahiyesine bağlı Yahudi Bergos Köyü Bahçesi reaya

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Yani	v.	Hristo Orta	 Kumral	bıyıklı Bahçıvan Bremenli? 22 A

2
Ortağı	Foto	v.	Met-

ro
Orta	 Sarı	bıyıklı Bahçıvan 1254’te	ayrılmıştır 45 A

3 Oğlu	Andon Bremenli? 20 T

4 Tanaş	v.	Yorgi Orta	 Köse 1254’te	ayrılmıştır 34 T

5 Asyas	v.	Yuvan Orta	 Ter	bıyıklı Bahçıvan 1254’te	ayrılmıştır 20 T

6 Aleksi	v.	Ostoban Orta	 Ter	bıyıklı Kırkiliseli 25 T

7 Petro	v.	Ponço Orta	 Sarı	bıyıklı Seherköy 25 T

8
Üvey	oğlu,….	v.	

Kosto
Ablak 1254’te	ayrılmıştır 18 T

9 Metro	v.	Petri Uzun	 Kara	bıyıklı 35 T

10 Buşko	v.	Çalasko Orta	 Kara	bıyıklı 40 T

11 Malço	v.	Monço Orta	 Şâbb-ı	emred 20 T

12 Dimo	v.	Holo Uzun	 Şâbb-ı	emred 18 T

13 Mişo	v.	Asto? Uzun	 Ablak 18 T

14 Petro	v.	Haço Uzun	 Kumral	bıyıklı 40 T

15 Kösö	v.	Emla Uzun	 Sarı	bıyıklı 35 T

üzere üç şekilde kaydedilmiştir. Farklı defter-
lerde bulunan “reaya”, “bekâr hizmetkârlar”, 
“yabancılar” ve “Yahudburgaz Bahçesi” rea-
yasına ait kayıtlar birleştirilmek suretiyle o yıl 
ödenecek cizye miktarı çıkarılmıştır.

Buna göre, kayıtları ayrı ayrı tutulan grup-
larla birlikte köyde gayrimüslim olarak 83 
hane sahibi gözükmektedir. Bunlardan, âlâ 
(iyi) olarak belirtilenlerin sayısı 29, evsat (orta) 
olarak kaydedilenlerin sayısı 40 ve ednâ (dü-
şük) olarak kaydedilenlerin sayısı 8’dir. Bundan 
da, köyde yaşayanların ekonomik durumunun 
vasatın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Kayıtlara göre, 1837 yılında Yahudburgaz’da 
âlâ (iyi) olanlardan 1.740, evsat (orta) olanlar-
dan 1.200, ednâ (düşük) olarak kaydedilenler-
dense 120 kuruş olmak üzere toplam 3.060 
kuruş Cizye vergisi alınmıştır.

hariçten Gelenler-doğanlar-ölenler 
1845 yılına ait 3914 Numaralı Nüfus Def-

terinde bulunan bir kayıttan, köye dışarıdan 
(İstanbul’dan) mesleği kahvecilik olan 20 ya-
şında orta boylu ter bıyıklı, Kırik v. Maroros 
isimli bir kişinin geldiği anlaşılmaktadır.164

Küçükçekmece kazasında bulunan yer-
li Rum ve Kıptilerden doğan, ölen ve gelip 
gidenlerin kaydedildiği 1851 tarihli defter-
lerden Yahudburgaz köyünde o tarihte Rum-
lardan iki kişinin doğup, altı kişinin öldüğü; 
Kıptilerdense iki kişinin öldüğü anlaşılmak-
tadır. Bir başka defterde de 1852 yılında üç 
kişinin öldüğü kaydedilmiştir. 

1851 ve 52 yıllarında Yahudburgaz Kö-
yünde doğan ve ölenler şunlardır:

1851 yılında yahudburgaz’da 
doğanlar (rum reaya)
1. Sarto v. Vasil, Hane 4, doğumu: 16 Ni-

san 1266

2. Yanko v. Rado, Hane 5, doğumu: 16 
Kanunusani 1266.

1851 yılında yahudburgaz’da ölenler 
(rum reaya)
1. Rençber?, orta boylu kır bıyıklı, Angeli 

v. Yani, yaş 50, ölümü: 16 Nisan 1266.

2. Mataracı?, orta boylu kırca bıyıklı, Niko-
li Yorgi v. Yani, yaş 58, ölümü: 8 Nisan 1266.

1845 yılında köye 
İstanbul’dan mesleği 
kahvecilik olan 20 
yaşında, orta boylu, ter 
bıyıklı, Kırik v. Maroros 
isimli bir kişi gelmişti.
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3. Bakkal, orta boylu kumral bıyıklı, Tali v. 
Yorgi, yaş 40, ölümü: 21 Şubat 1266.

4. Bakkal, orta boylu kumral bıyıklı, Yorgi 
v. Tali, yaş 36, ölümü: 28 Nisan 1266.

5. Fundacı, orta boylu kır bıyıklı, Esterbo 
v. Yuvan, yaş 75, ölümü: 18 Nisan 1266.

6. Üvey oğlu ablak, Zahiri v. Trandafil, yaş 
10, ölümü: 29 Şubat 1266.165

1851 yılında yahudburgaz’da ölenler 
(Kıpti)
1. Samancı, orta boylu kır bıyıklı, Carik 

oğlu Nebako v. Andon, yaş 52, ölümü: 16 
Nisan 1266.

2. Oğlu, samancı, orta boylu ter bıyıklı, 
Hano v. Nebako, yaş 30, ölümü: 18 Kanunu-
evvel 1266.166

1852 yılında yahudburgaz’da ölenler 
(rum reaya) 
1- Bakkal, uzunca boylu kumral bıyıklı, 

Yani v. Şişman Yorgi, yaş 25, ölümü: 14 Şu-
bat 1267.

2- Rençber, orta boylu ter bıyıklı, Dimitri 
v. Anastas, yaş 22, ölümü 17 Mart 1268.

3- Orta boylu kumral bıyıklı, Dimitri v. Ni-
kola, yaş 23, ölümü: 24 Kanunusani 1267.167

Doğum ve ölüm kayıtları dışında, Yahud-
burgaz köyünde emlak, arazi ve hayvanı 
olup müceddeden (yeniden) hane açılan bir 
kişi daha deftere kaydedilmiştir. Orta boylu, 
kumral bıyıklı olarak tasvir edilen, mesleği 
rençberlik olan, Yuvan v. Armi isimli bu şahıs 
30 yaşındadır.168

1851 yılında 
Yahudburgaz’da ölen Rum 

reayanın listesi

1852 yılında 
Yahudburgaz’da ölen Rum 

reayanın listesi

1851 yılında 
Yahudburgaz’da ölen 

Kıpti’lerin listesi
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1837-52 yılları araSıNda 
ayapa Köyü
1837 yılına ait kayıtlarda Edirne vilayeti, 

Silivri sancağı, Küçükçekmece kazasına bağ-
lı olan Ayapa köyünde 50 reayanın bulundu-
ğu görülmektedir. Diğer kayıtlarda olduğu 
gibi kişilerin isimleriyle birlikte babalarının 
adı, boy ve bıyık-sakal özellikleri, meslekleri, 
nereli oldukları, yaşları ve ortalama gelir du-
rumları da kaydedilmiştir. 

Yorgi, Nikola, Andon, Yanko, Todori, 
Manol, Dimitri en fazla kullanılan isimlerdir. 
Kullanılan diğer isimler Vayko, Vasil, Toma, 

Tanaş, Raco, Pezo, Peradometer, Nevale, 
Mihal, Manko, Lamyo, Lagori, Kostandi, 
Kosdi, Kirbako, Kasdi, İstavri, İstanko, İmon, 
Hermet, Foti, Aleksi, Angeli, Antaş, Ayanki-
los, Banko ve Bimandi’dir.

Köyde çocuklar dışındakilerin boy ve fi-
ziksel özellikleri belirtilmiş olup bir kişi hariç 
hepsi orta boylu olarak kaydedilmiştir. Köy-
de mesleği belirtilen 10 kişiden 6’sı “bağcı”, 
diğerleri ise “bahçıvan”, “rençber”, “du-
hancı” ve “neccar”dır.

Ayapa köyünün 1837 yılına ait bilgileri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo: 1837 yılı Ayapa Köyü reaya169

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

1 Ayankilos	v.	Dimitri Uzun	boylu Kara	sakallı 40

2 Todori	v.	Andon Orta	boylu Sarı	bıyıklı Bağcı 29 A

3 Nikola	v.	Yorgi Orta	boylu Kara	bıyıklı Bahçıvan 49 T

4 Oğlu	Mihal 15 A

5 Lamyo	v.	Hermet Orta	boylu Kır	bıyıklı Bağcı 59 T

6 Yorgi	v.	Todori Orta	boylu Kır	bıyıklı Bağcı 64 T

7 Nikola	v.	Kırbano Orta	boylu Kır	bıyıklı 59 A

8 Vayko	v.	Dimitri Orta	boylu Sarı	bıyıklı Bağcı 44 A

9 Oğlu	Banko 10 T

10 Diğer	oğlu	Andon 5 N

11 Diğer	oğlu	Hristo 4

12 Andon	v.	İsnamo Orta	boylu Kara	bıyıklı Bağcı 64

13
Oğlu	Şâbb-ı	emred	
Kostandi,	yaş	19

19 T

14 Diğer	oğlu	Yanko 15 T

15 Lagori	v.	Mihal Orta	boylu Ter	bıyıklı 22 T

16 Karındaşı	Kasti Şâbb-ı	emred 19 A

17 Diğer	karındaşı	Nikola Şâbb-ı	emred 17 A

18 Diğer	karındaşı	Manol 14 T

19 Diğer	karındaşı	İstavri 11 T

20
Nikola	v.	İstanko,	
(nam-ı	diğer	Niko)	

Orta	boylu Kır	bıyıklı Bağcı Tırnovalı 64 N

21 Oğlu	Anesti Ter	bıyıklı 24 T

22 Diğer	oğlu	Foti	 Ter	bıyıklı 22 T

23 Yorgi	v.	Manko Orta	boylu Ter	bıyıklı 20 T

24
Manol	v.	Yorgi	

(1254’te	vefat	etmiş)
Orta	boylu Sarı	bıyıklı Rençber 29 A
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1837 yılı kayıtlarına göre 
Ayapa Köyü’nde yaşayan 
reayanın listesi.
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No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye

25
Karındaşı	Bimandi	

v.	Yorgi
12 N

26
Akrabası	Bimandi	

v.	Dimitri
Orta	boylu Şâbb-ı	emred 16 T

27 Lamyo	v.	Tanaş Orta	boylu Ter	bıyıklı 20 T

28 Yanko	v.	Yorgi Orta	boylu Kır	bıyıklı 45 A

29 Yanko	v.	Antaş Orta	boylu Kır	bıyıklı 59 A

30 Nikola	v.	Yorgi Orta	boylu Sarı	bıyıklı Duhancı 40 A

31 Kostandi	v.	Çark Orta	boylu Sarı	bıyıklı Neccar 30 T

32 Oğlu	Yanko 3

33 Hristo	v.	Manol Orta	boylu Kumral	bıyıklı 40 A

34 Oğlu	Kirbako 14 N

35 Nevale	v.	Raço Orta	boylu Ter	bıyıklı Samakolu 20 T

36 Yorgi	v.	Angeli Orta	boylu Sarı	bıyıklı Istrancalı 40 T

37 Oğlu	İstavri 19 T

38 Diğer	oğlu	Toma 15 T

39 Diğer	oğlu	Vasil 10 N

40 Diğer	oğlu	Anesti 7

41 Diğer	oğlu	Kasti 5

42
Diğer	oğlu	Peredo-

meter
2

43 Manol	v.	Aleksi Orta	boylu Sarı	bıyıklı Selanikli 40 T

44
Akrabası	Tanaş	v.	

Anaştaş
Uzun	boylu Sarı	bıyıklı Selanikli 25 T

45 Dim	v.	Anaştaş Orta	boylu Sarı	bıyıklı Selanikli 22 T

46 Andon	v.	Kosdi	 1

47 Nikola	v.	Kosdi 1

48 Pezo	v.	Andon Orta	boylu Kumral	bıyıklı 30 T

49 Yorgi	v.	İmon Orta	boylu Kır	bıyıklı 50 T

50
Üvey	oğlu	Todori	v.	

Nikola
12 N

ayapa Köyünün Müslüman halkı
1838 yılı kayıtlarına göre, köyde Müslü-

manların da bulunduğu anlaşılmaktadır. 19 
erkek olarak kaydedilen Müslümanlar üç grup 
halinde kategorize edilmiştir. Her grubun bir 
sorumlusu olup, bunlar “taife başı” olarak 
belirtilmiştir. Yaşları 20 ile 40 arasında deği-
şen bu Müslüman grup başta Elbasan olmak 
üzere Astrava, Coca ve Berat’dan gelmiştir. 

Şahıslar baba isimleriyle birlikte kaydedil-
miştir. Boy ve bıyık-sakal özellikleri, nereden 

geldikleri ve yaşları da belirtilmiştir.

En çok kullanılan isimler Hasan, Süley-
man, İsmail ve Ali’dir. Ahmed, Cafer, İbra-
him, Feyzullah, Mehmed, Osman, Selim, 
Davud, Emin, Fazlı, Hüseyin, İslam, Musa, 
Ömer, Tahir ve Veli kaydedilen diğer isimler-
dir. Kişilerin meslek bilgileri ile ne iş yaptık-
ları yazılmamıştır.

1838 yılında Ayapa köyünde bulunan 
Müslümanlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tablo-
da gösterilmiştir:
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Tablo: 1837 yılı Ayapa Köyü’nde bulunan yabancı Müslüman ahali170

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	

1 Mehmed	b.	Hasan Orta	boylu Kumral	bıyıklı Taife	başı 	Elbasanlı

2 Musa	b.	Süleyman Kısa	boylu Kumral	bıyıklı Elbasanlı 40

3 Feyzullah	b.	Ali Orta	boylu Kumral	bıyıklı Elbasanlı 35

4 Selim	b.	Süleyman Kısa	boylu Ter	bıyıklı Elbasanlı 40

5 Tahir	b.	…..,	 Orta	boylu Ter	bıyıklı Astravalı 30

6 İslam	b.	Osman Orta	boylu Köse Astravalı 30

7 İbrahim	b.	Selim Orta	boylu Kumral	bıyıklı Taife	başı Elbasanlı 25

8 Süleyman	b.	İsmail Kısa	boylu Kumral	bıyıklı Elbasanlı 28

9 Fazlı	b.	Davud Orta	boylu Ter	bıyıklı Elbasanlı 35

10 Mehmed	b.	Veli Kısa	boylu Kumral	bıyıklı Elbasanlı 25

11 Hasan	b.	Feyzullah Kısa	boylu Ter	bıyıklı Elbasanlı 40

12 Süleyman	b.	İsmail Orta	boylu Şâbb-ı	emred Elbasanlı 25

13 İsmail	b.	Ahmed Uzun	boylu Ter	bıyıklı Elbasanlı 28

14 Osman	b.	Hasan Orta	boylu Kumral	bıyıklı Elbasanlı 28

15 Cafer	b.	Hasan Uzun	boylu Kumral	bıyıklı Taife	başı Astravalı 32

16 Ömer	b.	Emin Orta	boylu Kara	bıyıklı Astravalı 25

17 Ali	b.	Cafer Uzun	boylu Sarı	bıyıklı Corcalı 35

18 Ahmed	b.	İbrahim Orta	boylu Sarı	bıyıklı Beratlı 32

19 Hüseyin	b.	Ali Orta	boylu Sarı	bıyıklı Astravalı 30

1838 yılında Ayapa’da 
yaşayan Yabancı 
Müslüman ahalinin listesi. 
Orijinal kayıtlarda 15 
numara kayıt sehven 
iki defa kullanılmış. 
Toplamda 19 kayıt 
olmasına rağmen son 
kayıt 18’de bitiyor.

Ayapalı Müslümanların 
en çok kullandığı isimler, 
Hasan, Süleyman, İsmail 
ve Ali idi.
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1845 yılı kayıtlarında ise Ayapa köyünde 
7 müslimin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bun-
lar deftere “Ayapa Köyünde Bulunan Müs-
lüman Bekârlar” şeklinde kaydedilmişlerdir. 
İsimlerinin yanı sıra babalarının adları, fiziki 
özellikleri, meslekleri, nereden geldikleri ve 
yaşları da belirtilmiştir. 35 yaşındaki İbrahim 
b. Selim ile ortağı 40 yaşındaki Ali b. Ahmed 
“bağcı” olarak kaydedilirken, Tahir b. Ha-
san, Hüseyin b. Aluş, Süleyman b. İbrahim 
ve Yakub b. İbrahim “bağcı yanaşması”, Hü-
seyin b. Mustafa da “bağ korucusu” olarak 

çalışmaktadırlar. Bağ korucusu H. 1255 yılın-
da askeriyeden mahreç olup, Köstendil’den, 
diğerleri ise Elbasan’dan gelmişlerdir.

37 yılında ayapa’nın Vergi durumu 
1837 tarihli ve 3908 numaralı nüfus def-

terinde Ayapa’da ikamet eden reayanın ve-
receği Cizye vergisi ednâ (düşük) evsat (orta) 
ve âlâ (iyi) olmak üzere üç şekilde kaydedil-
miştir. Buna göre, köyde gayrimüslim olarak 
42 hane sahibi bulunmaktadır. Bunlardan, 
âlâ (iyi) olarak belirtilenlerin sayısı 11, evsat 
(orta) olarak kaydedilenlerinki 25, ednâ (dü-
şük) olarak kaydedilenlerinki ise 6’dır. Bu da, 
köyde yaşayanların ekonomik durumunun 
vasat düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Bu kayıtlardan, 1837 yılında Ayapalıların, 
âlâ (iyi) olanlardan 660, evsatlardan (orta) 
750, ednâ (düşük) ise 90 kuruş olmak üzere 
toplam 1.500 kuruş Cizye vergisi ödedikleri 
anlaşılmaktadır.

 
hariçten Gelenler-doğanlar-ölenler 
Küçükçekmece kazasında bulunan yer-

li Rum ve Kıptilerden doğan, ölen ve gelip 
gidenlerin kaydedildiği 1851 tarihli defter-
lerden o yıl Ayapa köyünde Rumlardan bir 
kişinin doğup, 10 kişinin öldüğü anlaşılmak-
tadır. Bir başka deftere göre 1852 yılında da 
üç kişi doğup iki kiş ölmüştür. 1851 ve 52 
yıllarında Ayapa Köyünde doğan ve ölenle-
rin listesi şöyledir:

Tablo: 1854’te Ayapa Köyü’nde bulunan Müslüman bekârlar171

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	

1 İbrahim	b.	Selim Orta	boylu Kumral	bıyıklı Bağcı Elbasan 35

2
Ortağı,	Ali	b.	Ah-

med
Uzunca	
boylu

Sarı	bıyıklı Bağcı Elbasan 40

3 Tahir	b.	Hasan Orta	boylu Sarı	bıyıklı Banaşma 28

4 Hüseyin	b.	Aluş
Uzunca	
boylu

Ter	bıyıklı Banaşma 18

5
Süleyman	b.	İbra-

him
Kısa	boylu Sarı	bıyıklı Bağcı	yanaşması Elbasan 50

6 Yakub	b.	İbrahim Orta	boylu Sarı	bıyıklı Bağcı	yanaşması Elbasan 45

7 Hüseyin	b.	Mustafa	 Uzun	boylu Sarı	bıyıklı Bağ	korucusu

Köstendil’den	
gelmiştir.	1255	

yılında	askeriyeden	
muhreçtir.

28

1854 yılında Ayapa 
Köyü’nde bulunan 7 

Müslüman kaydı

Kirazlı’daki reaya 
1837 yılında cizye vergisi 

olarak 1.500 kuruş 
ödemişti.
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1851 yılında ayapa’da doğanlar 
(rum reaya)
1. Mihal v. Kifor, hane no:17, doğum tari-

hi: 16 Nisan 1266172

1851 yılında ayapa’da ölenler 
(rum reaya)
1. Nikolaki, yaş 7, ölüm tarihi: 14 Nisan 

1266

2. Korucu, orta boylu kumral bıyıklı, Ma-
nol v. Yorgi, yaş 30, ölüm tarihi: 14 Mart 1266

3. Babalığı, orta boylu kır bıyıklı, Nikola 
v. Yuvan, yaş 71, Hane No: 8, ölüm tarihi: 16 
Mart 1266

4. Oğlunun hizmetkârı, orta boylu sarı 
bıyıklı, Yuvan v. Mihal, yaş 29, hane no: 12, 
ölüm tarihi: 18 Şubat 1266

5. Bağcı, uzunca boylu kumral bıyıklı, 
Rayko v. Dimitri, yaş 50, hane no: 20, ölüm 
tarihi: 16 Nisan 1266

6. İlan v. Anesti, yaş 12, hane no: 21, 
ölüm tarihi: Kânunusani 1266

7. Rençber, orta boylu kumral bıyıklı, 
Anto v. Nikola, yaş 35, hane no: 25, ölüm 
tarihi: 16 Kânunusani 1266

8. Oğlu Yorgi, yaş 6, ölüm tarihi: 18 Nisan 
1266

9. Diğeri Niyako, ölüm tarihi: 16 Nisan 
1266

10. Diğeri Niko, ölüm tarihi: 16 
Kânunusani 1266.173

1852 yılında ayapa’da doğanlar 
(rum reaya)
1. Panayot v. Mihal, (3 aylık)

2. Yanko v. Marbor

3. İstirati v. Tabo174

 
1852 yılında ayapa’da ölenler 
(rum reaya) 
1. Dülger, uzunca boylu kumral bıyıklı Fis-

ton v. Andon, yaş 30, ölümü: 16 Şubat 1267

2. Orta boylu kumral bıyıklı, İstavri v. Hris-
to, yaş 25, ölümü: 19 Kanunusani 1267.175

1852 yılında Ayapa’da 
doğan ve ölen Rum 
reayanın kayıtları

1851 yılında Ayapa’da 
doğan ve ölen Rum 
reayanın kayıtları
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nüFus Kayıtlarına Göre 
XıX. yüzyılda BağCılar’daKi ÇiFtliKler 

Osmanlı Devleti’nde, çift öküzle sürü-
lebilecek büyüklükteki arazilere “çiftlik” 
denilirdi. Önceleri küçük çiftçi ailelerine 
yetebilecek büyüklükte toprak birimi için 
kullanılırken, daha sonraları büyük zirai iş-
letmeleri ifade eden bir mahiyet kazanan 
çiftlikler has, zeamet, timar veya mülk yo-
luyla verilirdi. Bu durumda, başta saray halkı 
olmak üzere, üst düzey devlet adamları ve 
maddi açıdan zengin kimseler çiftlik sahibi 
olabilirlerdi. Bunların bazısı ortaklık yoluyla 
işletilirken bir kısmı da müs’tecirler (kiracı-
lar) tarafından işletilirdi. Çiftliklerin bir kısmı 
daha sonra çiftlik köyler halini almıştır. 

Bağcılar bölgesindeki çiftlikler de bu bağ-
lamda değerlendirilebilir. Elimizde bulunan 
1831, 1832, 37, 38 ve 45 tarihli nüfus defter-
leri ile Evkaf Haremeyn Muhasebesi defterle-
rine göre, Bağcılar sınırları dâhilinde Yahudi 
Bergos, Kaşıkçı, Ayapa Köyü, Papasköy, Kü-
çükhalkalı ve Kalfaköy Çiftliği olmak üzere altı 
çiftlik kaydı bulunmaktadır. Bu çiftliklerin XIX. 
yüzyıl ortalarındaki durumu nüfus defterleri-

nin verileri doğrultusunda ele alınmıştır. 

Bağcılar ve çevresi hem hayvancılık, hem 
de zirai faaliyetlerle tarım için elverişli bir 
alana sahipti. Bundan dolayıdır ki, bölgede 
köylerin yanısıra irili ufaklı çiftlikler de bu-
lunmaktaydı. Bağcılar sınırları dâhilinde yer 
alan bu çiftliklerin gerek bölgeye, gerekse 
de yakın çevreye ekonomik ve sosyal açıdan 
ciddi katkılar sağladığı açıktır. Bağcılar böl-
gesindeki çiftliklerin XIX. yüzyıl ortalarında-
ki sosyo-ekonomik yapısını ortaya çıkarmak 
için yapılan bu çalışmanın temel kaynağını 
Başbakanlık Osmanlı arşivinde bulunan, 
farklı tarihlerde tutulmuş (1831, 32, 37, 38, 
45) nüfus defterleri teşkil etmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde başlangıçtan XVII. 
yüzyıla kadar, vergi ve asker toplamak gibi 
amaçlarla ve belirli periyotlarla tahrir de-
nilen bir sayım sistemi uygulanmıştır.176 
Buradan da anlaşılacağı üzere, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda nüfus sayımı uzun süre, 
toprak yazımı münasebetiyle yapılmıştır. 
XVII. yüzyılda ise nüfus sayımı yapıldığına 
dair herhangi bir kayda rastlanmadığı araş-
tırmacılar tarafından söylenilmektedir.177 

 XIX. yüzyıla gelindiğinde nüfus sayımı ko-
nusunda birçok girişimlerde bulunulmuş ve 
bazen kısmi, bazen de genel nüfus sayımları 
yapılmıştır. Bu dönemde yapılan sayımların 
en önemli özelliği, öncekiler gibi toprak veya 
mülk yazımı amacıyla değil, doğrudan nüfu-
sun tespiti maksadıyla yapılmış olmasıdır.178 

Sultan II. Mahmud döneminde ilk nüfus 
sayımı teşebbüsü Yeniçeri Ocağı’nın kaldı-
rılışı ile Rusya’ya karşı harbe girişilen yıllar 
arasında (1826-28) olmuştur. Ancak, genel 
bir nüfus sayımı için bir tür tecrübe olan bu 
sayım savaş dolayısıyla sonuçlandırılamamış-
tır.179 Yani Osmanlı-Rus Savaşı sayımın tüm 
ülkede yapılmasına engel olmuş ve sadece 
İstanbul’da uygulanabilmiştir.

14 Eylül 1829’da Osmanlı ve Rus İmpa-
ratorlukları arasında imzalanan ve 1828-29 
Osmanlı-Rus Savaşı’nı sona erdiren Edirne 
Antlaşması’ndan180 sonra nüfus sayımı ko-
nusu tekrar gündeme gelmiş ve yapılan ha-

Bağcılar civarında 
özellikle tavuk çiftlikleri 

nam salmıştı. Bunlardan 
birine ait 1969 tarihli 

fotoğraf üstte görünüyor.

[Bu	bölüm,	Kütahya	
Dumlupınar	

Üniversitesi	Tarih	
Bölümü’nden	Doç.	
Dr.	Öğr.	Arif	Kolay	
tarafından	kaleme	

alınmıştır.]
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zırlıkların ardından, padişah tarafından ko-
nuyla ilgili bir irade çıkarılmıştır. Bu iradeyle, 
Osmanlı Devleti dâhilindeki eyalet, vilayet, 
kaza, kasaba ve köylerde oturan küçük-bü-
yük, İslâm- reaya tüm erkek nüfusunun kayda 
geçirilmesi istenmiştir. Çıkarılan bu irade ile, 
1831 yılında, başta Rumeli olmak üzere pek 
çok eyalette nüfus sayımları yapılmıştır.181 

Bu sayımlarda, yeni doğmuş çocuktan yüz 
yaşına kadar olan Müslüman ve gayrimüslim 
erkek nüfusu tesbite çalışılmıştır. Buradaki 
amaç, ülkedeki vergi mükellefleri ile askerliğe 
elverişli kişilerin tespit edilmesiydi. Sayımlarda 
Müslüman ve gayrimüslim nüfus ayrı defterle-
re kaydedilmiştir. Defterlerde, kaydedilenlerin 
yerli mi, yabancı mı oldukları da gösterilmiştir. 
Bunların isim, şöhret ve fiziksel özellikleri kay-
da geçirilirken, on dört yaşından kırk yaşına 
kadar olup askerliğe elverişli bulunan kişiler 
için ayrıca “mim” işareti konulmuştur.182

İstanbul’la ilgili nüfus defteri kayıtlarının, 
taşradakilere kıyasla daha düzenli olduğu 
görülmektedir. Medrese talebeleri, değir-
menciler, fırıncılar, han ve kapanlarda çalışan-
lar ile diğer zenaat ve esnaf grupları için ayrı 
defterler tutulmuştur. Boy, bıyık, sakal ve ten 
rengi, yaş ve babasına göre vasıflandırılan ki-
şiler, adeta resmedilmiştir. İstanbul, dışarıdan 
göç alan bir şehir olduğundan, hangi talebe-
nin veya meslek erbabının nereden geldiği 
de “Kırkkiliseli”,183 “Sofyalı”,184 “Elbasan’dan 
gelmiştir”185 vb. şeklinde belirtilmiştir.186

Sayımlardaki amaç vergi mükellefleri ile 
askerliğe elverişli olmayanların tespiti olun-
ca, Müslüman nüfus kayıtlara genel itibariyle 
“matluba muvafık” yani “isteğe uygun” ve 
“matluba gayr-i muvafık” yani “isteğe uygun 
değil” şeklinde geçirilmiştir. Ayrıca uygun ol-
mayan kişiler için alil, yaşlı, küçük, sakat gibi 
tanımlamaların yapıldığı da olmuştur. Kimi 

bölgelerde de Müslümanlar için yaş sınıflan-
dırması yapılarak bir yaşından on altı yaşına 
kadar olanlar, on altı yaşından kırk yaşına ka-
dar olanlar ve kırk yaş üzerindekiler diye üç 
kategori halinde ayırma, yoluna gidilmiştir. 
Reaya (Gayrimüslimler) da “cizyeye müsta-
hak olan” ve “cizyeye müstahak olmayan” 
şeklinde ikiye ayrılmak suretiyle sayılmışlar-
dır. Cizyeye müstahak olanlar da ödeyecek-
leri cizye oranına göre “zengin, orta halli ve 
fakir” kesimler için farklı olmak üzere “a’la, 
evsat, edna”, yani “yüksek, orta, düşük” 
ifadeleriyle işaretlenmiş ve bu ibareler, def-
terlerde kısaltma işaretleriyle gösterilmiş-
tir. Müstahak olmayan kişiler içinse “ihtiyar, 
amel-mande” gibi tabirler kullanılmıştır.187 

Gayrimüslimlerle ilgili defterlerde, kay-
dedilenlerin cizye vermekle yükümlü olup 
olmadığı ve ne kadar cizye verdiğiyle ilgili 
bilgiler de görülebilmektedir. Cizye vergisi-
ni yüksek seviyeden ödeyen isimlerin üzeri-
ne “a’lâ” kelimesinin kısaltması olan “ayın” 
harfi, orta seviyeden ödeyenlerin isimlerinin 
üzerine “evsat” kelimesinin kısaltması olan 
“tı” harfi ve düşük seviyeden ödeyen isimle-
rin üzerine de “edna” kelimesinin kısaltması 
olan “nun” harfi konulmuştur.188 

Cizye ödemeleri piyasadaki gümüş 
ve altın para üzerinden yapılmakta olup, 
nâdiren tedavüldeki bakır para ile yapıldığı 
da olmuştur. Osmanlı gümüş parasına göre 
1691’den 1834’e kadar olan cizye miktarları 
(esedî kuruş olarak) aşağıda verilmiştir:189 

1831 sayımından sonra, Osmanlı 
Devleti’nde Serasker Rıza Paşa tarafından, 
orduyu yeniden tanzim etmek ve asker alma 
usulünü değiştirmek amacıyla, 1844 yılında 
modern esaslar dahilinde tüm imparatorlu-
ğu kapsayan bir nüfus sayımına daha girişil-
miştir.190

Yıllar a’lâ evsat Ednâ
1102/1691 9 4,5 2,25
1108/1696 10 5 2,25
1156/1743 11 5,5 2,75
1218/1804 12 6 3
1231/1816 16 8 4
1239/1824 24 12 6
1242/1827 36 18 9
1244/1829 48 24 12
1249/1834 60 30 15
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1854’de temettü vergisinin getirilmesin-
den dolayı, emlak ile beraber nüfusun da sa-
yılması planlanmış, ancak gerçekleştirileme-
miştir. 1856 yılında yalnız Anadolu ve Suriye’yi 
kapsayan bir nüfus sayımı yapılırken; 1870’de 
genel nüfus sayımı için irade çıkmışsa da im-
paratorluğun içinde bulunduğu sıkıntılı durum 
nedeniyle uygulanamamıştır. 1874 yılında 
Tuna vilayetinde yapılan kapsamlı bir sayımın 
ardından, 1878’de çok uzun süren yeni bir ge-
nel sayım daha gerçekleştirilmiştir.191

Osmanlı Devleti’nde modern anlamdaki 
bu ilk nüfus sayımlarında tutulan defterlerde-
ki kayıtlardan hareketle; incelediğimiz çiftlik 
ve köylerin hane sayıları, nüfuslarının sayısal 
büyüklüğü ve birbirlerine olan oranları, hane-
deki fertlerin kuşak ve akrabalık açısından iliş-
kileri, aile bireylerinin doğum ve ölüm kayıt-
ları ve yaşlarına ilişkin verilerden nüfusun yaş 

ortalamasıyla doğurganlık ve ölüm oranlarına 
kadar pek çok alanda bilgi sahibi olunabil-
mektedir. Defterlerde başta aile reisi olmak 
üzere her hanede çalışan veya çalışabilir du-
rumdaki kişilerin meslekleri de kaydedilmiş ol-
duğundan, bu verilerin de değerlendirilmesi 
mümkün olmaktadır. Böylece, imparatorlukta 
yapılmış modern nüfus sayımlarındaki veriler-
den, 1830-50 arasında Bağcılar bölgesindeki 
çiftlik ve köylerdeki yaşamın genel görüntüsü 
ortaya çıkarılabilecektir.

Elimizde bulunan nüfus defterlerinin dördü 
II. Mahmud, birisi Sultan Abdülmecid döne-
mine aittir. Defterlerde kişiler baba adıyla bir-
likte kaydedilmiştir. Kişilerin genellikle fiziksel 
özelliklerinden (kısa boylu, sarı bıyıklı, ak sa-
kallı, kır saçlı, şâbb-ı emred vs.) bahsedilmiştir. 
Bazı kayıtlarda başka bölgelerden gelenlerle, 
nereden geldikleri de belirtilmiştir. Yine bütün 
kayıtlarda şahısların yaşları (bir aylık, üç aylık, 
28 yaşında vs.) da kaydedilmiştir. Bunların 
yanında kişilerin meslekleri ya da geçimlerini 
temin için meşgul oldukları işler (arabacı, ber-
ber, çiftçi, papaz vb.) özellikle belirtilmiştir. 

Bu defterlerden anlaşılan bilgilerden biri 
de, bölgedeki çiftliklerin o civarda yaşayan 
Müslüman ve gayrimüslim halk için ciddi bir 
geçim kaynağı olmasıdır. Özellikle yeterli 
arazi ve hayvanı olmayan aile ve bireyler bu 
çiftliklerde işçi, kâhya, yanaşma, sığırtmaç, 
çoban vb. gibi değişik işlerde çalışarak hayat-
larını kazanmış, ailelerini geçindirmişlerdir.

1960’larda kurulan 
Koçman Çiftliği’nde 

müşterilerin memnuniyeti 
için çeşitli aktiviteler 

düşünülmüştü. Bunlardan 
birisi Bocce oyun alanı idi.

Bağcılar ve çevresi 
hem hayvancılık, hem 

de zirai faaliyetlere 
elverişliydi. Hem 

Osmanlı zamanında 
hem de Cumhuriyet 

döneminde İstanbul’un 
önemli çiftlikleri burada 

faaliyette bulundu.
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1831 yılı sayımlarına göre Yahudburgaz 
Çiftliği’nin müste’ciri olarak Petko v. Yani gö-
zükmektedir. Fiziksel özellikleri “orta boylu, 
sarı bıyıklı” şeklinde kaydedilen ve İvaz Köy-
lü olduğu belirtilen müste’cir 30 yaşındadır. 
Çiftlikte; Selvi, Tırnova, Kırkkilise, Selanik, 
Dönice ve Filibe gibi yerlerden geldiği anla-

şılan 11 kişi daha bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi “çoban” olarak kaydedilmiştir. Diğerle-
rininse çiftlikte “yanaşma” olarak görev yap-
tıkları anlaşılmaktadır. Yanaşma, çiftlikte ya da 
bir çiftçinin yanında çalışan “erkek hizmetçi, 
“işçi” veya uşak anlamlarına gelir. Yaşları 15 
ile 50 arasında değişen bu kişiler şunlardır:192 

1831 yılında yahudBurGaz ÇiFtliği

Tablo: 1831’de Yahudburgaz Çiftliği’nde bulunanlar193

No Kişi Boy	 Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Petko	v.	Yani Orta	boylu Sarı	bıyıklı
Müste’ciri	İvaz	
karyeli

30 A

2 Dado	v.	Nadolco Orta	boylu Kumral	bıyıklı 50 E

3 Moniyo	v.	Atano Uzun	boylu Kara	bıyıklı Selvili 45 E

4 oğlu	Deso Orta	boylu şâbb-ı	(emred) 15

5 Hristo	v.	Nikola Orta	boylu Sarı	bıyıklı Selvili 30 E

6
Amasto	Niko	v.	

Isladi
Orta	boylu şâbb-ı	(emred) Selvili 16 E

7 Rosa	v.	Yofcun Orta	boylu Kara	bıyıklı Tırnovalı 50 E

8 Rosa	v.	Golden
Uzunca	
boylu

şâbb-ı	(emred) 15 E

9 Tanaş	v.	Niko Orta	boylu Ter	bıyıklı Kırkkiliseli 20 E

10 Metre	v.	Ostoban Kısa	boylu şâbb-ı	(emred) Selanikli 25 E

11 Ostoviço	v.	Yavli Orta	boylu
İnce	Kara	
bıyıklı

Döniçeli 22 E

12 Ostoyko	v.	Nikola Orta	boylu Kumral	bıyıklı 	Çoban Filibeli 30 E

Bağcılar’ın Cumhuriyet 
dönemi çiftliklerinden 
Kayraklı Çiftliği’nden bir 
görüntü.
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Tablo: 1840 yılında Yahudburgaz Çiftliği’nde çalışan hizmetkârlar194

No Kişi Bıyık Meslek	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Ostoyo	v.	Nikola Kara	bıyıklı Hizmetkâr Filibeli 32 E

2 Metri	v.	Ostoban Az	bıyıklı Hizmetkâr Selanikli 22 E

3 Anto	v.	Payo Sarı	bıyıklı Hizmetkâr Sofyalı 33 E

4 Rado	v.	Ostoyo Kumral	bıyıklı Hizmetkâr Tırnovalı 40 E

5 Yuvan	v.	Sardo Kumral	bıyıklı Hizmetkâr Köstendilli 35 E

6 Yorgi	v.	Dadi Kır	bıyıklı Hizmetkâr Doğancalı 45 E

7 Ostoyako	v.	Yavni Kara	bıyıklı Hizmetkâr Doğancalı 35 E

8 Rado	v.	Noliko Ter	bıyıklı Hizmetkâr Samakolu 32 E

Yukarıdaki kayıtlarda, çiftliktekilerin önem-
li bir kısmının orta boylu, iki kişinin uzun, bir 
kişininse kısa boylu olduğu görülmektedir. 
Yaş ortalamaları da 29 olup birer tanesi Fi-
libe, Dönice, Selanik ve İvazköy’den, ikisi 
Tırnova’dan, dördü de Selvi’den gelmiştir. 

Bazılarının çocuklarının da kaydedilme-
sinden, çalışanların burada aileleri ile birlikte 
yaşadıkları kabul edilebilir. Buradan ve er-
kek-kadın sayısının eşit olduğu varsayımın-
dan hareketle çiftlik nüfusunun bu tarihte 24 
civarında olduğu söylenebilir. Aile reisi ya da 
ailenin yaşça en büyük olanı önce yazılıp, ka-
lanlar büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. 

Kayıtlardan, çiftliktekilerin ne kadar ciz-
ye ödedikleri de tespit edilebilmektedir. 
Buna göre “a’la” olarak kaydedilen çiftliğin 
müste’ciri Yani v. Petko yıllık 48 kuruş cizye 
ödemiştir. Diğer 11 kişi ise “evsat” olarak 

kaydedilmiş olup, her birinin ödediği yıllık 
cizye miktarı 24’er kuruştur. Buna göre yılda 
toplam 312 kuruş cizye ödenmiştir.

1840 tarihli nüfus defterinde ise Yahud-
burgaz Çiftliği’nde çalışan hizmetkârlar kay-
dedilmiştir. Buna göre çiftlikte 8 hizmetkâr 
bulunmaktadır. Ve bunlar Filibe, Selanik, 
Sofya, Tırnovi, Köstendil, Doğanca ve 
Samako’dan gelmişlerdir. Orta yaş grubun-
dan olduğu anlaşılan bu kişilerin yaşları 22 
ilâ 45 arasında olup isimleri, fiziksel özellik-
leri, nereden geldikleri ve yaşları ile ilgili bil-
gileri şöyledir:194

1840 yılında çiftlikte bulunan 
hizmetkârların tamamı “evsat” olarak kay-
dedilmiş olup, her birinin 24’er kuruş ciz-
ye verdiği anlaşılmaktadır. Buna göre, 8 
hizmetkârın ödediği cizye toplamı 192 kuru-
şu bulmaktadır.

Bağcılar’a adını veren 
üzüm bağlarından biri
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1831 yılında Yahudburgaz 
Çiftliği çalışanları 
(sağda) ve 1840 yılında 
Yahudburgaz Çiftliği 
çalışanları (solda).
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1837 yılında 
Yahudburgaz Çifitliği’nde 

çalışan hizmetkârların 
kayıtlı olduğu belge.
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Tablo: 1837 yılında Yahudburgaz Çiftliği’nde çalışan hizmetkârlar196

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Lazo	V.	Yavni Kara	bıyıklı Uzun	boylu Sofyalı 40 E

2 Yuvan	V.	Petri, Sarı	bıyıklı Uzun	boylu Sofyalı 40 E

3 Safo	V.	Yuvan Sarı	bıyıklı Uzun	boylu Sofyalı 40 E

4 Todori	V.	Niko Ter	bıyıklı Kısa	boylu Vidinli 25 E

5 Rayço	V.	Balço Ter	bıyıklı Orta	boylu 20 E

6 Rado	V.	Niko Kumral	bıyıklı Uzun	boylu 35 E

7 Naço	V.	Metro Ter	bıyıklı Orta	boylu 25 E

8 Ostobo	V.	İlya Sarı	bıyıklı Uzun	boylu Köstendilli 30 E

9 Dimitri	V.	Yuvan şâbb-ı	emred Kısa	boylu Köstendilli 15 E

10 Bezi	v.	Ostoviço Ter	bıyıklı Kısa	boylu Köstendilli 20 E

11 Ostoniko	v.	Kofu şâbb-ı	emred Orta	boylu Selvili 18 E

12 Lazdi	v.	İstanko Sarı	bıyıklı Orta	boylu Seherköylü 25 E

13 Ranço	v.	Berzenk Kara	bıyıklı Orta	boylu Selvili 40 E

14 Nodki	v.	Vamço şâbb-ı	emred Kısa	boylu 15 E

15 Kola	v.	Ostoban Sarı	bıyıklı Orta	boylu Tırnovalı 25 E

16 Bocel	v.	Ostobel Ter	bıyıklı Orta	boylu Sofyalı 20 E

17 Yuvan	v.	Nev? Kumral	bıyıklı Kısa	boylu 50 E

18 …	v.	Namço Kır	bıyıklı Uzun	boylu 45 E

19 Osto	v.	Niko Kara	bıyıklı Kısa	boylu 20 E

20 Vanko	v.	Sanko Ter	bıyıklı Uzun	boylu 22 E

21 Nikola	v.	Başo Sarı	bıyıklı Uzun	boylu 40 E

22 Valo	v.	İlma Ter	bıyıklı Kısa	boylu 22 E

23 Yovan	v.	Namço Sarı	bıyıklı Uzun	boylu 30 E

24 Vaso	v.	Yuvan Sarı	bıyıklı Uzun	boylu 35 E

25 Yuvan	v.	Alço Kara	bıyıklı Uzun	boylu 40 E

26 Yorgi	v.	İstanço Kara	gözlü Uzun	boylu 25 E

27 Março	v.	Kişo şâbb-ı	emred Uzun	boylu 15 E

28 Mavro	v.	Niko Kumral	bıyıklı Uzun	boylu 30 E

29 Duma	v.	Daho Kumral	bıyıklı Uzun	boylu 20 E

30 Aleksi	v.	Anço Ter	bıyıklı Uzun	boylu 20 E

31 Niko	v.	Panalko Ter	bıyıklı Uzun	boylu 25 E

32 Lazari	v.	Manço Sarı	bıyıklı Uzun	boylu 30 E

33 Manol	v.	Lavço Uzun	boylu 20 E

34 Aleksi	v.	İlma Sarı	bıyıklı Uzun	boylu 30 E

35 Lahan	v.	Miro Sarı	bıyıklı Kısa	boylu 35 E
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1837 yılıNda 
yahudBurGaz ÇiFtliği

1837 yılında Yahudburgaz Çiftliği’nin mu-
tasarrıfının Şemsi Bey olduğu görülmektedir. 
Bundan dolayıdır ki bazı kayıtlarda burası 
“Şemsi Bey Çiftliği” olarak geçmektedir. Çift-
likte ağırlıklı olarak gayrimüslimler çalışmakla 
birlikte az da olsa Müslümanların da çalıştığı 
nüfus defteri kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Çiftlikte reaya olarak kaydedilen 35 kişiden 
20’sinin uzun, 7’sinin orta, 8’ininse kısa boylu 
olduğu görülmektedir. Defterden, kayıtlı kişi-
lerin Sofya, Vidin, Köstendil, Selvi, Seherköy 
ve Tırnova gibi yerlerden çalışmak için gel-
dikleri anlaşılmakta olup, genellikle sarı veya 
kumral bıyıklı olarak tasvir edilmişlerdir. 

Yaşları 15 ile 50 arasında değişen bu kişi-
lerin yaş ortalaması 28’dir195. Mutasarrıfının 
Şemsi Bey olduğu çiftliğin diğer çalışanları 
yukarıdaki tabloda verilmiştir.

1838 yılına ait defterde Yahudburgaz Kö-
yü’ndeki Şemsi Bey Çiftliği’nde çalışan iki 
Müslüman ayrı olarak kaydedilmiştir. 

Bunlardan ilki Abad köyünden 26 yaşında, 
orta boylu, sarı bıyıklı İsmail b. Süleyman’dır. 
Diğeri ise Hazergrat’lı uzun boylu, ter bıyıklı 
23 yaşında ki Feyzi b. Ahmed’dir.197

1845 yılıNda 
yahudBurGaz ÇiFtliği

Çiftliğin Müslüman Çalışanları
1845 yılındaki kayıtlarda çiftliğin muta-

sarrıfı Şemseddin b. Şerif Mustafa gözük-
mektedir. Bundan, önceki kayıtlarda Şemsi 
Bey’in adının aslında Şemseddin olduğu an-
laşılmaktadır. 3911 ve 3912 numaralı nüfus 
defterlerinde çiftlik çalışanları ile ilgili bilgi-
ler mevcuttur. 3911 numaralı defterde çiftli-
ğin Müslüman çalışanları kaydedilmiş ve ne 
iş yaptıkları açıkça belirtilmiştir. 

Buna göre ilk sırada çiftlik mutasarrıfı 
Şemseddin Bey yer almaktadır. 35 yaşında 
olan mutasarrıfın 2 aylık oğlu Mehmed de 
kaydedilmiştir. Bunlar dışında çiftlikte, bir 
çiftlik kethüdası, iki çiftlik bağcısı, bir çiftlik 
hademesi ve bir yanaşma ile üç de orakçının 
bulunduğu görülmektedir. 

Başta çiftlik mutasarrıfı olmak üzere ça-
lışanların tamamı Dersaadet, Elbasan, Selvi 
ve İşkodra gibi başka bölgelerden gelmiştir. 

Çoğunun uzun boylu olduğu görülen bu 
şahısların yaşları -2 aylık çocuk dışında- 18 
ile 48 arasında değişmektedir. Buna göre 
çiftlikte çalışanların yaş ortalaması 33’e teka-
bül etmektedir.198

1845 yılında Yahudburgaz çiftliğinde ça-
lışan Müslümanlarla ilgili detaylı bilgiler yan 
sayfada tablo şeklinde verilmiştir.199

Çiftliğin Gayrimüslim Çalışanları
Şemseddin Bey’in tasarrufunda bulunan 

çiftlikte 6 gayrimüslimin çalıştığı görülmekte 
olup biri çiftçi, üçü yanaşma, ikisi de çoban 
olarak yazılmıştır. Bunların da Sofya, Selvi, 
Virane, Köstendil, Gölükseri ve Dönice gibi 
bölgelerden çalışmak amacıyla geldikleri 
anlaşılmaktadır. Yaşları 27 ilâ 50 arasında de-
ğişen çalışanlar genellikle orta boyludurlar.

Söz konusu altı gayrimüslimin tamamı 
“evsat” olarak kaydedilmiştir. Bundan da 
gelirlerinin orta düzeyde olduğu anlaşılmak-
tadır. Ve yıllık 24’er kuruştan toplam 144 ku-
ruş cizye vergisi ödemişlerdir.200

Çiftlikte çalışan gayrimüslimlerle ilgili de-
taylı bilgiler ise yan sayfada tablo olarak ve-
rilmiştir.201

1838 tarihli defterde 
Yahudburgaz Köyü’ndeki 

Şemsi Bey Çiftliği’nde 
çalışan iki Müslüman ayrı 

olarak kaydedilmiştir.

Tablo: 1838 yılında Yahudburgaz köyündeki 
Şemsi Bey Çiftliği’nde çalışan iki Müslüman197

No Kişi Bıyık Nereli Yaş	

1
İsmail	b.	
Süleyman

Orta	boylu,	
sarı	bıyıklı

Abad	
Köyü

26

2
Feyzi	b.	
Ahmed

Uzun	boylu,	
ter	bıyıklı

Hazergrat 23
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1845 yılında Yahudburgaz 
Çiftliği’nin Müslüman 
çalışanları (sağda).

1845 yılında Yahudburgaz 
Çiftliği’nde gayrimüslim 
çalışanlar (solda).

1845 yılında Yahudburgaz 
Çiftliği’nin Müslüman 
çalışanları.

1845 yılında Yahudburgaz 
Çiftliği’nde gayrimüslim 
çalışanlar.

Tablo: 1845 yılında Yahudburgaz Çiftliği’nin Müslüman çalışanları199

No Kişi Sakal/Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	

1
Şemseddin	b.	Şerif	

Mustafa
Çiftlik	mutasarrıfı Kara	sakallı Uzunca	boylu Dersaadet 35

2 Oğlu	Mehmed
2	Ay-
lık

3 Mehmed	b.	Hasan Çiftlik	kethüdası Kara	sakallı Uzun	boylu Dersaadet 36

4 Selim	b.	Ali Çiftlik	bağcısı Sarı	bıyıklı Uzun	boylu Elbasan 30

5 Mustafa	b.	Ebubekir Çiftlik	bağcısı Kumral	bıyıklı Uzun	boylu Elbasan 35

6 Hüseyin	b.	Ahmed Çiftlik	hademesi Kır	sakallı Uzunca	boylu Dersaadet 48

7 Ali	b.	Resul Yanaşma Sarı	bıyıklı Orta	boylu İşkodralı 25

8 Ali	b.	Mehmed Orakçı Kumral	sakallı Orta	boylu Selvili 50

9 Hasan	b.	Ali Orakçı Ter	bıyıklı Orta	boylu Selvili 18

10 Hasan	b.	Ali Orakçı Ter	bıyıklı Ortaca	boylu Selvili 20

Tablo: 1845 yılında Yahudburgaz Çiftliği’nde gayrimüslim çalışanlar201

No Kişi Mesleği Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Lazo	v.	Hristo Çiftçi Kır	bıyıklı Orta	boylu Sofyalı 32 E

2 Nikoli	Kolo	v.	Mino Yanaşma Sarı	bıyıklı Orta	boylu Selvili 36 E

3 Todori	v.	İstefan Yanaşma Sarı	bıyıklı Uzunca	boylu Viraneli 27 E

4 İlço	v.	Yorgi Yanaşma Ter	bıyıklı Orta	boylu Köstendilli 25 E

5 Kosta	v.	Petro Çoban Kır	bıyıklı Orta	boylu Gölükserili 50 E

6 Toni	v.	Ostoyço Çoban Kumral	bıyıklı Orta	boylu Döniceli 30 E
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KaşıKÇı ÇiFtliği
1831 yılındaki sayımlara göre Bağcılar 

sınırları içinde yer alan bir diğer çiftlik de 
Kaşıkçı Çiftliği idi. Çiftlik o tarihte Edirne vi-
layeti, Silivri Sancağı, Küçükçekmece kazası-
na bağlı olup Hekimoğlu Ali Paşa Suyu’nun 
çıktığı yerde bulunuyordu.202 

Kayıtlarda çiftliğin sahibi ya da müste’ciri 
belli değildir. Çiftliğin kethüdası, Tosya’dan 
geldiği anlaşılan 25 yaşındaki Abdullah oğlu 
Mehmed’dir. Kethüda Tosyalı Mehmed’in 
dışında çiftlikte sekizi zımmi (gayrimüslim), 
dördü Müslüman olmak üzere 12 yanaşma 
bulunmaktadır. Bunlardan başka çiftliğin bir 
de bağcısı gözükmektedir. Orta boylu sarı 
bıyıklı Süleyman oğlu Salih, 35 yaşında olup 
Elbasan’dan gelmiştir. Çiftlikteki Müslüman 
yanaşmalar çiftlik bağcısına bağlı olarak ça-
lışmaktadır.

Selvi, Tırnova, Samako, Plevne, Verace, 
Hayrabolu ve İzladi gibi yerlerden geldiği 
anlaşılan çiftlikteki gayrimüslim yanaşmala-

Tablo: 1831 yılında Kaşıkçı Çiftliği’nde gayrimüslim çalışanlar

No Kişi Mesleği Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Mehmed	v.	Abdullah
Çiftlik	
kethüdası

Kumral	bıyıklı Uzunca	boylu Tosyalı 25 M

2 Yorgi	v.	Aleksi Kumral	bıyıklı Orta	boylu Selvili 35 E

3 Maho	v.	Yofco Karaca	bıyıklı Orta	boylu Samakolu 60 E

4 İstanco	v.	Kolo Kumral	bıyıklı Uzunca	boylu Selvili 35 E

5 Dado	v.	Napo İnce	sarı	bıyıklı Orta	boylu Plevneli 25 E

6 Talho	v.	Zarrafo İnce	sarı	bıyıklı Uzunca	boylu Veraceli 35 E

7 Yorgi	v.	Lamyo Kır	bıyıklı Orta	boylu Hayrabolulu 60 E

8 Maho	v.	Yuvan Ter	bıyıklı Uzun	boylu İzladili 25 E

9 Banco	v.	Kava Sarı	ter	bıyıklı Uzun	boylu İzladili 25 E

* Salih	v.	Süleyman
Çiftlik	
bağında	
bağcı

Sarı	bıyıklı Orta	boylu Elbesanlı 35 M

Çiftlikteki bağcının Müslim yanaşmaları

No Kişi Mesleği Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Hasan	v.	Davud Yanaşma Sarı	bıyıklı Orta	boylu Elbasanlı 30 M

2 Ali	v.	Hasan Yanaşma Sarı	bıyıklı Orta	boylu Elbasanlı 35 M

3 Salih	v.	Selim Yanaşma şâbb-ı	emred Orta	boylu Elbasanlı 25 M

4 Hüseyin	v.	Abdi Yanaşma Ter	bıyıklı Uzun	boylu Elbasanlı 25 M

1831 tarihli defterde 
Kaşıkçı Çiftliği’nde çalışan 

gayrimüslimler

1831 tarihli deftere 
göre Kaşıkçı Çiftliği’nin 

kethüdası Tosyalı 
Abdullah oğlu Mehmed idi.
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rın yaşları 25 ile 60 arasındadır. Buna karşılık, 
yaşları 25-35 arasında bulunan Müslüman 
yanaşmaların tamamı Elbasan’dan çalışma-
ya gelmişlerdir. Bunda, bağcılıktan sorumlu 
kişinin Elbasanlı oluşunun etkili olduğu anla-
şılmaktadır.203

Yine çiftlikte sekiz gayrimüslim çalışanın 
tamamı “evsat” olarak kaydedilmiştir. Bu da 
gelirlerinin orta düzeyde olduğunu göster-
mekte olup 24 kuruştan yılda toplam 192 
kuruş cizye vergisi ödemişlerdir.

1831 yılında Kaşıkçı Çiftliği’nde kayıtlı 
çiftlik kethüdası, çiftlik bağcısı ve yanaşma-
ların fiziksel özellikleri, nereden geldikleri, 
yaşları ve cizye durumları ile ilgili bilgileri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Çiftlik Bağcısının Müslim yanaşmaları
1832 tarihli nüfus defterinde Kaşıkçı 

Çiftliği’ne ait üç adet bekâr kaydı vardır. 
Üçü de Müslüman olan bu bekârlardan ilki 
“Çiftlik kethüdası” Mehmed b. Abdullah, 
kumral bıyıklı ve 25 yaşında olup Tonya’dan 
gelmiştir. İkinci isim ise Makrehor Köyünden 
gelmiş olan, sarı bıyıklı 45 yaşındaki Mustafa 
b. İbrahim’dir. Görevinin “samancı” olduğu 
anlaşılmaktadır. Üçüncüsü de “çiftlik korucu-
su” olarak kaydedilen, sarı bıyıklı, 32 yaşın-
daki Selvili İbrahim b. Ahmed’dir.204 

Yine 1832 yılında Küçükçekmece nahi-
yesine bağlı bir çiftlik olarak kaydedilen Ka-
şıkçı Çiftliği’nde hizmetkâr olarak çalışan 7 
kişinin daha kaydı bulunmaktadır. Kızanlık, 
Samako, Edirne, Selvi, Gölükre ve İzladi’den 
gelmiş olan bu hizmetkârların yaşları, biri dı-
şında 20-25 arasındadır. O da, 60 yaşındaki 
Manço olup Samako’dan gelmiştir. İsimle-

rinin üzerine düşülen “evsat” notuna göre 
gelir düzeyleri orta seviyede olmalıdır.205 

Her biri yıllık 24’er kuruş cizye vergisi 
ödemiştir. Kaşıkçı Çiftliğinin hizmetkârları ile 
ilgili detaylı bilgiler şöyledir:

Tablo: 1832 yılında Kaşıkçı Çiftliği’nde çalışan hizmetkârlar194

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Dimitri	v.	Aleksi Ter	bıyıklı Kızanlıklı 23 E

2 Manço	v.	Yofço Kır	bıyıklı Samokolu 60 E

3 İstimata	v.	Ostoban Ablak Edirneli 20 E

4 Vito	v.	İstapo Ablak Selvili 20 E

5 Nasto	v.	Hristo Sarı	bıyıklı Gölükreli? 25 E

6 Nikola	v.	Kaşo Sarı	bıyıklı Gölükreli? 24 E

7 Sanço	v.	Nikola Sarı	bıyıklı İzladili? 22 E
1832 yılında Kaşıkçı 
Çiftliği’nde çalışan 
gayrimüslim hizmetkârlar

1832 yılında Kaşıkçı 
Çiftliği’nde çalışan 
gayrimüslim hizmetkârlar

1832 yılında Kaşıkçı 
Çiftliği’nde üç adet bekar 
vardı.
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1837 yılında KaşıKÇı 
ÇiFtliği

1837 tarihli iki farklı defterde çiftliğe ait 
bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bekâr 
yanaşmaların kaydedildiği 3906 numara-

lı nüfus defteridir. Buna göre çiftlikte beş 
bekâr yanaşma bulunmaktadır. Bunlardan 
birinin çiftçi, birinin de odacı olduğu belir-
tilmiştir. Yaşları 25-40 arasında değişen ve 
Samako ve Selvi’den çalışmaya gelen yanaş-
maların gelir düzeylerinin orta halli olduğu 
anlaşılmaktadır. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler 
şöyledir:

Bekâr yanaşmalar dışında 1837 yılında 
çiftlikte 10 da gayrimüslimin çalıştığı görül-
mektedir. İçlerinden Petro v. Yuvan isimli ki-
şinin mesleği “çoban” olarak kaydedilirken 
diğerlerinin görevleriyle ilgili bir kayıt bu-
lunmamaktadır. Bunların da İzladi, Şehirköy, 
Samako gibi yerlerden çalışmak için geldik-
leri anlaşılmaktadır. Gelir düzeylerinin vasa-
ti olduğu, isimleri üzerine düşülen “evsat” 
kaydından anlaşılmaktadır.207 Bunlarla ilgili 
detaylı bilgiler de şöyledir:

Tablo: 1837 yılında Kaşıkçı Çiftliği’nde çalışan bekar yanaşmalar206

No Kişi Bıyık Mesleği	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Bono	v.	Yuvan Kumral	bıyıklı Çiftçi 40

2 Ado	v.	Dimitri Ter	bıyıklı 25 E

3 Matilye	v.	Mihal Ter	bıyıklı Samokolu 25 E

4 İstanço	v.	Kolo Kumral	bıyıklı Selvili 35 E

5 Kolo	v.	Lazdi Odacı Selvili 26 E

Tablo: 1837 yılında Kaşıkçı Çiftliği’nde çalışan gayrimüslimler208

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Yorgi	v.	Canato Kumral	bıyıklı Orta	boylu İzladili 50 E

2 Bocel	v.	Manço Ter	bıyıklı Orta	boylu 20 E

3 Dimo	v.	Fersto Ter	bıyıklı Orta	boylu 20 E

4 Yorgo	v.	Kinan Sarı	bıyıklı Orta	boylu Şehirköylü 40 E

5 Petro	v.	Yuvan,	Çoban Ter	bıyıklı Orta	boylu Samakolu 20 E

6 İlma	v.	Manço Ter	bıyıklı Orta	boylu 20 E

7 Samo	v.	… Ter	bıyıklı Orta	boylu 25 E

8 Ostoban	v.	… Ter	bıyıklı Orta	boylu 25 E

9 Kosti	v.	Levo Ter	bıyıklı Orta	boylu 20 E

10 Genco	v.	Sebo Kumral	bıyıklı Orta	boylu Selvili 35 E

1837 yılında Kaşıkçı 
Çiftliği’nde çalışan 

gayrimüslimler

1837 yılında Kaşıkçı 
Çiftliği’nde çalışan bekar 

yanaşmalar

1837 yılında Kaşıkçı 
Çiftliği’nde çalışan bekar 

yanaşmalar
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1837 yılında Kaşıkçı 
Çiftliği’nde çalışan 
gayrimüslimler
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ayapa Köyü ÇiFtliği
Çiftlik, Bağcılar Ayapa Köyü sınırları 

dâhilinde olduğundan bu isimle anılmış-
tır. Ayapa Köyü daha sonraları Kirazlı adını 
almış olup günümüzde Bağcılar’a bağlı bir 
mahalledir. 

Ayapa Köyü Çiftliği XIX. yüzyılda bölgede-
ki önemli çiftliklerden biridir. Bazı kayıtlarda 
Hacı İzzet Çiftliği olarak da geçmektedir.209 
Çiftlik 1831 yılında Edirne Vilayeti, Silivri San-
cağı, Küçükçekmece kazasına bağlı idi. 

1831 yılı nüfus defterlerinde çiftliğin ya-
naşmalarıyla ilgili kayıtlar vardır. Buna göre, 
bir çiftlik kethüdası ile beş yanaşma bulun-
maktadır. Kethüda olarak kayıtlı Anastaş v. 
Nido, Cantalı olup, 50 yaşındadır. Üzerinde-
ki “â’la” kaydı gelir düzeyinin iyi seviyede 
olduğunu göstermektedir. Diğer yanaşma-
ların da Canta, Samako ve Lofça gibi böl-
gelerden geldikleri görülmektedir. Yaşları 18 

ile 50 arasında değişen bu şahısların gelirle-
rinin vasat düzeyde olduğu, üzerlerine düşü-
len kayıtlardan anlaşılmaktadır.210 

Çitlikteki yanaşmalarla ilgili ayrıntılı bilgi-
ler yukarıdaki belge ve tabloda verilmiştir.

1837 yılına ait defterlerde, yine Edir-
ne Vilayeti, Silivri Sancağı, Küçükçekmece 
Kazası’na bağlı bir çiftlik olan Ayapa Köyü 
Çiftliği’nde (Hacı İzzet Çiftliği) 15 reayanın 
kaydı bulunmaktadır. Bunlardan birinin mes-
leğinin “bahçıvan” olduğu belirtilirken di-
ğerleriyle ilgili meslek bilgisi bulunmamak-
tadır. Gelirlerinin vasat düzeyde olduğu, 
isimleri üzerine düşülen “evsat” kaydından 
anlaşılmaktadır. Diğer çiftliklerde olduğu 
gibi bunların da Siroz, Sofya, Fidanlı gibi dış 
bölgelerden çalışmak için geldikleri anlaşıl-
maktadır. Bahçıvanın dışında diğerleri orta 
yaş grubundandır.211 Bunlarla ilgili ayrıntılı 
bilgiler de yan sayfada orijinali ile birlikte 
tablo şeklinde hazırlanmıştır.

Tablo: 1831 yılında Ayapa Köyü Çiftliği’nde çalışan yanaşmalar

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1
Anastaş	v.	Nido,	
Çiftlik	kethüdası

Karaca	bıyıklı Orta	boylu Çantalı 50 A

2 Yorgi	v.	Manol,	Odacı İnce	sarı	bıyıklı Orta	boylu Çantalı 30 E

3 Yuvan	v.	Ostoyko Kırçıl	bıyıklı Orta	boylu Çantalı 50 E

4 Oğlu	İstrati 11 E

5 Yuvan	v.	Petso şâbb-ı	emred Orta	boylu Samakolu 25 E

6 Yorgi	v.	Vaço şâbb-ı	emred Orta	boylu Lofçalı 18 E

1831 yılında Ayapa 
Köyü Çiftliği’nde 6 

gayrimüslim yanaşma 
çalışıyordu.
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Tablo: 1837 yılında Ayapa Köyü Çiftliği’nde (Hacı İzzet Çiftliği) çalışanlar212

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Mişo	v.	Lazo Ter	bıyıklı Orta	boylu 25 E

2
Tanaş	v.	Kostanti,	

Bahçıvan
Kır	bıyıklı Orta	boylu 50 E

3 Velo	v.	Petri Kara	bıyıklı Orta	boylu Sirozlu 25 E

4 Yuvan	v.	Dayço Köse Orta	boylu 35 E

5 Marin	v.	Yavin Kumral	bıyıklı Orta	boylu Sofyalı 20 E

6 Todori	v.	Nikola Sarı	bıyıklı Orta	boylu Fidanlı? 25 E

7 …	v.	… Sarı	bıyıklı Uzun	boylu 30 E

8 Tanaş	v.	Niko Sarı	bıyıklı Uzun	boylu 25 E

9 Aradon	v.	Kosta Kara	bıyıklı Uzun	boylu 25 E

10 Vanko	v.	Dimitri Ter	bıyıklı Uzun	boylu 18 E

11 Benam	v.	Ostoban Kara	bıyıklı Uzun	boylu 40 E

12 Daho	v.	Niko Kara	bıyıklı Uzun	boylu 25 E

13 Kosti	v.	Tanaş Ter	bıyıklı Uzun	boylu 20 E

14 …	v.	Nikola Kara	bıyıklı Uzun	boylu 25 E

15 Kosta	v.	Yanki Sarı	bıyıklı Uzun	boylu 22 E

1837 yılında Ayapa Köyü 
Çiftliği’nde 15 reaya 
çalışıyordu.
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1845’te ayapa ÇiFtliği

Bu tarihteki nüfus defteri kayıtlarında 
Ayapa Çiftliği’nin yönetim kadrosu ile diğer 
çalışanları hakkında daha detaylı bilgiler bul-
mak mümkün olmuştur. 

Buna göre 1845 yılında çiftliğin muta-
sarrıfı 24 yaşındaki Mehmed Şakir b. Hacı 
Mehmed İzzet –çiftliğe Hacı İzzet Çiftliği 
denilmesinin sebebi bu Hacı Mehmed İzzet 
olmalıdır- olup, Dersaadet’ten gelmiştir. Fi-

ziksel özellikleri de uzunca boylu ve kumral 
bıyıklı şeklinde kaydedilmiştir.

Çiftlik kethüdası, uzun boylu, ter bıyık-
lı Hüseyin b. Mustafa ise 22 yaşında olup, 
Selvi’den gelmiştir.

Çiftlik korucusu, uzun boylu, sarı bıyıklı 22 
yaşındaki Hasan b. Ahmed’in de Selvi’den 
geldiği görülmektedir.213

1845 yılına ait bir başka nüfus defterin-
de Ayapa Çiftliği Bamyacıyanı olarak kay-
dedilmiş üç kişi daha bulunmaktadır. Bun-
lardan ilki “taife başı” orta boylu kumral 
bıyıklı 40 yaşındaki Mehmed b. Hasan olup, 
Elbasan’dan gelmiştir. Yanaşma olarak kay-
dedilen ve 28 yaşlarında olan iki kişiden 
orta boylu sarı bıyıklı, Mehmed b. Hasan, 
Astrava’dan; orta boylu ter bıyıklı, Hasan b. 
Süleyman ise Elbasan’dan gelmiştir.214

Yine 1845 yılına ait başka bir nüfus def-
terinde Ayapa Çiftliği’nde çalışan reayaya 
ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bunların Sofya, 
Berkokça, Canik, Manastır, Lokofça, Manastır 
ve Bremed gibi farklı bölgelerden çalışmak 
üzere geldikleri görülmektedir. “Çiftçi, odacı 
yanaşma, bahçıvan ve çoban” gibi görev da-
ğılımları yapılan ve yaşları 18 ile 58 arasında 
değişen bu şahısların gelirlerinin vasat dü-
zeyde olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır.215 
Bunlarla ilgili detaylı bilgiler ise şöyledir:

Tablo: 1845 yılında Ayapa Köyü Çiftliği’nde (Hacı İzzet Çiftliği) çalışanlar216

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	 Cizye	

1 Kristo	v.	Metre,	Çiftçi Kumral	bıyıklı Orta	boylu Sofyalı 40 E

2 Ostonço	v.	Yani,	Odacı Kumral	bıyıklı Orta	boylu Sofyalı 41 E

3 Lofko	v.	Povi,	Yanaşma Kumral	bıyıklı Orta	boylu Berkokçalı 32 E

4 Yuvan	v.	Yakim,	Yanaşma Kumral	bıyıklı Orta	boylu Canikli 33 E

5
Raliko	v.	Ostoban,	Yanaş-

ma
Kumral	bıyıklı Orta	boylu Manastırlı 22 E

6
İstefan	v.	Ostoban,	Ya-

naşma
Sarı	bıyıklı Orta	boylu Lokofçalı 32 E

7 Hristo	v.	Toşo,	Yanaşma Kumral	bıyıklı Orta	boylu Manastırlı 35 E

8
Kostandi	v.	Tanaş,	Bah-

çıvan
Kumral	bıyıklı Uzunca	boylu Bremedli 25 E

9 Kosta	v.	Dimitri,	Yanaşma Kır	bıyıklı Orta	boylu Bremedli 58 E

10 Atam	v.	Vasil,	Yanaşma Ter	bıyıklı Kısa	boylu Bremedli 18 E

11 Gavyaru	v.	Tanaş,	Çoban Kumral	bıyıklı Uzunca	boylu 25 E

12 Kostandi	v.	Hristo,	Çaban Sarı	bıyıklı Orta	boylu 25 E

Ayapa Çiftliği’ne 
mutasarrıfı dolasıyla Hacı 
İzzet Çiftliği de deniyordu.

1845 yılına ait bir 
kayıt Ayapa Çiftliği’nde 

bamya yetiştirildiğini 
ortaya koyuyordu.

1845 yılında çiftlikte 
12 reaya çalışıyordu.
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Ayapa (Kirazlı) Çiftliği’nde 
Sofya’dan da, Canik’ten 
(Karadenizden) de, 
Bremed ve Manastır’dan 
da gelenler istihdam 
edilmiştir.
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Tablo: 1832 yılında Papasköy Çiftliği’nin bağlarında çalışan Müslüman bekarlar217

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	

1 İsmail	b.	Veli Ter	bıyıklı Elbasanlı 23

2 Salih	b.	Veli Ker	bıyıklı Elbasanlı 20

3 Hüseyin	b.	Halil Elbasanlı 18

4 İbrahim	b.	Süleyman Kumral	bıyıklı Elbasanlı 30

5 Veli	b.	Süleyman Kumral	bıyıklı Elbasanlı 28

6 Hüseyin	b.	İbrahim Ter	bıyıklı Elbasanlı 22

7 Veli	b.	Veli Ter	bıyıklı Elbasanlı 20

8 İbrahim	b.	Veli Sarı	bıyıklı Elbasanlı 24

9 Hasan	b.	Süleyman Sarı	az	bıyıklı Elbasanlı 26

10 İbrahim	b.	Ahmed Kumral	bıyıklı Lofçalı 27

11 Hüseyin	b.	Musa Kumral	bıyıklı Elbasanlı 30

12 Ali	b.	Musa Ter	bıyıklı Elbasanlı 20

13 Ali	b.	Hüseyin Sarı	bıyıklı Elbasanlı 35

14 Mehmed	b.	Hüseyin Elbasanlı 17

15 Mahmud	b.	Veli Elbasanlı 30

Papasköy Çiftliği’nde 
1832 yılında çalışan 

15 kişinin tamamı 
müslümandı.
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papasKöy ÇiFtliği 
Bağcılar sınırları dâhilinde bulunan çiftlik-

lerden biri de Papasköy Çiftliği olup Mah-
mudiye Köyü’nün güneyinde, Yahudburgaz 
köyü, Kaşıkçı Çiftliği ve Papasköyü’nün de 
batısında ve Halkalı Köprüsü’nün yakınların-
da yer almaktadır. 

1832 yılına ait nüfus defterinde çiftlikle 
ilgili iki kayıt vardır. Bunlardan ilki çiftliğe ait 
bağlarda çalışan Müslüman bekârlara, diğe-
ri ise çiftlikteki hizmetkârlara aittir. Çiftliğin 
bağlarında çalışanların sayısı 15 olup tamamı 
Müslümandır. Yaşları 17 ile 35 arasında deği-
şen bu kişilerin, (Lofçalı İbrahim b. Ahmed 
dışında) hepsi Elbasan’dan gelmişlerdir. 

Kayıtlarda bu şahısların isimleri bıyık özel-
likleri, baba adları, nereli oldukları ve yaşları 
ayrı ayrı belirtilmiştir. 1832 yılında Papasköy 
Çiftliği’nin bağlarında çalışan Müslüman 
bekârlar şunlardır: Hizmetkâr olarak kayde-
dilenlerin sayısı ise 11 olup tamamı gayri-
müslimdir. Bunların da Samatya, Filibe, Sa-
mako, Bremen, Tırnova, Şehirköy, Selanik ve 
Sofya gibi şehirlerden çalışıp para kazanma-
ya gelmiş oldukları görülmektedir. 

Bunların da fiziki özellikleri bıyık üzerinden 
tanımlanmıştır. Kendi isimlerinin yanısıra baba 
adları, nereden geldikleri ve yaşları kaydedil-
miştir. Ayrıca her ismin üzerine ne kadar ciz-
ye ödeyeceğini gösteren (T) işareti konulmuş 
olup bundan gelirlerinin ne düzeyde olduğu 
ve ne kadar cizye ödeyecekleri tespit edilebil-

mektedir. Buna göre “evsat” olarak kaydedilen 
11 kişinin gelirleri orta düzeydedir. 1832 yılın-
da Papasköy Çiftliği’nin bağlarında hizmetkâr 
olarak çalışan gayrimüslimler şunlardır:

Papasköy Çiftliğinin daha sonraki dönem-
lerde de varlığını aynı adla devam ettirdiği-
ni değişik arşiv kayıtlarından anlamaktayız. 
Mesela 1920 Temmuz’unda çiftliğe baskın 
yapıldığını gösteren bir belgede Makriköy 
kazasına bağlı olduğu görülmektedir. Baskın-
da çiftlik korucusu Numan’ın silah ve eşyası 
gasp, kendisi ise darp edilmiştir.219 

Yine Makriköy kazasına bağlı 21 Temmuz 
1922 tarihinde görüldüğü üzere çiftlikte kıp-
tiler arasında çıkan bir kavga neticesinde bir 
kadının ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hasta-
nede öldüğü anlaşılmaktadır.220

Tablo: 1832 yılında Papasköy Çiftliği’nin bağlarında çalışan gayrimüslim hizmetkarlar218

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	

1 Nikola	v.	Angeli Sarı	bıyıklı Samatyalı 35 E

2 Boştako	v.	Razo Kumral	bıyıklı Filibeli 30 E

3 Dimitri	v.	Ostoyo Sarı	bıyıklı Samakolu 28 E

4 Dimitri	v.	Hristo Kumral	bıyıklı Bremenli 25 E

5 Nikola	v.	Yano Ablak Tırnovalı 20 E

6 Yuvan	v.	Çoka Sarı	bıyıklı Şehirköylü 28 E

7 Dimitri	v.	Kosta Ter	bıyıklı Selanikli 22 E

8 İlya	v.	Rabto Sarı	bıyıklı Sofyalı 28 E

9 Yuvan	v.	Hristo Ter	bıyıklı Samakolu 26 E

10 Petro	v.	Soni Ablak Tırnovalı 16 E

11 Ostoban	v.	Foto Ter	bıyıklı Elbasanlı 21 E
Papasköy Çiftliği uzun 
yıllar bu isimle anılmaya 
devam etti.
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KüÇüKhalKalı ÇiFtliği
Tarihi belli olmayan 9070 numaralı 

Evkaf-ı Hümayun Muhasebesi Defteri’nde 
Küçükhalkalı’da iki çiftlik kaydı bulunmakta-
dır. Bunlardan ilki Suphi Efendizade’nin sa-
hibi olduğu çiftlik olup müstecirleri Beto ve 
İstefan isimli zimmilerdir. Diğer çiftliğin sa-
hibi ise merhum Bostani Mehmed eytamları 
(yetimleri) olarak belirtilmiştir. Burasının da 
çiftlik kethüdası tarafından işletildiği kayıt-
lardan anlaşılmaktadır.221

1831 ve 32 yıllarına ait nüfus defterle-
rinde Küçük Halkalı Çiftliği ile ilgili iki kay-
da rastlanmaktadır. 1831 yılına ait defterde 
çiftliğin tamamı gayrimüslim olan 6 yanaş-
ması kayıtlı olup bunların Samako, Tırnova, 
Zağra ve Berkofça gibi yerlerden çalışmaya 
geldikleri anlaşılmaktadır. İsimleri üzerinde-
ki “evsat” kaydı gelirlerinin vasati düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Fiziki özellikleri, 
isimleri, yaşları ve nerden geldikleri kayde-
dilmiş olan Küçükhalkalı Çiftliği’nin yanaş-
maları şunlardır:

1832 yılındaki kayıtta ise Küçükhalkalı 
Çiftliğinde çalışan 8 hizmetkâr yer almakta-
dır. Tamamı gayrimüslim olup yaşları 20 ile 
60 arasında değişen bu hizmetkârlar da Sof-
ya, Karlova, Berkofça, Tırnova, Samako ve 
Filibe gibi bölgelerden gelmişlerdir. Gelirleri 
“evsat” olarak gösterilen bu kişiler şunlardır:

Küçükhalkalı Çiftliği’nin daha sonraki dö-
nemlerde varlığını aynı adla sürdürdüğü ar-
şiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Örneğin 
1917 yılına ait bir belgede çiftliğin Bakırköy 
kazasına bağlı olduğu görülmektedir. Yine 
ilgili belgeden çiftliğe ait çok sayıda bah-
çenin olduğu ve bunlarda sebze yetiştirilip 
satıldığı bilgisine ulaşılmaktadır.224

Tablo: 1831 yılında Küçükhalkalı Çiftliği’ndeki gayrimüslim yanaşmalar222

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	

1
Nikola	v.	Ostoniko,	
Çiftliğin	çiftçisi

Sarı	bıyıklı Orta	boylu Samakolu 30 E

2 Ostaviço	v.	Vasil Ter	bıyıklı Orta	boylu Tırnovalı 20 E

3 Toto	v.	Kolo Ter	bıyıklı Orta	boylu Tırnovalı 20 E

4 Hristo	v.	Kasta Ter	bıyıklı Orta	boylu Zağralı 22 E

5 Ostoban	v.	Miladan Ter	bıyıklı Orta	boylu Berkofçalı? 20 E

6
Rado	v.	Papaz,	Değirmen-

ci
Ter	bıyıklı Orta	boylu Samakolu 60 E

Tablo: 1832 yılında Küçükhalkalı Çiftliği’ndeki gayrimüslim hizmetkârlar223

No Kişi Bıyık Boy	 Nereli	olduğu Yaş	

1 Ostoban	v.	Yano Sarı	bıyıklı Sofyalı 30 E

2 Mito	v.	Ganço Sarı	bıyıklı Karlovalı 45 E

3 Ostoban	v.	Miladan Ter	bıyıklı Berkofçalı? 20 E

4 Petko	v.	Miço Ablak Tırnovalı 20 E

5 Kostandi	v.	Dimitri Ablak Tırnovalı 22 E

6 Metro	v.	Niko Ablak Tırnovalı 20 E

7 Anderya	v.	Todori Sarı	bıyıklı Samakolu 60 E

8 Niko	v.	Aksam Sarı	bıyıklı Filibeli 50 E
1831 ve 1832 

yıllarına ait Küçükhalkalı 
Çiftliği çalışanları.
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1831 ve 1832 yıllarında 
Küçükhalkalı Çiftliği’nde 
çalışanların tamamı 
gayrimüslimdi.
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KalFaKöy ÇiFtliği
Tarihi bilinmeyen 9070 numaralı Evkaf-ı 

Hümayun Muhasebesi Defteri’nde Kalfaköy 
Çiftliği’ne ait bir kayıt bulunmaktadır. Buna 
göre çiftliğin sahibi İlya adlı zımmi olup zirai 
faaliyetleri çiftlik kethüdası tarafından yürü-
tülmektedir.225

Çiftliklerle ilgili Genel değerlendirme
1831 ile 45 yılları arasında tutulan defter 

kayıtları ile çalışanların ve mesleklerinin duru-
mundan incelediğimiz Yahudburgaz, Kaşıkçı, 

Ayapa Köyü, Papasköy, Küçük Halkalı Çiftlik-
lerinin, büyük çiftlikler olduğu anlaşılmakta-
dır. Çiftlik kethüdaları, hizmetkârlar, bağcılar, 
hademeler, yanaşmalar, orakçılar, çiftçi ve ço-
ban gibi görevlilerin varlığı da bunu teyit et-
mektedir. Nüfus defterlerinde Kalfaköy Çiftli-
ği ile ilgili kayıt bulunamadığından bu çiftliğin 
kapasitesi hakkında yorum yapılamamıştır.

Buradaki bilgilerden, çiftliklerde zirai faa-
liyetlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Ka-
yıtlarda yetiştirilen ürünlerin cins ve miktarı 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak ya-

Günümüz Mahmutbey 
bölgesinde bulunan 

çiftliğin adı Kalfaköy 
Çiftliği idi.
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kın bölgelerdeki diğer çiftliklerde yetiştirilen 
ürünlerden hareketle buğday, yulaf, arpa, 
burçak ve keten gibi mahsullerin yetiştirildi-
ğini söylemek mümkündür.226

Çiftliklerde “çiftlik bağcısı” olarak çalı-
şanların varlığı, bağcılık yapıldığının ciddi bir 
göstergesidir. Hatta buranın “Bağcılar” ismi-
ni almasının yoğun bağcılık faaliyetlerinden 
ileri geldiği dahi iddia edilebilir. 

Yine bölgedeki diğer çiftliklerle ilgili bil-
gilerle çoban istihdamından hareketle, eko-
nomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanan çiftlik-

lerde hayvancılık ve arıcılığın da önemli bir 
geçim kaynağı olduğunu tahmin etmek ye-
rinde olacaktır. Ancak hayvan tür ve sayıları 
hakkında herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

Yine bölgedeki çiftliklerin civarda yaşayan 
Müslüman ya da gayrimüslim halk için cid-
di bir geçim kaynağı olduğu görülmektedir. 
Özellikle yeterli sayıda arazi ve hayvanı olma-
yan aile veya birey bu çiftliklerde işçi, hade-
me, yanaşma, orakçı, kâhya, sığırtmaç, çoban 
vb. gibi değişik işlerde çalışarak hayatlarını 
kazanmış ve ailelerini geçindirmişlerdir.
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XIX. YÜZYILDA BAĞCILAR’DA 
SOSYAL VE İKTİSADÎ 

HAYAT
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Tütün, İstanbul’un yabancısı olduğu bir 
ürün değildi. Osmanlılar tütün içimine 1500’lü 
yıllarda Mısır’da başlamışken, Venedik, Por-
tekiz ve Cenovalı denizcilerle İstanbul’a ge-
lişine 1600’lü yıllarda şahitlik etti. XIX. ve 
XX. yüzyıllara gelindiğinde, Suriçi’ne birkaç 
saatlik mesafedeki birçok köyde tütün eki-
mi yapılmaktaydı. Küçükçekmece ve Bakır-
köy kazalarına bağlı geniş arazi üzerinde yer 
alan köylerde, kendi halinde yaşayan Türk 
ve Rum aileler tütün ekimiyle geçiniyorlardı. 
Günümüzde Beylikdüzü sınırları içinde kalan 
Gürpınar ve Yakuplu köyü sakinleri de tütünle 
uğraşırken, o vakitler Küçükçekmece’ye bağlı 
olan Kalfaköy’de de tütün ekiliyordu. 

İstanbul çevresindeki köylerde yaşayan 
insanlar, özellikle İmparatorluğun son yıl-
larında iktidarın zayıflamasıyla ters orantılı 
olarak güçlenen Reji İdaresi’nin ağır baskısı-
na maruz kalıyorlardı. Kıt kanaat geçinen bu 
insanlar; 1884 yılında tesis edilen, Duyun-ı 
Umûmiye’ye bağlı Reji İdaresi’nin Osmanlı 
sınırları içerisinde tütün ürünlerini aşırı dere-
cede takibinden ve şirket görevlilerinden bık-
mış, huzurları kaçmıştı. Çiftçi halk, ziraat işleri 
arasında zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar 
da tütün ekimi yapıyordu. Ancak Reji İdaresi-
nin memurları, kanuna aykırı bir şekilde ve si-
lahlı olarak, “esaslı-esassız”, “vakitli-vakitsiz” 

köyleri basıyor; halkın tabiriyle “köye hücum” 
ediyorlardı. Kaçak tütün peşine düşen bu ki-
şiler, ‘nizamı sağlama(!)’ adına düzeni bozan 
hareketlerde bulunuyorlardı.227

reji’nin 7 bin insafsız kolcusu
Reji baskınlarının en önemli nedeni, Os-

manlı hükümetinin, ekonomik nedenlerle 
1884 yılında tütün ekiminin yarı hissesini Reji 
şirketine vermesiydi. Reji, bu hakka daya-
narak, İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana’da 
fabrikalar kurup yüz binlerce Türk tütün üre-
ticisini sömürmeye başladı. Geçinebilmek 
için ara sıra kaçak tütün satmak durumunda 
kalan üreticiler de sıkı takip altına alındılar. 
1913 yılında, tehditle baskı altında tuttuğu 
Osmanlı’ya kendisini devletten daha güçlü 
hale getirecek birtakım kararlar aldırtan Reji 
İdaresi, kısa zamanda 7 bin kişilik bir “silahlı 
kolcu birliği” kurmuştu. Çoğu cezaevi kaç-
kınları arasından seçilen bu kolcular tütün 
kaçakçılığını önlemek bahanesiyle çeşitli 
bölgelere dağılıp yakaladıkları insanları döv-
düler, işkenceden geçirdiler ve öldürdüler.228 

Köylüyü darp edip işkence yaptılar
Reji idaresinin masum halka yaptığı eza-

dan, Bağcılar’ın Kalfaköy’ü de nasibini almıştı. 

Osmanlı hükümeti 
ekonomik nedenlerden 

dolayı 1884 yılında tütün 
ekiminin yarı hissesini 

Reji şirketine verdi

KalFaKöy ahalisine reJi zulMü

[Bu	bölüm,	
İstanbul	Ticaret	

Üniversitesi	İktisat	
Bölümü’nden	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Şefik	
Memiş,	Jandarma	
ve	Sahil	Güvenlik	
Akademisi’nden	

Dr.	Öğr.	Üyesi	Hacı	
Murat	Arabacı	
ve	Kütahya	
Dumlupınar	

Üniversitesi	Tarih	
Bölümü’nden	Doç.	
Dr.	Arif	Kolay,	

tarafından	kaleme	
alınmıştır.]
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Elimizdeki 1909 tarihli belgeler, Kalfaköy’de 
yaygın şekilde tütün ekimi yapıldığını gös-
termektedir. Bu durumun farkında olan Reji 
İdaresi Kalfaköy halkına nefes aldırmıyor, tü-
tün ekim alanıyla hasadı sürekli denetliyor-
du. 27 Aralık 1909 tarihli bir belgeye göre, 
o tarihte Küçükçekmece Kaymakamlığına 
bağlı olan Kalfa karyesinde kaçak tütün araş-
tırması yapmak isteyen Reji kolcuları, yanla-
rına aldıkları atlı jandarma müfrezesiyle köyü 
bastılar. Köylüye karşı kötü muamelede bu-
lunup insanları darp ve tehdit ettiler. Bunun 
üzerine köy halkı Çatalca Mutasarrıflığı’na 
giderek şifahi şikâyette bulundu. Fransızların 
yönetimindeki Reji idaresi, Osmanlı ülkesini 
zulümlerini gerçekleştirebilecekleri bir müs-
temleke toprağı zannetmiş olacaktı ki perva-
sızlığı ele almışlardı. Sultan II. Abdülhamid’in 
hal’iyle ortaya çıkan iktidar boşluğunu da çok 
iyi kullanan reji yöneticileri, İttihatçı Hükümet 
üzerinde baskı oluşturarak çıkarları doğrultu-
sunda her türlü mesnetsiz isteği yaptırmaya 
başlamışlardı. Devletin atlı jandarmasını da 
yanlarına alarak halka zulmetmelerinin başka 
bir açıklaması yoktur. 

dâhiliye nezareti: 
iddialar tahkik edilsin!
Kalfaköy ahalisinin sözlü şikâyetleri üzerine 

durumdan haberdar olan Dâhiliye Nezareti, 30 
Aralık 1909 tarihinde Çatalca Mutasarrıflığı’na 
şu tek cümlelik talimatı gönderdi:

“Kaçak tütün araması yapan Reji kolcularının 
refakatindeki jandarmalarla Küçükçekmece’ye 
bağlı Kalfa karyesi ahalisine tecavüzatta bu-
lundukları iddiasının tahkiki…”229

Talimatı alır almaz, gerekli girişimlerde 
bulunan Çatalca Mutasarrıfı Hasan Bey’in, 
Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği 3 Ocak 
1910 tarihli yazıda Kalfaköy’ün Küçükçekme-
ce Kazası’na bağlı olması sebebiyle, gerekli 
tahkikatın Jandarma Kumandanlığı’ndan is-
tendiği bildiriliyordu.

Bu belgeler iki önemli noktayı göster-
mektedir: Birincisi, Kalfaköy ahalisinin tütün 
ekimi de yapıp satışı ile geçindiği ikincisi ise 
Reji İdaresi’nin ağır baskısı altında kazancını 
kaybeden ahalinin, zaman zaman kaçak tütün 
muameleleri yapabildiği. Ancak Reji’nin insaf-
sız ve adaletten uzak kolcuları, halkı inim inim 
inletiyor, devlet de güçsüz hükümetler sebe-
biyle onları koruyacak tedbirler alamıyordu.

19. yüzyılda 
Mahmutbey’de tütün 
ekimi yapıldığını gösteren 
belgeler...
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KalFaKöy’de eğitiM

ruM erKeK MeKteBi iÇin 
ruhsat taleBi
Bağcılar’ı oluşturan 4 temel yerleşim 

biriminden biri olan Mahmutbey köyü, 
Osmanlı’nın son dönemindeki ismiyle Kalfa-
köy, esasında bir Rum köyüydü. Türk yerle-
şimciler de barındırmakla birlikte kadimden 
beri Rum tebaanın güven içinde yaşadığı 
bölgedeki en kalabalık köy olan Kalfaköy’de 
eğitim de kesintisiz devam ettiriliyordu. 
Rum çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak 
mektep, mübadele sonrasında Selanik’ten 
gelen Türklerin cami yaptığı mahalde bulu-
nan kilisenin yanında yer almaktaydı. 

rum erkek öğrencilere ayrı mektep
Sultan II. Abdülhamid döneminde he-

nüz Küçükçekmece kazasına bağlı bir köy 
olan Kalfaköy’de yaşayan Rum ahali, mevcut 
mekteplerinde kız-erkek bir arada sürdürülen 
eğitimin ayrı mekânlarda yapılmasını istiyor-
du. Bunun için de mevcut mektebin kız öğ-
rencilere tahsis edilip, erkek öğrenciler için 
yeni bir mektep yapılmasını kararlaştırdılar. 
Bunun için kilisenin yanıbaşındaki bir hane 
seçilerek, ruhsat almak üzere öncelikle Rum 

Patrikliği’ne, yani günümüzdeki adıyla bağlı 
bulundukları Patrikhane’ye dilekçe verdiler. 

Kalfaköy’deki Rum erkek öğrencilerin eği-
tim göreceği binaya ruhsat verilmesini talep 
eden dilekçe, önce, köyün bağlı bulunduğu 
Küçükçekmece Kaymakamlığı’na sunuldu. 
Kaymakamlık da dilekçeyi, gerekli araştırmayı 
yapmak ve “herhangi bir mahzur olup olma-
dığını sormak” için 16 Mayıs 1896 tarihinde 
Şehremaneti’ne, yani İstanbul Belediyesi’ne 
yolladı. Bunun sebebi, o dönemde bölgenin 
belediyeye bağlı olması idi. Küçükçekmece 
Kaymakamlığı’nın mahzuru olmadığı yolun-
daki görüşü ilave edilmişti. Aynı yöntem bu 
kez Şehremanetince izlenerek, dilekçe, “bir 
mahzuru olup olmadığının sorulması için” iki 
gün sonra, yani 18 Mayıs 1896 tarihinde Ma-
arif Nezaretine iletildi.230

ruhsat işlemleri bir yıl sürdü
Kalfaköy Rum ahalisince mektep ruhsa-

tı için Patrikhane’ye iletilen, oradan da 10 
Haziran 1895 tarihinde bağlı olduğu Adli-
ye Nezareti’ne gönderilen dilekçe, Osmanlı 
bürokrasisinde tam bir yıl işlem gördü. Bu 
süre içerisinde, köyün bağlı bulunduğu kay-

Kalfaköy’de yaşayan 
Rumların eğitim 

hayatlarını özgürce 
sürdürdükleri, hatta 

mevcut okulları yetersiz 
gelince yenisini yapma 

izni aldıklarını gösteren 
belge.
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makamlıktan eğitim işlerine bakan Maarif 
Nezareti’ne kadar birçok kurumdan görüş 
alındı. Mektep yapılacak binanın uygun ve 
ayrı bir binaya gerçekten ihtiyaç olup olma-
dığı hem zabıta, yani güvenlik güçleri, hem 
de mahalli yöneticiler tarafından yerinde 
tahkik edildi. Esas olarak ruhsat verilmesin-
de bir sakınca olmadığı yönündeki görüşü 
kabul görmüş ve diğer kurumlar da buna 
uymuşlardı. En sonunda tüm görüşler, di-
lekçenin aslıyla birlikte Maarif Nezareti’nde 
toplanmış; Nezaret de 8 Haziran 1896 tari-
hinde gerekli resmî ruhsatı tanzim ederek 
Rum Patrikhanesi’nin Kapı Kethüdası’na tes-

lim edilmek ve 29 Haziran 1896 tarihinde 
gereğinin yapılması için, Patrikhane’nin bağ-
lı olduğu Adliye Nezareti’ne tebliğ etmiştir.

iki derslikli türk mektebi

 I. Dünya Savaşı’nın bitmek üzere olduğu 
yıllarda, artık Bakırköy’e bağlı bir köy olan ve 
Mahmutbey Köyü olarak değiştirilen köyde, 
Türkler tarafından da iki derslikli bir mektep 
açılmıştı. Tanin gazetesinin 25 Eylül 1918 ta-
rihli nüshasına okulun açılışına ilişkin bir ha-
ber yer almıştır.231

1918 yılında 
Mahmutbey’de yaşayan 
Müslümanlar için 2 
derslikli bir mektep de 
açılmıştı.
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ayapa’da Bulunan altın Ve GüMüş siKKeler

Bakırköy’de Baruthane Caddesi’nde ika-
met eden Selanik kökenli Mahmud Bey, 
zengin ve geniş mülklere sahip bir kişi olup 
çiftçilikle uğraşıyordu. Bu kapsamda Ayapa 
Karyesi Çiftliği’ni kiralayıp işletiyor ve ağırlık-
la uğraştığı ekip biçmenin yanı sıra hayvan-
cılık yapıyordu. Muhtemelen, Mahmud Bey, 
çiftliğinde sabanın yanısıra, gelişmiş tarım 
aletlerinden de istifade ediyordu. 

Mahmud Bey, sikkeleri saklamak istedi
Selanikli Mahmut Bey, 1921 baharında, 

arazide toprak sürme veya kazma çalışmala-
rı yaptırırken beklenmedik bir gelişme olur. 
Ayapa Karyesi Çiftliği merası dahilindeki 
tarlaların birinde kazılan bir hendeğin için-
de muhtelif cinslerde altın ve gümüş sikkeler 
bulunur. Altın ve gümüş sikkeler bir kavanoz 
içindedir. Selanikli Mahmud Bey kayıtlı oldu-
ğundan Hükümete bildirilmesi gerektiğini 
söylediği sikkeleri alıp götürür. Durum Bakır-
köy Kaymakamlığı’na aksettirilir. Kaymakam-
lık da olayı İstanbul Vilayeti’ne detaylı bir şe-
kilde anlatan bir yazı yollar. Vilayet yetkilileri 
de bulunan paraların miktarının belli olma-

dığı ve üstelik gizli tutulmak istenildiği sonu-
cuna vararak, Bakırköy Kaymakamlığı’ndan 
kayıt altındaki sikkelerin ele geçirilmesi için 
soruşturmanın derinleştirilip genişletilmesini 
ve neticesinin bildirilmesini ister.

Vilayet’ten dâhiliye nezareti’ne yazı
Selanikli Mahmud Bey’in arazisinde bul-

duğu sikkelere, el koyarak yetkililere bilgi 
vermemesi şüpheyle karşılanmıştı. Görenle-
rin bildirimi olmasa, belki paralar gibi olay 
da gizli tutulacak, saklanabildiği kadar sakla-
nacaktı. Durumun ciddiyetinin farkında olan 
Valilik, henüz işgalin devam ettiği o günlerde 
sorumluluk almak istemediğinden olayı der-
hal ve bütün açıklığıyla Dâhiliye Nezareti’ne 
bildirerek, talimatlarını talep eder.232 İstan-
bul Valisi’nin 1921 yılındaki bu hareketi, hem 
konunun önemini, hem de saklanan sikkele-
rin tahmin edilenden çok daha fazla olduğu-
nu göstermektedir. Anlaşılan, o tarihlerde, 
Ayapa’da, yani Kirazlı’da bir çiftlikte bulunan 
sikkeler, zenginliğe zenginlik katacak dere-
cede fazla imiş.

Selanikli Mahmud 
Bey, Kirazlı’da bulduğu 

altın ve gümüş sikkeleri 
görevliden kaçırmak 

istemişti.
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BağCılar’da zordur asayişi sağlaMaK…

Bahriyeli eri yahudburgaz’da katlediliyor
Bağcıları oluşturan köyler asayiş sorunla-

rı sebebiyle, arasıra güvenlik güçlerinin de 
gündemine geliyordu. 10 Ekim 1841 tarihli 
bir belgeye göre Bahriye askerlerinden Emin, 
bulunduğu askeri mıntıkadan firar ederek Ya-
hudburgaz Köyü’ne gelmişti. Muhtemelen 
burada azınlık mensupları ile arasında tartış-
ma yaşanır ve bunun sonucunda Rebza adın-
da biri, Yanka, Tanaş ve İstenço adlı üç Rum 
arkadaşıyla birlikte, bir bostanda sıkıştırdık-
ları firarî bahriye askerini katlederler. Cinaye-
te el koyan jandarma, derhal katil zanlılarını 
yakalayarak mahkemeye çıkartır. Mahkeme, 
Rebza’ya ölüm cezası verirken, kendisine yar-
dım eden üç kişiyi de kürek cezasına çarptırır. 
Daha sonra 10 bin dirhem halis gümüş diyet 
ödenmesine karar verilip, Rebza’nın bu diyete 
razı olması üzerine de cezası küreğe dönüştü-
rülürse de, maktul Emin’in varisleri olmadığın-
dan söz konusu para, Beytülmal’e gelir kay-
dedilir. Adliye Nezareti’ne göre bu karar, hem 
Meclis-i Vâlâ’nın, yani Bakanlar Kurulu’nun 
hem de Padişahın iradesine muvafıktır.233

soyguncular, ayapa’yı basıyor
19 Mart 1922 gecesi Ayapa’da silahlar 

konuşur… 

“Öğleden sonra saat 9 sularında (ezani 
saate göre) Ayapa Köyü’ne gelen eli silahlı 
kişiler, birkaç el ateş etmişler, silah seslerine 
doğru giden Mahmutbey Çiftliği’nin kâhyası 
Arnavut Salih Çavuş, isabet eden bir serseri 
kurşunla ölmüş, Ayapa Köyü korucusu Yani 
de yaralanmıştır.” 

Mahalli Jandarma Bölüğü olayı bu kısa 
yazıyla bildiriyordu.

Oysa Ayapa’da meydana gelen olay gö-
rünenden farklıydı. Evet, Salih Çavuş serseri 
bir kurşunun kurbanı olmuştu ama işin altın-
da soygundan yargılanmakta olan bazı kişile-
rin tehditleri yatıyordu. Nihayetinde bu bas-
kı, iki kişinin ölümüne yol açmıştı. Daha da 
önemlisi Valilik, bu bilgiyi yeterli bulmayarak, 
İstanbul Tabur Kumandanlığından meselenin 
detaylı bir şekilde araştırılıp bildirilmesini is-
tedi. Bunun üzerine Tabur Kumandanlığı 2 
Nisan 1922 de kapsamlı bir rapor gönderdi. 
Bu rapora göre olay şöyle gelişmiştir:

“Halkalı istikametinden Ayapa köyüne 
gelmekte olan, Arnavutça ve Türkçe konuşup 
kıyafetlerinden Arnavut oldukları düşünülen 

İstanbul’un işgal altında 
olduğu mütareke 
yıllarında, asayiş 
bozuklukları had safhaya 
çıkmıştı.
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mavzerli 8 kişi korucu Yani’nin Rus tüfeği-
ni gasp ve kendisini darp ile anılan köyden 
Corci ve Kastri’yi istedikleri ve bu kişilerin ha-
nelerinden çıkmamaları üzerine de 15-20 el 
silah attıkları anlaşılmıştır. 

Rastgele atılan kurşunlardan birinin kâhya 
Arnavut Salih Ağa’ya isabeti ve yaralının fer-
yadı üzerine, ateş eden kişilerin Halkalı isti-
kametine firar ettikleri ve bu sırada Ayapa 
köyünden Nikola’nın da başını dipçikle ya-
raladıkları görülmüştür. Yaralı Salih Ağa’nın 
aldığı cerihadan dolayı vefat ettiği ve Ayapa 
köyü korucusu Yani’nin de aynı şekilde serse-
ri bir kurşunla yaralandığı haber alınmıştır. Bu 
kişilerin maksatları kişisel bir gareze dayan-
makta olup elde edilen malumata nazaran 
soygun meselesinden tutuklu Şükrü isminde 
bir şahıs lehinde ifade vermesi için maktul 
Salih Ağa’ya daha önce yaptıkları müraca-
atın, reddedilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Nitekim, kabul etmemesi halinde Büyük Hal-
kalı istikametinden taarruz edilmesi itibariyle, 
saldırganların Halkalı’da ikamet etmekte olan 
soygunculuktan mevkuf Şükrü’nün pederi Ar-
navut Seyfeddin ve Süleyman ile hüviyetleri 
henüz belirlenemeyen iki Arnavut ve jandar-
madan ayrılma Florinalı Ahmed oğlu Derviş 
olmaları kuvvetle muhtemeldir. Arnavut Sey-
feddin İncirli çiftliğinde silahını temizlerken 
derdest edilmiş, diğerlerinin de yakalanma-
sına ciddiyet ve süratle çalışıldığı Dersaadet 
Jandarma Alay Kumandanlığı’ndan yazı ile 
bildirilmiştir.”234 İstanbul Valisi’nin imzasını 

taşıyan ve yukarıdaki bilgileri kapsayan ra-
por, Dâhiliye Nezareti’ne gönderilerek, suç-
luların yakalanması için gerekli çalışmaların 
yürütüldüğü bilgisi veriliyordu.

Borcunu ödemeyen ayapalı yakub 
icra memurlarına silahla karşı koydu
Günümüzde olduğu gibi çiftçilikle uğra-

şanların iki yakası eskiden de bir araya gele-
mezdi. Genellikle hasat zamanı elde ettikleri 
gelir, geçimlerine ancak yeter, bu nedenle 
de vergileri ödemede zorluk çekerlerdi. Ba-
zen de çocuklarını evlendirme vb. sebeplerle 
aldıkları borçları ödeyemeyen tarla sahiple-
ri bu yüzden zor duruma düşerlerdi. Ayapa 
Köyü’nde tarlaları bulunan Yakub Ağa da bu 
ikinci kısma giriyordu. 29 Haziran 1887 tarihli 
bir belgede yer alan bilgilere göre, bir bağ 
ve müştemilatından oluşan arazinin mutasar-
rıfı olan Yakub Efendi, muhtemelen komşusu 
Sadık Efendi’den borç almıştı. Ancak borcunu 
söz verdiği günde ödeyemediği gibi, uzatma-
lar da yeterli gelmedi. Bunun üzerine Sadık 
Efendi, Yakub’un gözünün yaşına bakmaya-
rak alacağına karşılık arazisine icra memurla-
rını gönderdi. İcra memurları araziyi satmaya 
kalkıştıklarında deliye dönen Yakub Ağa silah-
lı adamlarıyla satışa karşı çıktı. Ancak icra me-
murlarının yanlarında getirdikleri jandarmalar 
duruma el koyarak, Yakub’la bir adamını ya-
kalayıp tutukladılar ve adliyeye teslim ettiler. 
Durumu özetleyen rapor da gereği yapılmak 
üzere Adliye Nezareti’ne gönderildi.235

Kirazlı’daki tarlasına 
borcundan dolayı icra 

getirilip satılmasına 
sinirlenen Yakup Ağa 

devlet memuruna silahla 
karşı koydu.
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ayapalı BağCılar, yüKseK VerGiye itiraz ediyor

XIX. yüzyılda Küçükçekmece’ye bağlı özel-
likle de günümüzde Büyükçekmece, Küçük-
çekmece, Beylikdüzü, Bakırköy ve Bağcılar 
sınırları içinde kalan köylerde bağcılık önemli 
bir geçim kaynağıydı. Sözgelimi Büyükçek-
mece kazasının o zamanki Celaliye, Kamilo-
ba, Kumburgaz, Çöplüce, Kalikratya, Polaya, 
Anarşa ve Kavran köylerinde bağcılık yapılırdı. 
Bilhassa Çöplüce, Celaliye ve Kamiloba’nın 
üzümleri çok beğenilir ve bunlardan nefis 
şaraplar yapılarak ihraç edilirdi. Eldeki bilgi-
lere göre, Cumhuriyet’in ilk dönemine kadar 
İstanbul’un üzüm ihtiyacı da buralardan kar-
şılanırdı. Çünkü mevsimi girer girmez topla-
nıp deniz yoluyla kolayca ve hızlı bir şekilde 
İstanbul’a ulaştırılabiliyordu. 1924 itibariyle 
sadece Büyükçekmece ve Silivri’deki bağlık 
alanların toplamı 17.250 dönümü bulmaktay-
dı. Bağların önemli bir bölümü 1900’lü yıllar-
da dikilmiş olup bölgeden yılda ortalama 30 
milyon kıyye hasılat elde ediliyordu.236

Osmanlı döneminde üzüm işleriyle Rum 
ekalliyet uğraşırdı. Bilhassa bu köylerde ya-
şayan Rum tebaa, bağcılığı büyük bir itina ile 
yapar ve devlet tarafından kendilerine tanı-
nan hak kapsamında şarap üretiminde kulla-
nırlardı. Çünkü inançları gereği, şarap yapıp 
içmelerinde bir mahzur yoktu. Bu bakımdan, 
devlet tarafından, kendilerine, ihtiyaçlarına 
yetecek derecede veya ihraç amaçlı şarap 
üretme ruhsatı veriliyordu.

Ancak bağcılıkla uğraşan Osmanlı tebaası 
Rumlar, bazen fena haberlerle de karşılaşabi-
liyordu. Bu da genellikle vergi yüzünden olu-
yordu. Çıfıtburgaz ve Papasköy’dekiler gibi 
Ayapa, yani Kirazlı Köyü’ndeki bağlarda da 
çok güzel üzümler yetişiyordu. Ancak bölge-
nin aşar vergisini toplama hakkını satın alan 
kişiler, yani mültezimler, üzüm mahsülü için 
yüksek bedel takdir etmişlerdi. Mültezimler 
bunu daha fazla kazanma hırsı ile ya da yük-
sek fiyata aldıkları toplama hakkına ödedik-
leri bedeli çıkarabilmek için yapıyorlardı ve 
çoğunlukla da birinci neden geçerli oluyor-
du. Buna karşılık Osmanlı Devleti de reayayı, 
yani halkını koruyacak bir yöntem geliştirmiş-
ti. Halk, fiziksel olarak ya da vergi yüzünden 
kendisine zulm edenleri padişaha şikâyet edi-
lebiliyor, bu şikâyetler sümen altı edilmeksizin 
araştırılıp zalimler cezalandırılıyordu. Nitekim 
Ayapa köyünde de böyle olmuştur. Hakkını 
arayan cesur iki Ayapalı, Manol ile Vangel, 
19 Ekim 1891 tarihinde bir dilekçe kaleme 
alarak şikayetlerini Sadaret Makamı’na, yani 
Başbakanlık’a ilettiler. Şikayetle yakından il-
gilenen Sadaret Makamı, gerekli araştırma-
nın yapılması için bölgenin bağlı bulunduğu 
Şehremaneti’ne yazılı emir verdi.237 Emsali 
birçok kararda olduğu gibi bu şikâyette de 
köylülerin hakları devlet tarafından korunarak 
zulmün önüne geçilmiş olmalıdır.

Kirazlı’da bağcılıkla 
geçinen köylüler, 
mültezimin koyduğu 
yüksek vergiyi hükümete 
şikayet etmişlerdi.
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depreMlerde BağCılar

Dünya deprem kuşağı üzerinde bulunan 
İstanbul, tarih boyunca pek çok şiddetli 
depreme maruz kalmıştır. Bu depremlerde 
pek çok yapı yıkılıp zarar gördüğü gibi çok 
sayıda da can kaybı olmuştur. 1489, 1509,238 
1557, 1648, 1659, 1690, 1719, 1752, 1754, 
1766’,239 1790, 1806, 1837, 1841 ve 1855 
yıllarındaki depremler bunlara örnek göste-
rilebilir. XIX. yüzyıldaki en büyük deprem 10 
Temmuz 1894 Salı günü yaşanmıştır. O gün 
öğle vakti saat 12:24’te başlayan ve kay-
naklarda “büyük hareket-i arz”, “zelzele-i 
azîme”, “zelzele-i müdhişe” şeklinde tanım-
lanan bu deprem çok geniş bir alanda his-
sedilmiş ve bilhassa İstanbul ve çevresinde 
büyük hasara yol açmıştır’.240

Bir dakikaya yakın süren depremin ardın-
dan artçı depremler gelmiş; bu durum da 
halkı büyük korkuya sevk etmişti. Bu dep-
remler o dönemki Çatalca Mutasarrıflığı’nın 
raporlarına “müteakiben bir daha vuku bu-
larak…” ifadeleriyle yansımıştı. Depremin 
bir dakika kadar sürmesi ve ardından artçı 

depremlerin yaşanması, ne kadar şiddetli ve 
sarsıcı olduğunun işareti idi. Şiddeti, verdiği 
zarara da yansımıştı.241

1894 Depremi, etki alanlarına göre beş 
bölgeye ayrılır. İlk üç bölge depremin ol-
dukça yoğun hissedildiği alanlardı. En faz-
la zarar gören yerlerse depremin merkezi 
ile yakın bölgeleri içine alan I. bölgeydi. Bu 
bölgede yer alan ve depremden etkilenen 
yerleşim yerleri; İstanbul Sur İçi, Adalar, Üs-
küdar, Marmara Denizi’nin bir kısmı, Küçük-
çekmece ve Büyükçekmece, Çatalca, Kartal, 
Gebze, İzmit, Adapazarı, Sapanca, Yalova, 
Karamürsel ve Bozburun’du. Devletin dep-
remle ilgili tuttuğu kayıtlarda 1. derecede 
ianeye muhtaç ev sayısı 10.171 olup, Küçük-
çekmece bölgesindeki 1.215 hanenin 601’i 
ağır hasarlı idi.242

Depremde evleri zarar görenler geçici 
olarak çeşitli mahallere yerleştirildiler. Mese-
la Küçükçekmece bölgesindekilerle Bakırköy 
halkının bir kısmı Bakırköy’deki bahçelere 
yerleştirildi. Ayrıca Zaptiye Nezareti tarafın-
dan da halka yardımcı olmaları ve herhangi 
bir huzursuzluğun yaşanmaması için bölge-
ye polis ve jandarma gönderildi. Depremin 
ardından, II. Abdülhamid’in iradesiyle evsiz 
kalanlarla tedaviye muhtaç depremzedele-
rin tespiti için memurlar tayin edildi.243 

Ancak, ilk şokun atlatılmasının ardından 
açık alanlara başlayan göç, ciddi bir barın-
ma ihtiyacını da beraberinde getirdi. İlk gün, 
talebin en fazla olduğu Adalar başta olmak 
üzere Bakırköy ve Küçükçekmece bölgesine 
çadırlar gönderildi. Bakırköy’de 300 kişilik 
büyük bir barınak yaptırıldı. Devlet, dep-
remden zarar görenlere maddi yardımlar 
da yaptı. Bu yardımlardan en fazla payı alan 
bölgeler Büyükdere, Sirkeci, Bakırköy ve Kü-
çükçekmece idi.244 

Buna göre Bağcılar bölgesindeki hasarın 
diğer bölgelere oranla daha fazla olduğu 
söylenebilir.245

Deprem, bölgedeki pek çok su yo-
lunun da zarar görmesine neden oldu. 
Şehremaneti’ne bağlı Su Nezareti bunla-
rın onarımı ve şehre su sağlanması için246 
memurlar görevlendirdi. Yapılan keşiflerde 

Bugünkü Bağcılar 
bölgesi, 1894 

depreminden ciddi şekilde 
etkilenmişti.
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Taksim su yollarındaki kemerlerden birinin 
kısmen yıkıldığı, Kırkçeşme Suyolları’na ait, 
Ayvat Bendi’nin üst kısmı ile Kurt Kemeri’nin 
bazı yerleri ve Burgazköyü civarındaki Baş-
havuzun arka duvarıyla üzerindeki tonozun 
çöktüğü ve Halkalı su yollarında, cüz’i hasar 
bulunup su terazilerinden bazılarının yıkıldı-
ğı görüldü.247 

Sonuç olarak, Bakırköy ve Büyükçekme-
ce, dolayısıyla da bugünkü Bağcılar bölgesi, 
1894 depreminden ciddi şekilde etkilenmiş-
tir. Kasaba merkezindeki “hane ve ahır gibi 
birtakım binaların yanısıra bahçe duvarlarıyla 
bacalar yıkılıp bir hayli ev hasar gördüğü gibi 
Küçükçekmece’ye bağlı çok sayıdaki köyde 
de ev ve ibadethaneler zarar görmüştür.248

İstanbul’u etkileyen depremlerden bir di-
ğeri de 1903 yılında yaşanmıştır. 6,7 büyük-
lüğündeki bu depremde 4.500 bina yıkılmış 
ya da ağır hasar görmüş, 2.000 kişi de haya-
tını kaybetmiştir.249

1903 depreminden etkilenen bölgeler-
den biri de Bağcılar’dır. O sırada Küçük-
çekmece kazasına bağlı olan Kalfa köyünde 
bulunan Analipis Ayazması da zarar gören 
yerlerden biridir. Rum Patrikliği kanalıyla 

Ayazma duvarlarının tamir edilmesi için bir 
dilekçe verilmiştir. Bunun üzerine Şehrema-
neti tarafından gerekli tahkikat yapılarak 
komisyon-ı mahsusça düzenlenen rapor 13 
Ocak 1903 tarihinde Adliye ve Mezahib 
Nezareti’ne gönderilmiş, oradan da Şura-yı 
Devlet’e havale edilmiştir. Bu defa konu Şura-
yı Devlet’de değerlendirilerek; “depremden 
zarar gören ayazma duvarlarının tûlen (uzun-
lamasına) 108 arşın 6 parmak ve arzen (ge-
nişlemesine) 10 arşın 12 parmak ve irtifâen 
(yükseklik olarak) 10 arşın cesâmetinde inşa 
ve sarfı iktiza eden 100 liranın 60 lirasının 
meblağ-ı mevcûdeden, geri kalanınsa ayaz-
manın hasılat-ı âtiyesinden tesviye ve ifa 
olunacağı” beyanıyla tamir ve inşasına izin 
verilmiştir.250     

Mahmutbey’de bulunan 
tarihî Analipis Ayazması, 
1903 depreminde büyük 
hasar görmüştü.
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Şura-yı Devlet, 
Analipis Ayazması’nın 
tamirine izin vermişti.
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BağCılar’da salGın hastalıKlar Ve sağlıK

XIX. yüzyıl, tüm dünyada bulaşıcı hasta-
lıkların salgınlara yol açtığı bir dönemdir. Os-
manlı Devleti’nin idari olduğu kadar ekono-
mik de başkenti olan İstanbul, dünyanın en 
hareketli şehirlerinden biri olması, yoğun nü-
fusu ve neredeyse yok derecesindeki altyapısı 
nedeniyle koleranın her an sıçrayıp salgın ha-
lini alabileceği ideal bir ortam durumundaydı. 
Nitekim hastalık, XIX. yüzyıl boyunca şehirde 
birçok kez salgın halini almıştır.251

İstanbul’da ilk kolera salgını 1831’de 
meydana gelmiş ve bu salgında yaklaşık 
6.000 kişi yaşamını yitirmiştir. Asya, Afrika, 
Avrupa ve Amerika’ya da yayılan 1865’deki 
salgında ise, bir ay içerisinde 30 bin İstan-
bullunun yaşamını yitirdiği bildirilmektedir. 
Bu dönemde Sultan Abdülaziz yabancı he-
kimlere toplu çağrıda bulunmak suretiyle, 
hem salgınlarla mücadelede destek sağla-
mış, hem de Batılı ülkeler arasındaki ekono-
mik ve siyasal rekabette yeni bir cephenin 
açılmasına neden olmuştur.252

1893-1895 yılları arasında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğraf-
yanın neredeyse tamamında, kolera salgını 
görüldü. 1892 yılında Kuzeybatı Hint eya-
letlerinde ortaya çıkan kolera, hem Rusya 
üzerinden, hem de hac yoluyla Hicaz’dan 
Osmanlı topraklarına girdi. 1893 yılının Tem-
muz ve Ağustos aylarında İstanbul’a ulaşan 
hastalık tam bir salgına dönüştü. Bu duruma 
karşı Osmanlılar da diğer ülkeler gibi kor-
don usulünü uygulayıp “tahaffuzhaneler” 
oluşturdular. Böylece hastalığın, ortaya çıktı-
ğı yerden dışarı çıkması engellenerek orada 
yok edilmeye çalışıyordu. Kordon yöntemi, 

bir tür dar kapsamlı karantina uygulamasıy-
dı. Uygulama, hastalığın ortaya çıktığı ev, 
hastane veya kışlalarda yapılmaktaydı. Şüp-
he duyulan vakaların, çıktığı yerler kordon 
altına alınır ve uygulama genellikle on gün 
sürerdi. Tahaffuzhaneler ise salgın hastalığın 
bir şehir ve bölgeye bulaşmasını veya başka 
yerlere yayılmasını engellemek üzere oranın 
giriş ve çıkışları yollarının önemli noktaların-
da, bölgeye giriş yapacak kimselerin belirli 
bir süre gözetim altına alınarak hasta olma 
ihtimali olanların ayrılması amacıyla alıkonu-
lup, tedavi edildiği merkezlerdi.253

Kolera salgınına kordonlu müdahale
İstanbul’un Rumeli tarafında da iki ta-

haffuzhane kurulmuş olup bunlar Çatalca 
ve Kalikratya Tahaffuzhaneleri idi.254 Buna 
göre İstanbul’a ulaşımda önemli bir konak-
lama noktası olan Küçükçekmece-Bakırköy 
ve Bağcılar bölgesi kolera salgınına karşı 
önemli bir işlev görüp bulaşıcı hastalıkların 
savuşturulmasında hayatî öneme sahip bir 
merkez durumundaydı.

1894 yılında ortaya çıkan kolera salgının-
da da Büyükçekmece ile Karaburun arası-
na bir kordon çekildi. Ve kordon dâhilinde 
yer alan Çatalca Tahaffuzhanesi’nin de ak-
tif kullanımıyla hastalık önlenmeye çalışıldı. 
Çoğunlukla uygulanan kordon hastalığın 
yayılmasını önlemede etkili oluyordu.255 
Bu da göstermektedir ki, Osmanlı Devleti 
1894’teki kolera salgını sırasında, kordon 
uygulaması ve tahaffuzhanelerin en iyi kulla-
nımı hususlarında gerekli önlemleri almıştır.

Küçükçekmece-Bakırköy 
ve Bağcılar bölgesi 
kolera salgınının 
savuşturulmasında hayatî 
öneme sahip bir merkez 
durumundaydı.
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hayVanları salGın hastalıKtan KoruMa Gayretleri

1887 yılında İstanbul’da ortaya çıkan hay-
van hastalığı Kartal ve Büyükçekmece taraf-
larında da görülmüştü. Hastalığın İstanbul’un 
Anadolu yakasının en uç kısımlarından Kartal 
ile Rumeli yakasının başlangıcı kabul edilen 
Büyükçekmece’de ortaya çıkması tehlikeli 
bir durumdu. Hastalık aralarında Marmara 
Denizi’nin bulunduğu iki bölge arasında iş-
leyen kayıklar vasıtasıyla taşınmış olabileceği 
gibi, yasak olmasına rağmen iki yaka arasın-
da gizlice geçirilen hayvanlar da hastalığın 
sıçramasına neden olmuş olabilirdi. 

tüm baytarlar görev başına
Hastalığı haber alan Dâhiliye Nezare-

ti, eski idari sistemde İstanbul’un civar ka-
zalarından bazılarının doğrudan bağlı bu-
lunduğu Şehremaneti’ne, yani Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı bulunduğu için beledi-
yeye konuyla ilgili bir yazı göndererek, ya-
pılması gerekenleri bildirdi. Şehremaneti de 
Baytar Mektebi’yle temasa geçerek muallim-
lerinin büyük kısmının hastalık mahallerine 
sevkini sağlamıştı. Ne var ki, hastalığın diğer 
yerleşim yerlerine de sıçramasıyla daha fazla 
baytara ihtiyaç hâsıl olmuştu. Bu aşamada 
Baytar Mektebi’nden eleman da istenemez-
di. Çünkü sadece zorunlu derslere girebi-
lecek kadar muallim kalmış olup bunlar da 
gidecek olursa okulda ders yapılamayacaktı. 

Buna karşılık bir başka çözüm daha var-
dı, ki o da Ticaret Nezareti’ne bağlı bulunan 
Mülkiye Baytar Mektebi’ydi. Buradan mezun 
baytarların tamamı Dersaadet ve civarındaki 
hastalık bölgelerinde görevlendirilebilirdi. 
Ne var ki bu noktada da umutlar boşa çıktı. 
Çünkü Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye’ye bağlı 
olan bu mektep henüz tam anlamıyla teşek-
kül edemediğinden o güne dek ancak 10 
kadar mezun verebilmiş ve onlar da Ziraat 
ve Ticaret Nezareti tarafından bazı vilayetle-
re tayin olunmuştu. Dolayısıyla Şehremaneti, 
Küçükçekmece ve Büyükçekmece tarafların-
da ortaya çıkan hayvan hastalığını önlemek 
için başka bir çare bulmak zorundaydı.256

Karasığır hastalığına ilk önlem
Özellikle karasığırlar arasında iki de bir 

hastalık çıkıyordu. 1887’de yaşanan salgının 
üzerinden çok geçmeden 1889 baharında 
yine Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Ça-

talca kazalarının bazı köylerinde karasığır 
hastalığının görüldüğü haberi alındı. Bunun 
üzerine Dâhiliye Nezareti, ilk olarak, hayvan 
yetiştirilmekte olan civar yerleşim alanların-
dan Ereğli ve Çorlu kazalarına hayvan geçişini 
yasakladı. Bunun için de, başta Edirne Valisi 
ile kaza kaymakamları olmak üzere bölgedeki 
mülki amirlere yazı göndererek, geçiş yasağı-
nın yanı sıra tedbirlerin alınmasını bildirdi.257

hızlı bildirimi sağlamak için yapılacaklar
Hastalığın önlenmesine ilişkin süreç bu 

kez uzun sürmüştü. Öyle ki ilkbaharda baş-
layan tedbirler son bahar bitiminde hâlâ 
devam ediyordu. Bu da hastalığın önünün 
alınamadığını gösteriyordu. Konuya Tıbbi-
ye Nezareti de müdâhil olarak bölgeye bir 
baytar komisyonu gönderdi. Komisyon; böl-
ge köylerinde yaptığı incelemeler sonunda, 
Edirne Vilayeti’nde tedbir almanın yerinde 
olacağını belirtmekle beraber, erken haber 
sisteminin çok önemli olduğunun altını çizdi. 
“Diğer vilayetler dâhilinde” diye başlayan ra-
porda, “bir yerde hastalık çıktığında kaza be-
lediyesiyle mahalle-köy muhtarları ve ihtiyar 
heyetleri tarafından derhal mahallî hükümete 
ihbar edilmesi gerektiği gibi, nahiye müdür-
leri kazaya, kaymakamlıklar livaya, mutasar-
rıflar da 24 saat içerisinde vilayete iletmeli-
dirler. Orası da durumu Dâhiliye Nezareti’ne 
tebliğ etmelidir. Ayrıca hastalığın zuhur ettiği 
en yakın mevkideki askerî veya mülkî baytarı-
na da bilgi verilmelidir. Böylece hastalığın tür 
ve derecesinin araştırılması ve gerekli ted-
birlerin süratle alınması mümkün olacaktır” 
denilmekteydi. Nezaret de komisyonun ra-
porunda zikredilen hususları yerinde bularak 
vilayetlere tebliğ edilmesini emrediyordu.258

Benzer şekilde, 1894 yılında da Büyük-
çekmece kazasına bağlı bazı köylerde şap 
hastalığı görüldü. Bu hastalık ucuz atlatıldı 
ve hayvan telefi olmadı. Ancak hemen aka-
binde hastalığın çevredeki bazı köylerde 
de görüldüğünün haber alınması Çatalca 
Mutasarrıflığı’nı endişelendirdi. Mutasarrıf-
lık, gerekli tedbirleri alarak, bölgeye bir bay-
tar müfettişi ile yardımcısını gönderdiği gibi 
İstanbul’a da derhal haber veriyordu.259 Bu 
tür önlemler göstermektedir ki, İstanbul’un 
et ihtiyacı için son derece önemli yerler olan 
Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Bakırköy 

Baytar mektebinde 
eğitim gören talebeler
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bölgesindeki hayvan hastalıklarıyla ilgili ge-
lişmeler yakından izleniyor ve anında tedbir-
ler alınmak suretiyle bertaraf ediliyordu.

XX. yüzyılın başlarında da İstanbul’un bir-
çok bölgesinde şarbon hastalığı zuhur etmiş 
ve görevlendirilen hekim ve memurlar vası-
tasıyla bölgedeki tüm hayvanlar kontrol edi-
lerek aşıları yapılmıştır. 

Kontrol edilen yerlerden biri de Bağcılar 
bölgesi olup, burada yapılan kontrollerde 
Kalfaköy, Yahudburgaz ve Hazinedar Çiftli-
ğindeki hayvanlarda şarbon tespit edilmişti. 
Kalfaköy’de köylü malı olarak kaydedilen 49 
koyunla 24 keçi; Kalfaköylü Bakkal Koçu’ya 
ait 2 koyunla 104 keçi; Kalfaköylü Bakkal 
Perikli’ye ait 7 koyunla 100 keçi; Yahudbur-
gaz köyünden Sarandi isimli şahsın 291 keçi-
si ve Hazinedar Çiftliği’nde Tohari Çelebi’nin 
567 keçisi 1900 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 
ikişer kez aşılanmıştır. Aşıların yapılış tarihleri 
ile detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir:260

Şarbon aşısında görev alan farklı gruplar-
dan çok memura yaptığı önemli hizmetten 
dolayı çeşitli derecelerden madalya verilmiş-
tir. Bu çalışmalara katılanlar ve aldıkları ma-
dalyalar şöyledir: 

1. Emanet Baytar müfettişi muavinlerinden 
Kolağası Osman Nuri Efendi, iftihar madalyası.

2. Bakteriyoloji Hane-i Şahane muavinle-
rinden Tabip Sağ Kolağası Refik Efendi, ifti-
har madalyası.

3. Bakteriyoloji Hane-i Şahane muavinle-
rinden Tabip Sol Kolağası Ziya Efendi, iftihar 
madalyası.

4. Emanet Baytar müfettişi muavinlerin-
den Dördüncü Daire’ye memur Yüzbaşı Hü-
seyin Efendi, iftihar madalyası.

5. Emanet Baytar müfettişi muavinlerin-
den Beşinci Daire’ye memur Yüzbaşı Hüse-
yin Hüsnü Efendi, iftihar madalyası.

6. Etıbbâ-yı Mülkiye baytarlarından ema-

net baytar müfettiş muavini Osob Efendi, 
iftihar madalyası.

7. Etıbbâ-yı Mülkiye baytarlarından ema-
net baytar memuru Hasan Efendi, iftihar ma-
dalyası.

8. Etıbbâ-yı Mülkiye baytarlarından ema-
net baytar seyyar memuru Hasan Efendi, if-
tihar madalyası.

9. Etıbbâ-yı Mülkiye baytarlarından emanet 
baytar Osman Azmi Efendi, iftihar madalyası.

10. Etıbbâ-yı Mülkiye baytarlarından ema-
net baytar Naçor Efendi, iftihar madalyası.

11. Etıbbâ-yı Mülkiye baytarlarından 
emanet baytar Aziz Efendi, iftihar madalyası.

12. Mülkiye Baytar Mektebi talebesinden 
Senito, Adil, Hasan, Halil İbrahim, Hasan Sır-
rı, Sami, Halil, Kamil, Abdi, Hüseyin ve Hasib 
Efendilerle Tıbbiye-i Mülkiye talebesinden 
Ferid Efendi, iftihar madalyası.

13- Küçükçekmece kazası kaymakamı Ra-
sih Efendi, Dördüncü Osmanî madalyası.

14- Suyolu Nahiyesi müdürü Hamid Bey, 
Dördüncü Mecidi madalyası.261

Tablo: Bağcılar’da icra edilen şarbon aşısı

Köy	veya	Çiftlik	Adı Koyun Keçi Sahibinin	İsmi
I.	Maddeye	Göre	
Zerk	Tarihi

II.	Maddeye	Göre	
Zerk	Tarihi

Kalfa	Köy 49 24 Köylü	malı 14	Nisan	1316 27	Nisan	1316
Kalfa	Köy 2 104 Bakkal	Koçu 14	Nisan	1316 27	Nisan	1316
Kalfa	Köy 7 100 Bakkal	Perikli 14	Nisan	1316 27	Nisan	1316

Yahudi	Bergos - 291 Sarandi 15	Nisan	1316 28	Nisan	1316
Hazinedar	Çiftliği - 567 Tohari	Çelebi 16	Nisan	1316 29	Nisan	1316

Toplam 58 1.086

Hayvanlarda görülen 
şarbon salgını 
kapsamında Kalfaköy, 
Yahudburgaz ve 
Hazinedar Çiftliği’ndeki 
hayvanlarda şarbon 
tespit edilmiş ve aşıları 
yapılmıştı.

Şarbon aşısında görev 
alan memurlara çeşitli 
derecelerden madalyalar 
verillmişti.
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nizaM-ı Cedid VerGisine BağCılar itiraz ediyor

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti askerî, 
siyasi ve iktisadi alanlarda bir takım sıkıntı-
lara düşmüştü. Özellikle savaşlarda alınan 
mağlubiyetler devletin aksayan yönlerinde 
reformlar yapılmasını gerektiriyordu. Bunu 
fark ederek ciddi adımlar atan padişahların 
başında da III. Selim geliyordu. 

Devletin artık eski gücünde olmadığının 
farkına varılarak tekrar ayaklanabilmek amacıy-
la harekete geçilmesi, modernleşme sürecinin 
de başlangıcını teşkil eder. Bu yoldaki köklü 
değişikliklere, Nizam-ı Cedid reformlarıyla gi-
rişen III. Selim, ülkenin askerî ve siyasi açıdan 
çok sıkıntılı bir döneminde, 1789 yılında tahta 
çıktığında, düşüncelerini hayata geçirme fırsa-
tını da yakalamış oldu. 

Önceki padişahlar daha çok askerî ıslahat 
üzerinde durmuşlardı. III. Selim ise bunun-
la yetinmek istemiyordu. Avrupa’daki iler-
lemeler de gözle görülür bir hâl almış olup 
Osmanlılar bunlarla baş edemiyordu. Bu se-
bepledir ki padişah, Avrupa’ya karşı koyabil-
mede en iyi yolun onların silah ve yöntemle-
rini kullanmak olduğuna inanarak, her alanda 
bir ıslahat hareketi başlattı. Sadece askerlikte 
değil, Avrupa’nın bilim, teknoloji ve toplum-
sal hayatta gerçekleştirdiği atılımlara da ortak 
olmak istedi. Bunun için de dönemin devlet 
adamlarından yapılması gereken reformlar 
konusunda birer rapor hazırlamalarını iste-
di. Ve gelen raporlar doğrultusunda, başta 
askeriye olmak üzere çeşitli alanlardabir dizi 
reformlara girişti.262 Bunların en önemlisi de 
Yeniçeri Ocağı’nın yanında “yeni usul as-
ker” anlamına gelen “Nizam-ı Cedid” adında 
yeni bir ordunun kurulması idi (2 Şubat 1793). 
III. Selim masrafları için İrad-ı Cedid adıyla 
yeni bir de hazine tahsis ettiği, bu yeni ordu-
nun eğitim ve öğretim işlerini de Avrupa’dan 
getirttiği yabancı subaylara havale etti ve 
Selimiye kışlalarını yaptırıp, mevcut Kara ve 
Deniz Mühendishanelerini yeniledi. 

Girişilecek reformların finanse edilme-
si için yeni kaynakların bulunması, eskilere 
çeki düzen verilmesi ve kötüye kullanılma-
sının önlenmesi Nizâm-ı Cedid icraatlarının 
en önemli konularından birini teşkil etti.263 
Bunun için de gelir kalemi olarak alkollü iç-
kilerde resm-i zecriyye, keçi ve koyunlarda 

yapağı ve kıl; pamuk, pamuk ipliği, mazı, is-
tifidye (kuş üzümü), kök boya ve tiftik resim-
leri (vergileri) ihdas edildi.264

Bu vergiler içerisinde, alkollü içeceklerden 
alınan zecriyye vergisi ile bu vergiyi toplamak 
amacıyla kurulan Zecriyye Muhassıllığı dev-
lete büyük gelir getiren bir kurum ve Nizam-ı 
Cedid’in finansmanı için ihdas edilen “İrad-ı 
Cedid Hazinesi”nin en önemli gelir kalem-
lerinden biri idi. O dönemde alkollü içkile-
rin imali, dağıtımı ve satışı gayrimüslimlerce 
yapılırdı. Bu verginin toplanmasıyla görevli 
tahsildarca tutulan defterlerde Küçükçekme-
ce, Büyükçekmece, Makriköy vb. yerlerden 
kara veya deniz yoluyla İstanbul’un Galata, 
Samatya, Kumkapı gibi çeşitli semtlerine ge-
tirilen alkollü içecek miktarı, meyhanelerde 
çalışanların adları, tüketilen içki miktarı, elde 
edilen hasılat, değişik kazalardan alınan zec-
riye rüsumları, teslimat ve stok işlemleri ile 
bağlardan alınan zecriye vergilerinin kayıtları 
yer alıp, bütün bu konular Zecriyye Muhassıl-
lığının görevi dâhilinde idi.

Vergi, devletin, gücü ve gelirine göre va-
tandaşından aldığı “zorunlu” bir gelir kayna-
ğıdır. Osmanlı’da, gerek Müslümanlardan, 
gerekse gayrimüslimlerden farklı isimler al-
tında pek çok vergi alınmıştır. Özellikle sa-
vaş, doğal afet gibi olağanüstü durumlarda 
hazineye gelir temini için başvurulan ilk yol-
lardan biri vergi olmuştur. Bu da, dönemin 
şartlarında kısıtlı üretim yapan ve geçimini 
zorlukla temin eden halkın tepkisini çekmiş 
ve zaman zaman isyan boyutlarına vardığı 
da olmuştur.265 Ayrıca çoğu vergi mükellefi 
vergi kaçırma yoluna da girmiştir.

Bunlardan birinin de III. Selim dönemin-
de Bağcılar bölgesinde yaşandığını (1 Ka-
sım 1797) dönemin Zecriyye Muhassılı Halil 
Efendi’nin verdiği bir arzuhalden anlıyoruz. 
Buna göre; zecriyye mukataası kalemlerinden 
Haslar Kalemi zecriyyesi (alkollü içki vergisi) bir 
önceki sene (H. 1211-M. 1796) vergi tahsildar-
ları marifetiyle toplanmış ve Küçükçekmece 
kazasına tabi Litros köyünden 813 kuruş, Ya-
hudi Bergos köyünden 420 kuruş, Büyükçek-
mece kazasına tabi Malatarya köyü zecriye-
sinden 400 kuruş, Terkos kazasına tabi Boğaz 
köyünden 260 kuruş zecriye vergisi alınmıştı.

III. Selim
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Yahudi Bergos (Bağcılar) 
Köyü, 1796 yılında 420 
kuruş zecriyye  (alkollü 
içki) vergisi ödemişti.
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Zikredilen köylerin H. 1212 senesindeki 
mahsülleri oldukça fazla olmasına rağmen 
köylüler zecriyye vergisi vermemek amacıyla 
gerçek hasılatlarını bildirmemek üzere ara-
larında anlaşırlar. Ve topladıkları üzümleri 
gizlice Kumkapı ve Samatya gibi yerlerdeki 
mağaza sahiplerine gönderir ve bir müddet 
sonra da “vergisi verilmiş nesne” diye yine 
bulundukları mahalle naklederler. Amaçla-
rının stok ve karaborsacılık olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu husus “olduğu mahalle nakl ve 
iddihar-birle”266 şeklinde tarif edilmiştir.

Bu işleri kaçak ve gizlice yaptıklarından 
Dersaadet’e gerek buralardan gerekse taş-
radan gelen alkollü içeceklerin hangi iskele, 
mağaza veya evlere getirildiği, miktarlarının 
ne olduğu ve vergilerinin alınıp alınmadığı 
gibi hususların tespitinde güçlükler çıkmak-
ta ve bu yüzden de bunlardan düzgün vergi 
alma imkânı kalmamaktaydı. 

Bunun için de, tedbir olarak bahsi geçen 
köylerdeki “kocabaşlar” la sözü dinlenir kim-

selerden yardım istenilmesi öngörülüyordu. 
Hatta Zecriyye Muhassılı Halil Efendi, karşı çı-
kanların olması halinde, dönüm başına muay-
yen bir vergi konulmak üzere mevcut bağların 
dönümlerini gösteren bir defterin takdimi için 
padişah emri çıkarılmasını da talep etmiştir.

Durum konunun ilgilisi olan Reşid 
Efendi’ye soruldu. Zecriyye Muhassılı Halil 
Efendi’nin de dediği gibi, zikredilen köyler-
deki reayanın böyle bir yola başvurmaları, 
başkalarının da aynı yola sapmalarına yol 
açabilirdi. Bu durum da devletin zarara uğ-
ramasına sebep olacağından zecriyye ver-
gisinin toplanmasında kocabaşlarla köy ileri 
gelenlerinin görevlendirilmesinin yerinde 
olacağı değerlendirilmiştir.267

Bunun üzerine Sultan III. Selim tarafından 
17 Aralık 1797 tarihinde bir Hatt-ı Hümayun 
çıkarılarak, uygulamanın Zecriyye Muhassılı 
Halil Efendi’nin talep ettiği şekilde yapılması 
istenmiştir.268
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yeniBurGaz isMine nezaret Vetosu

Çıfıtburgaz’da yaşayan Rumlarla Türkler 
arasında ciddi bir huzursuzluk yaşanmaktay-
dı. Bu huzursuzluğun da en önemli kaynağı 
yüzyıllardır yan yana yaşayan, farklı millet ve 
dine mensup bu topluluklardan Rumların, 
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşın’dan 
yenik çıkması üzerine, papazların da propa-
gandasıyla Yunanistan politikasının güdü-
müne girmeleriydi. Dönemin gazetelerine 
yansıdığı ve Kalfaköy Vak’ası bölümünde 
ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı gibi, buradaki 
Rumlar, Yunanistan’a göç etmek ve giderken 
de Türkleri zor duruma düşürmek istiyorlardı. 

Vilayet: “değişmesinde bir mahzur yok”
Hem bu sebepten, hem de Yahudi yer-

leşkesi olduğu çağrışımı yapan ismi yüzün-
den bölgede yaşayan Türklerin milli duyar-
lılığı galebe çalması ve Makriköy (Bakırköy) 
mahallî meclisinin kararı ile Çifitburgaz is-
minin Yeniburgaz’ dönüştürülmesine karar 
verilmişti. Bu son derece önemli’ydi çünkü 
bölge insanları işgalin henüz devam ettiği 
o dönemde, işgal güçlerinin tepkisinden 
çekinmeden bu kararı alma cesareti göster-
mişlerdi. Bakırköy Kaymakamlığı ile Vilayet 

arasında bir süre devam eden yazışmalar-
dan sonra Vilayet, 19 Mart 1921 tarihinde 
“köyün isminin değişmesinde herhangi bir 
mahzur olmadığına” karar verip, onanmak 
üzere Vilayet Daimî Encümeni’ne gönderir-
ken “uygun bulunmakla gereğinin yapılması 
için durum nezaretin tensibine sunulmuştur” 
diyordu. Aslında bu ibare, kibar bir lisanla 
“Kaymakamlık ve köy halkı böyle bir karar 
aldı, biz bu karara saygı duyup kabul ettik, 
siz de onaylayın” anlamına geliyordu.

Bakanlık: “daimî sorunlara 
sebep olacaktır”
Yazık ki, aynı cesaret ve hassasiyeti gös-

teremeyen Dâhiliye Nezareti Çıfıtburgaz 
isminin Yeniburgaz olarak değiştirilmesini 
onaylamayacaktır. Nezaret, İşgal Kuvvetleri 
Komutanlığıyla sorun yaşamak istemedi-
ğinden onay talebini bekletme gereği dahi 
duymadan, 4 gün içerisinde, İstanbul Vi-
layetine cevabî yazı gönderdi. Yazı tek bir 
cümleden oluşmaktaydı: “Eskidenberi kulla-
nılagelmekte olan köy isminin değiştirilme-
si, sürekli bir müşkilata sebep olacağından 
uygun görülmemiştir. 23 Mart 1337 (1921).”   

Bakırköy mahallî meclisi, 
1921 yılında Çıfıtburgaz 
ismini Yeniburgaz olarak 
değiştirdi. Ancak işgal 
kuvvetlerinin tepkisinden 
çekinen İçişleri Bakanlığı, 
kararı reddetti.
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BağCılar’a ilK CaMii, 1620 yılında yapıldı

Osmanlı Devleti taşrasında en küçük yer-
leşim birimleri köyler idi. Köylerin temelini 
de cami, mescit, kilise veya sinagog gibi iba-
det merkezleri oluşturuyordu. Köy halkı ya-
şamlarını bu ibadet merkezlerinin etrafında 
sürdürürlerdi. Köylerde, özellikle dinî açıdan 
homojen bir yapı söz konusuydu. Birbirleri-
ni tanıyan ve diğerine kefil olan bu insanlar 
sosyal dayanışma içinde yaşarlardı. Köylüler, 
genelde inanç durumlarına göre teşekkül 
ederdi. Fakat bunun istisnaları da vardı. Bazı 
yerlerde Müslümanlarla gayrimüslimler ayrı 
mahallelerde yaşasalar da bir takım ortak 
mekânları paylaşırlardı.270

Şer’î kurallara göre yönetilen Osman-
lı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimler dinî 
inançlarını rahat bir şekilde yerine getirebi-
liyorlardı. Hatta başka bölgeler ve ülkelerde 
zulüm ve baskıya maruz kalmış pek çok gay-
rimüslim unsur Osmanlı Devleti’ne sığınarak 
özgürce burada yaşama imkânı bulmuştu. 

Arşivlerde Osmanlı Devleti’ndeki inanç 
dünyası ile ilgili çok sayıda bilgi ve belge 
olup, ibadethanelerin tarihî seyri hakkında 
ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bunlar, aşağıda 
görüleceği üzere, devlet idarecileri camile-
rin çeşitli ihtiyaçlarını tedarik ederken, kilise, 
sinagog ve diğer ibadet merkezleriyle gay-
rimüslimlere ait eğitim kurumlarına da ilgisiz 
kalmamışlardır. 

Arşiv belgelerinden, bugünkü Bağcılar’ın 
sınırları dâhilindeki yerleşim birimlerinde bu-
lunan ibadethanelerle ilgili önemli bilgilere 
sahip olabilmekteyiz. Özetleyecek olursak;

yahudi Bergos ya da 
Cuhûd Burgaz Camii
Yahudburgaz’da bir camii olduğuna dair 

ilk kayıtlar 1620 tarihli olup adı Cuhud Bur-
gaz Camii olarak geçmektedir. Sultan II. 
Osman’ın vakıfları arasında bulunan cami, 
kısa bir dönem padişahlık yapmış olan Genç 
Osman’ın Bağcılar bölgesine özel önem ver-
diğini göstermektedir.

Sultan I. Ahmed’in büyük oğlu olan II. Os-
man 3 Kasım 1604 tarihinde İstanbul’da doğ-
muştur. Annesi Mahfiruz Sultan’dır.271 Amca-
sı Sultan I. Mustafa’nın tahttan indirilmesinin 
ardından, küçük yaşta padişah oldu. 14 

yaşında tahta çıkıp 18 yaşındayken öldürül-
düğü için kaynaklarda Genç Osman olarak 
zikredilmektedir. Osmanlı Devleti’nin sıkıntılı 
bir döneminde padişah olan II. Osman, an-
nesi Mahfiruz Sultan’ın gayretleriyle, diğer 
pek çok Osmanlı padişahı gibi iyi bir eğitim 
aldı. Kaynaklara göre, temiz yüzlü, zuhur sa-
hibi, himmetli, adaletli; iyi bir binici, silah ve 
diğer savaş aletlerini iyi kullanabilme beceri-
si ile askerî yetenekleri olan bir padişahtı.272

Genç Osman tahta çıktığında devlet-
te bazı şeyler iyi gitmiyordu. Devletin idari 
düzeninde ortaya çıkan bozukluk ve aksak-
lıkları düzeltmek için yenilikler yapmak is-
tedi. Ancak tecrübesizdi. Üstelik kendisine 
destek olabilecek dirayetli devlet adamları 
da yoktu. Bu yüzden de istediği reformları 
yapamadı. 

Yapmak istediği reformlardan birisi de 
evlilik meselesiydi. Fatih’ten sonra kendisine 
kadar iktidar olan padişahlar saray içinden 
cariyelerle izdivaç eder, saray dışından ev-
lenmezlerdi. Ve bu durum adeta bir gelenek 
halini almıştı. Genç Osman bu konuda bir 
değişim yaparak mevcut geleneği yıkmak 
istedi. Önce Pertev Paşa ailesinden bir kızla, 
ardından da - karşı çıkılmasına rağmen - Şey-
hülislam Esad Efendi’nin kızı Akile’yle evlen-
di.273 Böylelikle Osmanlı sarayında uzun sü-
redir devam ede gelen “cariye ile evlenme 
geleneği”ni bozmuş oldu. Ancak bu durum 
askeri ve idari pek çok kesim tarafından hoş 
karşılanmadı. 

Yine geleneksel uygulamalardan birini 
daha değiştirmeye kalktı: Hacca gitme… 
Osmanlı padişahları, güvenlik vs. gibi, döne-
min şartları gereği hacca gitmez, vekil gön-
derirlerdi. II. Osman buna da riayet etme-
yip hacca gideceğini söylemişti. Neticede, 
yaptığı bazı icraatları ulema, asker ve halk 
arasında hoşnutsuzluğa yol açmış, devlet 
yöneticilerinin tüm itirazlarına rağmen hacca 
gitmek üzere Üsküdar’a geçmesi adeta bar-
dağı taşıran son damla olmuştur. Acımasız 
bir darbe sonucu tahttan indirilip, Yedikule 
zindanlarında boğularak öldürülmüştür. 18 
Mayıs 1622’de gerçekleşen bu darbe, so-
nuçları itibariyle Osmanlı tarihinin en feci 
darbelerinden biridir.274

Yahudburgaz 
Köyü’nde, yani Bağcılar 

merkezde bir cami 
olduğuna ilişkin en eski 
belge, 1620 yılına yani 

Genç Osman devrine 
aittir.
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“Farisî” mahlasıyla şiirler de yazmış olan 
Genç Osman aynı zamanda hayırsever bir 
padişahtı. Hayrat ve vakıfları bulunup275 
bundan biri de Bağcılar’la alakalıdır. Sultan 
Genç Osman, aynı zamanda ava meraklı bir 
padişahtı.276

Sultan Genç Osman, 3 Haziran 1620 tarih-
li bir fermanıyla, o dönemde Haslar kazasına 
tabi olan Vidos ve Yahudburgaz köylerini va-

kıfları arasına dâhil etmiştir. O tarihe kadar 
İstanbul cizye defterlerinde kayıtlı olan bu iki 
köyden Vidos’ta 6, Yahudburgaz’da ise 15’i 
fakir olmak üzere 25 hane bulunmaktaydı. 
Sultan, sözkonusu fermanda köye yeni bir 
cami yapılmasını da emretmişti. Sultan’ın va-
kıfları arasına giren köye başkaları tarafından 
müdahalede bulunulmaması konusunda da 
uyarı vardır.277

III. Selim’e ait fermanda; 
vakıf mütevellisi Mehmet 
Ağa’nın cami vakfı için 
İstanbul Cizyesi malından 
tayin olunan yıllık 50 
kuruşun; Hicri 1214 
senesi mahsubundan 
ödenmesini talep ettiği 
belirtilerek zikredilen 
meblağın ödenmesi 
emredilmiştir.
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Genç osman’ın Fermanı: 
“yahudburgaz Köyü tekâlif-i 
örfiye’den Muaf olacak!”
Yahudburgaz köyündeki caminin Sultan 

Genç Osman’ın emriyle yapıldığı ve köyün 
de camiye vakıf tayin edildiği arşiv belge-
lerinden anlaşılmaktadır. Bu yüzden de köy 
ahalisinin tamamı tekâlif-i örfiyyeden278 muaf 
tutulmuştur.

Sultan Genç Osman’ın Haslar Kadısı-
na gönderdiği 6 Temmuz 1620 tarihli bir 
fermanında, Yahudburgaz köyü ahalisiy-
le ilgili tekâlif-i örfiye muafiyetine dikkat 
edilmediğine dikkat çekilmek ve “kazâ-i 
mezbûra tâbi‘ Cuhûd Burgaz nâm karyede 
binâsı fermânım olan câmi‘-i şerîfe karye-i 
merkūme vakıf ta‘yîn olunmağla, içinde 
olan re‘âyâ tâifesi cümle tekâlîf-i örfiyyeden 
mu‘âf ve müsellem olmuşlar iken” denilmek 

suretiyle konu bir kez daha hatırlatılmış ve 
köy ahalisinin çayır ve saman vergisi gibi çe-
şitli vergilerle rencide edildiklerinin işitildiği 
belirtilmiştir. Ardından konuyla ilgili kayıtlara 
tekrar bakılıp Cuhûd Burgaz köyünün cami-i 
şerife vakıf tayin olunduğunun anlaşıldığı 
belirtilerek, dolayısıyla köy ahalisinin kanun 
dışı hareketlerle rencide edilmemesi ve bun-
dan böyle çayır ve saman vergisi gibi ver-
gilerin alınmaması emredilmiştir. Sonrasında 
da, ahaliyi rencide etmek isteyenlerin def 
edilerek haklarında işlem yapılması ve bu 
emirleri çiğnemeye kalkışanların isimlerinin 
bildirilmesi de ilaveten emredilmiştir.279

Yahudburgaz Camii’nin varlığını XIX. yüz-
yıla kadar koruduğu arşiv belgelerinden anla-
şılmaktadır. Mesela, 26 Ocak 1800 tarihli bir 
fermanda, cami için “Şehid Sultan Osman’ın 
Yahud Bergos’ta bulunan camii” tabiri kul-
lanılmıştır. III. Selim’e ait fermanda; vakıf 
mütevellisi Mehmet Ağa’nın cami vakfı için 
İstanbul Cizyesi malından tayin olunan yıllık 
50 kuruşun; Hicri 1214 senesi mahsubundan 
ödenmesini talep ettiği belirtilerek zikredilen 
meblağın ödenmesi emredilmiştir.280

Yine yaklaşık bir yıl sonra, Yahudburgaz 
Camii için alınan zeytinyağı ve mum bedelle-
ri için İstanbul Cizyesi malından tayin olunan 
yıllık 50 kuruşun Hicri 1215 senesi malından 
alınması emredilmiştir.281 Aynı konuyla ilgili 
bir başka belge de 25 Kasım 1802 tarihini 
taşımaktadır. Bu tarihte de caminin ihtiyaç-
ları için kullanılan zeytinyağı ve mum bedel-
lerine ilişkin eskiden beri devam edegelen 
uygulama takip edilmiş ve buna göre, camii 
için ayrılan 50 kuruşun Hicri 1217 senesi ma-
lından verilmesi kararlaştırılmıştır.282

Bağcılar’daki Kiliseler
Bugünkü Bağcılar’ın sınırları dâhilinde 

bulunan Yahudburgaz ve Ayapa köylerinde 
Müslümanların yanısıra gayrimüslim ahali de 
yoğun olarak yaşamakta olup, ibadetlerini 
kendi mabetlerinde yapıyorlardı. Elimizdeki 
arşiv belgelerinden, her iki köydeki gayri-
müslim ahalinin Hristiyan olduğu anlaşılmak-
tadır. 1832 yılına ait nüfus defterlerinde hem 
Yahudburgaz, hem de Ayapa’da birer kilise 
papazı olduğu kayıtlıdır. Bu da her iki köy-
de de birer kilise olduğunu göstermektedir. 
Ancak bunların ismiyle ilgili detaylı bilgi bu-
lunmamaktadır.

Genç Osman’ın 6 
Temmuz 1620 tarihli 

fermanı, Cuhud Burgaz’da 
inşa edilen camiye köyün 

gelirlerini vakfettiğini 
bildiriyordu.
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KalFaKöy VaK’ası Ve osManlı’yı KarıştırMa planı

Osmanlı İmparatorluğu’nun Sultan II. 
Abdülhamid’in tahttan indirildiği 1909 yılın-
dan sonra karşı karşıya kaldığı Balkan Savaş-
larının iki önemli sonucu olmuştur. Birincisi, 
Rumeli’den elden çıkan topraklar, ikincisi ise 
Balkanlar’da büyük nüfus hareketliliğine yol 
açan göç dalgasıdır. Balkanlar’daki bu de-
mografik hareketlilik ve değişim hem Balkan 
coğrafyası, hem de kendi içinde Osmanlı 
Devleti, özellikle de Anadolu coğrafyası için, 
son derece önemli sosyal, siyasî, ekonomik 
ve demografik sonuçlar doğurmuştur. Bir 
önemli etkisi de Osmanlı-Yunan ilişkileri ve 
bu ilişkinin Rumeli’deki Türklerin göçü ile 
Osmanlı tebaası Rumlar üzerindeki etkisiydi. 
Kuşkusuz, Balkan Savaşları’nın nüfus ve coğ-
rafya açısından ortaya çıkarttığı en önemli so-
nuç; “esas itibariyle bu coğrafyada İslam’ın 
ve Türklüğün üstünlüğünün sona ermesi ve 
aynı zamanda Hıristiyan toplumların da birço-
ğunun yaşadığı topraklardan kopması idi.”285 

Daha açık bir ifadeyle, Balkan Savaşla-
rı süre ve sonrasında, bu coğrafyada yaşa-
yan ve çoğunluğu Türk olan insanların, yüz-
yıllardır yaşadıkları coğrafyalarda yaşama 
imkânları, tamamen ya da çoğunlukla öte-
kini dışlayan etnisite milliyetçiliğine dayalı 
devlet politikaları ile ortadan kaldırılmıştı. 
Başta Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere 
“Türklerin yaşadıkları tüm Balkan ülkelerin-
de yöneticiler, daha homojenize bir nüfusa 
sahip olmak amacıyla, bünyelerinde yaşayan 
Müslümanların topraklarına el koymak, on-
ları geçimlerinden etmek, başka yerlerden 
getirilen Hıristiyan nüfusla aynı yerlerde ya-
şamaya zorlamak gibi uygulamaları günde-
me getirerek onları göçe zorlamışlardır.”286 
Bulgar komitacılarının yaptığı katliam ve me-
zalimler bunun en somut örnekleridir.

Başrolünü, o dönemde Bakırköy’e bağlı 
olan Kalfaköy’de, sonraki adıyla Mahmut-
bey Köyü’nde yaşayan Rumların oynadığı 
bir olay da, aslında, Balkan Savaşları son-
rasında Yunanistan’ın yönetiminde bulunan 
Makedonya’daki topraklarından zorla göç 
ettirilen Türklerle doğrudan ilgiliydi. Yuna-
nistan Hükümeti, onların boşalttıkları yer-
lere Türkiye sınırları içinde yaşayan Rumları 
yerleştirmek istiyordu. Bilindiği gibi, Balkan 

Savaşları’nın bitiminde Osmanlılarla Yunan-
lılar arasında 14 Kasım 1913 tarihinde imza-
lanan Atina Antlaşmasıyla Yanya, Selanik ve 
Girit, Yunanistan’a bırakılmıştı. Bu anlaşma-
nın bir maddesiyle de, Yunanistan’da kalan 
Türklerin durumu düzenlenerek teminat al-
tına alınmıştı. Ne var ki, sonraki gelişmeler-
den cesaret alan Yunan Hükümeti ile teşvik 
ettiği Makedonya’daki Rumlar, bölgedeki 
Türklere karşı baskı, katliam, yağma ve gasp 
gibi şiddet olaylarına başvurmaya başladılar. 
Şiddete dayalı bu yıldırma hareketleri kısa 
zamanda sonuç vererek Makedonya’da ya-
şayan Türkler ev ve barklarını bırakıp büyük 
kitleler halinde kaçmaya başladılar. Onların 
boşaltmak zorunda kaldığı yüzlerce yıllık ata 
topraklarıyla, evlerine ise, akın halinde böl-
geye getirilen Rumlar yerleştiriliyordu. 

Öyle ki o dönemin gazeteleri, sürekli 
Makedonya’dan gelen Türk muhacirlerle il-
gili haberlere yer veriyordu. İstanbul’da Al-
manca olarak yayınlanan Osmanişer Lloyd 
gazetesinin Selanik mahreçli ve “İslamların 
Muhacereti / Müslümanların Göçü” baş-
lıklı haberde konuyla ilgili şu bilgilere yer 
veriliyordu: “Müslümanlar, elan muhace-
rete (göç etmeye) devam ediyorlar. Mu-
hacirlerin ekserisi, Türkiye, İzmir, Mersin 
ve İskenderun cihetlerine gitmektedirler. 
Geçen Teşrinievvel’den (Ekim’den) beri 
Makedonya’dan Selanik tarikiyle (yoluyla) 

15 Mayıs 1914 tarihli 
İkdam gazetesindeki 
“İslamların Muhaceratı” 
başlıklı yazı.

Balıklı Rum Hastanesi

Fener Rum Patrikhanesi
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35.000 bin Müslüman hicret etmiştir. Mu-
haceretin bu suretle devamının memleket 
için büsbütün felaket ve harabiyeti mucip 
olacağı muhakkaktır. Tacirler, mütemadiyen 
Dersaadet (İstanbul), İzmir ve Bursa cihet-
lerine hicret eyliyorlar.”287 Makedonya’dan 
Türkiye’ye gerçekleşen göç hakkında verilen 
bilgilere göre “1912-1924 tarihleri arasında 
Makedonya’da savaş öncesinde yaşayan 
475 bin Müslüman’ın çoğunluğu buradan 
göç ettirilmiş, bunların yerine Rumlar yerleş-
tirilmiştir. Batı Trakya’da Müslümanların sayı-
sı hemen hemen aynı kalırken Rumların sa-
yısının 87 binden 189 bine, Doğu Trakya’da 
ise 223 binden 370 bine çıktığı görülmek-
tedir. Yunanistan Balkan Savaşları sonucun-
da 58. 000 km² yeni toprak kazanmış ve bu 
topraklarda başkalarının hak sahibi olmasını 
önleyebilmek amacıyla Rum nüfusu sayısı-
nın çoğalabilmesi için Türkiye, Kafkaslar ve 
diğer Balkan ülkelerindeki Rumları buralara 
yerleştirmek için çaba sarf etmiştir.”288

Kanlı olayın tezgahlandığı tarih: 
13 Mayıs 1914 gecesi
Yunanistan, Makedonya ve diğer böl-

gelerdeki Türkleri göçe zorlayarak, boşal-
tılan alanlara Rumları yerleştirebilmek için 
Osmanlı topraklarındaki soydaşları için göç 
izni koparmak istiyordu. Bunun için de, ulus-
lararası topluma Osmanlı topraklarındaki 
Rumlara mezalim yapıldığı ve hayati tehlike 
altında bulundukları imajını kabul ettirme 
planları yapıyorlardı. Bu amaçla, İstanbul’da-
ki Patrikhane ve papazlarla koordineli olarak 
gerçekleştirdikleri eylemin adı da Kalfaköy 
Vak’ası idi. Bugün Bağcılar sınırları içinde ka-
lan Mahmutbey Köyü, o günkü adıyla Kalfa-
köy, o tarihte Bakırköy’e bağlıydı. 13 Mayıs 
1914 gecesi, Kalfaköy’de yaşayan Rumlar 
büyük bir olay tezgahlayarak, köyün Müslü-
man muhacirler tarafından basılıp bazı bina-
ların ateşe verildiği imajını yaratabilmek için 
düğmeye basıyorlardı. 15 Mayıs tarihli ga-
zetelerin çoğu sayfalarında bu hadiseye yer 
veriyordu.

İkdam gazetesi, “Kalfaköy Hadisesi” 
başlığı altında verdiği haberde, “Evvel-
ki gece Makriköy (Bakırköy) kazasına tabi 
Kalfaköyü’nde üzücü bir olay meydana gel-
miştir” dedikten sonra şöyle devam ediyor-
du: “Anılan köyde Rum ahali, güya köylerine 

Müslüman muhacir yerleştirilmesine mani 
olmak için kendi kendilerine bazı tedbirler 
almış ve bu cümleden olmak üzere bir kıs-
mı silahlanarak geceleri köyün çevresinde 
dolaşmaya başlamışlardır. Bu silahlı kişiler, 
evvelki gece köy civarından bazı kimselerin 
geçtiğini görerek, köylerine muhacir iskân 
olunacağı yolundaki vehimlerinin kabarma-
sıyla, bunlar üzerine ateş etmişlerdir. Bu te-
cavüz ve taarruza karşı tarafın da mukabele 
etmesi üzerine aralarında şiddetli bir müsa-
deme (çatışma) başlamış ve köy ahalisinden 
İbrahim Kâhya ve zevcesi Saide Hanım ile 
Neofilos adında bir Hristiyan öldürülmüş, 
dört kişi de yaralanmıştır. Bu sırada köyün 
kenarında bir de yangın çıkarak 5 bina ile 
köy haricindeki bir değirmen de yanmıştır.

Vak’a, resmî tahkikat ile de ortaya çıktı-
ğı gibi, bu şekilde meydana gelmiş olduğu 
halde, dün yayınlanan Rumca gazetelerden 
birkaçı meseleyi yanlış bir tarza sokup Rum 
ahalinin yalan yanlış ifadelerine hakikat şekli 
vermek isteyerek meseleyi büyütmüşlerdir.”289

hükümetin resmî açıklaması:
“Kalfaköy ahalisi köylerine muhacir 
yerleştirileceğinden telaşa düşerek 
tahriklere kapılmıştır”
Hükümet, ertesi günü (14 Mayıs 1914) 

resmî bir tebliğ yayınlayarak kamuoyunu bil-
gilendirdi. Hükümetin açıklaması, bir sonraki 
gün gazetelerde aynen yayınlandı. İlk günün 
gazete haberleri daha çok resmî tebliğ ile 
Rum gazetelerinin verdiği bilgiler ışığında 
şekillenmişti. Osmanlı matbuatında yer alan 
resmî tebliğ şöyleydi:

“Edirne Vilayetinden ve sâir aksâm-ı 
Memâlik-i Osmaniye’den peyderpey vuku 
bulan muhaceretin ekseriya istinat eylediği 
esbâbtan olmak üzere, Makriköy (Bakırköy) 
kazasına tâbi Kalfaköy ahalisi dahi, köylerine 
muhacir yerleştirileceğinden ve bu muhacir-
lerin kendi huzur ve rahatlarını selb edeceğin-
den (bozacağından) vehim ve telaşa düşerek 
Hükümetçe mucib-i ta’mik (derinlemesine 
araştırılmasına gerek) görülen bazı teşvikâta 
(teşviklere) kapılıp muhacirînin (muhacirlerin) 
köyleri civarına gelmesini men edecek tedbir 
ittihazına (alınmasına) ve bu cümleden olmak 
üzere geceleri müsellahan (silahlı olarak) köy 
civarında dolaşmağa başlamışlardır. Bu sıra-
da o civardan geçen bazı kesân (şahıslar) bu 

15 Mayıs tarihli 
İkdam’da yayınlanan Kalfa 

Köyü Hadisesi başlıklı 
haber.
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eşhas-ı müsellahanın (silahlı kişilerin) büsbü-
tün şüphesini celb ederek, aralarında silah 
teatisi (silahlı çatışma) gibi mucib-i teessüf 
(üzücü) bir hal hâdis olmuş (meydana gel-
miş) ve binnetice, köy ahalisinden İbrahim 
Kahya ve Saide Hanım isminde zevc ve zev-
ce iki İslam ile Neofilos veled-i İstavri (İstavri 
oğlu Neofilos) ismindeki bir Hristiyan maktul 
ve (öldürülüp) diğer dört şahıs mecruh (ya-
ralanmış) ve köy kenarında beş ebniye (bina) 
ile köy haricinde bir değirmen muhterik ol-
muştur (yanmıştır).

Hükümetçe icra kılınan tahkikata naza-
ran, Kalfaköy ahalisinin, köylerine muhacir 
gelmemesi hakkında müsellahan (silahlı ola-
rak) vuku bulan teşebbüsat (girişim) ve hare-
ketleri suret-i kat’iyede taayyün etmiş (kesin 
şekilde ortaya çıkmış) ve hatta köy papazıyla 
muhtar ve heyet-i ihtiyariyeden (ihtiyar he-
yetinden) bazılarının ifadelerine nazaran, 
vekâyi-i mezkûrenin (anılan olayların) ahali-i 
mahalliyenin hicretleri hakkındaki (yerel hal-
kın göç etme konusundaki) arzularına bir 
şekl-i meşrû’ (meşru bir şekil) vermek maksa-
dından münbais olduğu (kaynaklandığı) an-
laşılmakta bulunmuş ise de ifadât (ifadelerin) 
ve tahkikatın şekl-i hazırıyla (mevcut şekliyle) 
iktifa edilmeyerek, etraf ve civarda buluna-
cak İslam ve Hristiyan bilcümle müsellah ve 
şüpheli eşhasın derdestine (tutuklanmasına) 
teşebbüs edilmiş ve civar köylerin temin-i 
inzibatı (güvenliğinin sağlanması) için müfre-
zeler tertip (edildiği) ve tedâbir-i sâire-i lazi-
me ittihaz olunduğu (gerekli diğer tedbirler 
alındığı) gibi havf (korku) ve telaşa düşerek 
firar eden köylülerin dahi mahallerine iadesi 
esbabı temin olunmuştur.”290

“Kalfaköy Vakası, 
haydutça bir komedyadır”
Tasfir-i Efkâr ise Kalfaköy’de meydana ge-

len olaylara farklı bir gözle yaklaşarak, ge-
lişmeleri, köyün coğrafi konumunu gösteren 
bir harita eşliğinde ve “Kalfaköy Vak’ası” 
başlığı altında birinci sayfadan vermişti. 
Kalfaköyü’nü gösteren haritanın altında da 
“Evvelki geceki ‘komedya’ya sahne olan 
Kalfaköyü’nün Makriköy’e nispetle bulundu-
ğu mahalli gösterir harita” yazıyordu. Haber-
de, olayı tanımlamak için ilk kez “komedya” 
sözcüğü kullanılmış ve “Kalfaköyü’nün Rum 
ahalisi tarafından evvelki gece köylerinde 

‘bir komedya’ tertip edilmiş ve bu komed-
yaya ateşle ve silahla başlandığı cihetle, iş 
neticede bir faciaya sürüklenerek, iki biçare 
Müslümanın katli ve köyden dört beş hane-
nin yanması ile sonuçlanmıştır”291 yorumu 
yapılmıştır. 

Haberde, Rumların bu olayı Türkiye’de zu-
lüm gördükleri fikrini vererek ülkenin başına 
gaile çıkarmak için tezgahladıklarına işaret 
edilerek, bu hususta bazı yerlerden yardım al-
dıkları ima ediliyor ve olay “haydutça bir ko-
medya” şeklinde nitelendiriliyordu. Haberin 
kalan bölümü şöyleydi: “Rum ahalinin durup 
dururken, zulüm ve haksızlığa maruz kaldıkla-
rı fikrini vermek ve bu suretle, kendi düşün-
celerince memleketin başına gaile çıkarmak 
emel ve gayretiyle Kalfaköyü’nde, kim bilir 
nerelerin teşvik ve sevkiyle tertip ve ihdas 
eyledikleri bu haydutça komedyanın ortaya 
konuluş şekli ve sonuçları hakkında dün özel 
muhabirimizi göndererek yaptırdığımız tahki-
kat gazetemizin ilgili bölümünde verilmiştir. 
Biz bu vaka münasebetiyle, ahalisi tamamen 
Rum olan köyün mevkiini okuyucularımıza 
göstermek için yukarıdaki haritayı yayınlıyo-
ruz. Kalfaköy, Makriköy ile Ayastefanos’un 
kuzey taraflarında ve her iki köyden kuş uçu-
şu ile 15 kilometre ve araba yoluyla 20 kilo-
metre kadar mesafede bulunup araba ile bir 
buçuk saatte gidilmektedir.”292

15 Mayıs 1914 tarihli 
Tasfir-i  Efkar gazetesi 
haberi manşetten 
vermişti.
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“ruhanî reis mi, 
yunan propagandacısı mı?”
Tasfir-i Efkâr, Kalfaköyü olayına en fazla 

yer ayıran ve konuyla ilgili en fazla detayı ve-
ren gazete olmuştu. Tasfir, 15 Mayıs tarihli 
nüshasının dördüncü sayfasında gelişmeleri 
verirken, konuyu özetleyen şu spotu kullanır:

“Kalfaköylüler köyü ateşe veriyor ve bî-
günah (günahsız) Müslümanları öldürüyor.” 
Devamında ise, “Ruhani Reis mi, Yunan 
propagandacısı mı?” sorusuyla başladığı 
alt spotta, haberin içeriğiyle ilgili şu özet 
başlıkları veriyordu: “Makriköy (Bakırköy) 
Metropilidi’nin şifahî evâmiri (emirleri) - Kal-
faköylüler muhaceret istiyor – Türk muhacir-
leri geliyor, karşı koyalım!! - Ne gelen var ne 
giden - Kendi köylerine kundak sokanlar – 
Câniyâne bir taarruz – Zavallı İbrahim Kâhya 
ve zevcesi – Netice - Balon zabiti Feyzi Bey’in 
gayreti – Köy papazının pek mühim itirafâtı.”

Habere göre hadise, Rumi takvime göre 
30 Nisan 1330 (13 Mayıs 1914) Çarşamba 
gecesi meydana gelip feci neticeler doğu-
ran bu “mudhika”, yani komedi ile köyde 
yangın çıkmış, iki biçare Müslüman haince 
şehit edilmiş ve bazı kişiler de yaralanmıştı.

Bu feci vakanın Yunan makamlarınca o 
güne dek bin türlü patırtı ve gürültünün ko-
parılmasına sebep olan Türkiye Rumlarının 
göçü meselesinde, göçmek isteyen Rumla-
rın ruh hallerini tamamıyla ortaya koyduğu-
nu belirten gazete, olay yerine bir muhabir 
yollayarak yerinde tahkikat yaptırmıştı. Mu-
habirinden gelen haberleri okuyucularıyla 
paylaşan Tasfir-i Efkâr, “Almış olduğumuz 
haberler, şimdiye kadar defalarca söylemiş 
bulunduğumuz Yunan propagandacılığının 
memleketimizde aldığı şekil ve vasıtalarını 
olanca çıplaklığıyla meydana koyduğu ve 
etrafımızda nasıl sefilâne oyunlar hazırlan-
makta bulunduğunu meydana çıkardığı ci-
hetle cidden ibretliktir. Biz bugünlük - vaktin 
ve hacmin müsaitsizliğinden dolayı - yalnız 
tahkikatımızın neticesini yazmakla iktifa ede-
ceğiz” diye yazıyordu. 

tasfir-i efkar’a göre olayların gelişimi
Tasfir-i Efkâr, Kalfaköy Vak’asının 

hikâyesini şöylece özetliyordu: 

“Beş on günden beri Kalfaköy Muhtarı 

15 Mayıs tarihli 
Tasfir-i Efkar, haberin 
devamını ayrıntılı bir 

şekilde 4. sayfadan 
vermişti.
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Yanko sık sık Makriköy’e gidiyor ve Metro-
polithaneden şüpheli emirler alarak, tekrar 
geliyor ve bunun sonucunda yaygın ve etkili 
propagandalar yapıyordu. Yanko, bu ziyaret-
ler esnasında Metropolithane Kâtibi Papaz 
Yovakim ile birçok hıyanetler kararlaştırıyor 
ve görüşmelerinin neticesini de, Kalfaköy 
Papazı Manolk’un aşağıda görülecek itira-
fı veçhile, köy kahvesinde halka tebliğ ve 
telkin ediyordu. Propaganda da, bilindiği 
üzere köylerdeki Rumları Makedonya’ya, o 
arz-ı mev’ûda (vadedilmiş topraklara) sevk 
ile zavallı Türklerle Müslümanların terk ettik-
leri o güzel yerlere yerleşmeye teşvik etme 
esasına bina ediliyordu. Bu hoş vaatlerden 
sözkonusu kaynaklar vasıtasıyla haberdar 
olan Kalfaköylüler yine bu kişilerin telkinle-
riyle son dönemde ‘Türk muhacirleri geli-
yormuş, Türk çeteleri köyü basacakmış’ gibi 
yalan sözleri yaymaktan geri kalmıyorlardı. 1 
Nisan Çarşamba akşamı, yani 30 Mayıs Per-
şembe gecesi saat dokuz raddelerinde, köy 
halkı, güya köyün etrafını eşkıya çeviriyor-
muş gibi büyük bir telaşla bütün evlerdeki 
eşyaları sokağa çıkarmaya ve ‘Türk çeteleri 
köyü basıyor!’ feryatlarıyla, ellerinde bulu-
nan Manliher (piyade tüfeği), çifte tüfek ve 
rövolverlerle etrafa müthiş bir yaylım ateşi 
açmaya başlamışlar ve aynı zamanda köye 
de dört tarafından ateş vermişlerdir. Bu taş-
kınlık, değirmenle bir ilkokul mektebinin ve 
iki hanenin yanmasına sebebiyet verirken, 
haydutlar bir taraftan yaylım ateşlerine de-
vam ediyor, diğer taraftan da canavarca bir 
öfkeyle öteden beri Kalfaköy’de oturmak-
ta olan İbrahim Kâhya ismindeki biçare bir 
Müslümanın evine hücum ediyorlardı. Mü-
tecavizler, yalnız kendilerine has bir gaddar-
lıkla, her türlü müdafaa imkanından mahrum 
buldukları zavallı İbrahim Kâhya ile zevcesi 
Saide Hanım’ı feci bir şekilde şehit eylemiş-
ler ve o sırada evin bir köşesinde bulunan 
İstavri oğlu Teofilos’un kafasını da her ne-
dense kazma veya çapa ile parçalamışlardır.

Köyde her gün beş jandarma bulunur 
iken o gün dördünün izinli olmasından ce-
saret alan caniler, jandarma karakoluna da 
saldırarak kapısını delik deşik etmişlerdir. 
Feci bir şekilde şehit edilen İbrahim Kâhya 
sağ ve sol memesinden bıçak ve arkada bel 
kemiğine yakın bir yeri ile sol kolunun dört 
mahallinden, yani yedi yerinden kurşun ve 
koltuk altına doğru da bir bıçak darbesiyle 

yaralanmış ve kurşunlardan biri göğsüne gir-
miş, biri de sol kolunu parçalamıştır.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar gö-
rülen biçare zevcesi Saide Hanım’ın da sağ 
ve sol omuzlarıyla bel kemiğinde kurşun ya-
raları müşahede edilmiştir. Artık ne gibi bir 
duyguya kapılarak kendi köylerini ateşe ve-
ren ve ‘Türkler geliyor!’, sözleriyle sokaklara 
uğrayan bu haydutlar, daha sonra birbirleri-
ne girerek yekdiğeriyle boğuşmağa ve adeta 
mazlum İbrahim Kahya ile zevcesinin kanla-
rını birbirlerinden almaya başlamışlardır. Bu 
kudurmuşçasına arbede arasında Mariyola 
adında 30 yaşında bir kadınla Penayot oğlu 
Dimitri, Vasil oğlu Yani ve Yorgi oğlu Nikoli 
isimli şahıslar da yaralanmışlardır.

Zavallı İbrahim Kahya’nın Halkalı civarın-
da bir çiftlikte yanaşmalık yapan yirmi yaşın-
da bir oğlu vardır. Ebeveyninin katledildiğini 
haber alan biçare Kalfaköy’e ancak şimdi 
gelebilmiştir. Kalfaköylüler, aldıkları tertibat 
gereğince telefon tellerini de tahrip ettik-
lerinden, hiçbir taraf olayı zamanında öğre-
nememiş ve Maltepe Karakolu her ne kadar 
silah seslerinden şüphelenmiş ise de alelade 
bir yangından ileri geldiğine hükmetmiştir. 
Ancak Tayyare Mektebi Balon Süvarisi Yüz-
başı Feyzi Bey, karşıdan yangını görüp silah 
sesleri işitince beş-on asker alarak derhal 
köye koşmuş ve saf insanî bir hisle yangını 
söndürmeye davranan bu kişiler, yangını çı-
karan bir alay silahlı insan karşısında kalmış-
tır. Lakin Allah’ın inayetiyle bunların ekserisi 
yakalanmış ve asıl silahlı olanları, bir yolunu 
bularak civar köylere firar etmişlerdir. Firari-
ler arasında köyün daskalosu (öğretmeni) de 
bulunmaktadır.

Söylendiğine göre, Menekşe Çiftliği’nin 
kiracısı, Beyoğlu Tatavla’da sakin Yorgi’nin 
de 300 kadar koyunu da ortadan kaybol-
muştur.

Kalfaköy Papazı Manol Tayyare Mektebi 
Balon Süvari Zabiti Yüzbaşı Feyzi Bey’e şu 
çok önemli ve dikkat çekici itiraflarda bu-
lunmuştur: ‘Bugün yani (30 Nisan 1330) saat 
dokuz kararlarında Yosef’in kahvesinde Bak-
kal Koço, kahveci Yosef, Değirmenci Ma-
nol, Yorgi, Yani ve Miço otururlarken muhtar 
Yanko geldi. ‘Makriköy’den Türk muhaciri 
gelecek, karşı koyalım, bırakmayalım’ dedi, 
bunun üzerine ezandan sonra saat yarımda 

15 Mayıs 1914 tarihli 
Tanin’de yer alan 
“Muhacerat Meselesi” 
başlıklı haber.
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silahlanıp köy etrafında dolaşmaya karar 
verdiler. Bizde her evde silah bulunur. Ancak 
bunlar rövalver ve çifte gibi şeylerdir. Beylik 
silah yoktur. (Halbuki olay mahallinde Manli-
her kurşunları bulunmuştur.)

Saat üçten sonra eşyalarımızı meydana 
çıkardık. Bundan on gün önce Makriköy’den 
dönen köy muhtarı, Despot Kalinfos’la 
Metropilid’in Kalfaköy ahalisine ‘Köy içeri-
sinde bir karışıklık çıkarıp, silahlı olarak dı-
şarıya çıksınlar. Sorulduğunda da ‘Bizi Türk-
ler kovuyorlar’ desinler, gelecek olanlara da 
karşı koysunlar. Ve benzeri icap eden şeyleri 
yapsınlar’ diye haber gönderdiğini ve bunla-
rı yapmalarını sıkı sıkıya tenbih ettiğini söy-
lemişti. Muhtar Yanko, Yosef’in kahvesine 

gelip bunları söylediği sırada Kara Petro, Ka-
radağ, Bakkal Miço, Değirmenci Manol’un 
biraderi Yorgi ve daha bazı kimseler vardı.

Beş gün önce, pazar günü mektepte ih-
tiyar heyetiyle birlikte toplandık. Metropoli-
din tenbihatını müzakere ettik. ‘Köy içerisin-
de karışıklık çıkardıktan sonra saat yarımda 
silahlı olarak köyün dışına çıkalım. Ve ‘Türk-
ler bizi kovuyorlar. Eşkıyalar köyümüzü basıp 
yangın çıkardılar’ gibi isnatlarda bulunalım 
dedik’. Belki böylelikle Yunanistan’a göçme-
mize müsaade ederler diye düşündük. Çün-
kü tekmil köy ahalisi Yunanistan’a gitmeye 
hazırlanıyorlar. Ancak Türkler bırakmadık-
larından gidemiyorlardı. Şimdiye kadar kö-
yümüzde hiçbir baskı görülmemiştir. Yalnız 
‘Yunan Hükümeti Türklerin kendi memleke-
ti dahilinde terk ettikleri yerleri Trakya’dan 
hicret eden Rumlara veriyor’ deniliyor ve 
bunun için de göçe teşvik ediliyorduk. 
Kat’iyyen temin ederim ki, Türklerden acı bir 
kelam işitmedik. Bunları yapmamız hakkın-
da bize şifahi emirler veren kimse Makriköy 
Metropolidi Falfinos Efendi’dir. Ben de bu 
emri yerine getirmeye mecburum.’

Bakkal Miço da aynı ifadeyi tekrar ve teyit 
etmiştir. Bu hakikat karşısında biz daha fazla 
mütalaa serdine lüzum görmüyoruz.”293

Kaymakam, polis Müdürü, 
Jandarma Kumandanı köyde…
Gazete, 14 Mayıs 1914 tarihinde 

Samatya’dan bir müfreze jandarmanın 
Kalfaköy’e geldiğini, bu kuvvetin daha da 
takviye edileceğini ve emniyet ve asayişin 
muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığını yazı-
yordu. Haberdeki bir başka önemli bilgi de 
Polis Müdir-i Umûmîsi, yani Emniyet Genel 
Müdürü Bedri Bey ile Makriköy (Bakırköy) 
Kaymakamı ve Samatya Jandarma Bölük 
Kumandanının da köye gelerek, geniş ve 
derin tahkikatta bulundukları idi.294

tanin: “yerli halk, bu olayları göçme 
arzularına meşru bir hal vermek için 
çıkarttı”
Tanin de, gelişmeleri, 15 Mayıs 1914 ta-

rihli nüshasında, iç sayfadan ve “Kalfaköy 
Hadisesi” başlığıyla vermişti. O dönemde 
Rumeli’de geniş bir alana yayılan Edirne 
Vilayeti’nin Balkan Savaşları sebebiyle kay-

15 Mayıs tarihli 
Tanin’de yer alan “Kalfa 
Köyü Hadisesi” başlıklı 

haber (solda) ve 16 Mayıs 
tarihli Tasfir-i Efkar 
“Kalfa Köyü Vak’ası” 

başlıklı haberle ertesin 
günde bilgi vermeye 

devam etmişti (sağda).
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bedilmiş bazı yerlerinden İstanbul’a muha-
cirler gelmişti. Kalfaköy ahalisi bu muha-
cirlerin kendi köylerine yerleştirileceğini ve 
dolayısıyla huzur ve rahatlarının bozulacağını 
düşündüklerinden, Metropolitlikten yapılan 
tahriklerin de etkisiyle muhacirleri köylerine 
sokmamak için geceleri silahla civarda dolaş-
maya başlamışlardı. O sırada civardan geçen 
bazı kişilerin muhacir olmasından şüphele-
nen silahlı Kalfaköylülerle bu şahıslar silahlı 
çatışmaya girmişti. Bu üzücü hadise; köy aha-
lisinden İbrahim Kâhya ve eşi Saide Hanım 
ile İstavri oğlu Teofilos ismindeki bir Hristiya-
nın ölmesine, dört kişinin yaralanmasına, köy 
kenarındaki beş bina ile köy haricinde bulu-
nan değirmenin yanmasına sebep olmuştu. 
Hükümetin ilk tahkikatına göre, hadisenin, 
Kalfaköy ahalisinin köylerine muhacir yerleş-
tirileceğini zannetmelerinden ileri gelmiş ve 
köy papazı ile muhtar ve ihtiyar heyetinden 
bazı kişilerin ifadelerinden de anlaşıldığı üze-
re, yerli halkın göçme arzularına meşru bir 
şekil vermek amacıyla çıkarılmıştı. Hükümet, 
bu ifade ve araştırmalarla da yetinmeyerek 
etrafta bulunan Müslüman ve Hristiyan tüm 
silahlı ve şüpheli şahısları tutuklamış, böylece 
her ne suretle olursa olsun olaya karışmış her-
kesin yakalanmasına gayret edilmişti. Ayrıca 
civar köylerde asayişi temin için müfrezeler 
tertip edilmiş, gerekli tüm tedbirler alınmış, 
korku ve telaşa kapılarak, köylerinden kaçan 
köylülerin de yerlerine dönmeleri için gere-
ken her şey yapılmıştı.295

patrikhane, müdahale-i şâhâne’yi 
talep ediyor
Tanin gazetesi, Rumca yayınlanan gaze-

telere dayandırdığı “Zat-ı Şâhâneye Müra-
caat” başlıklı haberinde, söz konusu gaze-
telerin “Rumların göç selinin, (Rumeli’den 
gelen Türk muhaceretinin) şiddetlenmesiyle 
güya Müslüman muhacirler tarafından Rum-
lara yapılan baskılardan kaynaklandığını” 
ileri sürdüklerini kaydediyordu. Rum gaze-
telerinin neşriyatıyla Patrikhane’den verilen 
bilgiye göre de, Dahiliye Nazırı Talat Bey’in 
Çorlu’ya gidişiyle sükunete kavuşan göç, 
son günlerde tekrar artmıştı. Bunun üzerine, 
Kalfaköy hadisesinin olduğu gün toplanan 
Patrikhane Meclisleri de göç meselesini ko-
nuşarak, Hükümete bir rapor sunulmasına 
karar vermişlerdi. Ayrıca “bu fenalığın men 
ve izalesi için Zat-ı şâhâneye” de bir dilekçe 

sunarak, “müdahalelerinin de talep edilme-
sini”296 kararlaştırmışlardı.

300 Kalfaköylü, köye dönmüyorlar
İki gün sonraki, yani 16 Mayıs 1914 tarihli 

Osmanlı gazeteleri olay hakkında nispeten 
daha az malumat veriyorlardı. O günkü tek 
haber, Tasfir-i Efkar’da yer alıyordu. Gaze-
te, “Tahkikata Devam Olunuyor” spotuyla 
verdiği haberinde daha ayrıntılı bilgi edin-
mesi için bölgeye gönderilen muhabirinin, 
Kalfaköyü’ne giden kaymakam ve jandarma 
kumandanı ile Balıklı’da görüşemediğini be-
lirterek, “tahkikata devam ettiklerini ve yeni 
bilgiler geldikçe yazacaklarını” duyuruyordu.

Ancak gazetenin yazı işleri, merkezdeki 
araştırmalarını sürdürerek elde ettiği sonucu 
“Kimler Teşvik Ediyor?” başlığıyla okurları-
na duyuruyordu. Buna göre Rum gazeteleri, 
Kalfaköy’de yaşayan üç yüz kadar Rum’un 
Balıklı’daki hayır kurumlarına sığındığını ve 
bunların Yunanistan’a göçmek istediklerini 
bildiriyorlardı. Haberin devamında şöyle ya-
zıyordu: “Bunlar, kendi mesken ve evlerine 
dönmeleri hususunda bir subay tarafından 
yapılan ihtar ve nasihatlere itibar etmeye-
rek, Patrikhane tarafından gönderilen Bursa 
Metropilidi’nin, Patrikhanenin vereceği ta-
limatı beklemek üzere, şimdilik Balıklı’daki 
Rum kilisesiyle hayır kurumlarında kalmaları 
şeklindeki tenbihlerine uymuşlardır.”297

“tefsirde Mana yoktu Ki”
Bu arada, Osmanlıca ve Rumca gazeteler 

arasında da ilginç bir münakaşa ve takip baş-
lar. Tasfir-i Efkâr’ın bildirdiğine göre, Kalfaköy 
haberlerini yakından takip eden ateşli Rum 
gazetesi Tahidromos, bunları tercüme ede-
rek neşrediyordu. Ancak Tahidromos, bu ha-
berleri naklettikten sonra tamamıyla yalanlı-
yordu. Tasfir’in konuya ilişkin kısa haberinin 
bir bölümü şöyledir: “Tahidromos Gazetesi, 
Kalfaköy olayları hakkında dünkü nüshamız-
da verdiğimiz malumatı nakl ve tercüme et-
tikten sonra, güya bunu tekzip etmek üzere, 
Makriköy Metropolidi’nin bir ay önce hac 
yapmak üzere Kudüs-i Şerif’e gittiğini, dola-
yısıyla da Köy Rahibi’nin Metropolit tarafın-
dan verildiğini söylediği emirlerin gerçekte 
verilmemiş olması lazım geleceğini yazıyor.

Biz Metropolit’in burada olup olmadığını 

16 Mayıs tarihli Tasfir-i 
Efkar’ın Rum gazetesi 
Tahidromos’a cevap 
verdiği “Tefsirde Mana 
Yoktu Ki” başlıklı yazı.
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Yunanistan’ın tahriki ve Patrikhane’nin 
organizasyonu ile gerçekleşen Kalfaköy 
Vak’ası, tam da bahardan yaza geçiş sıra-
sında olmuştu. Ve bu da, bölgenin en bü-
yük yerleşkesi olan Kalfaköy halkının ekip 
biçmekte olduğu geniş bahçe ve tarlaların 
bakımsız kalmasına yol açmıştı. 300 hanenin 
köyü terk ederek Bakırköy Metropolitliğine 
bağlı hayır müesseselerine yerleşmesi üzeri-
ne, yalnızca köy değil, tarla ve bahçeler de 
ıssız kalmıştı. Durumun Makriköy (Bakırköy) 
Kaymakamlığı tarafından Vilayete bildiril-
mesi üzerine, meseleye el koyan valilik ne 
yapılması gerektiğini bir yazı ile Dahiliye 
Nezareti’nden sordu. 

27 Haziran 1914 tarihli bu yazıda, “Makri-
köy kazasına bağlı Kalfa Köyü’nün gayrimüs-
lim ahalisinden birçok kimsenin emlak ve 
arazilerini terk ederek gittikleri, bu yüzden 
de tarla ve bahçelerinden alınacak mahsulün 
bakımsızlıktan mahvolmak üzere olduğu” 
belirtilerek, bunun iki önemli sonuç doğur-
duğu hatırlatılıyordu. Bu sonuçlardan birin-
cisi bahsi geçen ahalinin vergi borçlarının 

tahsil edilememesi; ikincisi ise içinde bulu-
nulan senenin aşar vergisinin toplanamama-
sı idi. Durumun aktarıldığı Vilayet yazısında, 
arazinin boş kalmasından dolayı Hazine’nin 
haklarının da zayi olacağı, buna mahal ver-
memek için de emlak ve arazi hakkında yapı-
lacak muameleye dair bir karar alınması ge-
rektiği vurgulanıyordu. Vali Vekilinin imzasını 
taşıyan yazıda, Makriköy Kaymakamlığı’nın 
konuyla ilgili yazısının kendilerine ulaştığına 
işaret edilerek, hasat mevsiminin girmesi ve 
aşar vergisinin toplanması öncesinde ne ya-
pılması gerektiği soruluyordu.298

Bakırköy Kaymakamlığı’ndan İstanbul 
Vilayeti’ne, oradan da Dahiliye Nezareti’ne 
giden yazıya, Bakanlık’tan hemen ertesi 
günü, yani 28 Haziran 1914 tarihinde gelen 
cevapta, Kalfaköy ahalisine ait tarla ve bah-
çelerle diğer malların mahalli hükümetçe 
oluşturulacak bir komisyon marifetiyle işleti-
lerek, Hazine’nin hakları düşüldükten sonra 
kalan miktarın en iyi şekilde muhafaza edil-
mesinin kararlaştırıldığı bildiriliyordu.

Köyü terK edenlerin ürünleri 
KoMisyonCa toplanaCaK

300 hanenin köyü 
terk etmesiyle tarla ve 

bahçeler de bakımsız 
kalmıştı. Dahiliye Nezareti 
ile yapılan yazışmalardan 
sonra mahalli hükümetin 
bir komisyon kurması ve 

buraları işletmesi şeklinde 
karar çıkmıştı..
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bilmiyoruz. Yazdığımız şey, Rahip Efendi’nin 
açık ifadesidir. Bir de, biz esasen yalnız Met-
ropolit Efendi’den değil, Metropolithanenin 
vasıtalarından da bahsetmiştik ki bunlardan 
herhangi birinin hadiseye dahil olması Met-
ropolithanenin manevi şahsiyetinin de aynı 
derecede sorumlu olmasını gerektirir.”299

ikdam, yunanistan’daki türklerle 
türkiye’deki rumların ahvalini 
kıyaslıyor: “Vicdan sahipleri 
huzurunda Bir Mukayese”
İkdam’ın, başyazı mahiyetindeki yorum 

haberinde, ajanslardan, “Yunan gazetele-
rinde Türkiye Rumlarının maruz kaldıkları 
mezalime dair her gün gayet şiddet içerikli 
makaleler yazıldığı ve Yunan hükümetinin 
bir an önce Türkiye’ye savaş ilan etmesi ge-
rektiğinden bahsedildiği bildiriliyor. Hatta 
Yunanistan’ın gizli bir takım askerî hazırlıklar-
da bulunduğunu zannettirecek sebepler de 
mevcut olduğu ilave ediliyor” şeklinde bilgi-
ler aktarılıyordu.

İkdam, Yunanlıların Türkiye’ye harp ilan 
etmesi konusunu, “Yunanistan’ın, böyle 
bir takım maceraperest gazetecilerin teş-
vik ve tahriklerine kapılarak ilan-ı harp edip 
etmemesi ayrı bir meseledir. Herhalde 
Venizelos’la Yunan devlet adamları savaş 
mesuliyetini üstlenmenin muhtemel netice-
lerini düşünüyorlardır” şeklinde cevaplandı-
rarak şöyle devam ediyordu:

“Bizim hayretimizi çeken nokta, Atina 
matbuatının hâlâ ne yüzle Türkiye’deki Rum-
lardan bahse cesaret edebildikleridir. Edir-
ne vilayetindeki Rumların huzur ve rahatı-
nı kaçıranlar, onları göçe teşvik ve mecbur 
edenler biz değiliz, Yunanlılardır. Hükümet 
Edirne havalisindeki Rumlara karşı şefkatle 
ve kollayıcı bir şekilde muamele ettiği ve 
Müslüman halktan hiç kimse onlara zarar 
vermeyi veya göçe zorlamayı hatırından bile 
geçirmediği halde, acaba Yunanlılar Make-
donya’daki Müslüman ahalinin de aynı mua-
meleyi görmüş olduklarını hangi vicdanla id-
diaya cesaret edebilirler?!.. Birkaç gün önce 
Kalfaköy’de yine Yunanlıların ifsat ve teşvik-
lerine kapılan birkaç Rum’un serserice hare-
ketlerini gazeteler yazdılar. Orada biçare ih-
tiyar bir Müslümanla zevcesinin katledildiği 
ve Rumların Manliher tüfekleriyle hem jan-
darma, hem bekçi, hem yangın çıkarıcı, hem 

çapulcu, hem katil, hem yaygaracı, hem de 
mazlum ve masum rollerini oynamaya cüret 
eyledikleri resmen tahakkuk ettiği ve bu gibi 
hareketlere ne maksatla ve ne gibi teşvik 
ve tahrikler neticesinde kalkışmış oldukla-
rı da bizzat kendi ifadeleriyle sabit olduğu 
halde, hükümet yine onlara karşı muamele-i 
müşfikâne ve sahabetkârane göstermekten 
(şefkatli ve korumacı muamelede bulunmak-
tan) geri durmamıştır.

Polis Müdir-i Umûmîsi Bedri Bey bizzat 
Kalfaköy’e kadar giderek tahkikat ve daha 
sonra Rum ahaliyi bu tür ifsatlara kapılarak 
serkeşâne hareketlere cüret eyleyecek bazı 
sadedil Rumların tecavüzlerinden muhafaza 
için gerekli tedbirler almıştır.

Atina gazeteleri istedikleri kadar yayga-
ra koparsınlar. Hakikat-i hal meydandadır. 
Türkiye’den göçmek isteyenler varsa, bun-
lar Yunanlıların ifsatlarına kapılmış olanlar-
dır. Yer ve yurtlarında oturan Rumların kâr, 
kazanç, huzur ve selametleri, hülasa her 
şeyleri mükemmel olup gerek hükümetten, 
gerekse de ahaliden hiçbir şekilde şikâyete 
hakları yoktur. Zaten, bizce malum olan bir 
takım bozguncu parmakların tahriki olmasa 
içlerinden şikâyet edecek tek bir kişi de çık-
mayacaktır.

17 Mayıs tarihli İkdam’da 
yayınlanan “Vicdan 
Sahipleri Huzurunda 
Bir Mukayese” başlıklı 
başyazı.
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Yunan matbuatının bu haksız, esassız is-
nat ve velveleli tehditçi lisanında gizli mana-
ları, biz çok iyi anlıyoruz.

Bunlar, bir maksat ve plan dahilinde yapı-
lan işleri örtmek, bir tarafta sahte yangın çı-
karıp dikkatleri çektikten sonra, öbür tarafta 
istedikleri gibi hareket ederek bunu kimse-
ye, özellikle de Avrupa’ya sezdirmemek için 
düşünülmüş adi tedbirlerden ibarettir!... Fa-
kat Türklerde bir darb-ı mesel vardır: ‘Mızrak 
çuvala sığmaz, zırva tevil götürmez’ derler. 
Ne kadar saklansa ve tevil edilse de gerçek-
ler gizlenemez.

Tüm vicdan sahiplerini mukayeseye da-
vet ederiz. Bir Türkiye’deki ahalinin huzur ve 
rahatını görsünler, bir de Makedonya’daki 
facia ve mezalimi incelesinler. Verecekleri 
hükme biz razı olacağız. Çünkü geçen olay-
ları biz çok iyi ve belgeli olarak biliyoruz. Ni-
tekim Kavala özel muhabirimizden aldığımız 
son malumat yine tüylerimizi ürpertti. Buna 
göre, Kavala’daki büyük Çarşı Cami-i Şerifi 
geçenlerde yatsı namazından sonra asker ta-
rafından sarılmış ve Memâlik-i Osmaniye’ye 
gelmek üzere caminin avlusunda kalmakta 
olan Nevrekop muhacirleriyle ilim talebeleri 
dışarıyla bağlantı kurmaktan men edilmiştir. 
Oysa fetvahane ve müftülük dairesi de o ca-
minin içinde olup cami abluka altında bulun-
duğu sürece müftülük dairesi de kapatılmış 
demektir. Yunanlılar caminin minber ve dö-
şeme tahtaları ile kömür ve odun mahzen-
lerini ve harîminde bulunan İslam kabirlerini 
açarak araştırmalar yapmış ve tabii ki hiçbir 
şey bulamamışlardır. Güya Bulgar komitacı-
ları Müslüman milliyetçilerle birleşerek ihtilal 
çıkaracaklarmış. Hükümet silah, cephane ve 
bomba arıyormuş! Cami-i şerif uzun süre ab-
luka altında tutulduktan sonra nihayet asker 
çekilerek içindekiler serbest bırakılmıştır.

Kavala eşrafından Hacı Ehadzade Aziz 
Bey’le daha diğer bazı Müslümanların hane-
lerinde araştırmalar yapılmış ve gerek Aziz 
Bey, gerekse de diğerleri sebepsiz yere tu-
tuklanmıştır. Alış veriş veya zaruri ihtiyaçları-
nı almak için civar köylerden Kavala’ya gelip 
giden Müslüman halk adım başında yükleri 
indirilip aranmak suretiyle tacize maruz kal-
dıklarından birkaç günden beri şehirle köy-
ler arasındaki gidiş-geliş kesilmiş bulunmak-
tadır. Kavala’da bulunan Rum muhacirlerle 
yerli ahali Yunan memur ve jandarmalarının 

baskı ve muamelelerinden cüret alarak Müs-
lüman ahaliye feslerini yırtmak, tahkir etmek 
ve sövüp saymak suretiyle taarruz etmekte 
ve yakında tüm Müslümanların katliama uğ-
rayacakları yolunda heyecan verici rivayetler 
neşretmektedirler.

Araştırma bahanesiyle Müslümanların 
hanesine girenler usule ve nizama riayet et-
meksizin buldukları kıymetli mal ve eşyayı da 
aşırmakta ve mümkün olduğunca tahribat 
yapmaktadırlar. (…)

Drama’da Müslümanların önde gelenle-
rinden Parmaksız Hüseyin, Molla Şemsed-
din, Burdalı Ali, Ağacıkzade Süleyman, Hacı 
İbrahim, biraderi Süleyman, Mütevelli Hacı 
Hasan, Dualarlı Şakir, Hacı Kerim’in oğlu 
Raif, Kopanişteli Mehmed, Halil Beyzade 
Mehmed, Tuhfeci Laz Ali, Kopanişteliden iki 
muallim ve Laz Hasan Efendilerle Bahçeci 
Recep ve Habip Ağaların yanı sıra civar köy-
lerden takriben yüz kişi tutuklanmıştır. Kava-
la, Drama ve sair mahallerde uygulanan bas-
kı ve mezalimin esası, Müslüman halkı göçe 
zorlamaktan ibarettir. 

İşte, muhabirimizin yalnız Kavala ve ha-
valisinde birkaç gün zarfında cereyan eden 
olaylara dair verdiği kısa malumatı yazdık. 
Şimdi vicdan sahipleri bunlara Makedon-
ya’daki tüm faciaları da ekleyerek her iki ta-
rafı mukayese etmelidir. Ki ancak o zaman 
Atina gazetecilerinin yaygaralarının hakiki 
sebepleri ortaya çıkmış olur.”300

yunanistan savaşa hazırlanıyor!
İkdam, Atina mahreçli olarak geçtiği 

“Yunanistan Hazırlanıyormuş!...” başlıklı 
haberinde Atina’da ortalığı iyice karıştırıp, 
tansiyonu yükselten gelişmelerden bahse-
diyordu. “Yunan gazetelerinin Türkiye Rum-
larının güya memleketten kovulup uzaklaş-
tırıldıklarına dair asılsız haberler neşrinde 
devam” ettiklerini aktaran gazete, Yunanlı 
gazetecilerin bu tür yayınlarla kamuoyunu 
galeyana getirdiklerine dikkat çekerek şöy-
le devam ediyordu: “(Yunan) gazeteleri sert 
makaleler neşriyle hükümete kararlılık ve 
şiddetle hareket etmeyi ve Türk-Yunan ihti-
lafının çözülmesinde uygun vakti kaçırma-
masını öğütlüyorlar. Hükümetin gizli askerî 
hazırlıklarda bulunduğunu zannettirecek se-
bepler de mevcuttur.”301

17 Mayıs tarihli İkdam’ın 
ikinci sayfasında yer 

alan “Yunanistan 
Hazırlanıyormuş!..” başlıklı 

haber.



179

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

1878 tarihli bu fotoğrafta 
Kalfaköy’ün en yüksek 
noktasında bulunan kilise 
muhtemelen Kalfaköy 
Vak’ası’nın planlandığı yer  
olmalıdır.
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iKdaM tertipÇileri aÇıKlıyor: 
Metropolithane KÂtiBi, KalFaKöy Muhtarı Ve papazı

İkdam aynı günkü nüshasının üçüncü 
sayfasında, “Kalfaköy Hadisesi” başlıklı ge-
niş bir haber yayınlıyordu. Hadise hakkında 
elde ettiği kapsamlı bilgiyi herkesin anlaya-
cağı basitlikte, ara başlıklarla ve gerçekleş-
me sırasıyla veren gazete, yaşananların mü-
kemmel bir özetini yapıyordu:

“Makriköy (Bakırköy) civarında bulunan 
Kalfaköy hadisesi hakkında bilgi vermiştik. 
Dün bu bağlamda elde ettiğimiz tamamla-
yıcı malumatı aşağıda veriyoruz:

yangın:
Vak’a gecesi Tayyare Mektebi’nden 

Kalfaköy’de yangın çıktığı görülüyor. Tayya-
re zabitanından Yüzbaşı Feyzi Bey’le Muhafız 
Bölüğü Takım Zabiti Mehmed Ali Bey bera-
berlerinde altmış kadar nefer ve itfaiye araç-
gereci olduğu halde derhal köye doğru hare-
ket ederler. Vak’a evvel emirde adi bir yangın 
zannolunur. Ancak köye yaklaşıldığı sırada sık 
sık silah sesleri işitilmeye başlar. Köy kenarına 
gelindiğinde, asker gerekli tertibatı alır. Bu 
esnada silah sesleri devam etmekte ve köy 
içerisinde birçok sedalar işitilmekteydi. Köy-
lülerin askerin yaklaştığını haber almasıyla 
silah sesleri birdenbire kesilir. Bunun üzerine 
asker derhal köye girerek köydeki erkekleri 
sıkı bir kontrol altına alır. Aynı zamanda bazı 
köylülerin üzerleri aranarak, kuşaklarında rö-
volverler ortaya çıkar. Köy papazı meydanda 
görünmediğinden köylülerden nerede oldu-
ğu sorulur. Ardından asker tarafından civarda 
yapılan araştırmada Papaz Efendi gizlenmiş 
olduğu ekin tarlasında bulunur. Kendisinin 
bu suretle saklanması ve hal ve tavrındaki 
gayr-i tabilik şüphe uyandırdığından, hemen 
sorgulamaya alınır. Papaz Efendi dikkat çeki-
ci bazı itiraflarda bulunurken diğer bir takım 
şahısların da sorgulanması neticesinde olayın 
bir tertipten ibaret olduğu ortaya koymuştur.

Vak’anın tertipçileri
Yapılan tahkikatta Makriköy Metropolitha-

nesi Katibi Rahip Yuvakim Efendi’nin vak’anın 
asıl tertipçilerinden olduğu ortaya çıkmıştır.

Kalfaköy Muhtarı ile Köy Papazının da 
Metropolit Katibinin verdiği talimatı yerine 
getirmek için köy ahalisi nezdinde öteden 
beri propaganda yaptıkları anlaşılmıştır. 

Muhtarla köy papazı vak’adan oniki gün ön-
cesine kadar sık sık Makriköy’e giderek ora-
da şüpheli bazı şahıslarla görüşmekte imişler. 
İki hafta evvel, köyün mektebiyle kahvehane-
sinde köy halkından bazılarını başlarına top-
layarak sık sık müzakerelerde bulunmuşlar ve 
tahkikattan anlaşıldığına göre bu sırada ola-
yın nasıl çıkarılacağı kararlaştırılmıştır.

Telefon telleri kesilmiş olduğundan, hadise 
Makriköy’e biraz geç aksetmiş ve keyfiyet ha-
ber alınır alınmaz Kaymakam Kadri Bey, Jandar-
ma Kumandanı Hasan ve Belediye Tabibi Ke-
mal Beyler derhal olay mahalline koşmuşlardır.

Yine tahkikattan anlaşıldığına göre, key-
fiyet kadın ve çocuklardan gizli tutulmuş 
ve yangın çıkarak silahlar atılmağa başladı-
ğında kadınlarla çocuklar, sokaklarda öteye 
beriye kaçışmışlardır. İşte bu sırada atılan 
mermilerden bazıları bunlara isabet etmiştir. 
Mamafih yaralılar iki-üç kişiden ibaret olup 
bunların da yaraları hafiftir.

Köyde ikamet eden çiftlik kahyası İbrahim 
Ağa ile zevcesinin feci ölümleri şu şekilde 
vuku bulmuştur: Köydeki yangını görüp silah 
sedalarını işiten İbrahim Ağa ne olduğunu 
anlamak üzere sokağa çıktığı anda, dışarıda 
pusu kurmuş olan şahıslar tarafından derhal 
şehit edilmiştir. Vak’ayı tertip edenlerin, içle-
rinde Makriköy Metropolithanesi Kâtibi, Kal-
faköy Papaz ve Muhtarının da bulunduğu on 
iki kişiden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Bunla-
rın dışındaki zanlılar serbest bırakılmışlardır. 
Bazı gazetelerin Kemerburgaz sakinlerinden 
de vak’aya dahil olanlar bulunduğuna dair 
neşriyatı doğru değildir.

Malumat verilmesi
Kalfaköy Hadisesi’ni tahkike memur 

Jandarma Alay Kumandanı Rasim Bey dün 
Babiali’ye gelerek Dâhiliye Nazırı Talat 
Bey’le Müsteşar Ali Münif Bey’e tahkikatın 
neticeleri hakkında malumat vermiştir.

adlî Memurların Gönderilmesi
Dersaadet Sorgu Savcılığı tarafından da 

Kalfaköy Hadisesi hakkındaki adlî tahkikata 
nezaret etmek üzere İstanbul sorgu savcı-
larından Behçet Bey’le Asliye (Mahkemesi) 
muavinlerinden bir zat memur edilmiştir.
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Kalfaköy ahalisi
Rumca (Tahidromos) gazetesi Kalfaköy’de 

dükkânların açılmaya başladığını ve vak’a 
üzerine Balıklı’ya giden köylülerin köylerine 
döndüklerini yazıyor.

patrihane’nin Bir Müracaatı
Rum Patrikhanesi tarafından Adliye Neza-

retine yapılan bir müracaatta hadiseye karış-
tıkları beyanıyla tevkif edilmiş olan Kalfaköy 

Rahibi ile Terkos Diyaskosunun (öğretmeni-
nin) tahliyeleri istirham edilmiştir.

Patrikhane heyeti
Rum Patrikhanesince seçilen bir heyet 

dün Kapı Kethüdası İkiyadi Efendi’nin refa-
katinde Babıali’ye gelerek Dâhiliye Nazırı 
Talat ve Müsteşar Ali Münif Beyleri ziyaretle 
Kalfaköy tutukluları hakkında bir rapor tak-
dim etmişlerdir.”302

17 Mayıs tarihli İkdam’ın 
üçüncü sayfasında 
yer alan “Kalfa Köyü 
Hadisesi” başlıklı haber.
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Kalfaköy Vak’ası şu gerçeği bir kez 
daha ortaya koymuştur:
“Memleketi dâhilen ve hâricen tehdit 
eden yunanlılık tehlikesi…”
O zamanki adı Kalfaköy olan Mahmutbey 

Köyü’nde meydana gelen planlı olaylarla 
ilgili ilk fotoğraflı haber Tasfir-i Efkâr’da ya-
yınlanır. Olay yerine ilk yetişen Yüzbaşı Feyzi 
Bey’in fotoğrafının basıldığı “Kalfaköy Kan-
lı Komedyası Etrafında” başlıklı haberde, 
Feyzi Bey’in fotoğrafının altında, “Kalfaköy 
hadisesi akabinde bir müfreze-i askeriye ile 
yetişerek ilk tahkikatı icraya muvaffak olan 
Kâbil-i Sevk Balon Süvarisi Yüzbaşı Feyzi 
Bey” cümlesi yer alırken spotunda şunlar 
yazıyordu: “Kalfaköy Vak’asının kanlı bir ko-
medya olduğu nasıl tahakkuk ediyor? – İtlaf 
edilen iki biçare Müslüman – Resmî bir rapor 
– Payitaht (başkent) kapılarında böyle ise… 
-İki Müslüman’ın kanı ne olacak?”

Tasfir’in “Kalfaköy’de birkaç evin yanma-
sı ve iki Müslüman’ın şehadetiyle birkaç da 
Rum’un yaralanmasıyla sonuçlanan hadisenin, 
başından sonuna kadar rahip ve metropolitler 
tarafından tertip edilmiş kanlı bir komedyadan 
ibaret olduğunu yazmış ve artık payitahtımızın 
kapılarında bile yapılmaktan çekinilmeyen bu 
mel’anetler karşısında hayret ve nefretimizi 
izhar eylemiştik” diye başlayan haberinde, 
Rum gazetelerinin bu yayınlara birçok itiraz-
larda bulunduğu ve Kalfaköy vakasının böyle 
olmadığı yolunda her vakitki tezvirat ve safsa-
talarda bulundukları aktarılıyordu. 

Gazete, olayın bir tezgâh olduğundan 
emin olup, ön araştırmaların bunu kesin bir 
şekilde ortaya koyduğunu savunuyor ve bu 
yüzden de Rum basınında çıkan karşı yönde-
ki haberleri önemsemeden okuyucularına şu 
gerçekleri iletiyordu:

“Halbuki bizim ilk neşriyatımız ve vakanın 
mahiyeti hakkında verdiğimiz malumat gerçe-
ğe o kadar uygun ve Kalfaköy yangın ve cina-
yetlerinin rahiplerin sevk-ü idaresinde köyün 
Rumları tarafından yapıldığı o derece muhak-
kaktır ki, biz, resmî - gayriresmi yapılacak tah-
kikatın bizim görüşlerimizi teyit ve tevsikten 
başka sonuç vermeyeceğinden katiyen emi-
niz. Nitekim bu son sözümüzü ispat zımnında 
konuyla ilgili resmî bir raporu okuyucularımı-
zın dikkatine sunuyoruz. Tesadüf eseri ele ge-
çirdiğimiz bu rapor, Kalfaköy yangınının mey-
dana gelmesi üzerine Tayyare Mektebi’nden 
bir müfreze askerle olay yerine koşup tüm 
olayları yakından müşahede ederek sabaha 
kadar da tahkikat yapan Kâbil-i Sevk Balon 
Süvarisi Yüzbaşı Feyzi Bey tarafından ilgili ma-
kama takdim edilmiştir. Raporun muhteviyatı-
na şöyle bir göz gezdirildiğinde Kalfaköy’deki 
hadisenin mahiyeti bütün mel’anetiyle anlaşı-
lır. Makedonya’da yapılan cinayet, vahşetler 
ve nemrudâne pislikler yetmiyormuş gibi şim-
di de payitahtımızın kapılarında böyle kanlı 
komedyalar oynanmaya başlanırsa memle-
keti dahilen ve haricen tehdit eden Yunanlılık 
tehlikesinin dehşeti ortaya çıkar. Eğer şu vaka-
da, Yüzbaşı Feyzi Bey, Tayyare Mektebi’nden 
derhal yetişip de tahkikat yapmamış ve 
Tasfir-i Efkâr da ertesi günü ele geçirdiği gü-
venilir malumata dayanarak vakanın hakikatini 
neşr-ü ilana gayret göstermemiş olaydı, kim 
bilir malum mahfil ve gazeteler bu facia etra-
fında daha ne feryat ve yaygaralar koparırlar-
dı; mamafih Kalfaköy komedyasında kurban 

17 Mayıs tarihli 
Tasfir-i Efkar’daki “Kalfa 

Köyü Kanlı Komediyası 
Etrafında” başlıklı haber.
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giden iki Müslümanın katl faciası elbetteki bu 
feryatlarla bastırılıp unutturulamaz. (...) Çünkü 
kamuoyunun hariç ve dahilden kaynaklanan 
bu kadar açık kötülükler karşısında artık isyan 
eylememesi kâbil değildir.”303

 
yunus nadi: “Kalfaköy hadisesi 
tamamı rumlarca tertiplenip sahneye 
konulan bir komedyadır.”
Tasfir-i Efkar’ın başyazarı Yunus Nadi, bi-

rinci sayfadaki köşesinde yayımladığı “Fâci’ 
(acıklı) ve Hain Bir Mudhika (Komedi)” baş-
lıklı bir yazıda, Kalfaköy’deki hadiseleri Rum 
tertibi olarak niteleyerek, “Kalfaköy hadise-
sinin tamamıyla Rumların tertibi ile oynanıl-
mış acıklı bir komedya olduğu anlaşılmıştır. 
Trakya göçü adı altında dünyayı velveleye 
vermek isteyen efsanelerin içyüzü, gaddar 
bir şekilde katl ve şehit edilen karı-koca iki 
masum Müslüman’ın hayatlarına mal ol-
mak üzere payitahtın kapısında tekrarlanan 
mel’ûnane bir tertip ile, ret ve itirazı müm-
kün olmayacak bir surette meydana çıktı” 
demekteydi. Olayı tertipleyenlerin başında 
papazların bulunduğuna ve bunun da, daha 
dün Trakya göçü saçmalıklarıyla matemler 
tutan Patrikhane’yi müşkil bir vaziyete soktu-
ğuna işaret eden Nadi, ortaya çıkan bu ger-
çeklerden sonra Patrikhane’nin artık matem 
tutma külfetinden azade olduğuna ironik bir 
göndermede bulunuyordu.

“Türkiye Muhacereti” diye koparılan 
gürültülerin yapay tezviratların bir sonucu 
olduğunu baştan beri yazıp durduklarına 
işaret eden Nadi, “Bunların, Yunanistan’la 
ortaklaşa çevrilen fesat ve mel’anet dolapla-
rı olduğu gün gibi âşikâr olup Yunanistan’ın 
emellerine hizmet vadisinde buralarca da 
gösterilen telaşlı gayretlerin hakiki mana-
sı vatana hıyanetten başka bir şey değildi” 
tespitini yapıyordu.

Yunus Nadi, talihin garip bir cilvesi ola-
rak, kaybedilen Rumeli topraklarında, daha 
dün bağırlarına bastıkları Rumlardan karşı 
reva gördükleri barbarlıkların Türk ve Müslü-
man halka çok hakikatler öğrettiğini, ibret ve 
intibah gözlerini açtığını ifade ederek şöyle 
devam ediyordu:

“Fakat, Rumeli’de kirli Rum-Yunan elle-
riyle akıtılan masum İslam kanlarının verdiği 
sarhoşlukların sevk-ü tesiri ile buralarda da 
bu kadar açık küstahlıklara kalkışılacağına 

-mümkün değil- ihtimal verilemez idi. Hal-
buki Yunanlılığın bozgunculuk ve saptırma-
larına büyük-küçük Patrikhane papazlarının 
bile pekalâ alet olabildikleri işte kesin ve 
açık bir surette sabit oldu. Bu tür cüretlerin 
vereceği neticeleri hesap edememiş olan 
Patrikhane’nin hatt-ı hareketini ne yolda ve 
nasıl tavsif etmek gerekecektir, biz bilemiyo-
ruz. Bu durum tabii Patrikhane hesabınadır. 
Yoksa vatana hıyanet mahiyetindeki bu ha-
reketler hakkında verilecek hükümler malum 
olup her halükârda çoktan verilmiştir.

Patrikhane’nin Yunan entrikalarına alet 
olmak şeklindeki şu garip hareketleri onay-
lamakla kendi haysiyetini berbat etmenin ya-
nısıra ‘Kuzularım’ dediği Rumların menfaatini 
de ihlal etmiş olduğuna şüphe yoktur. Patrik-
hane, bu münasebetsiz yollara zarar ve men-
faatlerini göz önünde bulundurarak girmiş 
olmalıdır ki burası, Patrikhane’nin bildiği ve 
bileceği bir şeydir. Yalnız Patrikhane bundan 
böyle, ikide bir sadakat ve kulluğa veya hukuk 
ve imtiyazlara istinaden hükümet kapılarını 
çalarken biraz düşünerek ve ihtiyatla hareket 
etmek mecburiyetindedir. Şartların doğurdu-
ğu bu hakikati Patrikhane’ye ihtar etmenin ar-
tık sırası gelmiştir zannediyoruz. Hatta yalnız 
Patrihaneye değil, biraz da hükümete!..

Edirne vilayetindeki Rumların 
Makedonya’ya taşınmak için köy köy göçe 
kalkmaları, sırf Rum-Yunan tertibi ile meydan 
almış bir keyfiyet olup bunun Hükümetçe 
ispat ve izharı pek kolay olduğu ve binae-
naleyh bizi bırakıp gitmek isteyenlere: ‘İlâ 
cehenneme zümerâ…’ demekten başka ya-
pılacak bir şey bulunmadığı halde, biz göçün 
önüne geçecek tedbirler alma yolunu seçtik. 
Gerçi böylelikle dünya nazarında adalete ne 
derecelerde riayet ettiğimizin yeni delil ve 
burhanlarını gösterdik; ama hak ve hakikate 
hizmet edemedik. Çünkü ne zemin o zemin 
idi, ne zaman o zaman, ne de karşımızdaki-
ler o insan! Hükümet, köylülerin toplu olarak 
hicretlerini men edecek tedbirler aldı. Ve 
tabii engellemiş de oldu. Fakat sırf Yunan-
Rum tertibinden ibaret göçe bu suretle mani 
olunması, payitahtın burnunun dibinde halkı 
tamamıyla Rum ve etraf ve havalisi tamamıy-
la Rumlarla meskûn olup semtlerine bir tek 
muhacir dahi uğramamış bulunan Kalfaköy-
lülerin hep birlikte göç edebilmek ve aynı 
zamanda güya zulüm ve baskıya uğradıkla-
rını göstermek suretiyle hükümetin itibar ve 

Tasfir-i Efkar’ın 
Başyazar’ı Yunus Nadi’nin 
yorumu: “Yunanlıların 
bozgunculuk ve 
saptırmalarına büyük-
küçük Patrikhane 
papazlarının bile pekalâ 
alet olabildikleri işte 
kesin ve açık surette sabit 
oldu.”
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haysiyetini kırmaya alet olmak için Patrikha-
ne papazları talimatı ile yaygara çıkarmaları 
gibi sonuçlara meydan vermiş oluyor.”304

Yunus Nadi, Patrikhane’nin emri ve köy 
papazının eli ile sahnelenen Kalfaköy ko-
medyasının “Esasında Kalfaköy’ün dört bir 
köşesine ateşi verme ve Türk çeteleri geli-
yor! yaygarasıyla ortalığı karıştırmak” amacı 
taşıdığına işaret ederek, “… (Bu tertip) belki 
konuşmalarını duymuşlar da söylerler diye 
canavar ve gaddar Rumların bıçak ve kur-
şunlarıyla iki mazlum ve masum Müslümanın 
canice ve en vahşi bir surette şehit edilmesi 
ile, ibret ve dikkate şayan bir faciaya dönüş-
türülmüş bulunuyor” diyordu.

“Evet, payitahtın kapısında oynanan bu 
acıklı ve haince komedi, ibret ve dikkatleri ne 
derece celp ve ikaz etse yeri değil midir?” 
diye soran Nadi, yazısını şöyle bitiriyordu:

“Gariptir ki, Atina’dan alarak bu nüshamı-
za dercettiğimiz bir telgrafname, Atina ga-
zetelerinin yine Trakya efsaneleriyle atıp sa-
vurmaya başlamış olduklarını nakl ve hikaye 
ediyor. Demek ki tertip bu kadar yolundadır! 
Bu hadiselerden ibret dersleri çıkaran mille-
tin his ve azmini şerh ve tafsile lüzum göre-
meyiz. Hükümete ise, hak ve hakikat yolun-
da şiddetli olmaktan dahi pervası olmayan 
ezici bir adalet ile nâfiz bir basiret ve himmet 
tavsiyesiyle yetiniriz. Böylelikledir ki, Yunan-
lılarla onlara uyan gayretkeşler kazdıkları ku-
yulara düşerek hüsrana uğrayacaklardır.”305

“300 köylü döndü, dükkanlar açıldı”
Tasfir-i Efkâr gazetesi, “Kalfaköy’de 

Sükûn” başlıklı haberinde de köyden Balık-
lı’daki Rum müesseselerine gidip orada ka-
lan köylülerin geri döndüklerini bildiriyordu: 
“Kalfaköy’den Rum Patrikhanesi’ne gelen 
malumata göre, köyde asayiş ve sükûnet 
sağlanmış olup ahali işi ve gücüyle meşgul 
olmaya başlamış ve dükkanlar açılmıştır. 
Balıklı’daki 300 kadar Rum da evlerine dön-
müşlerdir. Köyün rahibiyle iki muhtarı yaka-
lanıp tutuklanmıştır.”307

Kalfaköy vakası divan-ı harpte
Bu arada soruşturma için Kalfaköy’e gi-

den savcı ve sorgu hâkimi, olayın, genel asa-
yişle ilgili olması hasebiyle kendi yetki alan-
larına girmeyip Divan-ı Harb’i ilgilendirdiğini 

belirterek geri dönmüşlerdi. Gazetenin ilgili 
haberi aynen şöyledir: “Kalfaköy Vak’ası 
hakkında tahkikatta bulunmak üzere evvelki 
gün Dersaadet Bidayet Müdde-i Umumiliği 
Başmuavini (İstanbul Asliye Mahkemesi Sav-
cılığı Başmuavini) Fahri ve Müstantık (Sorgu 
Hâkimi) Behçet Beyler anılan yere gitmişler-
se de, vak’anın genel asayiş ve dolayısıyla 
da Divan-ı Harb-i Örfiyi ilgilendiren suçlar-
dan bulunması hasebiyle işe el koymayıp 
geri dönmüşlerdir.”308

patrikhane’nin tutukluların serbest 
bırakılması talebi
İkdam, 18 Mayıs 1914 tarihli nüshasında, 

Patrikhane’nin tutuklanmalarının üzerinden 
henüz bir gün dahi geçmeden, köy papazıy-
la muhtarının serbest bırakılmaları için giri-
şimlerde bulunduğunu yazıyordu. Bu habere 
göre, Kalfaköy’de meydana gelen olayların 
düzenleyici ve teşvikçileri olarak tutuklanan 
köy muhtarı ve papazıyla birlikte Bakırköy 
Metropolithanesi kâtibi de tevkif edilmişti. 
Rum Patrikhanesi de Adliye Nezareti’ne mü-
racaat ederek, köy papazı Manol’la kâtibin 
serbest bırakılmalarını istemiş ve bu istek de 
17 Mayıs itibariyle bakanlıktan Babıali’ye, 
yani başbakanlığa iletilmişti. İkdam’ın ko-
nuya ilişkin haberi şöyleydi: “Kalfaköy Hadi-
sesinin mürettip ve müşevviklerinden olup 
tevkif edilen Makriköy Metropolithanesi 
kâtibi ile Kalfaköy papazı Manol’un tahliyesi 
için Rum Patrikhanesi tarafından evvelki gün 
Adliye Nezareti’ne verilen takrir dün Bab-ı 
ali’ye gönderilmiştir.”309

Aynı tarihli Tanin gazetesi de 
“Patrikhane’nin Arizası (Dilekçesi)” başlıklı 
küçük haberinde, Patrikhane’nin, Trakya’dan 
Rum göçünün önlenmesi için Padişaha mü-
racaatta bulunduğunu bildiriyordu: “Rum 
Patrikhanesinin, Trakya muhaceretinin ön-
lenmesi için padişahın müdehalesini istemek 
üzere Mabeyn-i Hümâyûn’a takdime karar 
verdiği ariza, bugün özel bir heyet tarafın-
dan Zat-ı Şâhâne’ye takdim olunacaktır.”310

tasfir-i efkâr yine bir gazetecilik 
başarısına imza atıyor:  Mahmutbey’in 
105 yıl önce çekilmiş fotoğrafları
Tasfir-i Efkâr, Osmanlı basınının yüz akı 

olduğunu ispatlarcasına, gazetecilik ma-
haretini Kalfaköy Vak’asında bir kez daha 
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ortaya koyar. Daha önceki haberlerinde 
Kalfaköy’ün yerini ve şehre uzaklığını göste-
ren bir harita ile olaya ilk müdahaleyi yapan 
Feyzi Bey’in fotoğrafını basan gazete, bu kez 
Kalfaköy’e özel bir muhabirle fotoğrafçısını 
göndermişti. Fotoğrafçı, 1914 Mayıs’ında 
yani bundan tam 105 yıl önce gittiği bugün-
kü Mahmutbey’de bazı fotoğraflar çekmişti. 
Bunlar arasında köyün genel görünümü ile 
çeşitli binalar da bulunuyordu. İşte bu fotoğ-
raflar, çok nitelikli olmasalar da, Bağcılar’ın 
en eski fotoğrafları olarak arşivlerdeki ye-
rini alıyordu. Bunlardan biri Kalfaköy’ün 
genel görünümüyle ilgili olup, altında 
“Makriköy’den (Bakırköy’den) araba ile bir 
saat mesafede vâki (bulunan) Kalfaköyü’nün 
manzara-i umumisi (genel görünümü)” diye 
yazıyordu. İkinci fotoğraf ise, bu kanlı olay-
da şehit düşen İbrahim Kahya’nın ertesi gün 
Halkalı Mektebi’ne getirilen naaşına aitti. 
Fotoğrafın altında ise şu açıklama dikkati 
çekiyordu: “Şehit İbrahim Ağa’nın, vak’anın 
ertesi günü Halkalı Mektebi’nde alınan res-
mi.” Üçüncü fotoğraf ise, olayı tertipleyen 
Rumların yaktığı mektep binasıydı. Rumlar, 
kendi mekteplerini dahi yakmaktan çekin-
memişlerdi. Geriye sadece taş duvarlarıyla 
ön çatı duvarının üstündeki haçı kalan mek-
tep fotoğrafının altında ise “Kalfaköyü’nde 
kilise civarında ilirâk edilen (yakılan) mektep 
binası” yazıyordu.

Kalfaköy’e gidip olay yerinde incelemeler 
yaparak yanan binaları gören ve ahaliyle ko-
nuşan Tasfir-i Efkâr muhabiri, köyde meyda-
na gelip tüm ülkeyi huzursuz eden olayların 
Rum Patrikhanesi, Bakırköy Metropolithane-
si, Kalfaköy papazı ve muhtarının işbirliğinde 
nasıl düzenlendiğini delilleriyle aktarıyordu:

“İki biçare Müslümanın feci şekilde şehit 
edilmesiyle neticelenen Kalfaköy komedya-
sının içyüzü hakkında birkaç gündür okuyu-
cularımıza vermekte olduğumuz malumatı 
bir kat daha tamamlamış olmak için, dün 
muharrirlerimizden biriyle hususi fotoğrafçı-
mızı özel olarak yeniden Kalfaköy’e gönder-
dik. Kalfaköy’ü gezen muharrirlerimiz, olayın 
cereyan etteği mahalleri, yakılan binaları ve 
bilhassa biçare İbrahim Kâhya ile zevcesi-
nin şehit edildiği evi görüp incelediği gibi 
köylülerden birkaç kişiyle de görüşmüş ve 
hadisenin gerçekleşme şekli hakkında yeni 
bilgiler almıştır. Elde edilen bu yeni malu-
mattan, Kalfaköy hadisesinin tamamıyla bir 

Tasfir-i Efkar önemli 
bir gazetecilik hizmeti 
yaparak Kalfaköy’ün 1914 
tarihindeki fotoğraflarını 
yayınlamıştı. Bu 
fotoğraflar tam 105 
yıl önce çekilmişti. 
Yayınlanan üç fotoğrafta 
köyün umumi görüntüsü, 
olayda şehid olan İbrahim 
Ağa’nın cansız bedeni ve 
köyün, kilise civarındaki 
mektep binası yer 
alıyordu. 
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komedya olduğu, şüpheye mahal bırakma-
yacak surette tahakkuk etmektedir. Mesela 
vak’anın başlıca düzenleyicilerinden olmakla 
suçlanan Makriköy (Bakırköy) Metrepolitliği 
Kâtibi Yuvakim, Kalfaköy hadisesini, vukuun-
dan yarım saat sonra, Patrikhane’ye bildirdi-
ğini itiraf etmiştir. Kalfaköy’le Makriköy ara-
sında haberleşme vasıtası olmadığı dikkate 
alınacak olursa, akşam saat dokuz buçukta 
çıkan bir hadisenin yarım saat sonra Makri-
köy’deki bir Rum tarafından haber alınarak 
Patrikhaneye ihbar edilmesi, herifte kahin-
lik kuvveti bulunduğuna hükmedilmedikçe, 
işten daha önce haberdar olduğu ve hatta 
bizzat tertiplediği suretinden başka yolda 
tefsir edilemez.

Vak’anın bizzat köylülerin veya köylü-
lerden birkaçının tertibiyle yapıldığının bir 
diğer güçlü delili de, hadisenin meydana 
geldiği gün, 5 kişilik köy jandarmasından 
dördünün devriyeye çıkmış bulunmasıdır. 
Acaba dışarıdan gelen muhacirler, ahalisi 
tamamen Rum olan Kalfaköy’de o akşam 
jandarma bulunmadığını nasıl keşfettiler de 
hücum için öyle bir zamanı seçtiler? Yoksa 
jandarmaların devriyede olduğunu köyün 
tek Müslüman sakini olan İbrahim Kâhya mı 
haber verdi? Öyle olsa bile Müslüman mu-
hacirlerin köydeki tek Müslüman İbrahim 
Ağayı zevcesiyle birlikte gaddar bir şekil-
de öldürmelerine nasıl ihtimal verilebilir? 
Kalfaköy’de öldürülecek başka adam yoktu 
da yegâne Müslüman aileyi oluşturan İbra-
him Ağa ile zevcesi mi kalmıştı?

Olayın bir tertip olduğunun bir üçüncü 
delili de, köyün tâ ortasında yer alan Jandar-
ma Karakoluna da ateş edilmiş olmasıdır. O 
akşam karakolda, arkadaşlarının devriyede 
olmasından dolayı yalnız bir jandarma çavu-
şu bulunmakta imiş. O da silah sesleri üzeri-
ne dışarı çıkmak istemişse de, ateşin doğru-
dan karakolu hedef aldığını anlayınca, doğal 
olarak, karanlık gecede o kadar palikarya 
(Rum) içinde bir şey yapamayacağını anlaya-
rak içeride kalmıştır. Karakol üzerindeki kur-
şun yaraları halen görülmektedir. Nasıl olur 
da hariçten gelip köyü dört başından ateşe 
veren ve köyün ortasına kadar ilerleyerek 
karakola ateş eden muhacirler burunları bile 
kanamadan savuşurlar? dahası köylüler ara-
sında bir tek muhacir dahi gördüğüne dair 
net bir şey söyleyen de bulunmamaktadır.

İşte bu tür birçok işaret ve deliller Kal-
faköy Vak’asının, tamamıyla tertip edilmiş 
pek adi ve fakat kanlı bir komedya olduğu 
hakkında hiç şüphe bırakmamaktadır. Oku-
yucularımız bu olayla bu kadar uğraştığımıza 
şaşırmasınlar, biz Trakya göçü bahanesiyle 
koparılan vaveylaların nasıl alçakça bir tezvi-
ratın neticesi olduğunu, rahiplerle metropo-
lit katiplerinin payitahtın kapılarında dahi ha-
zırladıkları bu facia ile ispat etmek istiyoruz. 
Her kim isterse Kalfaköy’e gidip köyün etra-
fını yarım saat kadar dolaşsın, olay yerlerini 
bizzat görsün, köylülerle biraz görüşsün… 
Hadisenin mel’anet derecesi hakkında ka-
naat hasıl etmezse bizi istediği kadar kına-
sın... Bakalım bu iğrenç ve kanlı komedyayı 
da, meydanda bu kadar delil varken, malum 
mahfiller ret ve inkâr için yine ne gibi heze-
yanlarda bulunup, ne tür tezvirler icat ihdas 
edecek? (…)”311

7 Müslüman tutuklanıp serbest 
bırakıldı... hadiseye karışan 
16 rum divan-ı harpte…
Rumların şikâyeti üzerine, bu olayla ilgili 

olarak Avas ve Büyük Kalfalı köylerinde otu-
ran 7 Müslüman da jandarma tarafından ya-
kalanarak sorgu için İstanbul’a götürülmüşse 
de sorgularını müteakip serbest bırakılmış-
lardı. Bu arada Kalfaköy hadisesine karıştık-
ları tespit edilen diğer zanlılar, polis tarafın-
dan divan-ı harb-i örfîye sevk edilmiş olup 
bunların tamamı Rum’du. Bu arada yine 
olaylarla ilgisi olduğu şüphesiyle göz altına 
alan iki kişi de sorgularından sonra serbest 
bırakılmıştı. Tanin’in 19 Mayıs 1914 tarihli 
haberi şöyledir:

“Kalfaköy hadisesinden dolayı Avas (Atış-
alanı) ve Büyük Kalfalı köylerinde de yedi 
Müslüman’ın yakalanarak, jandarmalar tara-
fından sorgu ve araştırma için tutuklu olarak 
İstanbul’a getirilmiş oldukları haber alınmış-
tır.”312

Bu arada gazete, aynı haberinde olayın 
faillerini de şu şekilde bildirir:

“Kalfaköy Hadisesine fiilen karıştıkların-
dan dolayı Polis Müdiriyetince Divan-ı Harb-i 
Örfiye sevk edilen suçlular Petro oğlu Yorgi, 
Yosef, Bandeli, Petro, Ekim, Manol, Kosti 
oğlu Dimitri, Yanlo oğlu Hristo, Tudori oğlu 
İstavri, Kalfaköy Muhtarı Yanko, Dimitri oğlu 
Vankel, Vasil oğlu Yani, Yorgi oğlu Nikoli, 

19 Mayıs tarihli 
Tanin, olayla ilgili faillerin 
isimlerini tek tek yazmıştı.
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Teodos oğlu Yani, Manol oğlu Minasyevcan 
ve mahdumu İstirati’den ibarettir. Kosti oğlu 
Kâhya Bandeli ile arabacı Edhem de vakaya 
karıştıkları zannıyla yakalanmışlarsa da bila-
hare iştirakleri olmadığı anlaşıldığından ser-
best bırakılmışlardır.”

tutuklanan 22 rum’dan yorgi her şeyi 
itiraf ediyor
Kalfaköy Hadisesinde tutuklanan kişilerle 

ilgili ayrıntılı bir haber de 24 Mayıs 1914 ta-
rihli Tasfir-i Efkâr gazetesinde yer alıyordu. 
Haberi ikinci sayfadan veren gazete, “ko-
medya” olarak nitelendirdiği bu olayla ilgili 
toplam 22 Rum’un tutuklandığını ve daha 
önce tutuklandığı açıklanan 7 Müslümanın 
da suçsuz bulunarak serbest bırakıldığını 
bildiriyordu. Ardından, Rum tutuklulardan 
Yorgi’nin itiraflarda bulunduğuna işaret ede-
rek, önemli ayrıntılara yer veriyordu. İşte 
Tasfir-i Efkar’ın “Kalfaköyü Kanlı Komedyası 
Safahatından” başlıklı haberi:

“Kalfaköy’de, Makriköy Metropolidiyle 
diğer birtakım palikaryaların (Rumların) terti-
bi ile sahnelenen kanlı komedyanın tahkikatı 
büyük bir hızla devam ediyor. Geçenlerde 
olayla ilgili, Avas ve Büyük Kalfa Köyü sakin-
lerinden de 7 kişinin tutuklanarak sorgulama-
larına başlandığı bazı gazeteler tarafından 
yazılmıştı. Bu yedi Müslümanın tutuklanma-
sı, hükümetin Kalfaköy tahkikatında hakikate 
hizmet yolunda ne derece mesai sarf etmek-
te olduğunun açık bir delilidir.

Filhakika bu yedi Müslümanın, Kalfaköy 
ve sair Rum köylerinden yapılan ihbarlar 
üzerine tutuklanmasına lüzum görülmüş; an-
cak sorgu ve soruşturma neticesinde olay-
dan bîhaber olduklarının ortaya çıkmasıyla 
tahliye edilmişlerdir.

Diğer taraftan, Kalfaköy Vak’asının mü-
rettibi olmak üzere tevkif edilen 7 Rum’dan 
başka, olaya dahil olma töhmetiyle 15 Rum 
daha yakalanarak Divan-ı Harbe tevdi edil-
miştir. Bunlardan Yorgi isminde olanı bir 
hayli itiraflarda bulunmuştur. Buna göre 
Makriköy Metropolitliği; Kalfaköy’de temas-
ta bulunduğu birkaç Ruma, hükümet tarafın-
dan Kalfaköy ve sair Rum köylerine muhacir 
yerleştirilmesi kararlaştırıldığını beyan ve 
buna mani olmak için Kalfaköy’de bir akşam 
birkaç evin yakılıp birkaç el silah atılmasını 
tavsiye eylemiş ve bu patırtı üzerine Patrik-

hanenin hükümete müracaatla ‘Muhacirler 
daha köylere girmeden böyle vak’alar mey-
dana gelirse girdikten sonra, kim bilir ne fa-
cialar çıkar’ iddiasıyla Kalfaköy’le diğerlerine 
muhacir yerleştirilmesine kesinlikle engel 
olacağını da ilave etmiştir. Hatta Patrikhane-
nin köyde yakılacak ev ve binaların bedelle-
rini ziyadesiyle tazmin edeceği de kesin bir 
şekilde vaat olunmuştur.

Makriköy Metropolitliği’nin bu tavsiye 
ve vaatleri üzerine aracılık yapan Rumlar, 
Kalfaköy’de Posifidi adında bir Rum’un kah-
vehanesinde tertipçilerle bir araya gelerek 
komedyanın uygulanma biçimini kararlaş-
tırmış ve daha sonra vak’ayı bilinen şekilde 
gerçekleştirmişlerdir. Bütün bu yazdıkları-
mız, itiraflarda bulunan Rum’un ifadelerine 
dayanmakta olup polis tarafından resmen 
zabt edilmiş olan bu ifadelerin altında da 
bahsi geçen Rum’un imzası bulunmaktadır. 
(…)”313

patrikhane rum mebusları 
toplantıya çağırır
Rum gazetelerine göre, Patrikhane’nin 

Rum tutukluların serbest bırakılması için 
Adliye Nezareti’ne verdiği takrir, Bakanlar 
Kurulu’na sevk edilmemiştir. Dilekçelerinin 
işleme sokulmadığını haber alan Patrikhane 
yetkilileri, ikinci bir takrir hazırlayarak sunma-
ya karar vermişlerdi. Ayrıca, Patrikhane’nin 
daveti üzerine, Osmanlı Meclisi’nde bulu-
nan Rum mebuslar, Rum muhacirleri mese-
lesinin görüşülmesi için Patrikhane’de top-
lantıya davet edilmişti. Bu toplantıya Ayan 
üyesi olan Rumlar da çağrılmıştı. Haberin yer 
aldığı Rum Patris gazetesi, Rum mebus ve 
ayanların Hükümet nezdinde konuyla ilgili 
girişimlerde bulunacağını yazıyordu. Ayrıca 
Patrikhane, Sultan Reşad’a sunmayı karar-
laştırdığı dilekçeyi, hükümetin icraatlarının 
sonucunu görene dek ertelemişti.314

24 Mayıs tarihli Tasfir-i 
Efkar’da tutuklulardan 
Yorgi’nin itiraflarını 
yazıyordu.

Fener Rum Patrikanesi

20 Mayıs tarihli 
İkdam ise Rumların 
bu olay karşısında 
yapmayı planladıklarını 
bildiriyordu.
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yüzBaşı Feyzi’nin KaleMe aldığı KalFaKöy hadisesi resMÎ raporu: 
“Köy halKının o heyeCanlı anda aynı lisanı taKip etMesi Garipti…”

Tasfir-i Efkâr, 17 Mayıs 1914 tarihli nüsha-
sının üçüncü sayfasında, Kalfaköy olaylarına 
birkaç saat içinde müdahale eden Kâbil-i 
Sevk Balon Süvarisi ve Bölük Kumandanı Yüz-
başı Feyzi’nin kaleme aldığı resmî raporun 
tam metnini yayınlar. Rapor, Patrikhane’yle 
Bakırköy Metropolitliği’nin nezareti altında 
tezgahlanmaya çalışılan komediyi tüm yön-
leriyle ortaya koyup hedefine ulaşmasını 
engelleyecek ayrıntılara sahipti. Bu yüzden 
de olayları baştan beri komedi olarak nite-
leyen Tasfir-i Efkâr, resmî raporu, büyük bir 
gazetecilik başarısı olmak üzere, diğer gaze-
telerden önce ele geçirip tam metin olarak 
yayınladı. Böylece, bu olaylar neden göste-
rilerek, büyük devletler tarafından Türkiye 
üzerinde kurulabilecek baskıların da önüne 
geçmiş oldu. İşte resmî raporun tam metni:

“Nisan’ın otuzuncu Çarşambası ve 
Mayıs’ın birinci Perşembe gecesi saat alaf-
ranga dokuz raddelerinde Kalfaköy’de birçok 
silah sesleriyle dört sütun teşkil eden bir yan-
gın çıktığını Ayastefanos’ta (Yeşilköy’de) Tay-
yare Mektebi karargâhından gördüm. Bu köy 

halkının mensup oldukları kavmi bilmediğim 
için, yangın ile silah sesinin karışık bir şekilde 
devamı bende bir şüphe hasıl etti. Payitaht 
kapılarında bir eşkıya baskını olması ihtima-
linden ibaret olan bu şüphem üzerine, Tayya-
re Mektebi bölüklerinden tertip ettiğim 45-
50 nefer ile olay yerine koştum. İki saat sonra 
köye ulaşabildim. Bizi müthiş bir vaveyla ile 
garip bir karışıklık karşıladı. Tam bu esnada 
silah sesleri kesilmiş olup, yangın sükûnet ka-
zanmak üzere idi. İki jandarmaya rast geldim. 
Kafileme katılmalarını söyleyerek ahalinin 
toplandığı tarlalara girdik. Burada hal, baş-
langıçta uyanan şüphemin çok yanlış olduğu-
nu ispat etti. Nasıl etmesin ki yangınla ateş 
arasında kalmış olan bu insanlar kafile kafile 
oturmuşlar ve asla telaş eseri göstermedikle-
ri gibi kadın ve çocuklarını da çoktandır yere 
serdikleri döşeklere yatırmışlardı.

Başlangıçta çok gürültülü vaveylada bulu-
nan bu Hristiyan ahalinin daha sonraki şu ani 
sükûnu, hiçbirinde yangın ve silahın sebebi-
yet vereceği tahrip izine rastlanmaması ve 
hele o sırada mahalle muhtarının meydan-
da bulunmaması, yakın zamanlarda çok açık 
delilleri görülen ihtiraslı emellerin burada 
da kendini gösterdiğine dair ikinci bir şüp-
he hasıl etti. Bu sırada Topkapı’dan gönderi-
len dört polisin de kafileye iltihak etmesiyle 
tahkikat ve sorgulamalara başlanıldı. Ahali 
sözbirliği etmişcesine, yemek yerlerken silah 
sesleri işitip aynı zamanda yangın çıktığını da 
gördüklerini ve de Müslüman muhacirlerinin 
köyü bastıklarını zannederek eşyalarını top-
layıp tarlalara çıktıklarını söylüyorlardı. Köyü 
basacak veya yakacak bir grubun bunları 
böyle toplu bir şekilde barındırmayacağına 
özellikle de eşyalarını toplama fırsatı verme-
yeceklerine kanaat getirerek ikinci şüphemin 
daha uygun olduğunu düşünerek yeniden 
tahkikata giriştim. Bir taraftan da, sebepleri 
kendilerince malum olan bu vakadan uzak 
durmalarını ve evlerine çekilerek dinlenme-
lerini tenbih ile birlikte köyün erkekleri bir 
yere toplanıldı. İcap eden noktalara nöbetçi 
konulmak suretiyle emniyet ve asayiş sağlan-
dı. Sıra adli vazifelerin ifasına geldiğinden, il-
gili polis memurlarından aldığım izinle bunu 

Kalfa Köyü hadisesi 
esnasında bir müfreze 

askeri ile yetişerek 
ilk tahkikat-ı icraya 

muvaffak olan Yüzbaşı 
Feyzi Bey
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da bizzat yapmaya koyuldum. Köyün tek Müs-
lüman ailesi olduğunu sonradan öğrendiğim 
İbrahim Kâhya ismindeki şahısla zevcesinin 
öldürülüp biri kadın olmak üzere dört kişinin 
de yaralandıklarını işittim. Köyün Papazı Ma-
nol Efendi’yi çağırtarak ifadesine başvurdum. 
Köylülerden işittiğim sözleri aynı tarzda tekrar 
ederek köyün Müslüman muhacirler tarafın-
dan basıldığını bizzat gördüğünü ısrarla söy-
ledi. Bir köy halkının o heyecanlı anda aynı 
tavrı sergilemesi ve Papaz Efendi’nin de bunu 
aynen ve harfiyen tekrarlaması garip olduğu 
kadar da elim olan bu komedyanın içeriğini 
ortaya koyma zamanının gelmiş olduğunu 
gösteriyordu. Hariçten taarruza uğrayan bir 
köyün bu olmayacağını, bütün bir köy halkı 
tamamen orada bulunurken Muhtar Efendi-
nin aradan savuşmasını ve hele Rumlara karşı 
olan bir Müslüman çete saldırısının bir Müs-
lüman ailenin mahvı ile son bulmaması lazım 
geldiğini yeterli delil sayarak, Papaz Efendiyi 
doğruyu söylemeye davet ettim.

Hayli zaman devam eden üsteleme, ısrarlı 
rica ve bilhassa fazladan vaatlerle ikna ederek 
yazılı ifadeleri almaya muvaffak oldum.

Bundan sonra celp ettirdiğim Bakkal Yor-
gi de papazın ifadelerini aynen okumaklığım 
üzerine köy halkına uyarak söylediği ilk sözle-
ri değiştirerek gerçeği söylemeye yani Papaz 
Efendinin ifadelerini tasdik ve itirafa mec-
bur oldu. Bundan sonra, Merkez Kumandan 
Muavinliği’nin emriyle evlerde aramalara baş-
ladım. Birkaç rovelverle bir miktar mühimmat 
buldum. Bunun dışında bardaklara varıncaya 
kadar tüm eşyanın itina ile bezlere sarılarak 
sandıklara yerleştirilmiş olduğunu gördüm. 
Gerek papazla bakkalın itiraflarından gerekse 
de eşyanın bir hafta içinde böyle toplanma-
sından anlaşılıyordu ki, köy halkı benzerlerine 
uyarak vaat edilmiş topraklara (arz-ı mev’ûde) 
göçme fikriyle hadiseyi tezgahlamışlardır. Ne 
bilsinler ki, bu hareketleriyle, kendilerinin de-
ğil teşvikçilerinin (Makriköy Metropolitinin tah-
rikleriyle yapıldığına göre onun yansıması olan 
Patrikhanenin) çıkarlarına hizmet etmiş olu-
yorlar. Ancak bu çirkinlikleri bilip ve görmeye 
alışmış olan gözler, onun tahrip dairesini ters 
orantılı bir şekle dönüştürecek demir ellerle, 
kıvrak fikirlere sahip olurlar. Çünkü hak ve ha-
kikat daima zulüm ve mel’aneti tel’in eder. 

Kâbili-i Sevk Balon Süvarisi ve Bölük Ku-
mandanı Yüzbaşı Feyzi”306

17 Mayıs 1914 tarihli 
Tasfir-i Efkar’ın üçüncü 
sayfasında yer alan resmi 
rapor mahiyetindeki yazı.
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BasKı iddiaları Milli MüCadele’de de oldu
Fransızlar: “KalFaKöy Ve ÇıFıtBurGaz’da BasKı yoK!”

Milli Mücadele sırasında, iki önemli azın-
lık grubu olan Rum ve Ermenilerin liderleri 
açıklama yaparak, İmparatorluğun muhtelif 
yerlerindeki mensuplarının baskı gördüğünü 
ve göçe zorlandığını açıklıyorlardı. Aslında, 
Rum ve Ermeni patriklerinin bu açıklama-
ları önemli bir siyasetin parçasıydı. Tıpkı I. 
Dünya Savaşı öncesinde Rumların Kalfaköy 
Vak’ası ile başlattıkları geniş çaplı operasyon 
gibi, bu sefer de amaçları, bu tür iddiaları 
dünya basınıyla büyük devletlerin gündemi-
ne sokarak, Osmanlı Devleti üzerinde baskı 
oluşturmayı ve böylece Türk topraklarından 
daha fazla pay almayı planlıyorlardı.

Bunlardan biri de Ermeni Patriği Zavon 
idi. Türk Dünyası, başarılı bir gazetecilik ya-
parak, ortalığı karıştıran beyanatlarıyla adın-
dan söz ettiren Ermeni Patriki Zavon Efen-
di ile yazılı bir mülakat yapar. Patrik Zavon, 
Kuva-yı Milliye ve Türkler hakkındaki düşün-
celerini şöyle açıklamaktadır:

“Kuva-yı Milliye’nin kuruluş amacından 
bahsetmektedirler. Ermeniler bunu İttihat ve 
Terakki’nin bir başka şekli olarak kabul edi-
yordu. Yapılan yalanlamalara rağmen, pazar 
günü Tasvir-i Efkâr, başmakalesinde bunun 
İttihatçılıkla ilişki derecesi izah olunmuştur. 
Hakikaten de Kuva-yı Milliye oluşur oluşmaz 
taşralarda İttihatçılar memuriyetlere geçe-
rek halkı tehdide koyuldular. Bundan dolayı 
pek çok Ermeni hicrete başlamış ve herkesi 

korku istila etmiştir. Ermenilerin Erzurum ve 
Erzincan’dan göç ettiğine dair tarafımızdan 
sözlü ve yazılı olarak Rum Patrikhanesine ma-
lumat verildiği doğru değildir. Zira buralarda 
göçecek Ermeni kalmadığı gibi bir kısım ahali 
de bugün yabancı memleketlerde bulunmak-
tadır. Hâlbuki diğer mahallerden birçok Erme-
niler sahil yerlere gelerek bir kısmı Rusya’ya, 
bir kısmı da İstanbul’a, hatta Amerika’ya gidi-
yorlar. Güya Ermeniler Adana ve İzmir’e özel 
bir maksatla gidiyorlar imiş. Bu gidenler, dün 
Adana tarikiyle memleketlerine geri dönen-
lerdir. Bir maksatları varsa niçin geri döndü-
ler? Kuva-yı Milliye bugün hükümetin üzerin-
de bir kuvvetle Anadolu’yu tehdid etmekte, 
vali ve mutasarrıfları değiştirip, gerektiğinde 
hapsetmekte ya da öldürmektedir. Ermeniler 
bu durum karşısında kişisel hürriyetlerini ko-
ruyacak ve hatta seçimlere dahi katılacaklar-
dır. Kuva-yı Milliye hakkında gördüklerimiz ve 
bildiklerimiz bundan ibarettir. (….)”315

Ermeni Patrik, 1919 yılında verdiği de-
meçlerde sürekli bunu vurguluyor ve göçe 
zorlandıklarını ifade ediyordu. İstanbul’da 
yayınlanan Alemdar gazetesi, Heyet-i 
Temsiliye’nin 21 Ekim itibariyle kendilerine 
ulaşan ve Ermeni Patriği Zavon’un açıkla-
malarıyla ilgili görüşlerini içeren bir telgra-
fına yer veriyordu. “Anadolu’daki Hristiyan-
lar” başlığı atılan tebliğde, Ermeni Patriği 
Zavon Efendi’nin, Neologos Gazetesi’nde 
yayınlanan mektubunda “birçok Ermeni ai-
lenin Millî Harekât’tan korkarak Erzincan, 
Erzurum, Samsun, İzmit ve Adapazarı gibi 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden göç ettikleri-
ni” söylediğine dikkat çekilerek, milletin hak-
larını savunmak amacıyla meydana getirdiği 
birliği Ermeni veya gayrimüslim aleyhtarlığı 
ile lekelemek istediği vurgulanıyordu.316

Kalfaköy ve Çıfıtburgaz’da 
göçe zorlama yok
Bu genel politikanın İstanbul’daki yan-

sımaları, Bağcılar’ı oluşturan Çıfıtburgaz 
ve Kalfaköy’de de görülmekteydi. Bun-
lardan ilki, 17 Mayıs 1919 tarihinde, bu-
ğünkü Bağcılar’ın merkezini oluşturan 
Çıfıtburgaz’da yaşayan Hristiyan ahaliyle il-
giliydi. Çıfıtburgazlı Rumlar, hanelerini terk 
ederek, Hadımköy civarına gitmişlerdi; bo-
şalttıkları evlere de başka aileler yerleşmiş-

24 Ekim 1919 tarihli 
Türk Dünyası gazetesi 

birinci sayfadan “Ermeni 
Patriğinin Beyanatı” isimli 

haber.

22 Ekim 1919 tarihli 
Alemdar gazetesinde 

Mustafa Kemal 
imzalı “Anadolu’daki 

Hristiyanlar” başlıklı yazı.
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lerdi. Dahiliye Nezareti, olaydan haberdar 
olur olmaz, Çatalca Mutasarrıflığına bir tali-
mat göndererek, “Hadımköy civarında bulu-
nan Çıfıtburgaz Hristiyan ahalisinin yurtlarına 
dönmeleri için” gerekenin yapılmasını iste-
di. Çıfıtburgaz’daki evlerin boşaltılarak, asıl 
sahiplerine iadesi hususunda mahallî me-
murlarca gerekli kolaylık ve yardımın göste-
rilmesi istenilen talimatta, Çıfıtburgazlı Rum-
ların geri getirilmesi yolundaki girişimlerden 
Patrikhane’nin de haberdar edilmesinin ya-
nısıra, hanelerin ne zaman boşaltıldığının da 
ivedilikle bildirilmesi isteniyordu.317

Gerek Çıfıtburgaz, gerekse de Kalfa-
köy’deki Rum ahalinin Türkler tarafından 
göçe zorlandığı yolundaki haberleri, Fener 
Rum Kilisesi özellikle yayıyordu. Bunun altın-
da bir taşla iki kuş vurma arzusu yatıyordu. 
Bir yandan buradan göç eden  aileler, Yuna-
nistan sınırları içinde Türklerden boşaltılan 
yerlere iskân edilirken; diğer yandan Türkler, 
işgalci devletler nezdinde zor duruma düşü-
rülmüş olacaktı. Bu ikincisi için bilhassa Fener 
Rum Patrikliği’ne bağlı papazlar büyük gay-
ret gösteriyordu. İstanbul’un işgal altında bu-
lunduğu o dönemde Bakırköy bölgesi Fran-
sız askerlerinin yönetimi altındaydı. Daha 
doğrusu Bakırköy, Fransız askerleri tarafın-
dan işgal edilmişti. Mondros Mütarekesi’nin 
imzalanmasını izleyen günlerde (16 Kasım 
1918) Doğu Trakya’dan gelen 4.000 kişilik 
bir Fransız Birliği, günümüzde Bakırköy Ruh 
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu 

Reşadiye Kışlası’na yerleşmişti.318 Bu arada, 
Fener Rum Kilisesi’nden Rahip Malativis de, 
Fransız askerî yönetiminin kumandanı Gene-
ral Beriye’ye bir dilekçe vererek, gerekli te-
şebbüslerde bulunulmasını istiyordu. Fransız 
Kumandan da, Makriköy Rum Kilisesi Rahibi 
Fileteos’a gönderdiği bir yazıyla, gerekli tah-
kikatı yaparak bilgi vermesini istedi. Bilahare 
yollanan cevapta tahkikat neticesinde, göçe 
zorlama iddiasıyla ilgili hiçbir delil ve ema-
reye tesadüf edilemediği belirtildi. Böylece 
Türklerin Kalfaköy ve Çıfıtburgaz’daki Rumları 
göçe zorladığı yolundaki söylentilerin gerçek 
dışı olduğu ortaya çıkıyordu. Bu konuyla ilgi 
gelişmeler ve sonucu, 18 Eylül 1922’de Po-
lis Müdiriyet-i Umûmiyesi’ne (Emniyet Genel 
müdürlüğüne), oradan da 21 Eylül 1922 ta-
rihinde Dahiliye Nezareti’ne bildirilecekti.319

17 Mayıs 1919 tarihli 
yazışmaya göre 
Çıfıtburgaz’da yaşayan 
Rumlar hanelerini terk 
ederek Hadımköy civarına 
gitmişlerdi. Dahiliye 
Nezareti, Çatalca 
Mutasarrıflığına talimat 
vererek Rumların geri 
dönmesinin sağlanmasını 
istiyordu.

Çıfıtburgaz ve Kalfa 
Köy’deki Rum ahalinin 
Türkler tarafından göçe 
zorlandığı haberlerini 
Fener Rum Kilisesi 
özellikle yayıyordu. 
Mondros Mütarekesi 
imzalandıktan sonra 
Rumlar Fransızlara 
başvurmuş. Fransızlar 
da tahkikat yapılmasını 
istemişti. Tahkikat sonucu 
18 Eylül 1922’de Polis 
Müdiriyet-i Umumiyesi’ne 
(sağda), oradan da 21 
Eylül 1922 tarihinde 
Dahiliye Nezareti’ne 
bildirilecekti (solda).
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XıX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl Başlarında 
BağCılar haValisinde saVaş Ve GöÇ*

İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri-
si olan Bağcılar, Osmanlı arşiv kaynakla-
rına göre 20. yüzyılın başlarında Bakırköy 
(Makriköy) Belediyesi sınırları içerisinde 
Ayapa320 Köyü olarak geçmektedir. Bu dö-
nemde Bağcılar için daha farklı isimlerin de 
kullanıldığı görülmektedir.321 Eldeki veriler-
den, Ayapa’nın, Osmanlı döneminde bir 
Rum köyü olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı 
Devleti Avrupa’daki topraklarının kaybıy-
la birlikte Müslüman nüfus da Balkan top-
raklarından göçmeye başlamıştı. 1877-78 
Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan 
Berlin Antlaşması’yla Balkanlar’da yeni bir 
takım bağımsız devletler kurulmuş olup 
bunlar Sırbistan, Karadağ ve Romanya idi. 
Bu dönemde Bulgaristan da özerk bir konu-
ma gelmişti. Balkan coğrafyasında yeni dev-
letlerin kurulması, bu bölgeden İstanbul’a 
büyük bir göç dalgasının başlamasına yol 
açtı. 93 Harbi olarak da bilinen Osmanlı-
Rus Savaşı’nda Rus ordusu Bakırköy beledi-
yesine bağlı Yeşilköy’e (Ayastefenos) kadar 
gelmiş, İstanbul’a yirmi kilometre kadar bir 
mesafe kalmıştı. Bu savaş sonrasında da İs-
tanbul üzerine büyük bir göç dalgası olmuş-
tu. İngiliz konsolosluğunun raporlarına göre, 
göç eden Müslümanların sayısı 1.000.000 
olup, göçe zorlanan bu insanlardan yaklaşık 
400.000 tanesi hayatını kaybetmişti.322

Son gelen muhacirler iki gruba ayrılmıştı. 
Birinci grup bir daha Rumeli’ye dönmeye-
cek olanlardı ki, bunlar iskân edilmek üzere 
Anadolu’ya sevk ediliyordu. 93 Harbi sona 
erip de Rusya ile antlaşma yapıldığında, gel-
dikleri topraklara geri dönmek isteyen diğer 
grup ise İstanbul’da misafir edilecekti. Bu 
nedenle de bunlar umumi binalardaki mes-
kenlere yerleştirilmeye başlandı. Barındırma-
ya elverişli olan yalı, köşk, konak gibi binalar 
Osmanlı Devleti tarafından sahiplerinin rızası 
alınmaksızın muhacirlere tahsis edildi. Ayrı-
ca, İstanbul halkından, muhacirleri evlerinde 
misafir etmeleri istendi. Umûm Muhâcirîn 
Komisyonu, Ayasofya ve Yeni Cami’deki ka-
labalığı azaltmak için bir kısmını İstanbul’un 
farklı semtlerinde bulunan elverişli hane ve 
bağ köşklerine yerleştirdi. Bu dönemde, 

Bağcılar’a yakın bir semt olan Bakırköy’e de 
400 kişi iskân edilmişti.323

Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında muhacir-
lerin Rumeli’ye dönme ihtimallerinin iyice 
zayıflamasıyla sözkonusu muhacirler İstan-
bul Belediyesi’ne (Şehremaneti) bağlı bazı 
semtlere yerleştirilmeye başlanmış, içlerin-
de Bakırköy Belediyesi’nin de dâhil olduğu 
bu yerlerde İdâre-i Umûmiyye-i Muhâcirîn 
Komisyonu şubeleri açılmıştı. Bu şubelerin 
amacı kendi belediye sınırları içerisine yer-
leştirilmiş muhacirlerin iaşe ve diğer ihtiyaç-
larını karşılamak, huzur ve rahatlarını sağla-
mak, bir yandan da uygun yerlere yenilerini 
yerleştirmekti.324 Bu dönemde Bakırköy Be-
lediyesine bağlı semt ve köylere de muhacir 
yerleştirildiği anlaşılmaktadır.

93 Harbi sonrasında Bağcılar ismine 
1909’da İstanbul’da meydana gelen 31 
Mart Vakası (Ayaklanması) sırasında ratla-
maktayız. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 
çıkan bu ayaklanma İstanbul’daki ordu tara-
fından bastırılamayınca Selanik’ten Mahmud 
Şevket Paşa komutasındaki III. Orduya men-
sup askerler getirilmiş ve bunların bir kısmı 
da Bağcılar’da ikamet etmiştir. Bu durumu 
dönemin İngiliz ateşesi şu şekilde ifade et-
mektedir. “Makedonya veya Hürriyet Ordu-
su olarak isimlendirilen birliklerin karargâhı 
Halkalı Ziraat Mektebi’ndedir. Sağ kol, de-
niz tarafında Ayazma325 Deresi ile Haznedar 
Deresi arasındaki keşif koludur. Orta kol, Da-
vutpaşa ve Rami kışlalarını izleyen Çıfıt Bur-
gaz (Bağcılar) ve Kavasköy’deki (Bayrampa-
şa) ileri birliklerdir. Sol kol ise Alibeyköy ve 
Kâğıthane’nin üst bölgelerinde Metris Çift-
liği ve Silahtar bölgesindedir.”326 Bağcılar, 
Osmanlılar döneminde, ordunun Rumeli’ye 
açılan kapısı olan Edirne yolu üzerinde tari-
he not düşülen yerlerden biri olmuştur.

Bağcılar’ın 31 Mart ayaklanmasından üç 
yıl sonra, Balkan Savaşı sırasında daha da 
önem kazandığı anlaşılmaktadır. Karadağ’ın 
8 Ekim 1912’de Osmanlı’ya savaş ilan etme-
siyle Osmanlı Devleti 18 Ekim’de Sırbistan, 
Yunanistan ve Bulgaristan’la harbe tutuş-
tu. Osmanlı’nın daha işin başında başarı-
sız olması, özellikle 24-26 Ekim Lüleburgaz 

*	[Bu	başlık	
altındaki	kısım	
Milli	Savunma	

Üniversitesi’nden	
Dr.	Salim	Aydın	

tarafından	kaleme	
alınmıştır.]
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Savaşı’nın kaybedilmesi üzerine Şark Ordu-
su daha iyi savunma yapabilmek için Çatalca 
hattına çekilmişti. Böylece Bağcılar, Çatalca 
hattının gerisinde İstanbul’la hat arasındaki 
lojistik üslerden biri konumuna gelmişti. Ha-
tıratında Çatalca hattı civarında yaptığı ince-
lemelere yer veren Mahmud Muhtar Paşa, 
yaralı ve hastaların Çatalca hattı gerisine, 
Yarımburgaz’la Küçükçekmece arasına gön-
derilip Çerkezköy’den getirilen çadır ve has-
tane edevatının bu bölgede kurulacak sahra 
hastanesine nakledilmesini tavsiye etmiştir. 
Ancak, Başkumandanlık Genel Karargâhı 
idaresinde, bu talimatların yalnızca bir kısmı 
yerine getirilip hastalar çadırsız, ilaçsız ve yi-
yeceksiz kalmıştır.327

Muhtar Paşa, Çatalca hattında bir gerile-
me olması halinde, bu hattın on-on beş kilo-
metre gerisinde ikinci bir savunma hattının 
kurulmasını ve bunun için çalışmalara o gün-
den başlanmasını da önermiştir. İstanbul’u 
savunacak bu hat, Küçükçekmece’nin ku-
zeyindeki Yarımburgaz’dan başlayıp Cebe-
ciköy istikametinde devam eden sırtlardan 
meydana gelecekti.328 Bu ikinci savunma 
hattı Bağcılar’ın yakınlarından geçmekteydi.

Yine Paşa, Celepköy-Tarfa Köyü yolu is-
tikametine bir bölük piyade gönderilerek, 
bunların, düşmanın dikkatini çekmeden 
geçtikleri yerleri tahkim etmelerini ve gö-
nüllü Çerkes Süvarilerinden bir kısmının da 
aynı istikamete doğru ilerlemesini istemiş-
tir.329 Gönüllü Çerkes Süvarilerinin o dönem-

de önemli görev üstlendiği görülmektedir. 
Ancak bu dönemde Bakırköy’e bağlı Ayapa 
(Bağcılar) Köyü’nde Mehmed Hikmet’e ait 
çiftliğe yerleştirilen gönüllü Çerkes süvari-
lerinin denetimini sağlamak için başlarına 
bir subay tayin edilmesi gerektiği de ayrıca 
vurgulanmıştır.330

Birinci Balkan Savaşı 
sırasında oluşturulan 
Çatalca Savunma Hattı. 
Hattın hemen arkasında 
Bağcılar’ın da bulunduğu 
araziler yer alıyor.

Birinci Balkan Savaşı 
haritası
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Bir taraftan Çatalca Hattı oluşturulur, bir 
taraftan da bu hattın on beş kilometre ge-
risinde ikinci bir hat daha kurulması değer-
lendirilir iken, Kırklareli (Kırkkilise) üzerin-
den binlerce muhacir her şeylerini bırakarak 
İstanbul’a doğru yola koyulmuşlardı. İstanbul 
sokaklarının kalabalıklaşması üzerine gelen-
lerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için İskân-ı 
Muhacirîn adıyla bir komisyon oluşturuldu. 
İstanbul Belediyesi meclis üyesi Mazlum 
Bey başkanlığındaki komisyonun üyelikle-
rine de Birinci Daire Başkanı Hüsnü Bey’le 
Üçüncü Daire Başkanı Rıfat Bey seçilmişti. 
Komisyon, Kırklareli ve diğer yerlerden ge-
len muhacirlerin iskân ve iaşesi konusunda 
toplantı yaparak bunların mektep ve cami-
lere yerleştirilmesine karar verdi. Bunun için 
de Dördüncü Daire Başkanı Selim Paşa ile İs-
tanbul Baş Müftüsü İbrahim Kadri Efendi’nin 
başkanlığında ayrı bir komisyon daha oluştu-
ruldu. İstanbul Belediyesi muhacir sayısının 
çokluğunu dikkate alarak İstanbul halkından 
da yardım istemeyi kararlaştırdı. Muhacirle-
re yatak, yorgan veren; gömlek, pantolon, 
elbise gibi giyecek ihtiyaçlarını karşılayan, 
yardım yapan kişilere belediyeye müracaat 
etmeleri halinde makbuz verileceği ilan edil-
di. Ayrıca Osmanlı Hükümeti, Bağcılar’ın da 
bağlı bulunduğu Bakırköy Belediyesi sınırları 
içerisinde yer alan Yeşilköy ve Yedikule civa-
rında 7.000 baraka kurmaya karar vermişti.331

Osmanlı Hükümeti bir taraftan baraka kur-
maya çalışırken, diğer taraftan da muhacirlerin 
bir kısmını vapurlarla Anadolu yakasına sevk 
etmeye çalışıyordu. Muhacirlere ait araba ve 
hayvanların Sirkeci iskelesi civarında izdiham 
oluşturması ve şehrin merkeziyle işlek cadde-
lerinde karışıklık yaşanması üzerine Bakanlar 
Kurulu muhacirlerin taşınma işinin Yeşilköy’den 
yapılması yönünde bir karar aldı.332 

Hükümet, muhacirlere geçici baraka 
yapmanın yanında, kalıcı çözümler de arı-
yordu. Bu amaçla, ahalinin terk ettiği eski 
evler muhacirlere tahsis edilmeye başlandı. 
Bir yandan da İstanbul’da muhacir köyleri 
kurma planları yapılıyordu. Bunlar arasında 
karakol, cami ve okullar da vardı. Aşair ve 
Muhacirîn Müdüriyetinin, Bakırköy’e bağlı 
Safraçiftliği’nde inşa edilecek muhacir konut-
ları için Mebani-i Emiriye Müdüriyeti’nden 
mühendis istenmişti. Müdüriyet tarafından 
gönderilen mühendis ev başına gereken 
maliyeti çıkarmıştı.333 Osmanlı Devleti bir 
taraftan cephede düşmanlarla mücadele 
ederken, diğer taraftan Balkanlardan gelen 
muhacirleri iskân etmeye çalışıyordu.

Balkan Savaşları’dan yaklaşık bir yıl son-
ra I. Dünya Savaşı çıkmış, devamında Milli 
Mücadele başlamış (1919), bu mücadele 
sonrasında da Lozan Konferansı toplanmış-
tı. Bu konferansta Yunanistan’daki Türkler ile 
Türkiye’deki Rumlar arasında mübadele söz 

İstanbul’un tarihi 
surlarına 10 km. 

mesafede, Kalfaköy, 
Ayafa, Çıfıtburgaz, 

Papasköy Çiftliği’nden 
oluşan bugünün büyük 

ilçesi Bağcılar, Osmanlı-
Rus Savaşı, Balkan 

Savaşları ve Birinci Dünya 
Savaşı’ndan etkilenmiştir.
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konusu olmuş ve konferans boyunca devam 
eden görüşmeler sonunda 30 Ocak 1923’te 
antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre 
Batı Trakya’dakiler334 hariç, Yunanistan’da-
ki Müslümanlar ile İstanbul Rumları dışında, 
Türkiye’deki Rumlar yer değiştireceklerdi.335 
Başlayan mübadele sürecinde Bağcılar’a da 
Kavala muhacirleri yerleştirilmiştir. 1949 yılı 
verilerine göre köyde 946 nüfus ile iyi du-
rumda 185 hane bulunmaktaydı. Muhacirler 
tarımın gelişiminde önemli rol oynadıkları 
köye on bin civarında meyve ağacı dikmiş ve 
köyde üzüm bağları yetiştirmişlerdir.336 Ayrı-
ca Köye Bulgaristan’dan gelen muhacirler de 
yerleştirilmiştir. Bütün bunlar, Bağcılar’ın XX. 
Yüzyılın başlarında muhacirlerin yoğun olarak 
yaşadığı bir köy olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, tarihî İstanbul surlarına yak-
laşık on kilometre uzaklıkta ve Edirne yolu 
üzerinde bulunun ve Osmanlı döneminde 
Rum köylerinden oluştuğu anlaşılan Bağcılar 
(Kalfaköy, Ayapa, Çıfıtburgaz ve Papasköy 
Çiftliği), günümüzde İstanbul’un en büyük 
ilçelerinden biridir. Osmanlı Devleti’nin son 

döneminde Bakırköy’e bağlı bir köy olan 
Bağcılar’da nüfusun 1877-78 Osmanlı-Rus 
Savaşı’ndan sonra artmaya başladığı ve bu-
nun da çevresine iskân edilen muhacirler 
sayesinde olduğu anlaşılmaktadır. Bilahare 
1909 yılında meydana gelen 31 Mart Ayak-
lanmasını bastırmak amacıyla Selanik’ten ge-
len III. Ordu askerlerinin bir kısmının geçici 
olarak buraya yerleştirildiği görülüyor. Os-
manlı Devleti’nin iki ordusundan biri olan Şark 
Ordusunun Kırklareli ve Lüleburgaz Savaşları-
nı kaybetmesiyle ordunun Çatalca hattına çe-
kildiği Balkan Savaşları döneminde Bağcılar 
bölgesi cephe gerisinde lojistik destek sahası 
haline gelmiştir. Balkan Savaşı sonrasında da 
Bakırköy Belediyesi içerisinde kalan köylere 
muhacirler yerleştirilmiştir. Balkan Savaşı’ndan 
yaklaşık bir yıl sonra I. Dünya Savaşı çıkmış, 
ardından 1919 yılında başlayan Millî Müca-
dele başarıyla tamamlanmış ve nihayet 1923 
mübadele antlaşması imzalanmıştır. Antlaşma 
sonrasında köyde tarımın gelişmesine büyük 
katkı sağlayan Kavala muhacirleri yerleştiril-
miş ve nihayet, Bulgaristan’dan gelen muha-
cirler de iskân edilmiştir.

1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı sırasında Ruslar 
Kalfaköy’e (Mahmutbey) 
kadar gelmişlerdi. 
Üstteki fotoğraf 1878 
yılında Kirazlı’ civarında 
çekilmiş ve açıklamasında 
“Kalfaköy-Aipa 1878” 
ibaresi yer almaktadır.

Rusça orijinal fotoğrafaltı 
yazısının tercümesi: 
Açık ordugahta 
bulunan Finlandiya 
alayının ayrıcalıklı 
silahlı kuvvetlerine 
(muhafız) mensup asker 
ve subayları. Türkiye. 
Kalfaköy-Aypa..
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CUMHURİYET 
DÖNEMİNDE 
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1924: MüBadele ile Gelenler
Türkiye’ye yapılan göçlerde, Türk-Yunan 

nüfus mübadelesinin ayrı bir yeri vardır. 
Çünkü daha önceki göçlerden farklı olarak, 
bu, uluslararası bir anlaşma ile yapılarak göç 
edenlerin siyasi ve sosyal hakları devlet gü-
vencesi altına alınmıştır. Aslında ilk mübade-
le fikri, 93 Harbi sonrasında yapılan barış gö-
rüşmeleri sırasında Osmanlı delegesi Saffet 
Paşa tarafından ortaya atılmıştı. Saffet Paşa 
görüşmelerde, Balkan sıradağlarının kuzey 
kısmında bulunan Türklerin güneye; güne-
yinde bulunan Bulgarların da kuzeye gön-
derilmesini ve göç ettirilen halkın mallarının 
karşılıklı tasfiye edilmesini önermiş, ancak 
bu teklif Rus delegelerce reddedilmişti.

Mübadele, ilk kez 1914’te konuşuldu
Yunanistan’daki Rumlarla mübadele fikri 

de ilk kez Balkan Savaşları sonrasında günde-
me gelmişti. Osmanlı ve Yunan hükümetleri 
Makedonya’da kalan Türklerle Doğu Trakya 
ve Ege bölgesindeki Rumların isteğe bağlı 
olarak mübadelesine ilişkin anlaşmayı 1914 
tarihinde imzaladılar. Ancak I. Cihan Harbi’nin 
başlaması üzerine bu anlaşma, uygulanama-
dı.337 Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Balkan 
Savaşlarının yaralarını henüz saramadan I. 
Dünya Savaşı patlak verdi. Almanya, Avustur-
ya-Macaristan ve Bulgaristan’ın oluşturduğu 

ittifak saflarında savaşa giren Osmanlı Dev-
leti, özellikle Çanakkale’de elde ettiği büyük 
başarılara rağmen İtilaf Devletleri’ne karşı 
savaşı kaybederek, 30 Ekim 1918 tarihinde 
Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda 
kaldı. Çok ağır şartlar içeren bu mütarekeye 
göre, Boğazlar İtilaf Devletleri’nin kontrolü-
ne bırakılırken, Trakya ve Anadolu’daki Türk 
toprakları birbirinden ayrılıyor, 7 ve 24. mad-
deler ise, Anadolu’nun tamamını işgale açık 
hale getiriyordu. İtilaf Devletleri, barış ant-
laşmasının imzalanmasını dahi beklemeden 
Türk topraklarını paylaşmaya başladılar.338

Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlık-
lardan biri olan Rumlar, XIX. yüzyılda başla-
yan bağımsızlık hareketlerinin de tesiriyle, 
devlete karşı ayaklanmışlardı. Yunanistan, 
1830’lardan itibaren Osmanlı aleyhine sürekli 
genişlemeye devam etti. Bu genişleme, Yu-
nan ordusunun 1919’da Anadolu’yu işgale 
kalkışması ile doruk noktasına ulaştı. Bu te-
şebbüse, 1922 yılında yapılan Büyük Taarruz 
ile son verildi. Büyük Taarruz sonucu yakla-
şık 1.000.000 Rum Yunanistan’a göç etmiş, 
kalanların durumu ise Lozan Konferansı’nda 
Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan bir 
sözleşme ile çözüme kavuşturulmuştu. Bu 
konferansın en önemli konularından biri Türk-
Rum mübadelesi idi. 30 Ocak 1923 tarihinde, 
iki ülke arasında “Yunan ve Türk Halklarının 

Selanik Limanı’ndan 
bekleyen Türk kadın ve 

çocuk mübadiller

[Bu	bölüm,	
İstanbul	Ticaret	

Üniversitesi	İktisat	
Bölümü’nden	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Şefik	

Memiş	ve	Kütahya	
Dumlupınar	

Üniversitesi	Tarih	
Bölümü’nden	Doç.	

Dr.	Arif	Kolay	
tarafından	kaleme	

alınmıştır.]
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Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” 
imzalandı. Buna göre Türkiye’de bulunan Or-
todoks Rumlarla, Yunanistan’daki Müslüman-
lar, 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren zorunlu 
göçe tabi tutulacaklardı. Göç edenler, Türk ve 
Yunan makamlarının izni olmadıkça geldikleri 
ülkelere yerleşmek amacıyla dönemeyecekti. 
Bu sözleşme uyarınca, yaklaşık 350.000 Müs-
lüman Türk’le 200.000 Hıristiyan Rum kar-
şılıklı yer değiştirdi. Ancak iki ülke arasında 
imzalanan bu sözleşmenin uygulanması pek 
de kolay olmadı. Her iki taraftan göçe ma-
ruz kalanlar, geldikleri ya da gittikleri yerlerde 
birçok müşkülatla karşılaştılar.339

zor şartlar altında gerçekleşti
Karşılaşılan zorluklarla başlayan mübadele 

ile liman kentlerine yığılan göçmenler, daha 
sonra da kıyı şeridinden iç bölgelere doğru 
uzanan köy, kasaba ve şehirlerdekiler taşındı. 
Özellikle iç bölgelerden gelen kır kökenli mü-
badiller çok zorluk çekiyor; liman kentlerine 
birçok kayıplarla ulaşabiliyorlardı. Mübadiller 
vapurlara bindirilmeden önce sağlık deneti-
minden geçirilerek çeşitli aşılar yapılıyordu. 
İndirme ve boşaltma iskelelerinde iki tür mi-
safirhane vardı. İlki Tahaffuzhane olup göç-
menler öncelikle buraya alınıp kimlik ve eşya 

kontrolleri yapıldıktan sonra temizlenme-
leri sağlanıyordu. Yanlarında getirdikleri at, 
öküz, eşek gibi hayvanlar da tahaffuzhanenin 
yanındaki ahırlarda tutuluyordu. İçlerinden 
maddî imkânları yetersiz olanların yeme içme 
ihtiyaçları genellikle Hilal-i Ahmer tarafından 
karşılanıyordu. Taşıma ücretini muadillerin 
kendileri ödüyor; gücü olmayanlarınkini ise 
Hükümet karşılıyordu. Rumlar tarafından 
terk edilmiş evlerin yetersiz kalması da çeşitli 
problemlere sebep oluyordu.340 

1998 yılında, Hilal Tuğsal tarafından, mü-
badele yoluyla Mahmutbey’e gelen muha-
cirlerle ilgili bir yüksek lisans tezi yapılmıştı. 
Mübadillerin o tarihte hayatta olanlarıyla 
görüşmeler yaparak çalışmasında bunların 
anılarına da yer vermişti. Çalışmadan an-
laşıldığına göre, mübadeleye tabi olmuş 
kişilerin korkuları hâlâ devam etmekteydi. 
Tezdeki bilgiler, Mahmutbey’e gelenlerin 
Naipli ve çevresindeki köylerden olduğunu 
göstermektedir. Mübadele öncesinde Na-
ipli ile çevresindeki köylere pek çok Rum 
askeri gelerek, Müslüman halka eziyet etmiş 
ve erkeklerle birkaç hamile kadını öldür-
müşlerdi. Ardından, köyleri içerisinde kadın 
ve çocukların da bulunduğu tüm ahali ile 
birlikte ateşe vermişlerdi.341 

Bağcılar’a gelen 
mübadillerin çoğu 
Kavala’nın Sarışaban, 
Naipli ve Köseler 
bölgelerinden gelmişlerdi.
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Mübadele umut oldu
Anlatılanlardan anlaşıldığı kadarıyla mü-

badele konusundaki beklentiler buralarda 
yaşayan Müslüman ahalinin adeta umudu 
olmuştu. Köy ahalisinden birinin anlattığına 
göre, uzun süredir konuşulan ve beklenen 
mübadele haberi bir gece yarısı gelmişti. 
Köy sokaklarında koşturan bir kişi, herkesin 
toplanmasını, beraberce Kavala’ya doğru 
yola çıkılacağını duyurmuştu. O gece insan-
lar telaş içinde hazırlıklanıp, bir kısmı at ve 
öküz arabalarıyla, bir kısmı da yaya olarak 
yola koyulmuşlardı. Başka yerlerden gelen 
mübadillerle birlikte Kavala Limanı’nda Gül-
cemal adlı gemiye atlayıp İstanbul’a doğru 
yola çıkmışlardı. Günler süren yolculuğun 
ardından Eyüpsultan’a gelmişler ve burada 
birkaç gün kaldıktan sonra kafiledeki büyük 
aile reislerine, bazı araziler gösterilmişti. 
Bunların Mahmutbey’deki arazileri tercih et-
meleri üzerine buraya yerleştirilmişlerdi. 

Tuğsal’ın aktardıklarına göre, mübadele-
den 3 ay kadar önce, Balkan göçmeni beş 
Türk ailesi Mahmutbey’e yerleşmişti. Bu ai-
leler, Süleyman Keskin-Yugoslavya, Ahmet 
Saat, Fatmiş Hanımlar, Murtin Yelken-Yu-
nanistan ve Yakup Kurt-Arnavutluk idi. Yeni 
gelen mübadillere, işte bu beş aile yardımcı 
olmuştu. 

Mübadiller, Kılkış, demirhisar ve 
drama’dan geldiler
Bağcılar, Milli Mücadele sonrasında 

imzalanan Lozan Anlaşması ile yürürlü-
ğe giren Türkiye-Yunanistan Mübadele 
Sözleşmesi’nden doğrudan etkilenen ilçeler-
den biridir. Yunanistan ile varılan mutabakat 
neticesinde Türkiye’deki Rumlar Yunanistan’a 
gönderilirken, gidenlerin boşalttıkları yerlere 
Yunanistan’dan gelen Türkler yerleştirilecekti. 
Bu kapsamda, Bağcılar’ın Mahmutbey köyün-
de oturan Rumların tüm arazi ve evlerini bo-
şaltarak Yunanistan’a göç etmelerine karşılık 
Yunanistan’ın Kavala bölgesinden gelen Türk-
ler buraya yerleştirildiler. Kavala muhacirle-
rinden çok az bir kısmı da Çıfıtburgaz köyüne 
yerleşmişse de daha sonra burayı bıraktılar.

Mahmutbey’e yerleşen muhacirler büyük 
bir vilayet olan Selanik’in muhtelif yerlerin-
den gelmişlerdi. Bu yerleşim yerleri de Sela-
nik vilayetine bağlı Kılkış kazası’nın, Armut-
çu, Siroz livası Demirhisar kazasının Vetrine 
ve Boraklı Cuma köyleri ile Drama livası Sarı-
şaban kazasının Mencenos köyü idi.

isimler, tasfiye talepnamelerinde
Cumhuriyet arşivlerindeki belgelere göre, 

1923’te başlayan mübadelede, göç eden-
lerle ilgili ayrıntılı bilgiler, tasfiye talepna-

Mübadeleden önce 
Yunanistan’ın Kılkiş 

bölgesindeki Dragomirtsi 
Çeşmesi’nden su taşıyan 

kadınlar.
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melerinde yer almaktadır. Mübadeleye tabi 
olanların geride bırakacakları ve yanlarında 
götürebilecekleri mallarla ilgili kurallar ve 
sözkonusu malların tasfiyesi ile kıymetlerinin 
belirlenmesine ilişkin esaslar, “Mübadele 
Sözleşmesi”yle tespit edilmişti. Buna göre, 
mübadiller her çeşit taşınır mallarını bera-
berlerinde götürmek veya naklettirmekte 
serbesttiler. Bunlardan dolayı kendilerinden 
herhangi bir vergi de alınmayacaktı. Ancak 
gayrimenkul mallarının tamamını veya bir 
kısmını beraberlerinde götüremeyeceklerdi. 
Bıraktıkları malların bir envanteri çıkarılarak, 
değeri belirlenecek ve bunlarla ilgili dört 
nüsha zabıt varakası düzenlenecekti. Bunla-
rın biri “mahallî memurlar nezdinde” kalır-
ken, biri tasfiye işlerini yürütecek “Muhtelit 
Komisyon’a”, bir diğeri mübadilin “hicret 
ettiği memleketin hükümetine”, sonuncusu 
da ‘muhacire’ verilecekti. Bu belge, müba-
dillerin Türkiye’ye getirmeleri gereken en 
önemli belge niteliğini taşımaktaydı.342

Mahmutbey’e yerleşen köylülerin mes-
lekleri çiftçi ve rençber olarak yazılmıştı. Bu 
Selanikli muhacirlerin, tasfiye talepnameleri 
bugün Başbakanlık (Cumhurbaşkanlığı) arşiv-
lerinde bulunmaktadır. Tasfiye talepnamesi, 
yukarıda belirtildiği üzere mübadeleye tabi 
olanların geride bıraktıkları taşınmazları bel-
geleme zaruretinin ortaya çıkardığı bir bel-
geydi. Bu belgeyle kimin ne kadar taşınmaz 
mal varlığı ve tapusu varsa belgeleniyor, son-
ra da Türk ve Yunan temsilcilerinden oluşan 
Muhtelit (Karma) Komisyonlar tarafından 

tasdik ediliyordu. Bu belgelerin en önem-
li noktası da mübadil ile babasının adından 
ikametine ve yaptığı işe kadar birçok detayın 
yer almasıdır. Ayrıca, mübadilin sahibi oldu-
ğu menkullerle ilgili dönümünden ürününe, 
bulunduğu mahalden yıllık getirisine kadar 
birçok bilgi de yer alıyordu.

Arşivlerde korunan tasfiye talepname-
sindeMahmutbey nahiyesinde iskân edilen 
Selanikli mübadillerin hem geldikleri yerler 
-köylerine varıncaya kadar- görülebilmekte, 
hem de beraberlerinde getirdikleri eş ve ço-
cuklarının isimleri öğrenilmektedir. 

Mahmutbey’e yerleşen mübadillerden 
bazıları
Mahmutbey’e yerleşen ve tasfiye talep-

namelerinde isimleri görülen mübadiller 
şunlardı:

“1. Selanik vilayeti Kılkış kazası Armutcu 
köyünden gelip, İstanbul ili Bakırköy kazası 

Selanik Limanı’ndan 
gemilere binen Müslüman 
mübadiller

Selanik’ten gelerek 
Mahmutbey’e yerleşen 
mübadillerin geri bıraktığı 
evlerden biri

Mübadelede başlamadan 
3 ay önce Mahmutbey’de 
yaşayan 5 Türk ailesi 
vardı.
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Mahmutbey nahiyesinde iskân edilen Hasan 
çocukları Katibe, Müyesser, Zekiye, Ülfiye ve 
İboş. 

2. Selanik vilayeti Kılkış kazası Armutcu 
köyünden gelip, İstanbul ili Bakırköy kazası 
Mahmutbey nahiyesinde iskân edilen Emin, 
çocukları Ali, Mehmet ve Salih.

3- Selanik vilayeti Kılkış kazası Armutcu 
köyünden gelip, İstanbul ili Bakırköy kazası 
Mahmutbey nahiyesinde iskân edilen Hay-
ruş, çocukları Abdullah ve Veli Pehlivanlara 
ait tasfiye talepnamesi.

4- Selanik vilayeti Kılkış kazası Armutcu 
köyünden gelip, İstanbul ili Bakırköy kazası 
Mahmutbey nahiyesinde iskân edilen Beya-
zit oğlu Emin.

5- Selanik vilayeti Kılkış kazası Armutcu 
köyünden gelip, İstanbul ili Bakırköy kazası 
Mahmutbey nahiyesinde iskân edilen İboş 
oğlu Hüseyin.

6- Selanik vilayeti Siroz livası Demirhisar 
kazası Vetrine köyünden gelip, İstanbul ili Ba-
kırköy kazası Mahmutbey nahiyesinde iskân 
edilen rençber Mehmet Ali oğlu İskender.

Selanik Langa kazasında 
yaşayan ahali.

Drama’da Türklerden 
kalan bir cami kalıntısı
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7- Selanik vilayeti Siroz livası Demirhi-
sar kazası Vetrine köyünden gelip, İstanbul 
ili Bakırköy kazası Mahmutbey nahiyesinde 
iskân edilen rençber Ali oğlu Süleyman.

8- Selanik vilayeti Siroz livası Demirhi-
sar kazası Vetrine köyünden gelip, İstanbul 
ili Bakırköy kazası Mahmutbey nahiyesinde 
iskân edilen rençber Veli kızı Penbe ile Sü-
leyman Çavuş eşi Hanife.

9- Selanik vilayeti Siroz livası Demirhi-
sar kazası Vetrine köyünden gelip, İstanbul 
ili Bakırköy kazası Mahmutbey nahiyesinde 
iskân edilen rençber İsmail oğlu Süleyman 
veresesi Ali ve kızkardeşi Hatice.

10- Selanik vilayeti Siroz livası Demirhi-
sar kazası Vetrine köyünden gelip, İstanbul 
ili Bakırköy kazası Mahmutbey nahiyesinde 
iskân edilen rençber Tahir kızı Naile.

11- Selanik vilayeti Siroz livası Demirhi-
sar kazası Vetrine köyünden gelip, İstanbul 
ili Bakırköy kazası Mahmutbey nahiyesinde 
iskân edilen rençber Numan kızı ve Hafız Ali 
eşi Sıdıka.

12- Selanik vilayeti Siroz livası Demirhi-
sar kazası Vetrine köyünden gelip, İstanbul 
ili Bakırköy kazası Mahmutbey nahiyesinde 
iskân edilen rençber Halil eşi Naile, oğulları 
Ali, Osman ve kızı Zeynep.

13-Selanik vilayeti Siroz livası Demirhisar 
kazası Vetrine köyünden gelip, İstanbul ili 
Bakırköy kazası Mahmutbey köyünde iskân 
edilen rençber Veli eşi Leyla, oğulları Ah-
met, İsmail, Hüseyin Galip ile kızları Fatoş ve 
Hacer.

14- Selanik vilayeti Siroz livası Baraklı 
Cuma köyünden gelip, İstanbul ili Bakırköy 
kazası Mahmutbey Mahallesi’nde iskân edi-
len rençber Mehmet eşi Hediye.

15- Selanik vilayeti Drama livası Sarışa-
ban kazası Mencenos köyünden gelen çiftçi 
Mahmutbeyoğullarından Mehmet Ağa oğlu 
Halil ve Hüseyin.”

Drama’da tütün eken 
Dramalılar

Drama’da bir Türk evi
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Tablo: Mahmutbey’e mübadelelye gelenlerin tam listesi343

No Hane	Reisi	/	Yaş Aile	Efradı	/	Yaş	 No Hane	Reisi	/	Yaş Aile	Efradı	/	Yaş	

1
İmam	Hasan	b.	Ah-
met-55

Karısı	Emine-52
Kızı	Fatma-18

17
Derviş	Ahmet	zev-
cesi	Fatma-70

2 İsmail	b.	Hasan-25
Karısı	Fatma-25
Kızı	Emine-3
Kızı	Ayşe-1

18
Durmuş	Halil	oğlu	
Sait-18

Kardeşi	Mümin-12

3 Ahmet	b.	Bayram Karısı	Şerife-30 19
Bayram	Ali	zevcesi	
Huriye-33

Kızı	Huriye-13
Kızı	Gülsüm-6
Oğlu	Ahmet-6

4
Hüseyin	b.	Bay-
ram-40

Karısı	-- 20
Burnacı	Salih’in	
Hüseyin-18

Karısı	Dudu-18

5
Hüseyin	b.	Ah-
met-36

Karısı	Adile-24
Karısı	Fatma-22
Kızı--?-1

21
Osman	b.	Safa	
Ahmet-17

Karısı	Huriye-16

6
Osman	b.	Halil	
Onbaşı-24

Karısı	Huriye-22
Oğlu	Halil-3
Kızı	Fatma-1

22
Kapçak	Ahmed’in	
Mustafa-18

7
Şaban	Kayaş	Ha-
lil-24

Annesi	Şerife-52
Kardeşi	Hüseyin-15
Oğlu	Halil-2
Kardeşi	Emine-10
Kardeşi	Halil

23
Şaban	Onbaşı	zev-
cesi	Hatice-40

Oğlu	Şaban-11

8
Ahmet	b.	Hüse-
yin-18

Annesi	Dudu-36
Karısı	Emine-17

24
Hasan	b.	Toka	Mü-
min-28

Karısı	Cemile-26

9
Kuru	Halil	b.	Mü-
min-48

Karısı	Safiye-25
Kardeşi	Ayşe-17
Kardeşi	Emine-9
Oğlu	Mümin-12

25
Mehmet	b.	Toka	
Mümin-22

Annesi	Hatice-49
Kardeşi	Fatma-16
Karısı	Fatma-19
Kızı	Fadime-1

10
Mümin	b.	Kayaş	
Şaban

Annesi	Salime-61
Kardeşi	Ayşe-17
Karısı	Fehime-18
Oğlu	Şaban-1

26
Ahmet	b.	Toka	
Mümin-22

Karısı	Fatma-18

11
Halit	b.	Veli	Os-
man-18

Annesi	Dudu-32
Karısı	Fatma-17
Kardeşi	Mustafa-15
Kardeşi	Fatma-10

27
Köse	Ahmet	b.	
Mümin-25

Karısı	Dudu-25
Oğlu	Mümin-3
Oğlu	Hüseyin-1

12
Arnavut	İbrahim	
kerimesi	Emine-15

Kardeşi	Fatma-22 28
Veli	Şaban	damadı	
Hüsnü-24

Karısı	Fatma-25
Fatma’nın	yeğeni	Ahmet-12
Fatma’nın	yeğeni	Şaban-7

13
Tuki	Paşa	Ahmet	
zevcesi-41

29
Osman	b.	Ah-
met-49

Karısı	Ayşe-29
Oğulları	Ahmet-15,	Mü-
min-12,	Mehmet-9,	Hüse-
yin-3,	Osman-1

14
İbrahim	b.	Hasan	
Çavuş-59

Karısı	Kumru-41
Kızı	Gülzade-15
Oğlu	Hüseyin-15	aylık

30
Durmuş	b.	İbra-
him-24

Karısı	Sever-21
Annesi	Emine-60

15
Dama	Halil	b.	Ah-
met-43

Karısı	Hatice-38
Oğlu	Ahmet-18
Oğlu	Ömer-15
Oğlu	Mustafa-9
Kızı	Dudu-4

31
Borazan	Mümin	
zevcesi	Emine-34

Kızları	Mümine-15,	Ayşe-
14,	Gülsüm-9

16 Recep	b.	Mustafa
Karısı	Sıddıka-21
Kızı	Huriye-3

32
Mustafa	b.	İbra-
him	Onbaşı-26

Karısı	Emine-24
Kızı	Gülsüm-7
Kızı	Ayşe-3
Oğlu	İbrahim-1
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No Hane	Reisi	/	Yaş Aile	Efradı	/	Yaş	 No Hane	Reisi	/	Yaş Aile	Efradı	/	Yaş	

33
Hacı	Ahmet	zevce-
si	Fatma-37

Kızı	Gülsüm-15 47
Mümin	b.	Paşa	
Halil-

Karısı	Ayşe-21
Kardeşi	Ahmet-17
Kardeşi	Ali-15
Kardeşi	Naile-13

34
Kukuletli	Mümin	b.	
Mehmet-23

Karısı	Ayşe-34 48
İsmail	b.	Paşa	
Mustafa

Kızı	Fatma-6

35
Ahmet	b.	Müftü	
Hasan-65

Oğlu	Hasan-26
Kızı	Emine-22
Hasan	karısı	Kadire-24
Hasan	kızı	Hatice-1

49
Paşa	Hasan	dama-
dı	Ahmet	b.	Ali-23

Karısı	Fatma-19
Kayınvalidesi	Gülsüm-45
Baldızı	Gülsüm-16
Oğlu	Hasan-1

36
Hüseyin	b.	Müftü	
Mehmet-29

Karısı	Sadıka-19
Oğlu	Mehmet-1

50
Osman	b.	Ha-
san-24

Karısı	Mümine-26
Oğlu	Rüstem-2
Oğlu	Halil-1

37
Mümin	Çavuş	b.	
Mehmet-40

Karısı	Ayşe-25
Kızları	Hatice,	Fatma,	Sıdı-
ka,	Mümine
Kardeşinin	kızı	Mümine

51 Hasan	b.	Murat-56

Karısı	Fatma-48
Oğlu	Mustafa-22
Oğlu	Murat-16
Kızı	Kamile-19
Kızı	Hayriye-14
Kızı	Raife-12
Mustafa	karısı	Hatice-29
Mustafa	oğlu	Tahsin-10
Mustafa	kızı	Ayşe-1

38 Recep	b.	Mümin-26
Karısı	Mümine
Kardeşi	Mahmut
Oğlu	Mümin

52
Mümin	b.	Hasan	
Murat-29	(Murat	
Hoca)

Karısı	Fatma-28
Kayınvalidesi	Ayşe-53
Oğlu	Akkazım-10
Oğlu	Durmuş-1
Kızı	Mümine-4
Kızı	Hatice-4

39
Topçu	Osman	karı-
sı	Huriye-46

Kızı	Emine-18 53
Osman	b.	Hasan	
Ağa-83

Karısı	Huriye-69

40
Kel	Hüseyin	b.	
Ramazan	kızı	Emi-
ne-14

54
Kara	Salih’in	
Hasan’ın	karısı	
Gülsüm-38

Kızı	Ayşe-14
Oğlu	Salih-12

41
Hüseyin	Çavuş	
karısı	Ayşe-60

55
Abdülkerim	karısı	
Ayşe-45

Kızı	Hatice-18
Kızı	Safiye-10
Kızı	Gülsüm-8
Oğlu	Hasan-13
Oğlu	Mümin-12

42
Abdurrahman	b.	
Mustafa-55

Oğlu	Hasan-19
Kızı	Fatma-15
Oğlu	Mümin-11

56 Hasan	b.	Bekir-59
Karısı	Hatice-54
Oğlu	Mustafa-2

43 Hacı	Halil	b.	Ali-54
Oğlu	Hasan-19
Kızı	Fatma-15
Oğlu	Mümin-15

57
Sağır	Mümin	b.	
Osman-21

Karısı	Ayşe-24
Oğlu	Durmuş-1

44
Çil	Mustafa	b.	Ali-
29

Karısı	Fatma-44
Oğlu	İsmail-12
Kızı	Server-12
Kızı	Saniye-11
Kızı	Şaziye-3
Oğlu	Hasan-8

58
Rüstem	karısı	Fat-
ma-58

Kızı	Gülsüm-28
Gülsüm	kızı	Fatma-15
Gülsüm	oğlu	Halil-10

45
Ahmet	Onbaşı	b.	
Ali-40

Karısı	Ayşe-40
Oğlu	Fehmi-18
Kızı	Sıddıka-11
Kızı	Ayşe-10
Kızı	Fatma-7
Oğlu	Hüseyin-8
Oğlu	Ali	Rıza-1

59
Durmuş	b.	Süley-
man-23

Kardeşi	Hasan-21
Kardeşi	Halil-19
Karısı	Ayşe-18

46
Molla	Bekir	karısı	
Fatma-45

Kızı	Nazmiye-15
Kızı	Fadime-13

60 Ali	karısı	Ayşe-33 Kızı	Fatma-12
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No Hane	Reisi	/	Yaş Aile	Efradı	/	Yaş	 No Hane	Reisi	/	Yaş Aile	Efradı	/	Yaş	

61
Halil	babası	Kara-
man	Mümin-43

Karısı:	Nebiye-39
Oğlu:	Mustafa-18
Oğlu:	Hasan-16
Oğlu:	Hüseyin-14
Oğlu:	Şaban-13
Oğlu:	Mehmet-9
Kızı:	Zeynep-5

71
İmam	Hüseyin	?	
Mustafa-54

Karısı:	Hatice-43
Kızı:	Ayşe-18
Kızı:	Necmiye-7
Oğlu:	Mustafa-13

62
Küçük	Hüseyin	
Karısı	Emine-52

Oğlu:	Mümin-13 72 Kadri	b.	Mümin-23

Annesi:	Şerife
Kardeşi:	Mustafa-19
Karısı:	Ayşe-28
Kızı:	Fatma-2
Oğlu:	Mümin

63
Mehmet	b.	Kara	
Hasan-32

Anne:	Ayşe-70
Karısı:	?	38
Kardeşi:	Huriye-32
Oğlu:	Hüseyin-5
Kızı:	Fatma-3
Oğlu:	Hasan-1

73
Hafız	Hilmi	b.	Ali-
25

Annesi:	Emine
Karısı:	Esma-35
Kardeşi:	Mehmet-18
Ölen	kardeşinin	oğlu:	Ha-
lil-12
Oğlu:	Hasan-1

64
Topal	Hüseyin	b.	
Ali	Pehlivan-57

Karısı:	Emine-52
Oğlu:	Musa-29
Oğlu:	Süleyman-19
Oğlu:	Halil-12
Kızı:	Fatma-20
Kızı:	Salime-15

74
Hüseyin	b.	Kara-
man	Mümin-28

Karısı:	Emine-31
Kızı:	Ayşe-9
Oğlu:	Ali-2

65
Hüseyin	b.	Mümin	
Onbaşı-68

Oğlu:	Hafız	Mümin-42
Kızı:	Mümine-20
Mümin	karısı	Server-28
Mümin	kızı:	Fatma-7
Mümin	oğlu:	Osman	Nuri-5
Mümin	oğlu:	Hüseyin-1
Kardeşi:	Ayşe-64

75
Hasan	Ağa	karısı	
Ayşe-33

Kardeşi:	Emine-35
Kızı:	Fatma-13

66
Mümin	b.	Kara	
Hasan-20

Annesi:	Gülsüm-60 76
Hasan	karısı	Hati-
ce-63

Kızı:	Mühime
Karısı:	Rukiye-34
Mümin	oğlu	Sapan-14
Mümin	oğlu:	Halil-12

67
Yusuf	Karısı	Ayşe-
44

Kızı:	Fatma-15
Oğlu:	Hasan-11
Kızı:	Sıdıka-8

77
Molla	Hüseyin	b.	
Ramazan-26

Annesi:	Rükiye-26
Kardeşi:	Ali	Saban-5
Kardeş	karısı	Fatma-29
Molla	Hüseyin	karısı	Gül-
süm-23
Kardeşi:	Mustafa-18
Ali	Saban	karısı	Huriye-24
Ali	Saban	kardeşi	Fatma
Kızı	Ayşe-12

68
Koca	Salih’in	
Hasan’ın	Zevcesi	
Ayşe-65

Hasan	zevcesi	Züleyha-30 78
Osman	b.	Sarı	Mü-
min-57

Karısı:	Emine-40
Kızı:	Ayşe-18
Kızı:	Sıdıka-9
Kızı:	Hatice-1
Oğlu:	Recep-14
Oğlu:	Hüseyin-4

69
Mümin	oğlu	
Hasan’ın	karısı	
Ayşe-65

Kızı:	Nazmiye-14
Kızı:	Gülsüm-9
Oğlu:	Halil	İbrahim-11

79
Molla	Mehmet	b.	
Halil-41

Karısı:	Emine-30
Karısı:	Fatma-35
Oğlu:	Ali-	11
Oğlu:	Ramazan-3
Kızı:	Hatice-2
Kızı:	Huriye-1

70
Hüseyin	b.	Mümin	
Ağa-39

Karısı:	Fatma-32
Oğlu:	Mümin-17
Oğlu:	Ali-14
Oğlu:	Hasan-11
Kızı:	?	1
Kızı:	Zekiye-5

80
Ahmet	b.	Galip	
Mustafa-16

Annesi:	Fatma-14
Kardeşi:	Havva-11



207

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

No Hane	Reisi	/	Yaş Aile	Efradı	/	Yaş	 No Hane	Reisi	/	Yaş Aile	Efradı	/	Yaş	

81
Ramazan	b.	Mümin	
Onbaşı-46

Oğlu:	Ramazan-7
Oğlu:	Sabri-4
Kızı:	Fatma-2
Kızı:	Huriye-6
Annesi:	Hatice-75
Karısı:	Ayşe-37
Oğlu:	Mümin-35???
Kızı:	Hatice-11
Kızı:	Ayşe-8
Oğlu:	Mustafa-4
Oğlu:	Hüseyin-2

90
Hüseyin	Hasan	
karısı	Fatma-62

Oğlu:	Mehmet-28
Oğlu:	Ahmet-21
Mehmed’in	karısı	Naci-
ye-25

82
Mümin	b.	Paşa	
Osman-47

Karısı:	Pembe-43
Kızı:	Kadime-18
Kızı:	Emine-11

91
Şerif	b.	Molla	
Mümin-22	(Hafız	
Yusuf)

Karısı:	Fatma-27
Oğlu:	Ali	Rıza-4
Kızı:	Sıdıka-4

83
Halil	b.	İnce	Ha-
san-30

Annesi:	Cemile-45
Karısı:	Ayşe-26
Kardeşi:	Recep-25
Kardeşi:	Hüseyin-23

92
Ahmet	b.	Hatip	
Hüseyin	(Ha-
san)-24

Annesi:	Cemile-46
Karısı:	Emine-27
Kardeşi:	Mehmet-22
Kayın	braderi:	Mustafa-19
Ömer	kızı	Mümine-15
Kızı:	Fatma-4
Oğlu:	Mümin-2

84
Osman	b.	Kır	Ha-
san-35

Kardeşi:	Mehmet-28
Kardeşi:	Münire-23
Kardeşi:	Zeynep-24
Kardeşi:	Fatma-24
Oğlu:	Halil-11
Mehmet	karısı	Ayşe-23
Kızı:	Pembe-5
Kızı:	Fatma-2
Kızı:	Ayşe-1

93
Kara	Hasan	b.	Mü-
min-44

Karısı:	Mümine-35
Karısı:	Ayşe-35
Baldızı:	Nuriye-37
Oğlu:	Mümin-18
Selime-1

85
Hüseyin	b.	Arnavut	
Hasan-59

Karısı:	Semina-53
Karısı:	Ayşe-30
Oğlu:	Halil-17
Halil’in	karısı	Fatma-19
Üvey	kızı:	Emine-15
Oğlu:	Emin	Kasım-2
Oğlu:	Şükrü-4
Halil’in	oğlu:	Ahmet-1

94
Mümin	b.	Arnavut	
Hüseyin-28

Karısı:	Mümine-35
Oğlu:	Ahmet-26
Ahmed’in	karısı:	Şerife-24
Kızı:	Hatice-12

86
Hasan	b.	Arnavut	
Hasan-36

Karısı:	Münire-23
Oğlu:	Hüseyin-12
Bekir’in	karısı:	Huriye-40

95
Halil	b.	Sığırtmaç	
Osman-47

Karısı:	Dudu-39
Kızı:	Hatice-18
Oğlu:	Hüseyin-15
Kızı:	Ayşe-10
Oğlu:	Ramazan-4

87
Cafer	b.	Hüsnü-28	
(ölmüş)

Annesi:	Emine-47
Kardeşi:	Muharrem-19
Kardeşi:	Cafer-16
Kardeşi:	Huriye-15
Kardeşi:	Halil	
Oğlu:	Hüsnü-2
Karısı:	Ayşe-23	(ölmüş)

96
Ahmet	b.	Karaman	
Halil-35

Karısı:	Fatma-32
Kızı:	Fatma-4
Oğlu:	Mümine-1

88
Molla	Ali	b.	Süley-
man-37

Annesi:	Ayşe-63
Karısı:	Fatma-29
Kızı:	Emine-7
Kızı:	Hatice-1

97
Hüseyin	b.	Kara-
man	Halil-26

Karısı:	Huriye-29
Oğlu:	Halil-1

89 Halil	b.	Koca	Ali-34

Annesi:	Selime-71
Karısı:	Fatma-33
Kızı:	Gülsüm-13
Oğlu:	Ali-7
Oğlu:	Ramazan-1

98
Topal	Bayram	b.	
Mümin-45

Karısı:	Semiha-35
Oğlu:	Mümin-16
Oğlu:	Recep-13
Kaynı:	Arif-13
Kaynı:	Süleyman-12
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99 Hüseyin	Onbaşı-58

Karısı:	Emine-34
Oğlu:	Süleyman-26
Oğlu:	Mümin-23
Oğlu:	Şakir-16
Oğlu:	Halil-11
Kızı:	Fatma-2

114
Bekir	karısı	Emi-
ne-60

Bekir	karısı	Emine-60

100 Kurt	Mümin	? Karısı:	Dudu	? 115
Hüseyin	b.	Ta-
hir-61

Karısı:	Hatice-62

101
Hüseyin	b.	Salih	
Kahya-50

Karısı:	Safiye-54
Kardeşinin	oğlu	Rasim-20
Rasim’in	karısı	Bahriye-19

116
Çapa	Hüseyin	Oğlu	
Mümin-26

Karısı:	Fatma-28
Kızı:	Ayşe	?
Oğlu:	Hüseyin-2

102
Ramazan	zevcesi	
Emine-30

Kayınvalidesi:	Dudu-70
Kızı:	Ayşe-15
Oğlu:	Hasan-12
Kızı:	Mümine-10

117
Süleyman	Çavuş	b.	
Osman-47

Karısı:	Emine-40

103 Bayram	b.	Ali-23
Annesi:	Fatma-53
Karısı:	Naile-19 118 Naile	b.	Tanır Oğlu:	Ali

104
Kantar	Hüseyin	
karısı	Fatma-47

Oğlu:	Halil	?
Oğlu:	İbrahim-16
Oğlu:	Abdülkadir-14
Oğlu:	Hasan-11
Kızı:	Gülsüm-9

119
İskender	b.	Mehmet	
Ali-51

Karısı:	Fatma-48
Oğlu:	Adil-12
Oğlu:	Şevket-6

105
Hasan	b.	Turna	
Ahmet-23

Annesi:	Huriye-54
Karısı:	Emine-24
Kardeşi:	Huriye-19

120
Ömer	Şerif	b.	Meh-
met-28

Karısı:	Hacer-22
Kardeşi:	İbrahim-15
Annesi:	Naife-70

106
Yanya	Ali	karısı	
Fatma-38

Kardeşi:	Kadime-14
Kardeşi:	Ayşe-17

121
Süleyman	Çavuş	b.	
İsmail-43

Karısı:	Fatma-30
Oğlu:	İsmet-12
Oğlu:	Hasan-13
Kızı:	Zeynep-6

107
Ahmet	oğlu	Muha-
cir	Osman-56

Karısı:	Fatma-40 122 Ahmet	Çavuş	?
Karısı:	Hürmüz	?
Kızı:	Rukiye	?
Kızı:	Bedia?

108
Veli	Mustafa	karısı	
Ömer	Kızı	Fat-
ma-45

Kardeşi	Musa	yanında 123
Mustafa	oğlu	Der-
viş	Ahmet-48

Karısı:?
Oğlu:	Seyfeddin-12
Kızı:	Hanife-2

109
İmam	Hasan	karısı	
Mümine-45

Kızı:	Dudu-5
Oğlu:	Mümin?

124 Zümrüt	Hanım?
Oğlu:	Tanır?
Kızı:	Kıymet?

110
Köse	Veli	Mustafa	
karısı	Emine-40

Kızı:	Dudu-12 125
Mehmet	Ali	b.	Ha-
san?

Annesi:	Tevfika?
Kardeşi:	Muhiddin?
Kardeşi:	Mustafa?

111
Ahmet	b.	Mü-
min-20

126 Bahtiyar	Osman?
Annesi:	Fatma?
Kızı:	Ayşe?
Oğlu:	Kasım?

112
Dosgatlı	Hasan	b.	
Mustafa-45

Karısı:	Mümine-40
Kızı:	Fadime-15
Oğlu:	Hüseyin-12
Oğlu:	Tahsin-5
Kızı:	Pembe-2

127 Saban	Dayı	karısı? Torunu:	Yakup

113
Hasan	kızı	Emi-
ne-61

128 Sıdıka	Hanım? Oğlu:	Hasan	b.	İsmail?
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Bulgaristan muhacirleri de Bağcılar’da
Bağcılar’a, Selanik’ten mübadeleyle ge-

lenlerin dışında Bulgaristan’dan gelen mu-
hacirler de yerleşmişlerdi. Bunda, bölge-
nin verimli ve boş arazilere sahip olmasının 
da etkisi vardı. 1929 yılında Bulgaristan’ın 
Varna şehrinden göç eden 63 hane, 
Çıfıtburgaz’dan 17.000 dönümlük çiftlik ara-
zisi satın alarak buraya yerleşmişlerdi. O dö-
nemlerde devlet tarafından bu göçmenlere 
birçok çeşidi bulunan üzüm fideleri verilmiş, 
yetiştirilen üzüm bağ ve türleri nedeniyle de 
bölge, Bağcılar adıyla anılmaya başlanmış-
tı.344 Elbette ki burada eskiden beri üzüm 
bağları vardı ama Rumların göç etmesi ve 
bakımsızlık gibi nedenlerle azalmıştı. Top-
raklar üzüm için elverişli olduğu için yeni ge-
lenlere de üzüm fideleri dağıtılmış olmalıydı.

Balkanlar’dan Türkiye’ye Müslüman gö-
çünün 1929 yılından sonra da devam ettiği 
görülmektedir. Ancak bu göçlerin II. Cihan 
Harbi yıllarında ve savaşın hemen sonrasın-
da azaldığı anlaşılıyor.345 1941-49 yılları ara-
sında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 15.000’e 
yakın göçmen gelmiştir. Günümüzde Bağcı-
lar sınırları dâhilinde olan Güneşli, 1950-51 
yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen 
göçmenlerce çiftlikten yerleşim yerine dö-
nüştürülmüştü. Bunlar Bulgaristan’ın Şumnu, 
Plevne, Eski Cuma, Hezergrad şehirlerinden 
göç eden ailelerdi. İsimleri tespit edilebi-
lenler Şumnu’dan Doyranlılar, Çillerler, Ha-
sanlar, Göbeller ile Eski Cuma’dan Kutanlar 
ve Dinçerler’di. Bunlar, devletin kendilerine 
gösterdikleri yerlere gitmeyerek, Güneş-
li’deki Papas Çiftliğini satın almışlardı. 

Bulgaristan’dan gelen göçün 1951 yılın-
da engellenmeye çalışılması parçalanmış 
aileler sorununu gündeme getirmiş ve bu-
nun üzerine de 1969 da iki devletin arasın-
da bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya 
istinaden ilk göç kafilesi 8 Ekim 1869 tari-
hinde Edirne’ye gelmiştir. Bu göç hareketi 
1978 yılına kadar devam etmiş ve bu tarihler 
arasında göç edenlerin sayısı 130 bine ulaş-
mıştı. Bunlar çeşitli bölgelere dağıtılmış, bir 
kısmı da, özellikle Şumnu, Hezargrad, Eski 
Cuma, Silistre, Pazarcık, Filibe, Hasköy ve 
Kırcaali şehirlerinden gelenler Güneşli’ye 
yerleştirilmişti.346 Türkiye-Bulgaristan Yakın 
Akraba Göçü Anlaşması çerçevesinde, bin-
lerce kişi Türkiye’ye göçmüş ve böylece, 
1950-52 yılları arasında gelen göçmenlerin 
Bulgaristan’da kalan yakınlarının Türkiye’ye 
gelmeleri sağlanarak, parçalanmış ailelerin 
birleşmesi gerçekleştirilmişti.347

Bulgaristan’ın Varna 
şehrinden 63 aile, 
Çıfıtburgaz’dan 17 bin 
dönümlük çiftlik arazisi 
satın alıp yerleşmişlerdi. 
Fotoğrafta Varna’nın 
1900’lü yıllara ait 
görüntüsü yer alıyor.

Bulgaristan’dan gelen 
muhacirler İstanbul’daki 
ikametlerine yerleşiyorlar
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Bulgaristan’dan Türkiye’ye son göç ha-
reketi ise Müslüman Bulgar vatandaşlarının, 
Bulgar hükümetince Türkiye’ye göçe zorlan-
dığı 1989 yılında gerçekleşmiştir. Kendileri 
için bir tehlike olarak gördükleri Türklerle di-
ğer Müslümanları yok etmek isteyen Bulgar 
yetkililer, homojen bir Bulgar nüfusu oluş-
turmayı amaçlıyorladı.348 Bunun için, 1984 
yılında zorlayıcı ve şoven adımlar atılmaya 
başlanarak, önce Müslüman halkın dinî veci-
belerini yerine getirmeleri ve Türkçe konuş-
maları yasaklanmış, ardından da hacca gi-
dişleri iptal edilip, isimleri Bulgarlaştırılmaya 
çalışılmıştı.349 1984 yılında başlayan bu baskı 
ve yıldırma politikası üzerine, Türk vatan-
daşlarının az da olsa bir kısmı, başta Türkiye 
olmak üzere çeşitli ülkelere iltica talebinde 
bulunmaya başlamıştır.350 Önemli bir kısmı 
da gerçekleştirilen zorunlu isim değiştirme 
şokundan kısa bir sürede kurtularak bu in-

sanlık dışı uygulamaya karşı, bireysel ya da 
gizli sivil toplum örgütleri bünyesinde diren-
me yoluna gittiler.351 Ancak bu karşı çıkış ve 
direnişler karşılık bulamamış, hatta birçoğu 
katledilmiş, köyleri yakılmıştı. Bundan sonra 
binlerce Müslüman Türk nüfusu tekrar göç 
etmek zorunda kalmıştı. 

Böylece Türkiye, Avrupa’da II. Dünya Sa-
vaşı sonrasında görülen en yoğun ve zorunlu 
göç akımını kabul etmek durumunda kaldı. Bu 
dönemde 227 bine yakın kişi Türkiye’ye göçtü. 
Bu tarihten 1995 yılına kadar da, aralıklı olarak 
gelen göçmenlerin sayısı yaklaşık 74 bin kişi-
ye ulaştı.352 Bunların bir kısmı da akrabalarının 
bulunduğu Bağcılar bölgesine yerleşti.

diğer göçler
Bağcılar bölgesine yalnızca Yunanistan ve 

Bulgaristan’dan gelen göçmenler yerleşme-
mişti. 1950’lerden itibaren Yugoslavya’dan 
gelen göçmenlerin de bu bölgeye yerleş-
tirildikleri görülmektedir. Bu göçler, 1967 
yılına kadar devam etmiştir. Yine, 1923-38 
yılları arasında Romanya’nın Dobruca bölge-
sinden gelen göçmenlerden Güneşli’ye yer-
leşenler olmuştur.353 Benzer şekilde, Çin’den 
Keşmir’e geçmiş olan Doğu Türkistanlı Ka-
zaklar da 1950’li yıllarda geldikleri Türkiye’de 
nihaî yerleşim yeri olarak Bağcılar’ı seçmişler-
di. Devletin yerleştirdiği bölgelerden tekrar 
İstanbul’a gelen Kazak Türkleri, Güneşli’den 
satın aldıkları araziyi parselleyip ilk düzenli 
konutları yapmak suretiyle buraya yerleşmiş 
ve şimdiki Kazakkent’i kurmuşlardı. 

Bağcılar, 
Balkanlar’dan gelen 

mübadillerin yanısıra Orta 
Asya’dan göçen Doğu 
Türkistanlı Kazaklar’a 

da yurt olmuştu. 
Kazaklar yerleştikleri 

Bağcılar’da Hasan Kağnıcı 
İlkokulu’nun açılışında 

görülüyor.

Bağcılar’a 
Romanya’nın Dobruca 
bölgesinden göçenler 

de olmuştu. Fotoğrafta 
Romanya göçmenlerinden  

biri manda öküzü ile 
çekilen arabasında 
eşyaları ve onların 

üzerinde çocuğuyla 
birlikte görülüyor.
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BağCılar Köyü’nde hayat

istanbul’un şirin muhacir köyü
Bağcılar köyü, Cumhuriyet döneminin ör-

nek köylerinden biri olarak kabul ediliyordu. 
Düz bir saha üzerinde kurulan köy, munta-
zam bir plana göre yapılmış evleriyle hemen 
fark ediliyordu. Köyün evleri, ağaçlı geniş 
bahçeler içinde olup, evler arasındaki yol-
lar birbirini dik kesmekteydi. Bağcılar köyü, 
40’lı yılların sonuna doğru yapılan okuluyla 
birlikte, “Bakırköy ilçesine pek yakın mesa-
fede, İstanbul-Edirne Asfaltı’nın kuzeyinde 
güzel, ağaçlık ve havadar bir köy” idi. 

Kavala ve Bulgaristan muhacirleri 
yerleşmiş
Bağcılar köyünü 1949 yılında ziyaret eden 

S. Mete’nin aktardığı bilgilere göre, Kaşıkçı 
Çiftliği’nin araziye katılmasıyla kurulan köye 
önce Selanik vilayetinin Kavala bölgesinden 
gelen muhacirler yerleştirilmiş, daha sonra 
da Bulgaristan’dan gelen aileler iskân edil-
mişti. Buna göre Bulgaristan ile yapılan an-
laşma çerçevesinde 30’lu yıllar ile 40’lı yıl-
ların başında gelen göçmenlerden bir kısmı 
da Bağcılar köyüne yerleştirilmiş olmalıydı. 

Bakırköy ile ulaşımı sağlayan yol, köyün 
ortasından geçerek Mahmutbey köyüne 
kadar gidiyordu. Köyün muhtarlık binası ile 
“mis kokulu çaylarıyla meşhur kahvehane-

si” yan yanaydı. Hatta, şehirden bunalarak 
Bağcılar köyüne gelenler, muhtarlığın önün-
de oturup kahvehaneden ısmarladıkları çayı 
içerken bakışlarını güneye yönelttiklerinde 
Marmara Denizi’nin enginliklerini görebili-
yorlardı.

işte Bağcılar köyünün ilk ilkokulu

1940’lı yılların sonuna doğru Bağcılar kö-
yünde tek katlı, kiremit çatılı ve geniş pen-
cereli bir okul bile bulunuyordu. Köylünün 
gayretleriyle yapılan bu okula bir işlik ve 
öğretmen evi de ilave edilmişti. Köylüler, 

Yine 1949 tarihli bu 
fotoğrafta köyün yeni 
yapılan okul binası yer 
alıyor.

1949 yılına ait bu 
fotoğrafta muhtarlık 
binasının önünde sohbet 
eden köy ahalisi ile 
gazeteci S. Mete yer 
alıyor.
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okul için harcanan 14 bin liranın 6 bin lirasını 
devletten alırken, 8 bin lirasını kendileri kar-
şılamışlardı. Köyün çocukları gürbüz ve giriş-
kendi. Zaman zaman şehirden gelen doktor-
lar çocukları muayene ettiğinde bir hastalığa 
rastlanamazdı. Halinden memnun olan köy 
halkı, okullarını tamamladıktan sonra ken-
dilerine yeni bir hedef koymuşlardı. Bu he-
def, köyü İstanbul-Edirne asfaltına bağlayan 
şose yolun ıslah ve tamiri idi. II. Dünya Sava-
şı sonrasındaki Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik zorluklar düşünüldüğünde köylü-
nün kendi başının çaresine bakması hiç de 
şaşırılacak bir durum değildi.354

Kadınlar yeldirmelerini savurarak 
çeşmeye giderlerdi
Bağcılar’ın merkezindeki büyük meydan 

o zamanlar da mevcuttu. Köye Bakırköy is-
tikametinden gelenler, kendilerini bu geniş 
meydanda bulurlardı. Meydanın tam orta-
sında bulunan, Bağcılar’ın meşhur çeşme-
si, tüm feyziyle çevresine canlılık vermeye 
devam ediyor ve “gürül gürül” akıyordu. 
Köyün kadınları “siyah yeldirmelerini savu-
rarak” çeşmeye gidip “bakraçlarını” doldu-
ruyorlardı. Göçmenlerden oluşan sakinleri, 
temiz giyimleri ve ‘pürüzsüz’ konuşmalarıyla 
dikkat çekiyordu. 1949 yılında köyde muh-
tarlık yapan Mehmet Ozan’ın anlattıklarına 
göre, Bağcılar köyünde yaşayanlar, kendi 
iş ve güçlerinde mülayim insanlardı. Sürek-
li toprakla uğraşır, dillere destan üzümlerini 
yetiştirmekle meşgul olurlardı. Ziraatla iştigal 
eden köylüler daha çok bağcılık yapıyordu. 

Ozan, bu durumu, “Her türlü ziraatla meşgul 
oluyoruz. En ziyade bağcılık yapıyoruz. Kö-
yün toprağı ve havası bağcılığa elverişlidir. 
Biz geldiğimiz zaman köyde bağ yoktu. Şim-
di 200 dönüm bağımız vardır. Güzel üzüm-
lerimizi görürseniz, bizden ayrılamazsınız. 
Yazın bekleriz” diye açıklıyordu. Bakırköy ve 
civardaki tek tük fabrikalara günübirlik çalış-
maya gidenler de vardı.

Kooperatife ait traktörü kullanıyorlardı
Bağcılar ve Mahmutbey köylerinin ara-

zilerinde traktör de kullanılıyordu. Ancak 
traktörler hem köylülere ait değildi, hem 
de sayı bakımından yetersizdi. Tarım Kredi 
Kooperatifi’ne ait traktörler, köylülerin ortak 
hizmetine sunulmuştu. Köylüler, Bağcılar kö-
yünü ikiye bölen yoldan Mahmutbey köyüne 
gitmekte olan traktörün şoföründen işini bir 
an önce bitirip gelmesini istiyorlar; “Daha 
çok makineye ihtiyacımız var, ısmarlama ma-
kineler gelirse işler aksamayacak” diyorlardı. 

Aslında Bağcılarlı, özellikle de Mahmut-
beyli köylülerin bilinçli tarım bakımından en 
önemli şansı, köye yakın olan Halkalı Ziraat 
Mektebi’nde rençberlik yapma imkanına sa-
hip olmalarıydı. Burada çalışan köylüler öğ-
rendikleri bahçeciliği köylerinde de uygula-
dılar. Böylece, Mahmutbey, daha bilinçli ve 
daha modern yöntemlerle tarım yapma şan-
sı yakaladı. Traktör şoförü ile köylüler ara-
sındaki 1949 yılına ait yukarıdaki konuşma, 
tarımda makinalaşmanın başladığı 1950’den 
önce Bağcılar’da traktör kullanıldığını gös-

Bağcılar’da 
yaşayanların üzüm 

bağları arasında poz 
verdikleri bu fotoğraf 

1949 yılından.
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termektedir. Özellikle Mahmutbeyli köy-
lüler, 1940-44 yılları arasında Halkalı Ziraat 
Okulu’ndan, 1944’ten sonra da Bakırköy’de-
ki Tarım Kredi Kooperatifi’nden harman 
dövmek üzere makine kiralıyorlardı. Bilahare 
1950 de Adnan Menderes döneminin baş-
lamasıyla birlikte kooperatife ait makineler 
şahıslara devredildiği gibi tarımda verimliliği 
artıran suni gübre de kullanılmaya başlandı.

1949 yılında köyde 10 bin meyve ağacı 
bulunuyordu. Bağcılar köylüleri, tek parti 
döneminin örgütlenmesi içinde ilçe köycü-
lük biriminin gönderdiği fidanları uygun yer-
lere dikiyorlardı. Köylülere göre, bu fidanlar 
kâfi gelmiyor, o yüzden de yetkililerden her 
sene yenilerinin gönderilmesini talep edi-
yorlardı.

Mahmutbeyliler bağları tütün tarlası 
yapıyor
Bağcılar’ın sakinleri üzüm bağlarının yanı 

sıra tütün, bamya ve sebze yetiştiriciliği de 
yaparlardı. Tütünle bamya özellikle Mah-
mutbey köyünde yetiştirilirdi. Mahmutbey 
köyünün dışında verimli bağlar vardı. Ancak, 
mübadele ile gelenler, sadece tütüncülük 
yapmaları dolayısıyla tütün ekebilmek için 
bu verimli bağları kesip tarlaya dönüştür-
düler, böylece o güzelim ve verimli bağlar 
ziyan oldu. 1970 yılında da, tarlalara bulaşan 
ve aynı yerden bir daha tütün alma imkanını 
ortadan kaldıran Mavi Küf hastalığı tütün-
cülüğün sonunu getirdi. Bu arada 1924 ön-

cesinde köye yerleşmiş bulunan 5 Türk aile, 
Rumlardan bamya ekimini öğrenmişlerdi. 
Daha sonra köye yerleşenler, bu 5 aileden 
öğrenerek dillere destan Mahmutbey bam-
yasını yetiştirdiler. Bugün civar ilçe sınırla-
rı içinde kalan araziler de dahil, Bağcılar’ı 
oluşturan köylerin tamamı, Sultan Beyazıt 
Vakfı’na aitti. Kadı Sicilleri ile ilgili belgele-
rin yorumlandıkları kısımda bölgedeki arazi-
ler bağlamında bu vakfa ve diğer vakıflara 
sıklıkla atıf yapılması da bu gerçeği doğru-
lamaktadır.

Bahçeli evleriyle yeni mahalle kuruluyor
1980’li yıllara gelinceye kadar parmakla 

gösterilen Bağcılar’ın bahçeli evleri, 1940’lı 
yıllarda kurulmuştur. Köyün diğer evlerine na-
zaran düzenli bir görünüme sahip olan bu ev-
ler, eskiden kalma derme çatma barakaların 
yanı sıra herkese örnek olacak meskenlerin 
de yapıldığı yeni bir mahallenin kurulduğu-
nu da gösteriyordu. Burada yaşayanlar kendi 
yollarını kendileri yapmış, köylüler de bu yol-
lardan istifade etmişlerdi. Köy muhtarı Meh-
met Ozan, bu konuda şu bilgileri veriyordu:

 “Köyün alt tarafında Bahçelievler mahal-
lesi kuruldu. Gelirken herhalde gördünüz, 
bu mahalle genişledikçe köye doğru yana-
şıyor. Mahalle kendi yollarını yapıyor. Biz 
de bu yollardan istifade edeceğiz. Bundan 
başka köye bir cami yapmak, şehirle telefon 
rabıtası temin etmek istiyoruz.”

1940’ların sonuna doğru 
köyün alt tarafında 
Bahçelievler namıyla bir 
mahalle kuruldu. 
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Ankara eski Valisi 
Abdülkadir’in bir süre 

saklandığı Mahmutbey 
Köyü civarındaki 

Pandoniçe Çiftliği arazisi 
Suriçi İstanbul’a 10 km. 
mesafede bulunuyordu.

izMir suiKasti planlayıCılarından aBdülKadir 
MahMutBey Köyü’nde saKlandı

1926’da Reisicumhur Mustafa Kemal 
Paşa’ya yönelik planlanan ve gerçekleştirile-
meden ortaya çıkarılan İzmir Suikasti’ne karı-
şan isimlerden eski Ankara Valisi Abdülkadir 
bir süre Bağcılar’ın Mahmutbey Köyü’nde 
saklanmıştı. Savcılık iddianamesinde be-
lirttildiği üzere, “Reisicumhur Gazi Musta-
fa Kemal Paşa’yı öldürmek için 1925’den 
beri çalışmalarda bulunulmuş, Eski Lazistan 
Mebusu Ziya Hurşit ile İzmit Mebusu Şükrü 
ve Ankara eski Valisi Abdülkadir Beyler bu 
amaçla birleşmişler ve amaçları için Laz İs-
mail ve Gürcü Yusuf isimli iki sabıkalıyı sağ-
lamışlar ve olayı gerçekleştirmek için bir seri 
girişimde bulunmuşlardı.”359 Mahkeme Sav-
cısının dile getirdiği gibi İzmir Suikasti’nin 
planlayıcılarından Abdülkadir’le Kara Kemal, 
firar ettikleri için ele geçirilememiş, ancak 
gıyaplarında yargılanarak diğer 13 kişiyle360 
birlikte idama mahkum edilmişlerdi.

Eski İaşe Nazırı Kara Kemal, davaların sür-
düğü bir sırada İstanbul’da saklandığı evin 
polis tarafından kuşatılması üzerine intihar 
etmişti. Abdülkadir Bey ise Bulgaristan’a 
kaçmak isterken yakalanıp Ankara’ya götü-
rülmüş ve yeniden yargılanarak 31 Ağustos 
1926 tarihinde idam edilmişti.361

Mahmutbey sınırları içinde yer alan Pan-
daniça Çiftliği’nde bir süre kalan ve daha 
sonra Kırklareli sınırından Bulgaristan’a geç-
meye çalışırken yakalanan Abdülkadir, sui-
kast sebebiyle arandığını ve idama mahkûm 
edildiğini öğrendiğinde şehir dışına kaçmış-
tı. Eski Vali Abdülkadir’in yakalanışı Mekki 
Sait Esen tarafından Milliyet gazetesinde 

yazı dizisi haline getirilmişti. Yazıda,  “Mah-
mutbey Köyü civarındaki Pandaniça Çiftli-
ğinde bir müddet gizlenen eski Ankara Valisi 
Abdülkadir, buradan bir sandık içinde kaçı-
rılmıştı” spotunu kullanıyordu.

Esen’e göre, şehirde ne yapacağı-
nı bilemez bir şekilde dolaşan eski Vali 
Abdülkadir’in aklına, nihayet, Kalfaköy civa-
rında çiftliği bulunan Derviş Bey gelmiş, ve 
orada saklanmak için yola çıkarak sora sora 
bulmuştu.

“Gün ağarmıştı, Abdülkadir nihayet çiftli-
ğe ve Derviş Bey’in evine varmıştır.

Burası Mahmutbey Köyü civarında Pan-
daniça Çiftliği’dir. Konya doğumlu Derviş 
Bey, Hazine-i Hassa Mutbak Müdür Muavi-
ni iken azledilmiştir. Abdülkadir’le Soğuk-
çeşme Rüştiyesi’nde talebeliklerinden beri 
mektep arkadaşıdır. Abdülkadir, çiftliğin tam 
yerini ve yolunu bilmediği için Halkalı’ya 
doğru gitmiş, sora sora Mahmutbey sırtları-
na kadar gelerek Derviş’e sığınmıştır.

Abdülkadir, çiftliğin ahırında saklanmış, 
orada yatıp kalkmıştır.

Abdülkadir, kendi ifadesine göre 20 gün, 
Derviş’in ifadesine göre de 8 gün bu ahırda 
kalmıştır. Ahırdaki ikameti sırasında Abdül-
kadir, çiftlikte çalışanlara ‘Konyalı yün tüccarı 
Mahmut Bey’ diye tanıtılmıştır.

Firarinin çiftlikte daha fazla kalması çok 
tehlikeli görüldüğünden, Bakırköy’de kirala-
nan bir eve nakledilmiştir. Abdülkadir, ahır-
daki yatak sandığı içine yerleştirilmiş, ev eş-
yası arasında araba ile taşınmıştır.”362

Yakalandığında 
gazeteler fotoğrafın 

altına şu ibareyi 
yazmışlardı: “Yakalanan 
firari Abdulkadir haini”
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BağCılar’da tarıM Ve hayVanCılıK

Mahmutbeyliler, 
ziraat kooperatifi kuruyor
Cumhuriyetin ilk döneminde başlatılan 

ziraat hamlesinin bir gereği olarak İstanbul 
köylerinde de çiftçilerin güçlerini birleştirip 
ihtiyaçlarının karşılanması ve daha verimli 
tarım yapabilmeleri amacıyla ziraat koope-
ratifleri kurulmaya başlanmıştı. Aslında bu 
teşkilatlanma, aynı zamanda etkileri güç-
lü bir şekilde hissedilen 1929 Ekonomik 
Buhranı’ndan, zaten yeni çıktığı savaş son-
rasında ekonomik toparlanma gayreti için-
de bulunan Türkiye’nin etkilenmemesi için 
alınan tedbirlerin bir parçasıdır. Anadolu ve 
Avrupa yakasındaki köylerde hızla koopera-
tifler kurulmaya başlanmıştı. Bu bağlamda, 
1930 yılında kurulan ilk kooperatifler arasın-
da Mahmutbey Ziraat Kooperatifi de bulu-
nuyordu. Maltepe’de Ziraat Kooperatifi’nin 
kurulduğunu ve Kartal Kooperatifi için ge-
rekli evrakların Bakanlığa gönderildiğini 
belirten gazeteler, “Mahmutbey Ziraî Koo-
peratifi de derdest-i teşekküldür (kurulmak 
üzeredir)”363 bilgisini veriyorlardı. Bu arada 
yetkililer, kooperatiflerin kurulması noktasın-
da köylüleri teşvik edecek güzel bir haber 
paylaşıyorlardı. Buna göre Ziraat Bankası, 
köylülere kooperatifler vasıtasıyla yardım 
edecekti. Dolayısıyla, yardımdan yararlan-
mak isteyen Mahmutbeyli köylülerin, kurulu-
şu ivedilikle tamamlamaları gerekmekteydi.

Mahmutbey Kooperatifi’nin kuruluşu 
1932 yılında resmen gerçekleşti. Aynı tarihte 
Bakırköy kazasının Çiftburgaz köyü ile Şam-
lar, Safra, Mehmetbey, Mahmut Şevket Paşa, 
Paşa Mandıra, Ambarlı, Küçükçekmece köy-
lerinde de ziraat kooperatifi kurulmuştu.364 
Bu konudaki çalışmalar Bakırköy Kaymakam-
lığı tarafından yürütülüyor, “son zamanlarda 
kaza mülki memurlarının sarf ettikleri müte-
madi gayret neticesinde bu teşkilat vücut bul-
mağa başladı.”365 Çıfıtburgaz’da ziraî kredi 
kooperatifi kurulduğu İstanbul Ziraat Bankası 
tarafından yayınlanan bir ilan ile duyuruluyor-
du: “1470 numaralı ziraî kredi kooperatifleri 
kanununa ve resmî gazetenin 25/10/1932 
tarihli ve 1630 numaralı nüshasında münteşir 
esas mukavelename ahkâmına tevfikan teşkil 
edilen gayr-ı mahdut mesuliyetli köy “Çıfıt-
burgaz ziraî kredi kooperatifi”, İktisat Vekâleti 

Celilesince tasdik İstanbul Altıncı Noterliğin-
ce tescil edilmiş olmakla mezkur koopera-
tifin nesmen teşekkül ettiği ilan olunur.”366 
Kuruluşlarının üzerinden 4 yıl geçmeden ziraî 
kooperatiflerinin bazılarının birleştirilmesi ka-
rarı alındı. 1936 yılında Türkiye Ziraat Bankası 
İstanbul Şubesi tarafından yayınlanan yeni 
bir ilana göre “Bakırköy İlçebaylığı (kayma-
kamlığı) içindeki 566 sayılı Çıfıtburgaz, 574 
sayılı Küçük Çekmece ve 599 sayılı Mahmut-
bey Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 575 sayılı 
Safra Tarım Kredi Kooperatifi ile birleşmele-
rininin Ekonomi Bakanlığı’nca onaylanmış”tı. 
Gerekli işlemler, 16 Ağustos 1936 tarihinden 
itibaren birleşik şekilde Safra köyünde yapı-
lacaktı.367

papasköy’de (Güneşli) hayvancılık 
gelişmişti
Bağcılar’ı oluşturan köy ve arazilerde 

yer alan çiftliklerde yalnızca tarımsal faali-
yet yapılmıyordu. Bölgede tarım arazileri-
nin yanı sıra çayırlar da vardı. Bu da tarımla 
birlikte, İstanbul ve Türkiye için son derece 
önemli hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığını 
göstermektedir. Sözgelimi, 1930’lu yıllar-
da Mahmutbey nahiyesine bağlı Papasköy 
Çiftliği’nde (Güneşli’de) ileri derecede hay-
vancılık mevcuttu. Çayır hayvanlarının yanı 
sıra, Kırım ineği ve Polonya damızlığı olarak 
bilinen inek ve düveler de bulunuyordu. Ne 
var ki, sahibi, içindeki tüm hayvanlar, tarım 
alanları, çayırlıkları ve aletleri ile birlikte çift-
liği satmaya karar vermişti. Çiftlik sahibinin 
gazeteye verdiği ilanda yazılanlar oldukça 
ilginç olup, müracaatların Şehremini’de bak-
kal dükkânı işleten İsmail ve Numan birader-
lere yapılması isteniyordu.368 Muhtemeldir 
ki, sahipleri, şehirde ticaretle uğraşmaları 
dolayısıyla çiftliği içindekilerle birlikte satışa 
çıkarmışlardı.

Belediye çiftlik arazilerini işletiyor
İstanbul Belediyesi, 1936 yılında Bakırköy 

bölgesindeki çiftlik arazilerini işletmek için bir 
çalışma başlatmış ve bu amaçla da arazi ko-
misyonları kurmuştu. Çiftlik sınırlarının şüp-
heye mahal bırakmayacak açıklıkta belirlenip 
yazılmasını amaçlayan faaliyetin 10 Haziran 
1936’da başlayıp 15 Ekim 1936 tarihinde bi-

8 Mart 1930 tarihli 
Cumhuriyet gazetesindeki 
habere göre Mahmutbey 
kooperatifi kurulmak 
üzere.

Papasköy çiftliği 1932 
yılında satışa çıkarılmıştı.

Cumhuriyet, 5 Ağustos 
1932

9 Aralık 1932 tarihli 
Akşam gazetesi 
“Çıfıtburgaz zirai kredi 
kooperatifi”nin resmen 
teşkil edildiğini ilan 
ediyordu.
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tirilmesi hedefleniyordu. Bağcılar bölgesini 
oluşturan alan içinde de çiftlikler bulunmak-
taydı. Arazi Komisyonu’nca arazileri yazıla-
cak çiftlikler listesinde “Mahmudbey Pana-
daniçe Çiftliği, Çıfıtburgaz, Ayapa Köyü ve 
Çiftliği” de yer alıyordu. Mahmudbey Pana-
daniçe Çiftliği’nde 1 Temmuz, Çıfıtburgaz’da 
29 Temmuz, Ayapa Köyü ve Çiftliği’nde ise 5 
Ağustos tarihinde ölçüm-yazım çalışması ya-
pılacaktı. İstanbul Belediyesi tarafından ya-
yınlanan ilanda durum izah edilmek suretiyle 
arazi sahipleri uyarılıyordu: “Yukarıda adları 
yazılı köy ve mahallâtın (mahallelerin) hiza-
larında gösterilen tarihlerde Arazi Komis-
yonları vasıtasıyla arazileri yazılacağından, 
sahiplerinin, gösterilen tarihlerde arazilerinin 
başında bulunmaları ilan olunur.”369

Borcunu ödeyemeyen çiftlikler icra ile 
satılıyor
Bölgedeki çiftlik sahipleri, ticari hayatla-

rını sürdürebilmek için zaman zaman Ziraat 
Bankası’ndan kredi kullanıyor; ancak yaşadık-
ları ekonomik zorluklar sebebiyle borçlarını 
vaktinde ödeyemiyorlardı. Bunlardan biri de 
Avas köyündeki Kuruçeşme Çiftilği’nin sahi-
bi Mustafa Asım oğlu Hamid Nuri idi. Çiftlik 
Bağcılar’ın iki köyü ile sınırdı, hatta bir kısmı 
bugünkü Bağcılar’ın sınırları içinde kalıyordu. 
Hamid Nuri, 1939 yılında Ziraat Bankası’ndan 
aldığı krediyi ödeyemediğinden ipotekli 
çiftliği banka tarafından satışa çıkarılıyordu. 
229.750 metrekare gibi devasa bir büyük-
lüğe sahip olan Kuruçeşme Çiftliği doğuda 

Angeliko Tarlası, batıda Çıfıtburgaz Çiftliği, 
kuzeyde Ruhi Bağı, güneyde ise Kuruçeşme 
Caddesi ve Kalfa Köyü yolu ile sınırlıydı.

harman yangınları
1950’li yıllara ait gazetelerde, 

Mahmutbey’le ilgili küçük ama ilginç bir 
haber yer alıyordu. Buna göre, o tarihte 
Bakırköy’e bağlı olan köylerde “iki harman 
yangını çıkarak külliyetli miktarda hububat ve 
saman” yanmıştı. Bu yangınlardan biri Mah-
mutbey nahiyesinde, diğeri ise Büyük Hal-
kalı Köyü’nde yaşanmıştı. Mahmutbey’deki 
yangın, harman makinesinden çıkan kıvılcım 
yüzünden meydana gelmiş olup, aynı har-
manı kullanan 10 köylünün hepsinin ürünü 
tamamıyla yanmıştı. Köylüler yangında 22 
ton hububat ile 50 ton samanlarının zayi ol-
duğunu belirtmişlerdir.370

Tabii, harman yangınları sadece makine-
den çıkan kıvılcım yüzünden olmayıp, har-
man vakti olan Eylül’ün ilk günlerinin yılın 
en sıcak günleri olmasından da kaynaklanı-
yordu. Nitekim meteorolojik veriler geçmişe 
doğru incelendiğinde, geçtiğimiz yüzyılda 
İstanbul’daki en sıcak Eylül ayının, 1950 yı-
lında kaydedildiği görülür. Sözgelimi, 3 Eylül 
1950 tarihi, kayıtlara en sıcak Eylül günü ola-
rak sıcaklık 36.6 dereceyi bulmuştu.371 

Bu arada bölgede ekilen tarım mah-
sullerinin öğütülüp un haline getirildiği bir 
değirmen de bulunuyordu. Mahmutbey na-
hiyesindeki bu değirmen, İstanbul Vakıflar 
Direktörlüğü’ne ait bulunuyordu. Vakıflar, bir 
vakfa ait olan bu değirmeni, 1944 yılında, 
senelik 300 lira bedelle kiraya çıkarmıştı.372

Kirazlı’da damızlık hayvanlar 
yetişiyordu
Kirazlı Köyü’nde çiftlik hayatının aktif bir 

şekilde devam ettiğini 1969 yılına ait bir ilan-
dan öğrenmekteyiz. Bu ilanda yer alan bil-
gilere göre, Kirazlı Köyü’nde hayvancılıkla 
meşgul olan Şevket Güven, damızlık Holş-
tayn ineklerle safkan düve ve atlar yetiştiriyor 
ve bunları da gazetelere verdiği açık artırma 
ilanlarıyla satıyordu. Güven, Kirazlı Köyü’nde 
aşıları yapılmış 51 adet safkan Holştayn inek-
le 20 adet safkan düve yetiştirmişti.373 Bu bil-
giler ışığında, Kirazlı’da yetiştirilen büyükbaş 
hayvanlara İstanbul ve köylerden büyük ta-
lep olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kirazlı Köyü’nden 
Şevket Güven’in satılık 

inekleri ile ilgili ilan.

Mahmutbey’de 
1953’te çıkan yangında 

22 ton hububat ile 50 ton 
saman yanmıştı.

Bakırköy bölgesindeki 
çiftlik arazilerini gösterir 

ilan.
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MahMutBey’de zordur MuhtarlıK seÇiMi
Tek parti döneminde CHP, İstanbul’da 

her kaza ve nahiyede örgütlenmiş ve bunun-
la ilgili gelişmeler, gazeteler tarafından ha-
ber değeri görülerek yayınlanmıştı. 1930’da 
CHP, kongre çalışmaları kapsamında kaza 
ve nahiyelerde seçimler yaparak, o zamanki 
tabirle heyet-i idare azalıkları, yani yönetim 
kurulu üyelikleri ile mutemetliklerde deği-
şikliğe gitmişti. Bu kapsamda, Mahmutbey 
nahiyesi mutemetliğine de, Vilayet Meclisi 
(İl Genel Meclisi) üyelerinden Vehbi Bey se-
çilmişti.374

‘ayapa ve Çift Burgazlılar’ gezici 
sandıkta oy kullanıyor
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Osmanlı 

döneminde olduğu gibi, önce müntehib-i 
sâniyi, yani esas oyu kullanacak kişileri (ikinci 
seçmeni) seçmek için sandık başına gidilirdi. 
Günümüzde ABD’de uygulanan bu yöntem 
sebebiyle seçimler günlerce sürüyordu; söz-
gelimi İstanbul’un her ilçe ya da nahiyesinde 
farklı gün ve saatlerde yapılıyordu. 1931’de 
yapılacak genel seçimler için de önce Nisan 
ayında müntehib-i sâni seçimine gidildi. Bu 
amaçla “İntihab-ı Meb’usan Hey’et-i Tefti-
şiye Riyasetinden”, yani Milletvekili Seçim-
leri Teftiş Heyeti Başkanlığınca İstanbul’da 
seçimlerin ne zaman başlayıp ne zaman 
biteceğini bildiren bir ilan yayınlandı. Buna 
göre “ikinci seçmen” seçimleri 8 Nisan 1931 
Çarşamba günü saat 07.00’da başlayıp 10 
Nisan 1931 Cuma günü akşam 18.30’da bi-
tecekti. Bu iki tarih arasında kalan günlerde 
hangi saatler arasında oy kullanılacağı ise 
Teftiş Heyeti tarafından belirlenerek, “San-
dık mevkileriyle hangi mahalle müntehip-
lerinin (seçmenlerinin) hangi sandığa rey 
atacakları aşağıdaki cetvelde gösterilmiş-
tir”375 deniliyordu. Ancak, o tarihte Bakırköy 
kazasına bağlı olan Ayapa, Çift Burgaz ve 
Mahmutbey’in sabit bir sandık mahalli yok-
tu. Bakırköy’den gönderilen sandık bu köy-
lere de uğrayacak ve bir süre kalarak, listede 
ismi bulunan köylülerin oy kullanması sağ-
lanacaktı. Resmi tabirle, “sandık dolaşacak” 
idi. Sandığı taşıyan zabıta görevlileriyle diğer 
memurların “dolaşacakları” başka köyler de 
bulunuyordu. Bölgede dolaştırılacak sandık, 
Bağcılar’ın bu üç köyü dışında “Safra, Kali-
tarya, Halkalı, Çekmece, Ambarlı, Amindos, 

Firuz, Nifos, Yeni Bosna, Vidos, Litros, Avas, 
Şamlar, İki Telli ve Ayayorgi”ye de götürü-
lecekti. Kısacası 1931 Milletvekili seçimlerin-
de, Ayapa, Çift Burgaz ve Mahmutbey’e gi-
decek sandığı, zorlu bir yolculuk bekliyordu. 

“Köylüler sandığı büyük tezahüratla 
karşıladılar”
Seyyar sandıkla oy kullanma sistemi, 

1934 seçimlerinde de devam etti. Bu tarih-
te yapılan seçimlerde, Mahmutbey nahiyesi 
ile bağlı köylerde oy verme işlemi 3-7 Ekim 
tarihleri arasında 5 gün sürecekti. Mahmut-
bey ve köylerinde oy kullanma hakkı olan-
lar, oylarını bu tarihlerde köylerine gelecek 
sandığa atabileceklerdi.376 Gazeteler, 1934 
seçimlerinin bayram havasında geçtiğini 
ve halkın büyük coşku içinde oy kullandı-
ğını belirtirken, bundan payını alan Ermeni 
Patriği’nin de Kumkapı’ya gelerek oyunu 
kullandığını yazıyorlardı. Bu arada belki de 
en trajikomik yorum, Mahmutbey için yapıl-
mıştı: “Bakırköy’de dün bir intihap (seçim) 
sandığı kaymakamlık binasında bulunmakla 
beraber, diğer bir sandık da Mahmutbey na-
hiye ve köylerini dolaşmıştır. Köylüler, ayak-
larına kadar gelen bu sandığı büyük tezahü-
ratla karşılamışlardır.”377

Yedinci Büyük Millet Meclisi seçimlerinde 
oy kullanacak ikinci seçmenlerin seçimi için 
15 Şubat 1943’te başlayıp 20 Şubat 1943’te 
sona erecek seçim başlamıştı. Buna göre 
Mahmutbey nahiyesi ile nahiyeye bağlı köy-
lerde de seçimin son günü 20 Şubat Cumar-
tesi günü sandıklar gelecek ve köylüler oy 
kullanabilecekti. İstanbul İntihap Mebusan 
Teftiş Heyeti tarafından verilen ilanda belir-
tildiğine göre Mahmutbey nahiyesi ile Kiraz-
lı köylerinde yaşayanlar oylarını köy odaları 
önündeki sandıklarda kullanılabilecekti.378 
Sandık getirilecek köyler arasında ise Çıfıt-
burgaz köyü yer almıyordu.

1934 seçimlerinde 
Mahmutbey nahiye 
ve köylerine 3-7 Ekim 
tarihleri arasında 
gelecek ve ahali oylarını 
kullanacaktı.

1931 Milletvekili 
seçimlerinde Bakırköy 
kazası sandık yerleri ve 
sandıkların dolaşacağı 
köylerin listesi.



218

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

CuMhuriyet’in irşat heyetleri

Yeni ideolojinin yerleşmesi konusunda 
özellikle şehirlerde yeni kurulan kadın örgüt-
leri gayretkeş bir çalışma içerisine girmişler-
di. Cumhuriyetin ilk dönem öncü kadın der-
neklerinden Kadın Birliği de yeni ideolojiyi 
benimsetmek, cumhuriyetçilik ve halkçılığın 
anlamıyla kadının yeni toplumdaki vazifesini 
anlatmak için köyler üzerine yoğunlaşır. Ve 
bu bağlamda, köylere giderek ateşli konuş-
malarla halkı bilinçlendirecek “irşat heyetle-
ri” oluşturmaya başladı. Bu amaçla da özel 
bir oturum düzenleyerek, ilk etapta A, B, C, 
Ç isimlerini verdiği irşatçı kadın gruplarını 
kurdu. Bağcılar’ı oluşturan Ayapa ile Mah-
mutbey de irşat faaliyeti yapılacak köyler 

arasına konulmuştu. Ç Grubunda yer alan 
Ayapa ve Mahmutbey’e Aliye Halit Fahri, 
Saime Faik ve bir doktor hanımdan oluşan 
heyet gidecekti. Bu grupta ayrıca Kağıtha-
ne, Mecidiye, Alibey, Küçükköy, Pirgos ve 
Safra köyleri de bulunuyordu. 

Kadın Birliği’nin gazetelere verdiği bil-
giye göre “İrşat heyetleri köyleri tenvir (ay-
dınlatmak) için muhtelif mevzular hakkında 
irşadâtta (yol göstermelerde) bulunacaklar-
dır. Bu mevzularda Türklüğün tarih ve ben-
liği, cumhuriyetin ve halkçılığın manası, aile 
ve cemiyette kadının vazifesi ve sıhhî irşadât 
bulunmaktadır.”379 

23 Temmuz 1931 
tarihli Vakit gazetesinde 
kadın irşat heyetlerinden 

bahsediliyor. Aliye Halit 
Fahri ve Saime hanımların 

Ayapa ve Mahmutbey’e 
gelecekleri yazıyordu.
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Mahmutbey’de siyaset hep canlı 
olmuştur
Türkiye’nin tek partili siyasi hayattan çok 

partili hayata geçişi, çok ciddi politik müca-
delelere yol açmıştı. Özellikle Türkiye’nin ku-
rucu partisi olan CHP, özgürlük ve bolluğun 
partisi olarak anılan DP temsilcileri arasında-
ki bu çekişme, köylerde kendini daha yakın-
dan gösteriyordu. Muhtarlık seçimleri nere-
deyse parti genel merkezlerini ilgilendiren 
bir havaya bürünüp, alt seviyedeki temsilci-
lerin konuşmaları dahi gazetelere haber olu-
yordu. Elbette rakip gazetelerin sütunlarını 
bu tür konuşmaların daha çok olumsuz taraf-
ları süslüyordu. Bunlardan biri de Demokrat 
Parti’nin Bakırköy İdare Heyeti Reisi Av. Cev-
det Özgür’ün Mahmutbey nahiyesini ziya-
retinde yaşanmıştı. Gazetelere yansıdığına 
göre Özgür, Mahmutbey’de köylülere hitap 
ederken, bir zamanların Milli Şefi İsmet İnö-
nü hakkında güya “Milli Münafık ve Milli Jur-
nalci” demişti. Bunun üzerine bir açıklama 
yapan Cevdet Özgür, Mahmutbey’de böy-
le cümleler kullanmadığını şu şekilde ifade 
ediyordu: “Mahmutbey nahiyesinde geçen 
Pazar günü yapılan siyasi toplantıda, İsmet 
İnönü hakkında Milli Münafık ve Milli Jur-
nalci diye bazı sözler sarfettiğim yazılmıştır. 
Filhakika, bu toplantıda konuştum. Fakat bu 
konuşmamda İnönü’nün isminden ve şahsi-
yetinden bahsetmediğim gibi, gazetenizde 
yazılı sözleri de asla sarfetmiş değilim.”380

dp-Chp’nin kıyasıya rekabeti
Muhtar seçimleri de aynı şekilde çok tartış-

malı geçiyordu. 1956 yılında Mahmutbey’de 
yapılan muhtar seçimlerine, seçimi kaybe-
den CHP, bazı yolsuzluk ve baskılar yapıldığı 
iddiasıyla itiraz etti. Ve “hazırlanan dilekçe 
ve sübut delilleri” dönemin CHP İlçe Başka-
nı tarafından adli mercilere iletildi.381

Mahmutbey muhtarlık seçimlerindeki kı-
yasıya rekabet, 1959 seçimlerine de sirayet 
etti. Bu yüzden de gazeteler muhtarlık seçi-
mini yakından takip ediyordu. O dönemde 
muhtarlar seçimlere siyasi parti adayı olarak 
giriyorlardı. Mahmutbey’de de muhtar se-
çimlerinde DP’li, CHP’li ve bağımsız adaylar 
yarışıyordu. CHP, bir önceki seçimde kay-
bettiği Mahmutbey’de bu kez kazanabil-
mek için işi sıkı tutarak seçimlere nezaret et-
mek üzere Erzincan Milletvekili Nusret Safa 

Coşkun’u görevlendirmişti.382

19 Nisan 1959’da Mahmutbey muhtarlık 
seçiminde CHP adayı kazanmıştı. Konuyu 
“Mahmutbey Muhtar Seçimini, CHP kazan-
dı” başlığıyla haber yapan Milliyet gazetesi, 
CHP’nin adayının 266, DP adayının ise 251 
oy aldığını yazıyordu. Muhtarlık seçiminin ol-
dukça tartışmalı geçtiğinin, normal zamanın-
dan 3.5 saat geç başladığının ve bunun da 
sebebinin kütüklerin asılmaması olduğunun 
kaydedildiği haberde, “Saatin 10’a geldiğini 
gören CHP’liler, duruma İlçe Seçim Kurulu 
nezdinde itiraz etmişlerdir. Köy muhtarı, kü-
tükleri farelerin yediğini bildirmişse de, bila-
hare kütükler asılmış ve seçime başlanabil-
miştir. Bu sırada kütüklerden 6 sayfanın eksik 
olduğu iddia edilmiş, ancak bundan da bir 
netice çıkmamıştır”383 deniyordu.

Seçim sonrasında da bir kaşık suda fırtı-
na koparılmaya devam ediliyor; seçimlerin 
üzerinden 6 gün geçmesine rağmen, Bakır-
köy Kaymakamı, CHP’den Mahmutbey Köyü 
Muhtarı seçilen Halil Öziş’e mührü teslim et-
miyordu. CHP İl Başkanlığı da seçim sonuç-
larını onaylayan İlçe Seçim Kurulu’nun, yeni 
seçilen muhtarın mazbatasını tasdik ettiğini 
hatırlatarak, kaymakamın uygulamasını pro-
testo ediyordu.384 Mahmutbey Köyü seçimle-
ri bilahare DP’nin itirazı ile iptal edilip, 1959 
Haziran’ının ikinci haftasında yenilenmesine 
karar verilmişti. Gazeteler bu durumu, “CHP 
adayının kazandığı Bakırköy ilçesine bağlı 
Mahmutbey köyündeki seçim gelecek hafta 
tekrarlanacaktır. Buradaki seçim, DP’lilerin iti-
razı üzerine bozulmuştu. Bu seçimlere CKMP 
de katılacaktır”385 şeklinde veriyordu.

Netameli ve tartışmalı Mahmutbey muh-
tarlık seçimleri, nihayet yapılmıştı. Ancak bu 
kez alınan sonuç da yeni itirazlara kapı arala-
yacaktı. Çünkü CHP’nin adayı 275 oy alırken, 
DP’nin muhtar adayı 276 oy toplamıştı. Siyasi 
partilerden öte halk arasında da kıyasıya bir 
rekabete yol açan seçimlere Mahmutbeylile-
rin sadece oy kullanma hakkına sahip kadın 
ve erkekleri katılmamış, uğur getireceklerine 
inandıklarından çocukları da sandık başına 
götürmüşlerdi. Bu arada günümüz Bağcı-
lar sınırları içinde kalan Kirazlı Köyü’nde de 
1959 Temmuz’unda seçimler yapılmış ve 
CHP’nin adayı 36’ya karşı 44 oyla kazanmıştı. 
Bu arada 1 oy farkla kaybeden CHP de seçim 
sonuçlarına itiraza hazırlanıyordu.386

1959 yılı seçimlerinde oy 
kullanan Mahmutbeyliler

DP’li Cevdet Özgür, 
Mahmutbey Köyü’nde 
yaptığı seçim 
konuşmasında İsmet 
İnönü’yü “Milli Münafık” 
olarak niteleyince ortalık 
birbirine girmişti.
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CuMhuriyet döneMinde BağCılar’da eğitiM

Bağcılar’da eğitim, 5 öğrenciyle başladı
Cumhuriyet döneminde Bağcılar sınırları 

içindeki ilkokul, mübadeleden 4 yıl sonrası-
na denk gelen 1928’de eğitime başladı. Bu 
ilk yılda okulun 4’ü erkek, 1’i kız olmak üzere 
5 öğrencisi vardı. İkinci yılı olan 1929-30 öğ-
renim yılında ilkokulda 31’i erkek, 37’si kız 58 
öğrenci eğitim gördü. Hilal Tuğsal’a göre, o 
yıllarda “Mahmutbey’in ekonomik şartlarının 
tarıma dayalı olduğu ve çocuğun işgücüne 
duyulan ihtiyaç dikkate alındığında, okulun 
açıldığı ikinci yılda öğrenci sayısının yüzde 
100’den daha yüksek bir oranda artış gös-
termesi dikkat çekicidir.” Belki de bu sebep-
ten olsa gerek, İlkokul eğitimi 1924-33 yılları 
arasında 3 yılda tamamlanıyordu. 1933-34 
öğrenim yılına gelindiğinde eğitim süresi 5 
yıla çıkarılmıştı.388

Bağcılar’ı oluşturan köyler, henüz küçük 
yerleşim birimleriydi. Dolayısıyla hepsinde 
ilkokul bulunmuyordu. Cumhuriyet döne-
minde eğitim konusundaki ilk bulgu, 1932 
yılına ait olup Mahmutbey’e bir ilkokul yapıl-
masıyla ilgiliydi. Burada ilginç olan nokta, bu 
okulu İstanbul Belediyesi’nin yaptırmasıydı. 
Belediye bütçesinin eğitim için kullanılma-
sının sebebi o dönem belediye ve vilayetin 
aynı kişi tarafından yani İstanbul valisi tara-
fından yönetilmesi ve vilayet bütçesinin ye-
tersizliği olabilir. Osmanlı’nın son dönemin-
de Büyükçekmece’ye kadar olan geniş bir 
alanın Şehremaneti’ne, yani belediyeye ait 

olması da bu hizmetin belediye tarafından 
görülmesini sağlamış olabilir. 

İstanbul Maarif Müdürlüğü’nün hazırlayıp 
İstanbul Valiliği’ne sunduğu 1944 tarihli bir 
raporda, İstanbul’da okulu bulunmayan beş 
köyden birinin Kirazlı köyü olduğu vurgula-
narak, bunun sebebi şu şekilde açıklanıyor-
du: “Okulu bulunmayan beş köyün bu hal-
de bırakılması bilhassa nüfus azlığından ve 
okula gidebilecek çocukların sayısı bir okul 
açmağa müsait olmayacak kadar düşük ol-
masından ileri gelmiştir. Nitekim Bakırköy 
Kazası’nın Kirazlı Köyü’nün halkı -kaymakam-
lıktan alınan malumata göre- 120 kişiden 
ibarettir. Bu köyün ancak 15 çocuğu ilk öğre-
tim çağındadır. Bu çocuklar da Kirazlı’ya pek 
yakın olan Mahmutbey ve Kocasinan köy-
lerindeki okullara gitmektedir.”389 Yine Ak-
şam gazetesinin bildirdiğine göre Bağcılar 
köyünde de ilk illkokul 13 Haziran 1945 tari-
hinde törenle açıldı. Açılışı Belediye Başkan 
Yardımcıs Rıfat Yenal yaptı. Rıfat Yenal, bir 
gün önce de, yapımı tamamlanan Silivri ve 
Avcılar köy ilkokullarının açılışını yapmıştı.390

önce yollar tamir edildi
1930 Şubat’ında Vali Vekili Fazlı Bey baş-

kanlığında toplanan İstanbul Vilayet Mecli-
sine, İstanbul’un merkezî yerleşim yerleriyle 
köylerinde gerçekleştirilen okul inşa ve tamir 
çalışmalarıyla ilgili bilgi sunulur. Valilik yetkili-
lerinin meclis üyelerine verdiği bilgiye göre, 

1930 Şubat’ında 
toplanan İstanbul Vilayet 

Meclisi görüşmeleri 
esnasında 1929 yılında 

yapılan işler arasında 
Ayapa-Nifos yolunun 

yenilenmesi konusunu da 
görüşmüştü.

Bağcılar’daki ilk 
ilkokul 13 Haziran 1945 

tarihinde açılmış ve 
haberi gazetelere böyle 

yansımıştı.



221

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

1928-29 ders yılı itibariyle İstanbul’da 344 
resmî ilkokul bulunmakta olup, bu mektep-
lerde 21.351’i erkek, 19.194’ü kız olmak üze-
re 40.545 öğrenci okuyordu. 1929-30 ders 
yılının başında ise üçü şehirde, beşi de köy-
lerde olmak üzere 8 yeni mekteple 26 derslik 
eğitim ve öğretimin hizmetine sunulmuştu. 
Böylece okul sayısı 352’ye, öğrenci sayısı 
da 42.383’e yükselmişti. Ayrıca 27 okul da 
‘mükemmelen’ tamir ettirilmişti.391 Vali Vekili, 
eğitimle ilgili bu bilgilerden sonra 1929 yı-
lında köy yollarının tamiri için yapılan çalış-
malara değinmişti. Yolları tamir edilen köyler 
arasında Ayapa, yani Kirazlı da vardı. Valilik, 
ana yollardan biri olan Ayapa-Nifos, yani Ki-
razlı-Kocasinan arasındaki yolu 1929 yılının 
ilk sekiz ayında tamir ettirmişti. Bu durum bir 
gazete tarafından “1929 senesinin 8 ayı için-
de geçen seneden devredilip evvelce kabul-i 
kat’ileri (kesin kabulleri) yapılan Ayapa-Nifos 
temdidi (yolunun uzatılması)… muameleleri 
olmuştur”392 şeklinde aktarılıyordu.

Mahmutbey’e ilk mektebi belediye 
yaptırdı
İstanbul Belediyesi, İstanbul’un merke-

zi dışında Firuzköy ve nahiyelerinde inşa 
ettireceği mektepler için 1932 yılının yaz 
mevsiminde ihaleye çıkarak gerekli hazır-
lıklara başladı. Kapalı zarf usûlü eksiltme-
li ihaleye sokulan okulların yapımı için tüm 
müteahhitlere çağrı yapılırken, keşif evrakı-
nı görmek isteyenlerin belediyenin Levazım 
Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri istendi. 
İhaleye girmek isteyenlerin 18 Ağustos 1932 
tarihine kadar İl Daimi Encümeni’ne verme-
lerini393 isteyen belediye yetkilileri, mektep-
lerin yeni ders yılına kadar bitirilmesini he-
defliyordu. Bu arada 1939 yılında Çıfıtburgaz 
ve civardaki köylerde İl Maarif Müdürlüğüne 
başvurarak köylerinde bir okul yapmak arzu-
larını izhar etmişlerdi. Vakit’in “Köylü okumak 
istiyor” başlıklı ve “Yirmiye yakın köy, köylü 
sayesinde mektebe kavuştu” spotlu haberi 
şöyle devam ediyordu: “Maarif Müdürlüğü 
arzuları memnuniyetle karşılamıştır. Köyün 
yeni okulu önümüzdeki tatil mevsiminde 
inşa edilecektir. Bundan başka şehrin muhte-
lif semtlerinde ve köylerde yapılacak okulla-
rın yerlerini tespit için ayrılan heyet dünden 
itibaren tetkiklerine başlamışlardır. Heyet 
okul yapılacak yerleri gezdikten sonra bir ra-
por verceklerdir. Bina inşaatı rapora göre ya-

pılacaktır.”394 İstanbul Belediyesi’nin okulun 
yanı sıra nahiye merkezi olan Mahmutbey’e 
bir de dispanser yaptırdığı anlaşılıyor. 1940 
tarihinde belediye tarafından yayınlanan bir 
ilanda, “Bakırköy kazasına bağlı Mahmutbey 
Dispanserinin tamiri” için 559 lira keşif bede-
li ile 10 Nisan 1940 tarihinde ihale yapılacağı 
bildiriliyordu.395

eskişehir’den gelen öğretmen
Eskiden, tayinleri yapılan öğretmenle-

rin listeleri gazetelerde yayınlanırdı. Özel-
likle memleketin muhtelif şehirlerinden 
İstanbul’a atanan öğretmenler, bu listede 
eksiksiz olarak yer alırdı. 1952 yılında ya-
yınlanan listeye göre Eskişehir Merkez Ne-
catibey Okulu’nda öğretmenlik yapan Fir-
devs Samurkaş, İstanbul’un Bağcılar Köyü 
Okulu’na tayin edilmişti.396

Köylüler: 1958’de Mahmutbey’e 
ilkokul yaptırıldı
Köylülerin verdiği bilgilere göre, devlete 

ait binanın bulunmaması sebebiyle, ilkokul 
eğitimi 30 yıl boyunca halka ait binalarda 
sürdürülmüştür. Mahmutbey İlkokulu 1958 
yılında 3 derslikli olarak yaptırılmış, zamanla 
yetersiz kalması üzerine 1967 yılında 2 derslik 
daha ilave edilmişti. Hilal Tuğsal’ın verdiği bil-
giye göre “belli bir süre sonra yeni dersliklere 
duyulan ihtiyaçla, okul bahçesinin hemen ya-
nında, iki derslik şeklinde düzenlenebilecek 
olan, şahsa ait bir bina daha kiralanarak, ar-
tan öğrenci sayısına cevap verilmeye çalışıl-
mıştır.”397 1980’den sonra, okul bahçesine 2 
derslikli bir bina daha ilave edilmiştir. 

Çıfıtburgaz ve civardaki 
köy ahalisi 1939 yılında İl 
Maarif Müdürlüğü’ne okul 
taleplerini iletmişlerdir.
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“Kirazlılı öğrencilerin ders araç ve 
kitabına ihtiyacı var”
Kirazlı Köyü’nün artık bir ilkokulu olup, 

çocuklar uzun yollar teperek Kocasinan ya 
da Mahmutbey’e gitmek zorunda kalmıyor-
du. Ne var ki, köyde bulunan ilkokuldaki tek 
şey öğrenciydi. Anlayacağınız öğrencilerin 
ne ders görebilecekleri bir bina, ne otu-
racakları sıra ve tahta, ne de dersleri takip 
edebilecekleri kitap ve defterleri vardı. Tüm 
bu imkansızlıklar, Kirazlı’ya yaptırılan derme 
çatma ilkokulun eğitime açıldığı 1964 sene-
sinde yaşanmaktaydı. Eğitim savaşını daha 
başlangıçta kaybetmiş bir Kirazlı vardı. Köy 
halkı fakir olup bu ihtiyaçları karşılayabile-
cek güçleri yoktu. Yeni atanan Kirazlı Köyü 
İlkokul Müdürü Güven Büyükbaykal, çareyi, 
hayırseverlere açık bir mektup yazmakta bul-
du. Büyükbaykal’ın yazdığı mektup şöyleydi:

“İstanbul’un çok yakınındaki Kirazlı Köyü 
İlkokulu, her çeşit ders aracından yoksun 
olarak bu yıl öğretime başlamak zorunda ka-
lacaktır. Çoğunluğu bu şirin okulumuza yar-
dım edemeyecek durumda olan köy halkının 
yanısıra, sayın kültürsever vatandaşlardan 
ilgi beklemekteyiz. Öğrencilerimin daha iyi 
yetişmesi için ders aracı ve kitap yardımında 
bulunacaklara, öğrencilerim adına şimdiden 
teşekkür ederim. Durumun gazeteniz (Cum-
huriyet) vasıtasıyla kültürseverlere duyurul-
masını saygılarımla rica ederim.

Bakırköy Kirazlı Köyü İlkokul Müdürü Gü-
ven Büyükbaykal”398

ortaokul 1973’te açıldı
Bağcılar’daki ilk ortaokul Mahmutbey ve 

Bağcılar köyünde açıldı. Mahmutbey’de-
ki okul, 1973 Şubat’ında eğitime başladı. 
Bugün sit alanı içinde kalan köyün merke-
zinin hemen dışında açılan ortaokulun 13 
öğrencisi bulunuyordu. Bu tarihten öncesin-
de ortaokul öğrencileri Bakırköy’e gitmek 
zorundaydı. Bu ortaokuldan hemen sonra 
Mahmutbey sınırları içinde Peyami Safa İl-
kokulu açıldı. Daha sonra da sırasıyla -Mah-
mutbey köyü sit alanı dışında- “Atatürk İlko-
kulu (Yeldeğirmeninin karşısında), Malazgirt 
İlkokulu (Demirkapı) ve Göztepe İlkokulu 
(Göztepe) okulları” açıldı.399 

Bağcılar Köyü’nde de ilk ortaokul 1973 
yılında Bağcılar Ortaokulu adıyla açıldı. Bu 
okul için, en az ortaokul mezunu, askerlik 
görevini yerine getirmiş bir memur aranıyor 
ve göreve talip olanların okul müdürlüğüne 
müracaatı isteniyordu.400

Bağcılar’da okuyanlar nereye kayıt 
yaptırabilir?
1978-79 ders yılında Milli Eğitim Bakan-

lığı yeni bir uygulamaya geçerek, hangi il-
kokul mezunlarının hangi ortaokula, hangi 
ortaokul mezunlarının da hangi liseye kayıt 
yaptırabileceklerini gösteren listeler yayınla-
dı. Buna göre Bağcılar Ortaokulu “Bağcılar 
İlkokulu (90 karma), Bağcılar 3 İlkokulu (90 
karma), Adnan Ötügen İlkokulu (100 karma) 
ve Yıldıztepe İlkokulu (200 karma) olmak üze-
re toplam 480 öğrenci kaydedebilecekti.”

Güneşli Ortaokulu’na ise Güneşli İlkoku-
lu (20 karma), Kirazlı Demirkapı İlkokulu (40 
karma) Kirazlı Gaziosmanpaşa İlkokulu (25 
karma), Kirazlı Yeni Mahalle İlkokulu (25 kar-
ma) ile civar okullardan (15 karma) 125 öğ-
renci kayıt yaptırabiliyordu.

Mahmutbey Ortaokulu’na ise Mahmutbey 
İlkokulu (50 karma), Kirazlı İlkokulu (20 karma) 
ve civardan (30 karma) toplam 100 öğrenci 
alınabilecekti. Bu arada Bağcılar Ortaokulu 
mezunlarından 150 karma talebe İzzet Ün-
ver, Mahmutbey Ortaokulu’ndan mezun olan 
(20 karma) öğrenci de Kocasinan Lisesi’nin 2. 
Devresine devam edebileceklerdi.401

Kirazlı Köyü 
İlkokulu Müdürü Güven 
Büyükbaykal’ın yardım 

mektubu.

Mahmutbey 
İlkokulu’nun 120 kişilik 

sınfılarında okuyan 
öğrencileri.
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rekor Mahmutbey’de: 
Bir sınıfta 120 öğrenci
İstanbul’un çevresini kuşatan ve göçle 

birlikte nüfusu şişen yeni yerleşim merkez-
lerinin en büyük sorunu, altyapı hizmetle-
rinden de önce, çocukların eğitim göreceği 
okulların yetersizliği idi. Mevcut okulların ise 
derslik sayısı yetersizdi. En fazla 40 öğrenci 
olması gereken sınıflarda 70-80 öğrenci bu-
lunuyordu. Ancak sınıf mevcudu konusun-
daki rekor Mahmutbey Köyü’ne aitti. Öyle 
ki, ilkokul sınıflarındaki öğrenci sayısı 120’ye 
ulaşıyordu. 1990 yılına girildiğinde manzara 
işte buydu. İkişer kişinin oturması gereken 
sıralarda üçer, dörder çocuk oturuyordu. Yazı 
yazarken dirsekleri birbirine değen çocukla-
rın seslerini öğretmenlerine duyurabilmesi 
de mümkün olmuyordu. Zaten dersin nere-
deyse tamamı, öğretmenlerin ‘susun, gürül-
tü yapmayın!’ ihtarıyla geçiyordu. Kalaba-
lık sınıfların tek avantajı, kış aylarında soba 
yakmak zorunda kalınmamasıydı; çünkü 120 
öğrencinin vücut sıcaklıklarıyla nefeslerinin 
ısıttığı sınıfta pencere açmak zorunda dahi 
kalınıyordu.

Mahmutbey İlkokulu’nun 120 kişilik birin-
ci sınıfında okuyan öğrenciler, o yıl gazete-
lere haber olmuşlardı. Gazetecilere sınıfların 
kalabalığından yakınan çocuklar, çığlıklarının 
öğretmenlerini deli ettiğinin farkında olmak-
sızın, “Sınıfta çok gürültü oluyor, bir türlü 
rahat hareket edemiyoruz. Öğretmen çok 
kızıyor, bazen bizi dövüyor”402 diye konuşu-
yorlardı.

dükkân derslikler…
Bağcılar sınırları içindeki okullar, sade-

ce sınıflarının kalabalıklığıyla değil, fiziksel 
şartlarının yetersizliğiyle de gündeme geli-
yordu. Öğrencinin çok, okul binalarının ise 
yetersiz olduğu bölgede Milli Eğitim, ek 
derslik alanları bulma yoluna gitmişti. An-
cak öğrencilerin “ek derslik” adı altında eği-
tim gördükleri mekanlar, apartman girişleri, 
pasaj içlerindeki, kahvehane yanlarındaki, 
alışveriş merkezlerindeki dükkânlardan baş-
ka bir şey değildi. Bu tür okullardan bir ta-
nesi de Yüzyıl Mahallesi’nde bulunuyordu. 
Mahmutbey Köyü sınırları içinde oluşan bu 
mahallenin ilkokulunda sınıf mevcutlarının 
140-150’ye ulaşması üzerine iki apartmanın 
dükkanları kiralanarak derslik haline getiril-
mişti. Ne var ki, bu dükkanlar asgari sağlık 
şartları açısından yetersiz olup, öğrenciler 
tuvalet ihtiyaçlarını, yakındaki bir tarlanın or-
tasına kondurulmuş derme çatma kulübeler-
de giderebiliyorlardı.403

Mahmutbey’e kütüphane
Bakırköy Belediye Başkanlığı, 1989’da 

Mahmutbey Köyü Halk Kütüphanesi adında 
bir kütüphane yaptırarak, Kültür ve Turizm 
Bakanlığına devretti. Kütüphanenin resmî 
açılışı 9 Mart günü düzenlenen bir törenle 
yapıldı.404

Bağcılar ve Sultanbeyli 
gibi okulların yetersiz 
geldiği ilçelerde ek 
derslikler dükkandan 
bozma yerlerde açılıyordu.    

Mahmutbey Köyü Halk 
Kütüphanesi 9 Mart 1989 
tarihinde açılmıştı.
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BağCılar’ın idarÎ Ve BeledÎ GelişiMi

Köyler fetihten sonra kurulmuş 
olmalıdır
Bugünkü Bağcılar ilçesini oluşturan Çıfıt-

burgaz (Bağcılar), Ayapa (Kirazlı), Papasköy 
(Güneşli) ve Kalfaköy (Mahmutbey) köyleri-
nin bağlı olduğu Bakırköy, fetihten bir asır 
önce Türkler tarafından ele geçirilmiş bü-
yük bir köydü. Türkler, Rumlar ve Ermeni-
lere temlik edilen bu ‘uzun’ sahil köyünde, 
Türklerin yoğun bir şekilde yerleşmeleri XVII. 
asrın ortalarından başlamaktadır. Hakkı Raif 
Ayyıldız’ın verdiği bilgilere göre Bakırköy’le 

köylerinin yıldızı Sultan II. Abdülhamid dev-
riyle parladı. Bölgeye akın eden Türkler, gü-
zel yazlık köşkler yaptırmalarının yanısıra, nü-
fus bakımından da çoğunluk haline geldiler. 
Ayyıldız’ın bizi doğrudan ilgilendiren önemli 
bir tespiti vardır. Buna göre, Bakırköy sınır-
ları içindeki köylerin pek çoğu fetih sonra-
sındaki süreçte Türkler tarafından kurulmuş-
tur.405 Nitekim yukarıda saydığımız köylerle 
ilgili belgelerin büyük çoğunluğunun XVI ve 
XVII. yüzyıllara ait olması da, ağırlıkla Rum-
ların yaşamasına rağmen, bu köylerin fetih 

1931 yılında İstanbul 
Belediyesi tarafından 
hazırlatılan belediye 
şubeleri haritasında 

Bağcılar’ı oluşturan köyler

[Bu	bölüm,	
İstanbul	Ticaret	

Üniversitesi	İktisat	
Bölümü’nden	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Şefik	

Memiş	tarafından	
kaleme	alınmıştır.]
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sonrasında Türkler tarafından kurularak, Rum 
ahalinin yanı sıra yeniçerilerin de yerleştiril-
diğini göstermektedir.

Bağcılar’ı oluşturan köyler, idari olarak Kü-
çükçekmece Kazası’na ya da Bakırköy’e bağlı 
idi. Sözgelimi, 1899 Devlet Salnamesi’nde 
Şehremaneti’ne bağlı kazalara Küçükçekme-
ce de eklenerek, Makriköy de kaza merkezi 
olarak belirlenmişti. Ayrıca Küçükçekmece, 
Suyolu ve Rumelifeneri de merkeze bağlı 
nahiyeler olarak tespit edilmişti. 1916 yılına 
gelindiğinde İstanbul yönetim açısından 7 
kazaya bölünmüştü. Bunlar Bakırköy, Beykoz, 
Kartal, Adalar, Gebze, Şile ve Adakale şeklin-
de olup, I. Dünya Savaşı şartlarında yapılan bu 
düzenleme 1923 yılına kadar devam etti.406 

Bakırköy kaza, Mahmutbey nahiye
Bakırköy’ün Cumhuriyet devrinde ya-

sal olarak ilçe statüsüne kavuşabilmesi için 
1926 yılında çıkartılacak olan Mülki Teş-
kilat Kanunu’nu beklemek gerekecekti. 
Ayyıldız’ın verdiği bilgiler, Bağcılar’ın köy-
lerinin bağlı olduğu Makriköyü’nün isminin 
1925 yılında Bakırköy’e dönüştürüldüğünü 
ve Bakırköy’ün de, 30 Mayıs 1926 tarihin-
de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul 
edilen 877 sayılı Mülki Teşkilat Kanunu ile 
İstanbul’un bir kazası haline geldiğini ortaya 
koymaktadır. Yeni kazanın üç nahiyesi olup, 
bunlar; Bakırköy Merkez, Mahmudbey ve 
Yeşilköy idi. Ayrıca şu köyler de Bakırköy’e 
bağlanmıştı: “Şenlik, Küçükçekmece, Hal-
kalı, Firuz, Avcılar, Anbarlı, Safra, Yenibos-
na, Kocasinan, Güngören, Bağcılar, Esenler, 
Kirazlı, Atışalan, Metrisçiftliği, İkitelli, Kaya-
başı, Şamlar.”407 Bu bilgiye göre, Bağcılar 
ilçesini meydana getiren Kirazlı ve Bağcılar 
köy, Mahmutbey’se nahiye olarak geleceğini 
Bakırköy’le bütünleştirmişti.

Mahmutbey, 1930’da resmen nahiye… 
İstanbul, Cumhuriyetin kuruluşundan 

1930 yılına gelinceye kadar idari olarak 10 
kaza ve 9 nahiyeye ayrılmış, çevredeki di-
ğer yerleşim birimlerileri ise bu 9 nahiyeye 
bağlı köyler olarak yönetilmişti. 1930 Ağus-
tos’unda İstanbul’un idari yapılanması yeni-
den ele alınarak mevcut 10 kazaya 5 kaza, 9 
nahiyeye de 26 nahiye daha eklendi. Böy-
lece İstanbul’un ilçe sayısı 15’e yükselirken, 
nahiye sayısı da 35’i buldu. Günümüz Bağ-

cılar sınırları içinde kalan Mahmutbey Köyü 
ise 1930 yılı itibariyle, 1992 yılında Bağcılar 
ilçesi kuruluncaya kadar devam edecek olan 
nahiye statüsünü kazandı. Sayıları zaman za-
man değişmekle birlikte Ayapa ve Cuhûd 
Burgaz başta olmak üzere, civardaki bir-
çok köy de yeni nahiye olan Mahmutbey’e 
bağlandı. İstanbul Belediyesi İstatistik Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanan İstanbul Şeh-
ri İstatistiği Yıllığı 1930-1931 isimli yayında 
Bakırköy kazasına bağlı Mahmutbey nahiye-
sinin köyleri şu şekilde sıralanıyordu: “Avas 
Köyü, Ayapa (Kirazlı) Köyü, Ayayorgi Köyü, 
Çıfıtburgaz (Bağcılar) Köyü, İkitelli Köyü, Lit-
ros Köyü, Mahmutbey, Nifos köyü, Şamlar 
Köyü, Vidos köyü, Yenibosna Köyü.” Mah-
mutbey nahiyesine, 1932 yılında muallim 
muavini Fuat Bey müdür olarak atandı. Bu 
arada 1936 yılında Valilik, asayişi sağlamak 
amacıyla İstanbul Vilayeti hudutları içinde-
ki nahiye müdürlüklerine polis mesleğinde 
tecrübe ve vukufu olan komiserlerin tayin 
edilmesini kararlaştırıp tatbikine geçmişti. 
Nahiye müdürleri, aynı zamanda belediye 
amiri vazifesi de göreceklerdi. Yeni nahiye 
müdürleri, resmi komiserlik elbisesiyle me-
muriyetlerine devam edeceklerdi. Bu bağ-
lamda Dahiliye Vekaleti tarafından Mahmut-
bey nahiyesi müdürlüğüne de Kızıltoprak 
nahiyesi eski müdürü Kerim tayin edilmişti. 

1935 yılında CHP Fatih 
Teşkilatı Burgaz ve 
Mahmutbey nahiyelerinin  
Eyüb’e bağlanarak 
Eyüb’ün kaza olması 
talebinde bulunmuştu.

Bağcılar ve çevresindeki 
ismi değişmeden kalmış 
olan yerlerin isimleri 1939 
yılında Türkçeleştirildi. 
Buna göre Ayapa Kirazlı, 
Çıfıtburgaz ise Bağcılar 
oldu.
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Bu arada belirtmek gerekir ki CHP İstanbul 
İl Kongresi’nin kazalardan gelen dileklerin 
genel kongreye bildirilerek, hükümet tara-
fından uygulanmasının sağlanmasına çaba-
lanıyordu. Bu gelenek doğrultusunda 1935 
yılında CHP’nin Fatih kâzası teşkilatı da 
“Burgaz - Mahmutbey nahiyelerinin Eyübe 
bağlanarak Eyüb’ün bir kaza haline konul-
ması” talebinde bulunmuşlardı. Bu dilek, 
kabul görseydi, günümüz Bağcılar’ını oluş-
turan köyler, Eyüp’e bağlı olacaktı.

Bakırköy Belediyesi kurulduğunda 
Mahmutbey belediye sınırları içinde 
kalıyor
Bu arada, dönemin Başbakanı İsmet İnö-

nü başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, 1931 
yılında aldığı bir kararla, İstanbul’un bele-
diye hudutlarını yeniden belirleyerek uygu-
lamaya geçmişti. Bakanlar Kurulu’nun bu 
kararıyla İstanbul’un yeni hudutları içerisin-
de 10 belediye şubesi kurulmuştu. İstanbul 
Belediyesi’ne bağlı olan bu şubeler Eminö-
nü, Fatih, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarı-
yer, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ve Adalar’dan 
oluşuyordu. Bakırköy’ün de yeni kurulan be-
lediye şubeleri arasında yer alması, Bağcılar 
bölgesini doğrudan ilgilendiriyordu. Çünkü 
bu şube dahilinde “Bakırköy merkez, Yeşil-
köy ve Mahmutbey nahiyeleri bulunmaktay-
dı.” Ne var ki, diğer iki nahiyenin aksine Mah-
mutbey nahiyesi tamamen belediye sınırları 
dışında bırakılmıştı. Oysa Merkez ve Yeşilköy 
nahiyelerinin belediye hudutları dışında ka-
lan çok az bir kısımları bulunuyordu. O tarih-
te başlayıp 1992 yılına kadar devam edecek 
olan bu belediye sınırları dışında bırakma 
uygulaması, Mahmutbey’le Bağcılar’ın diğer 
köylerinin belediye hizmetlerinden hakkıyla 
yararlanamamasına yol açacaktı.

1939’da ayapa Kirazlı, Çıfıtburgaz 
Bağcılar oldu
1939’a girilirken, İstanbul’da ismi değiş-

meden kalmış yerleşim yerlerinin önemli bir 
kısmının daha adları Türkçe’ye dönüştürüldü. 
Bakırköy kazası dahilinde yer alan ve daha 
önceleri ahalisi Rum olan bu köylerin isimleri 
Türkçe’ye çevrilirken Bağcılar’ı oluşturan üç 
köyün ismi de Türkçeleşmiş oldu. Bu deği-
şiklikte Mahmudbey nahiyesine bağlı Ayapa 
Kirazlı, Çıfıtburgaz ise Bağcılar ismini almıştı. 
Bölgedeki diğer köylerin eski ve yeni isimleri 
de şöyle idi: “Avas Atışalanı, Litros Esenler, 
Vidos Güngören, Nifos Kocasinan, Ayayorgi 
Kayabaşı.” Vilayet Meclisi’nde gerçekleşen 
toplantıda kabul edilen bu değişikliği, Mül-
kiye Encümeni önermişti ve teklifi içinde sa-
dece köy isimlerinin değişmesi yoktu. Aynı 
zamanda bölgedeki çiftliklerin isminin de 
değişmesini önermişti. Buna göre “Kotron-
ya Çiftliği’nin Resneli, Papasköyü Çiftliği’nin 
Gönençli, Pandeniça Çiftliği’nin Uğurlu, Ka-
panarya Çiftliği’nin Kutlular isimlerine çevril-
mesi” teklif edilmiş, “Meclis (de) bu teklifi 
kabul etmişti.” Ancak bu bilgi, doğru değil-
di. Bir başka gazetenin haberine göre En-
cümen ve Vilayet Meclisi, çiftlik isimlerinin 
değiştirilmesini uygun bulmamıştı. Aslında 
hadise şöyle olmuştu. Çiftlik isimlerinin yu-
karıda belirtilen şekilde değiştirilmesi sa-
hipleri tarafından Bakırköy Kaymakamlığı’na 
müracaat edilerek, talep edilmişti. Bunun 
üzerine Kaymakamlık da Vilayet’e yazmıştı. 
Ancak “(Mülkiye) Encümen herkesin han, 
apartman ve binasına istediği adı vermek-
te serbest olmasını nazarı dikkate alarak bu 
çiftlik isimleri hakkında bir karar vermeğe 
lüzum görmemiştir.” Dolayısıyla çiftliklerin 
isimleri değişmeden kalmıştı. 

nahiye müdürü
Mahmutbey Nahiye Müdürlüğü görevini 

yürüten kişilerden biri de, hizmetleriyle hafı-
zalarda büyük yer edinen İ. Muzaffer Toksöz 
idi. Uzun süre bu görevde bulunarak nahiye 
müdürlüğü görevinden emekli olan Toksöz, 
1976 yılında vefat etmiştir.

Mahmutbey Nahiye 
Müdürlüğü görevini 
yürüten İ. Muzaffer 

Toksöz, 1976 yılında 
vefat etmiş eşi Behire 

Toksöz 26 Nisan 1976 
tarihli Cumhuriyet 

gazetesine vefat ilanı 
vermişti.

Kurun gazetesinde 
çıkan habere göre Rumca 
köy isimleri Türkçe’leriyle 

değişitirilmişti.
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1935 yılında BağCılar’da 1.833 Kişi yaşıyordu

Kirazlı’da sadece 138 kişi mevcuttu
1935’te Mahmutbey nahiye olup Bağcılar’ı 

oluşturan üç köyde yaşayanlar, genel nüfus 
sayımı çerçevesinde sayılmıştı. Buna göre, 
nahiye merkezi olan Mahmutbey’in nüfusu 
1.084 idi. devletin resmi kayıtlarında henüz 
Çıfıtburgaz olarak yer alan Bağcılar köyü ise 
611 nüfusa sahipti. Kirazlı ismini almasına 
aylar kala, Ayapa’da da nüfus 138 kişi olarak 
belirlenmişti. Kayıtlara göre, en fazla nüfu-
sa sahip köy Mahmutbey’ken, en az nüfusa 
sahip olansa Kirazlı köyü idi. Bu rakamlar ışı-
ğında, bugünkü Bağcılar sınırlarını oluşturan 
bölgede tam 1.833 kişi yaşıyordu.

savaş sebebiyle nüfus azalır
Beş yıl sonra, 20 Ekim 1940 tarihinde 

Türkiye genelinde yeni nüfus sayımı yapıldı. 
II. Dünya Savaşı’nın gölgesinde yapılan bu 
sayımda, Bakırköy kazasının nahiyesi olan 
Mahmutbey’in nüfusu, bir önceki sayıma 
göre sadece 4 kişi artarak, 1.088’e yüksel-
mişti. Ancak bu kez kadın nüfus sayısı erkek-
lerden çok fazla olup, Mahmutbey’de 860 
kadına karşı 728 erkek yaşamaktaydı. 1940 
sayımında yeni ismiyle, yani Bağcılar köyü 
olarak kaydedilen Çıfıtburgaz’da ise 778 kişi 
yaşıyordu ki bir önceki seçime göre 167 ar-
tış olmuştu. Kadınların sayısının erkeklerden 
burun farkıyla geride kaldığı köyde 392 er-
keğe karşı 386 kadın bulunuyordu. Yeni ismi 
olan Kirazlı şeklinde kaydedilen Ayapa’nın 
nüfusu ise 16 kişi azalarak 122’ye düşmüştü. 
Bunların da 76’sı erkek, 46’sı kadındı. Köy nü-
fuslarında gözlemlenen cüz’i azalışlarda, II. 
Dünya Savaşı sebebiyle bir kısım erkeklerin 
orduya katılmalarının etkisi olmalıydı.

Köylerin nüfuslarındaki artışlar 
ve ilk göç dalgası
1940’tan 10 yıl sonra, 22 Ekim 1950’de 

yapılan nüfus sayımı kayıtlarında Mahmut-
bey’deki nüfus artışına ilişkin önemli bir 
değişiklik gözlemlenmekteydi. Ayrıca nahi-
ye ismi de bucağa çevirilmişti. Bu sayımda 
Mahmutbey nahiyesinin nüfusu 2.824’e çık-
mıştı. II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında 
Mahmutbey nüfusunda görülen bu hızlı ar-
tışta, yurtdışından alınan göçün ya da ilk göç 

dalgası kabul edilen 1950’li yılların başında 
Anadolu’dan gelenlerin etkisi olduğu söy-
lenebilir. Kuşkusuz bunların da payı vardı, 
ancak esas neden bu değildi. Muhtemelen, 
o dönemde daha aktif hale gelen Mahmut-
bey’deki askerî bölgede yer alan birliğin as-
kerleri de nüfusa dahil edilmişti. Bu durum, 
daha sonraki sayımlarda da devam eden 
kadın-erkek nüfusu arasındaki orantısızlık se-
bebiyle daha iyi anlaşılabilir.

Bağcılar köyüne gelince, nüfusu bir önce-
ki sayıma göre 107 kişi artarak 885’e yüksel-
mişti. Benzer şekilde Kirazlı köyü de 38 ar-
tışla 160 nüfusa erişmişti. Böylece, günümüz 
Bağcılar’ının o dönemki nüfusu sayım süre-
cinde 1.881 kişi artarak tam 3.869’a yüksel-
mişti. Bu da önemli bir artışa işaret ediyordu. 

Mahmutbey’de neden erkekler 
kadınların üç katı fazlaydı?
27 Mayıs 1960 askerî darbesini takip eden 

Ekim ayında yapılan nüfus sayımı bilgilerine 
göre Mahmutbey, Bakırköy kazasına bağlı 
bir bucak olmayı sürdürüyordu. Toplam nü-
fus sayısında çarpıcı bir değişiklik olmamakla 
birlikte göze batan iki gelişme söz konusuy-
du. Bunlardan biri, bölgede Mahmutbey’e 
bağlı yeni bir köyün daha ortaya çıkmasıydı 
ki, burası Güneşli idi. 1940’lı yıllardaki an-
laşmalı göçler çerçevesinde Bulgaristan’dan 
gelen Türklerin bir kısmı, eski Papasköy kö-
yünün bulunduğu bölgede arazi satın alarak 

1950’li yıllarla birlikte 
Anadolu’dan göç almaya 
başlayan Bağcılar’ın 
nüfusunda artış 
görülmeye başlandı.



228

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

buraya yerleşmiş ve gün boyu güneş aldığı 
için de köye Güneşli adını vermişlerdi. 

İkinci gelişme ise Mahmutbey’in nü-
fusundaki önemli düşüştü. Kayıtlara göre 
2.824’ten 2.052’ye düşen nüfusun 1.574’ünü 
erkekler, 478’ini ise kadınlar oluşturuyordu. 
Ancak kadın- erkek nüfusları arasında bu ka-
dar büyük fark olması imkansızdı. Yukarıda 
da izah edildiği üzere bunun nedeni askerî 
bölgedeki askerlerin sayılması olmalıydı. 
Nitekim 1985 yılında çıkarılan yönetmelikte 
olduğu gibi nüfus sayımını düzenleyen daha 
önceki yönetmeliklerde de “kışla, cezaevi, 
huzurevi, üniversite öğrenci yurtları gibi yer-
lerde bulunan kişiler nüfus sayımında bulun-
dukları yerin nüfusuna dahil” ediliyorlardı.418 

Aynı sayımda elde edilen verilere göre 
Bağcılar köyünün nüfusu artarak 885’ten 
1.322’ye yükselmişti. Bağcılar’da, 1960 yılı 
itibariyle 686 erkek, 636 da kadın yaşamak-
ta olup, kadın-erkek sayısında çok büyük bir 
farklılık bulunmuyordu. Kirazlı ise istikrarlı 
yükselişini sürdürüyordu. Nüfusu bir ön-
ceki sayıma göre 18 artışla 194’e yükselen 
Kirazlı’da yaşayanların kadın-erkek dağılımı 
da 100 erkekle 94 kadındı. Nüfus sayım ka-
yıtlarında ilk kez yer alan Güneşli köyünün 
nüfusu ise 388’di. Eldeki verilere göre, bu 
nüfusun 227’si erkek, 161’i ise kadın idi.

hızlı artış trendi göçle birlikte başlıyor
İlk sayımın yapıldığı 1930 yılından 1960 yı-

lına kadar, Bağcılar’ı oluşturan köylerin nüfus-
larında anlamlı bir yükseliş görülmemektedir. 
Doğal seyrinde ilerleyen artışlar, 1960 yılından 
sonra gözle görülür bir ivme kazanıyor. Ra-
kamlara baktığımızda 24 Ekim 1965 tarihinde 
yapılan Türkiye Genel Nüfus Sayımı’nda, Mah-
mutbey dahil, Bağcılar’ı oluşturan köylerin 
toplam nüfusu birden 6.587’e fırlıyordu. Kuş-
kusuz bunda, 1960’larda başlayıp 1970’lerde 
iyice hızlanacak olan ana göç dalgasının etkisi 
vardı. Bu göç dalgası İstanbul’da 60’lı yılların 
başında hissedilmeye başlarken, istatistiksel 
verilere de bu şekilde yansımıştı. İstanbul’un 
yanı başındaki bu köyler, şehrin dışında kuru-
lan fabrikalarda çalışıp yine şehrin dışındaki 
evlerde yaşayan insanları misafir ediyordu. Ve 
bu insanların sayısı da henüz çok fazla değildi.

1965 yılı sayım kayıtlarının ilginç bir tarafı 
da köylerin eski isimlerinin parantez içinde 
verilmesiydi. Ayrıca okuma yazma bilenlerin 

sayısı ilk kez bu sayımda açıklanıyordu. Buna 
göre, eski adı Kalfaköy olan Mahmutbey’de 
3.887 kişi yaşıyor 3.320’si okuma yazma bili-
yordu. Bu rakam o dönem için bir rekor sayı-
labilirdi. Bu kişilerin 3.344’ü erkek iken 543’ü 
kadındı. Kadın-erkek sayısındaki anormal 
fark bu sayımda da devam ediyordu. Kamu 
görevlilerinin yanı sıra bunun bir sebebi 
daha vardı. Çalışmak için civardaki Ateştuğ-
la, kireç ocakları, tuğla fabrikası gibi tesislere 
gelen işçiler, burada kalıyorlar ya da Mah-
mutbey sınırları içindeki fabrika misafirha-
nelerinde yatıp kalkıyorlardı. Bu yüzden de 
Mahmutbey nüfusuna dahil ediliyorlardı. 

Eski adı Çıfıtburgaz olan Bağcılar köyüne 
gelince, köy 1.869 nüfusa sahip olup, bunun 
986’sı erkek, 883’ü ise kadın idi. Okuma yaz-
ma bilenler ise yarıdan fazlaydı (1.224). 

Eski adı Ayapa olan Kirazlı köyünün nüfu-
su ise, 156’sı erkek, 145’i kadın olmak üzere 
toplam 301 kişi olup bunların 173’ü Okuma 
yazma biliyordu.

1965 sayımına göre, eskiden Papas Çift-
liği denilen bölgede kurulan Güneşli köyün-
de 530 kişi yaşıyordu. Bunların 289’u erkek, 
241’i ise kadındı. Okuma yazma bilenlerin 
sayısı da 241’di. 

Sonuç itibariyle, İstanbul’un çevresine 
göç akımının başladığı bu yıllarda, Bağcılar’ı 
oluşturan bölgenin toplam nüfusu 6.587’e 
ulaşmıştı.

tarihi yükseliş:
Bağcılar’ın nüfusu 9.688 oldu
Bu sayımdan 5 yıl sonra, 25 Ekim 1970 

tarihinde yapılan nüfus sayımında aynı böl-
gede yaşayanların sayısı, neredeyse yüzde 
50’lik bir artışla 9.688’e yükselmişti. Artık 
Bağcılar bölgesine göç kapısı aralanmıştı. 
Mahmutbey’in nüfusu da istikrarlı düşüşünü 
sürdürerek, 1.757’ye inmişti. Burada yaşayan 
erkeklerin sayısı 901 olurken, kadın nüfus 
yüzde 70’lere varan bir artışla 856’a ulaşı-
yordu. Bu sayımda kaydedilen yeniliklerden 
biri de Mahmutbey’de tüm bölgeye hizmet 
veren bir PTT bürosunun açılmış olmasıydı.

Bağcılar köyünde ise, nüfus neredey-
se üçe katlanarak 6.314 olmuştu. Kuşkusuz 
nüfusunun bu denli artışında, Bağcılar’ın 
bu üç yerleşim yeri içinde Topkapı-Maltepe 
hattındaki fabrikalara en yakın köy oluşunun 

1975’e gelindiğinde 
Anadolu’dan gelen göç 

artık durdurulamaz hale 
gelmişti, Bağcılar’ın 

nüfusu 20 bini geçmişti.
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büyük payı vardı. Bağcılar köyü nüfusunun 
3.469’unu erkekler, 2.845’ini de kadınlar 
oluşturuyordu. Bağcılar’ın münbit toprakları 
artık, Anadolu’dan bin bir umutla gelenleri 
barındırmaya başlamıştı. Bağcılar köyü muh-
tarı ile ihtiyar heyeti, bir sonraki sayımı bek-
lemeden belediye olmak için vilayete müra-
caat ederken, buna artan nüfusunu gerekçe 
gösteriyordu. Nitekim sahip olduğu nüfus 
sebebiyle de belediye olmaya hak kazana-
caktı. Oysa, belediye olduğu tarihteki fiilî 
nüfusu çoktan 20 bini aşmıştı.

Kirazlı’ya gelince, o da istikrarlı artış mo-
dundan henüz çıkmış değildi. Bir önceki sa-
yımda 301 olan nüfus, 522’ye ulaşırken bu 
rakamın 314’ü erkek, 218’i ise kadındı.

Göç, Bağcılar’ı değiştiriyor
1975 yılı nüfusu: 36.875
1975’te yapılan sayım ise Anadolu’dan ge-

len göçün artık durdurulamaz bir hal aldığını 
gösteriyordu. Bu arada Mahmutbey, Bağcılar, 
Kirazlı ve Güneşli köyleri arasında en büyük 
çıkışı yapıp yarı gecekondularla dolmaya baş-
layan yer Bağcılar köyü, yeni ismiyle Yeşilbağ 
olmuştu. Yeşilbağ’ın 26 Ekim 1975 tarihindeki 
nüfusu tam 21.426’ya ulaşarak tarihî bir rekor 
kırmıştı. Çünkü Yeşilbağ’ın nüfusu beş yıl ön-
cesine göre neredeyse 4 kat, yani yüzde 340 
artırmıştı. Yeşilbağ’da yaşayanların 11.571’i 
erkek iken, 9.855’i ise kadındı.

En dramatik artış ise, yüzde 700’le 
Kirazlı’da yaşanmış, köyün nüfusu 522’den 
3.619’a çıkmıştı. Kirazlı’nın nüfusunun 1.940’ı 
erkek, 1.679’u ise kadınlardan oluşuyordu.

Mahmutbey Bucağı’nın nüfusu da ben-
zer oranda bir artış (yüzde 400) kaydederek, 
7.030’a ulaşırken, erkeklerin sayısı 3.812, ka-
dınların sayısı ise 3.218 olmuştu. Bu yıllarda, 
bucak merkezi olan Mahmutbey’deki PTT 

bürosunun yanı sıra, Bakanlar Kurulu kara-
rıyla belediye ilan edilen Yeşilbağ’da da bir 
PTT bürosu açılmıştı.

Bu arada Güneşli köyünde yaşayanların 
sayısı da yüzde 438 artarak, 4.800’e yüksel-
mişti. Güneşli nüfusunun 2.617’sini erkekler, 
2.183’ünü de kadınlar oluşturuyordu. 1975 
yılı itibariyle, bugünkü Bağcılar’ın sınırları 
içinde oturanların sayısı 36.875’i bulmuş ve 
Bağcılar için artık nüfusça yeni rekorlar dö-
nemi başlamıştı.

hem fabrikalar geldi, hem insanlar…
Elimizdeki nüfus verilerine göre, böl-

ge nüfusunun 1930’dan (1833), 1975 yılına 
(36.875) kadar 20 kat artması, İstanbul çe-
perinin köy hayatından çıkmaya başladığının 
ipuçlarını veriyordu. İstanbul içindeki fabri-
kalarla diğer üretim tesisleri yavaş yavaş 
şehrin çevresine dağılarak, burada çalışan 
insanlar oturabilecekleri yapılar inşa etmeye 
başlamışlardı. Bağcılar’ın özellikle Mahmut-
bey bölgesi fabrikaların yoğunlaştığı bir alan 
olarak öne çıkmış, birçok fabrika taşınmış, ya 
da yeni kurulmuştu. Bütün bu değişimlere 
rağmen Bağcılar’ı şenlendiren Tavukçu ve 
Ayamama Dereleri hâlâ tertemizdi. Ayrıca 
bölgede köy hayatı devam ediyor, hayvan-
cılık yapılıyor ve boş arazilerde ekim dikim 
faaliyetleri sürüyordu. Fabrikaların yanı sıra 
Anadolu insanının da bu bölgeyi tercih et-
mesinin sebebi işte buydu. Bu insanlar köy 
hayatından pek de farklı olmayan bir ortam 
buldukları için Bağcılar’a geliyorlardı. Gelir-
ken küçükbaş hayvan sürülerini beraberle-
rinde getirenler bile vardı. 

Sonuç itibariyle, 1970’li, yani Anadolu’dan 
göçün yeni bir dalgaya dönüştüğü yıllar, 
Bağcılar için de bir dönüm noktası olarak 
kabul edilebilir. 

Bağcılar’da büyük 
fabrikalar kurulmaya 
başlamış, fabrikada 
çalışan gurbetçiler 
sonra da bu fabrikaların 
çevresinde arsalar 
alarak ev yapmaya 
başlamışlardı.
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BağCılar’ın ilK Belediyesi: yeşilBağ

İstanbul’un 1970’li yılların ortalarına doğru 
aldığı göç, şehrin periferisindeki eski çiftlik-
lerle köylerin hızla parsellenip yerleşim yeri 
haline gelmesine yol açmaya başlamıştı. Bu-
günkü Bağcılar, Esenler, Güngören, ilçeleri-
ni oluşturan ve Bakırköy Belediyesi’ne bağ-
lı olan bölgeler de bundan nasibini almıştı. 
Öyle ki, o tarihlerde Bakırköy Belediyesi, 
kendisine bağlı onlarca köy ile, fiziksel sınır 
bakımından en büyük ilçelerden biri olmuştu. 
Ancak yeni yerleşim yerleri belediye hizmet-
lerinden hak ettiği şekilde yararlanamıyordu. 
Bunun üzerine, İstanbul’da yeni belde bele-
diyeleri kurulması kararlaştırıldı. Vali Namık 
Kemal Şentürk’ün dönemine rastlayan bu 
süreçte, İstanbul Valiliği’nin yaptığı ön çalış-
malar, Mahallî İdareler Genel Müdürlüğüne 
iletildi. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
de bunu gerekçeli kararıyla birlikte İçişleri 
Bakanlığı’na, Bakanlık da son kararı verecek 
olan Danıştay’a gönderdi. Bağcılar köyün-
de kurulacak belde belediyesinin adı da, 
Ankara’da aynı ismi taşıyan bir başka beledi-
ye olduğu için Yeşilbağ olarak teklif edilmişti. 

Danıştay Üçüncü Dairesi’ne gelen “İçişle-
ri Bakanlığı’nın 29.08.1975 günlü ve Mahallî 
İdareler Genel Müdürlüğü İkinci Daire Baş-
kanı Muavininin 521(74)307-44-25799 sayılı 
yazısı” ayrıntılarıyla incelendi.

yeşilbağ 416’ya karşı 
682 oyla belediye oldu
Aslında Bağcılar köyünde bir belediye 

kurulması için ilk karar Bağcılar Köyü İhtiyar 
Heyeti’nce alınmıştı. Heyet, köyün belediye-
ye dönüştürülmesi için 1580 Sayılı Kanunun 
7469 Sayılı Kanun’la değişik 7’nci maddesi 
uyarınca karar alıp İstanbul Valiliği’ne mü-
racaat etmişti. İstanbul Valiliği en yüksek 
mülki amirlik olarak, köyde seçim yapılma-
sına karar verdi. Mahallî Seçim Kurulu’nca, 
köyün belediye olup olmaması için yapılan 
bu mini seçimde ya da başka bir ifadeyle 
referandumda köylüler oy kullandı. Referan-
duma katılanların sayısı normal seçimlere 
göre az olmasına karşın, aynı tür seçimlere 
nazaran iyi bir katılım oranına sahipti. Bağcı-
lar köyünde kayıtlı 4.062 seçmenden 1.095’i 
referanduma katılırken, sandık başına giden-
lerden 682’si köyün belediye olması yönün-
de oy verirken, hiç de azımsanmayacak bir 
rakam olan 416’sı da “hayır” oyu kullanmıştı. 

Nihayetinde, seçim sonuçları İstanbul İl 
Genel Meclisi’ne gitti. İl Genel Meclisi de, 
31 Ocak 1974 tarihinde yaptığı toplantıda, 
İdari İşler Komisyonunun “kurulacak beledi-
yenin gelirlerinin kanunlarda yazılı hizmetle-
rin ifası için yeterli ve teklifin faydalı olduğu” 
yolundaki 28 Ocak 1974 günlü ve 3 sayılı 
raporunu aynen kabul etti. Böylece Bağcı-
lar Köy İhtiyar Heyeti’nin kararından sonra 
İstanbul Valiliği İl Genel Meclisi de Bağcı-
lar Köyü’nde belediye kurulması yönünde 
karar vermiş oluyordu. Bu karar İstanbul 
Valiliği’nin 25 Şubat 1974 tarihli ve “Köy-
cülük ve Bel.Br.41.1-/20-3430-2208” sayılı 
yazısıyla Ankara’ya “belediye kurulmasının 
uygun olacağı” şeklinde bildirildi. Danıştay 
Üçüncü Dairesi Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı’nın konuya ilişkin 21 Mart 1974 
tarihli yazısını da dikkate alıyordu. Bu yazıda 
1970 Genel Nüfus Sayımı’nın kesin sonuç-
larına göre köyün nüfusunun 6.314 olduğu 
bildirilmişti ki, bu rakam belediyenin kurul-
ması için yeterli bir orandı.

danıştay kararı oybirliğiyle aldı
Tüm belgeleri inceleyen başkan Orhan 

Özdeş ile üyeler İhsan Öralay, Neclâ Tollu-

Bakırköy’e bağlı olan 
Yeşilbağ Belde Belediyesi 

tebrik kartlarında yerini 
almıştı.
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Bağcılar Köyü’nde 
Yeşilbağ isimli belediye 
kurulmasıyla ilgili 22 Eylül 
1975 tarihli Danıştay 
kararı.

Tüm belgeleri inceleyen 
başkan Orhan Özdeş ile 
üyeler İhsan Oralay, Neclâ 
Tolluoğlu, Fikret Angan ve 
Yaşar Mermut’tan oluşan 
Üçüncü Daire, Bağcılar 
Köyü’nü Yeşilbağ adıyla 
belediye yaptı.
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oğlu, Fikret Angan ve Yaşar Mermut’tan olu-
şan Üçüncü Daire, gereğini düşünüp karara 
varmıştı. Buna göre, Bağcılar köyü, beledi-
yelik olmak için gerekli şartları taşıyordu. Bu 
karar, başkan dahil beş üyenin ittifakıyla alın-
mıştı ki, aynı dönemde çok az belediye için 
oybirliğiyle karar veriliyordu.

Danıştay Üçüncü Daire’nin Yeşilbağ 
Belediyesi’nin kurulmasına ilişkin 22 Eylül 
1975 tarihli kararı aynen şöyleydi:

“İstanbul ili Bakırköy ilçesine bağlı Bağ-
cılar köyünde ‘Yeşilbağ’ adı ile bir beledi-
ye kurulması için kanunen aranılan şartların 
mevcut olduğu ve bu hususta gerekli işlem-
lerin de yerine getirilmiş bulunduğu görül-
düğünden, istek ve teklif veçhile, adı geçen 
köyde belediye kurulmasının uygun olduğu-
na ve dosyanın Birinci Daire Başkanlığı’na 
sunulmasına 22.9.1975 gününde oybirliğiy-
le karar verilmişti.”419

Kararda asiltürk ve demirel’in 
imzaları var
Bağcılar’ın Yeşilbağ Belediyesi olduğu 

dönem, Türkiye’de 39. Cumhuriyet Hükü-
meti işbaşındaydı. AP Genel Başkanı Süley-
man Demirel’in başbakanlığındaki koalisyon 
hükümetinin diğer ortağı Milli Selamet Par-
tisi olup kabinede MSP’li bakanlar da vardı. 
MSP’nin önde gelen isimlerinden Oğuzhan 
Asiltürk de İçişleri bakanıydı. Bu nedenle de, 
Bağcılar’ın belediye kararının altında onun 
imzası vardı. Asiltürk, İçişleri Bakanı sıfatıyla, 
Danıştay Üçüncü Dairesi’nin aldığı kararı 17 
Ekim 1975 tarihinde ekleriyle birlikte Baş-
bakanlık Makamına sunarak420 Danıştay’ın 
verdiği kararın, üçlü kararname haline getiri-
lerek yürürlüğe sokulmasını talep ediyordu. 
1974 yılının ilk günlerinde başlayan zorlu be-
lediyelik safhası, bürokrasi ve macera dolu 
bir yıllık bir sürecin ardından 8 Aralık 1975 
tarihli kararname ile sona erdi. İki maddelik 
bu kararnamenin birinci maddesinde “İstan-
bul ili Bakırköy ilçesine bağlı Bağcılar köyün-
de “Yeşilbağ” adı ile (bir) belediye kurulma-
sı, Danıştay Üçüncü Dairesi’nin 22.9.1975 
günlü ve 1975/438-456 sayılı kararı üzerine, 
1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla de-
ğişik 7. Maddesine göre uygun görülmüş-
tür”421 deniliyordu. 

İkinci madde, bu kararı İçişleri Bakanı’nın 
yürüteceğini hüküm altına alıyordu. Üçlü 

kararnamede, Cumhurbaşkanı olarak Fah-
ri Korutürk’ün, Başbakan olarak Süleyman 
Demirel’in, İçişleri Bakanı olarak da Oğuz-
han Asiltürk’ün imzaları yer alıyordu.

Kararnamenin bir sureti, 20 Kasım 1975 
tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İs-
mail Akay imzasıyla İçişleri Bakanlığı Mahallî 
İdareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek-
tir. Böylece belediyenin hayata geçmesi için 
gerekli resmî süreç başlatılmış oluyordu. 

ilk başkan: Mustafa Kılıç
Yeşilbağ Belediyesi’nin resmi kuruluşu 

1975 yılında gerçekleşmesine rağmen Bağ-
cılar’daki ilk belediye seçimi de olacak olan 
mahalli seçim, 6 Haziran 1976 Mahalli Ara 
Seçimler ile gerçekleşebildi. Seçimlere AP 
ve CHP’den iki güçlü aday ile yeni bir mahal-
li güç olmanın sinyallerini veren MSP’e adayı 
katıldı. Aynı zamanda Bulgaristan göçmeni 
olan Mustafa Kılıç, Adalet Partisi’nden, Sa-
lih Genç ise CHP’den seçimlere girdi. Kılıç, 
hem göçmen, hem sevilen bir kişi olmasının 
avantajını çok iyi kullanarak, 1757 oy ile se-
çimlerden başkan olarak çıkmayı başardı. 
CHP’nin adayı Salih Genç ise 1592 oy aldı.422 
MSP ise ilk kez girdiği seçimlerde 351 oy 
alarak Bağcılar’da potansiyeli olduğunu or-
taya koydu.

Yeşilbağ’da ikinci belediye seçimi, 
Türkiye’de genel mahalli seçimlerle birlikte 
ilk seçimden yaklaşık 18 ay sonra 11 Ara-
lık 1977 tarihinde yapıldı. Bu seçimleri ise 
CHP’den aday olan ve bölgedeki fabrikası 
ve emlak işleri sebebiyle çok tanınan Zihni 
Küçük seçildi.423

MSP’nin adayı, Bağcılar’ın saygın ismi 
Refik Ceyhan’dı. Refik Ceyhan başkan seçi-
lemedi, ama AP ve CHP’li seçmenlerin de 
oyunu alarak meclis üyesi olmayı başardı. 
Meclis üyesi olarak, Yeşilbağ’a ve Bağcılar’a 
unutulmaz hizmetler yapılmasına vesile oldu.

12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra 
İstanbul’da yönetimi ele alan İstanbul Sıkıyö-
netim Komutanlığı, 1981 yılında yayınladığı 
57 sayılı bildiri ile bazı belediyeleri tümden 
kaldırmıştı. Bazı belediyeler ise bağımsızlığı-
nı yitirerek, İstanbul Belediyesi’ne bağlı bi-
rer şube müdürlüğüne dönüşmüştü. Bu yeni 
düzenlemeye göre, İstanbul 23 şube müdür-
lüğüne ayrılırken, metropoliten alan dışında 
kalan 10 yerleşim birimi bağımsız belediye 

1976 Yerel Ara Seçim 
sonuçlarını bildiren 7 
Haziran 1976 tarihli 
Cumhuriyet gazetesi 

Yeşilbağ’ın ilk Belediye 
Başkanı’nın Mustafa Kılıç 

olduğunu bildiriyordu.

Yeşilbağ’ın ikinci 
Belediye Başkanı Zihni 

Küçük.
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statüsünü korumuştu. Yeşilbağ’ın da payını 
aldığı bu düzenlemede Bakırköy ilçe sınırla-
rı içindeki yerel yönetim birimleri, İstanbul 
Belediyesi’ne bağlandı ve Yeşilbağ’ın da 
aralarında bulunduğu bazı belediyeler ka-
patılarak şube müdürlüklerinin sayısı dörtle 
sınırlandırıldı. Bunlar da Bakırköy, Güngören 
(Esenler ve Yeşilbağ’ı içine alacak şekilde), 

Kocasinan (Yenibosna) ve Küçükçekmece 
(Avcılar, Halkalı ve Sefaköy) idi. Belediye 
hizmetlerinin merkezileştirilmesinin öngö-
rüldüğü 1984’te de Güngören, Kocasinan 
ve Küçükçekmece belediyeleri Bakırköy 
Belediyesi’ne bağlanarak Bakırköy, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir ilçe bele-
diyesi durumuna getiriliyordu.424

Bağcılar Köyü’nde 
Yeşilbağ isimli belediye 
kurulmasıyla ilgili 8 Aralık 
1975 tarihli Başbakanlık 
kararı.
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1980 SONRASINDA 
BAĞCILAR
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1980 sonrasında BağCılar

Bakırköy’ün beş mahallesi kaldırılıp,
yerine 22 mahalle kuruldu
1985 yılında, Bakırköy ilçesine bağlı “Gü-

neşli, Kirazlı Köyü, Mahmutbey, İkitelli Köyü 
ve Atışalan Köyü” mahalleleri kaldırılarak, bu 
mahallelerin sınırları içinde 22 yeni mahalle 
kuruldu. Böylece bugünkü Bağcılar’ı oluştu-
ran Güneşli, Kirazlı Köyü ve Mahmutbey’de 
10 adet yeni mahalle kurulmuş oluyordu. 
Bağcılarla diğer bölgelerin, aldıkları yoğun 
göç yüzünden tek muhtarlıkla yönetilmele-
rinin imkansız hale geldiğini gören Vilayet 
yetkilileri, sorunları daha hızlı çözebilmek 
amacıyla şu mahalleleri tesis etmişlerdi:

“Fevzi Çakmak, Yeni Mahalle, Demirka-
pı, Piri Reis, Göztepe, Kemalpaşa, 100. Yıl, 
Malkoçoğlu, Mehmet Akif, Atatürk, Ziya Gö-
kalp, Turgut Reis, Havaalanı, Cevatpaşa, Ke-

mer, Birlik, Karabayır, Sultan Çiftliği, Bağlar, 
Hürriyet, Evren, Merkez.”425

Yeni kurulan mahallelerin muhtar ve ihti-
yar heyetleri için de 31 Mart 1985 günü se-
çim yapılması kararlaştırıldı. 

Berlin Belediye Başkanı, Güneşli’de…
Almanya’dan 1986 yılı Ağustos ayında 

kesin dönüş yaparak Güneşli’de ikamet et-
meye devam eden Ali Kemal Öksüz, Berlin 
Belediye Başkanı Eberhand Diepgen tara-
fından ziyaret edilmiş ve olay gazetelerde 
şöyle yer almıştı:

“İstanbul’daki temaslarını sürdüren Batı 
Berlin Belediye Başkanı Eberhand Diepgen, 
Almanya’dan 1986 yılının Ağustos ayında 
kesin dönüş yapan Öksüz ailesini ziyaret etti. 
Ali Kemal Öksüz’ün Bakırköy Güneşli Merkez 
Mahallesi, Yıldız Sokak’taki iki katlı evine ge-
len Diepgen, Almanya’daki hemşehrilerine 
bir mesajı olup olmadığını sordu. Ali Kemal 
Öksüz’e, “Almanya’daki arkadaşlarına ne tav-
siye edersin, buradaki yaşantından memnun 
musun? Kazancın nasıl? Herhangi bir güç-
lükle karşılaşıyor musunuz?” şeklinde sorular 
yönelten Diepgen, dün ayrıca İstanbul Valisi 
Nevzat Ayaz’ı ve Anakent Belediye Başka-
nı Bedrettin Dalan’ı ziyaret etti Ayasofya’yı, 
Sultanahmet Camisi’ni ve Topkapı Sarayı ile 
Kapalıçarşı’yı gezen Diepgen, Dalan’ın başa-
rılı olacağına inandığını söyledi.”426

1985 yılında İçinde 
‘köy’ adı bulunan Güneşli 

Kirazlı, Mahmutbey, 
İkitelli ve Atışalanı 

mahalleleri bölünerek 22 
yeni mahalle teşkil edildi.

İstanbul’daki 
temaslarını sürdüren Batı 

Berlin Belediye Başkanı 
Eberhand Diepgen, 
Almanya’dan 1986 

yılında kesin dönüş yapan 
Güneşli’de ikamet eden 

Öksüz ailesini ziyaret etti.

[Bu	bölüm,	
İstanbul	Ticaret	

Üniversitesi	İktisat	
Bölümü’nden	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Şefik	

Memiş	tarafından	
kaleme	alınmıştır.]
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GelişiMin iKtisadÎ izleri

Bağcılar’da emlak fiyatları
İstanbul Defterdarlığı’nın Bağcılar’ın mer-

kez mahallesindeki çeşitli semtlerde satışa 
çıkardığı arsaların bedelleri, 1965 yılı arsa 
fiyatları konusunda önemli bir ölçüt olarak 
kabul edilebilir. Bağcılar Köyü’nün Toprak-
lık Mevkiinde 519 metrekare tarla 1.038; 
Dağyolu Altı mevkiinde 539 metrekare tarla 
1.078 ve 800 metrekare tarla 1.600; Bağyolu 
mevkiinde 65 metrekare arsa 195; Bahçeler 
mevkiindeki 600 metrekare tarla 1.200; Kö-
yüstü mevkiindeki 305 metrekare arsa 305 
ve Dağyolu mevkiindeki 725 metrekare arsa 
1.450 lira muhammen bedellerle satışa çıka-
rılmıştı.427 

Defterdarlığın muhammen bedellerinden 
yola çıkılarak yapılan analize göre, Bağcı-
lar Köyü’nün muhtelif yerlerindeki 2.458 
metrekare tarla için toplam 4.916 lira talep 
ediliyordu. Buna göre, tarlaların metrekare 
fiyatları ortalama, 2 liraya geliyordu. Ben-
zer şekilde, yine Bağcılar Köyü’nde 1.095 
metrekare arsa için 1.950 lira isteniyordu ki, 
bu da arsanın metrekare fiyatının 1,78 lira 
olması anlamına geliyordu. Bu şartlar altın-
da, Bağcılar Köyü’nde bir tarlanın metrekare 
fiyatı, arsanınkinden 0,22 kuruş daha pahalı 
oluyordu.

şişecam Fabrikası Kooperatifi
Bağcılar’ın ilk toplu konutlarından olup 

Çiftlik Yolu üzerinde bulunan Şişecam Blok-
ları, 280 aileye yuva kurma fırsatı vermişti. 
Fabrikada çalışan işçilerin kurduğu koopera-
tif, müteahhit Adem Çelik’le 5’er kattan 14 
blok yaptırmak üzere anlaşmış ve bedeli için 
de senet vermişti. Ancak kooperatif üyesi 

ailelerle müteahhit arasında anlaşmazlık 
çıktı ve aileler senetlerini ödemedi. İtirazın 
sebebi, proje ve senetlerde yapıldığını ileri 
sürdükleri yolsuzluktu. Onlara göre, her bi-
rinin ödemesi gereken para 908 lira iken, 
müteahhit daha fazla istiyordu. Öyle ki işçi-
lerin ödemesi gereken rakam ile müteahhi-
din istediği tutar arasında toplam150 milyon 
liralık bir fark bulunuyordu. Blokların müte-
ahhidi senetleri icraya vererek evlere haciz 
koydurmaya kalkıştıysa428 da Bağcılar’ın şe-
hirleşmesi yolundaki önemli kilometre taş-
larından biri olan Şişecam Blokları’nın sa-
kinleri, bu badireyi de başarıyla atlatmasını 
bildiler.

1965 yılına ait bu 
ilana göre İstanbul 
Defterdarlığı Bağcılar 
Köyü’ndeki tarlaları 
satılığa çıkarmıştı.

Bağcılar’ın ilk toplu 
konutlarından olan 
Şişecam Blokları, 280 
aileye yuva kurma 
fırsatı vermişti. Ancak 
blokların yapımı sırasında 
kooperatif üyeleri ile 
müteahhit arasında 
anlaşmazlık ortaya 
çıkmıştı.
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Çarpık kentleşmeye 
bahçeli nizam çözümü
Bakırköy Belediye Meclisi, 1986 yılında, 

aralarında Güneşli, Kirazlı ve Bağcılar’ın da 
bulunduğu bölgelerde gecekondulaşma-
yı önlemek amacıyla, “yarıdan fazla inşaat 
yapılmış hisse tapulu arsalara 2 kata kadar 
‘bahçeli nizam’ inşaat izni” vererek, kaçak 
inşaatlarla konut açığını önleyecek bir ted-
bire imza attı. Gazeteler belediye meclisinin 
kararını şöyle yorumluyorlardı: 

“Diğer ilçe belediyeleri tarafından da 
benimsenmesi beklenen Bakırköy Belediye 
Meclisi kararına göre, hem çarpık kentleş-
meyi önlemek, hem de vatandaşın konut 
sorununa çözüm getirmek için, hisse tapulu 
arsalara 2 kata kadar ‘bahçeli nizam’, yani 
bahçe içinde ev yapma izni verilirdi. Dün çı-

karılan karar uyarınca Güneşli, Kirazlı, Bağcı-
lar, Atışalanı, Esenler ve İkitelli bölgelerinde 
parsellenmiş tarlalardan arsa almış vatandaş-
lar 2 kata kadar geçici inşaat izni alacaklar.

Yıl sonuna kadar bitirilmesi beklenen ilçe 
imar planından sonra bile bahçe içindeki 2 
katlı evler aynen kalabilecek. Bakırköylüler, 
eğer evlerini yıkıp apartman dikmek isterler-
se böyle bir olanak da sağlamış olacak.

Bu karar üzerine, parsellenmiş tarlalardan 
arsa almış olan, ancak arsa üzerine ‘başını 
sokacak’ bir ev yapmak için inşaat izni ala-
mayan Bakırköylüler bayram ediyorlar. (…)

Güneşli, Kirazlı, Bağcılar, Esenler, Atışa-
lanı ve İkitelli bölgelerinde arsası bulunan 
vatandaşlar, artık Bakırköy Belediyesi İmar 
Müdürlüğü’ne başvurup, inşaat izni alabilir-
ler. Yeterli parası olanlar da bu mevsim he-
men inşaata başlayabilirler…”429

özal’lı yıllar en çok Bağcılar’a yaradı 
Turgut Özal’ın başbakanlığı dönemin-

de başlatılıp Türkiye’de hızlı atılım dönemi-
nin simgesi haline gelen otoban projeleri, 
Mahmutbey’i kısa zamanda Türkiye’nin gün-
demine taşıdı. Turgut Özal’ın büyük bir ham-
leyle başlattığı otoban yollar ile Avrupa ve 
Asya kıtaları ikinci kez birleştirilip Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsü yapılmıştı. Ankara’dan 
Edirne’ye kadar otoban yolunun bitirilmesi 
hedefiyle başlayan çalışmaların en önemli 
ayağı olan Kınalı-Sakarya Otobanının inşası 
ise hızla devam ediyor, etap etap açılıyordu. 
Bu bağlamda 1989 Ekim ayında Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nün çevreyolunu Bağcılar’a 

Hasdal-Mahmutbey 
otoyolunun açılışını 

Başbakan Özal, 
Cumhurbaşkanı adayı iken 

25 Ekim 1989 tarihinde 
açmıştı.

1986 yılında Bakırköy 
Belediyesi, Güneşli, Kirazlı 

ve Bağcılar köylerinde 
gecekondulaşmayı 

önlemek için 2 kata kadar 
bahçeli nizam inşaat izni 

verdi.
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bağlayan Hasdal-Mahmutbey bölümü Baş-
bakan Turgut Özal tarafından hizmete açıldı.

Mahmutbey-Kumburgaz 1990’da açıldı
Kınalı-Sakarya Otobanı’nın Mahmut-

bey-Kumburgaz bölümünün Ekim 1990’da 
düzenlenen açılışına katılan dönemin Cum-
hurbaşkanı Turgut Özal, “Bu yol aslında 
Erdirne’den Ankara’ya giden yolun bir 
parçasıdır. Bu yol İzmir-Salihli, ondan son-
ra Aydın-Denizli-Antalya-Manavgat-Alan-
ya, Diliskelesi-Orhangazi-Bursa-İzmir, İzmit 
Körfezi’ni bir köprüyle karşıya geçmek, ora-
dan Orhangazi üzerinden Bursa’ya, bir de 
Urfa-Gaziantep ve Habur’a bağlanacak.Bu, 
GAP Projesiyle müşterek bir sistemdir”430 
diye konuşuyordu.

Gazeteler, otobanın yeni açılan Kum-
burgaz-Mahmutbey bölümünün İstanbul 
trafiğine az da olsa soluk aldırdığına ilişkin 
haberler yayınlarken, gişe görevlilerinin eği-
timsizliğinin sebebiyet verdiği trafik yoğun-
luğundan şikayet ediyorlardı.431

Basın ekspres yolu, 
1989’da hizmete girdi
Bağcılar’ın oluşumunda ve gelişiminde 

en önemli dönüm noktası, Sakarya-Kına-
lı Otoyol Projesinin Mahmutbey köyünden 
“Yol, medeniyettir, gelişmedir” ilkesi bir kez 
daha gerçek oldu. 1984’te projelendirilip 
ihale edilen Mahmutbey’den geçen çevre 
yolunu Yeşilköy’e bağlayacak “Mahmutbey 
Kavşağı-Atatürk Havalimanı Bağlantı Yolu 

Projesi” de Makyol tarafından 14 Ekim 1985 
tarihinde yapılmaya başlanmıştı. İki şerit gi-
diş ve iki şerit geliş olmak üzere toplam 4 
şeritli olarak inşa edilen bağlantı yolunun 
uzunluğu ise 9,2 kilometreydi. Bağlantı yolu 
inşası, “toprak işleri, tesviye, küçük yapılar, 
mekanik stabilizasyon, çimento stabilizas-
yon tabanı ve peyzaj imalatlarını” kapsıyor-
du.  Yaklaşık 4 yıl süren hummalı bir çalışma-
dan sonra, halk arasındaki meşhur ismiyle 
Basın Ekspres Yolu, 1 Aralık 1989 tarihinde 
hizmete açıldı. 

Böylece bir anda ulaşımın merkezi hali-
ne gelen Bağcılar’a olan ilgi hızla yükselişe 
geçti. 

Aynı zamanda Çevreyolu ile E-5 Yenibos-
na güzergahlarını birleştiren bağlantı yolu, 
basın kuruluşlarının merkez binalarını buraya 
taşımaları üzerine Basın Ekspres Yolu adını 
aldı. İlk projede İkitelli, Güneşli ve Sefaköy 
üst geçit köprüleri olması öngörülmüş ve 

Bağcılar’ın geleceğini 
değiştiren proje olan 
Mahmutbey Otobanı’nı 
rahmetli Turgut Özal 
açmıştı.
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yapılmıştı. Ancak bölgenin hızlı gelişimi kar-
şısında “üst geçit köprüler”, 1990’lı yılların 
başlarında köprülü kavşaklara dönüştürüldü. 

Kooperatifler Mahmutbey ve 
ikitelli’ye gidiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Bedrettin Dalan, başkanlığının ilk yıllarında, 
İstanbul’un Eminönü-Karaköy-Perşembe-
pazarı-Sultanahmet-Babıali gibi semtlerini 
rahatlatmak için, trafik yükünü artıran akti-
viteleri şehir dışına alma projelerini başlat-
mıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu planları 
çerçevesinde Bağcılar’ın yıldızı bir anda 
parlamaya başladı. İstanbul içindeki 32 es-
naf ve sanatkâr kooperatifi Mahmutbey ve 
İkitelli’ye taşınmaya432 teşvik edilerek, ge-
rekli arsalar verilip, temeller atıldı. Özellikle 
toptancıların gelişiyle Mahmutbey şenlen-
meye başladı.

Kooperatiflerin gözdesi
Mahmutbey bölgesi, birinci ve ikinci köp-

rüye bağlantı sağlayan çevre yollarının dev-
reye girmesiyle kooperatiflerin gözde me-
kanları haline gelmişti. SS Sanayi Yöneticileri 
Arsa ve Yapı Kooperatifi de, bölgede geniş 
ölçekli arsalar alıp üyelerine satmaya çalı-
şıyordu. Bakırköy Mahmutbey mevkiindeki 
287.258 metrekarelik arazi üzerinde 100, 
200, 400, 600 ve 800 metrekarelik işyerle-
ri bulunuyordu. Arsalar, 1986 yılı itibariyle 
1.030.000 lira karşılığında satılıyordu.433

savunma Bakanlığı’ndan 
sanayiye destek
Basın Ekspres Yolu’yla meşhur olup bir 

dönem Türk basınının önemli bir kısmının 
bulunduğu arazi, merhum Turgut Özal’ın 
başbakanlığı döneminde Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredilmişti. Milli Savunma 
Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Bakırköy 
ilçesi Mahmutbey Köyü’ndeki askerî arazinin 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devrinin, 
belediyenin küçük sanayi işyerlerinin birleş-
tirilmesi çalışmaları doğrultusunda gerçek-
leştirildiği belirtiliyordu. Devirden elde edi-
len gelir ise özel bir fona yatırılacaktı.434 

Milliyet binasının temeli atılıyor
Bağcılar bölgesinde ilk tesisi yaptıran Mil-

liyet gazetesiydi. Milliyet yönetimi, yeni bi-
nasının temelini, 14 Ağustos 1992 tarihinde 
Mahmutbey’de attı.435 Böylece İstanbul’un 
çiçeği burnunda ilçesi Bağcılar, Türk bası-
nının yeni merkezi olma yolunda önemli bir 
adım atmış oluyordu.

1980’lerin sonlarından 
itibaren Bağcılar’ın da 
aralarında bulunduğu 

bölge kooperatiflerin ilgi 
odağı oldu.

14 Ağustos 1992 
tarihinde bölgeye ilk 
taşınan gazete olan 

Milliyet binasının temeli 
atılmıştı.
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istoÇ iÇin istiMlaK edilen tarihÎ MezarlıK

Gelişme ve ilerlemeye feda edilen 
geçmiş: Kâdı Mezarlığı
Başta devletin haritaları olmak üzere eli-

mizdeki verilere göre, bölgede geniş çaplı 
bir mezarlık gözükmemektedir. Ancak gü-
nümüzde İSTOÇ’un bulunduğu alanda Kâdı 
Mezarı Çeşmesi denilen bir çeşme ile bunun 
bir-iki kilometre üst tarafında da Kâdı Yapılı 
Çiftliği adında geniş ve büyükçe bir çiftlik bu-
lunmakta olup meşhur Ayamama Deresi’nin 
buralardaki ismi de Kâdı Yapılı Deresi şeklin-
de geçmektedir. Mahmutbey köyünden İS-
TOÇ istikametine giden yolun hemen yakı-
nında ise Kâdı Mezarı Tepesi bulunmaktadır. 
Kâdı Yapılı Mezarlığı ile ilgili veriler ışığında 
şunu söyleyebiliriz: Osmanlı dönemi ile 
Cumhuriyetin ilk yıllarında burada bir mezar-
lık bulunmazken, bölgeye adını veren, geniş 
araziler üzerine yerleşmiş bir kâdı’nın varlığı 
kesindir. Bu kâdı zenginliği, nüfuzu ile bölge-
de etkin rol oynamış ve padişah tarafından 
kendisine bu arazilerin bahşedileceği kadar 
devlete hizmeti dokunabilecek bir makamda 
bulunmuş olmalıydı. Bu nedenle de, meza-
rı, Mahmutbey köyünün hemen kuzeyindeki 
Kâdı Mezarı Tepesi’nde olabilirdi. Ancak, eli-
mizde buna ilişkin bir veri bulunmamaktadır. 
Bu bilgiler bize, bölgenin, Mahmutbey’in ar-
tan nüfusuna paralel bir şekilde zamanla me-
zarlık haline geldiğini düşündürtmektedir.

Kooperatif için mezarlık taşınıyor
Mahmutbey’in henüz bir köy olup, çev-

resinden Osmanlı’dan kalma yolların geçti-
ği zamanlarda, günümüzde İSTOÇ Ticaret 

Merkezi’nin bulunduğu alanda yatan ölüler, 
Karadeniz’in uğultulu rüzgarları arasında, 
dünya meşakkatinden yorgun düşmüş ruh-
larını huzur içinde dinlendirirdi. Mahmutbey 
köylüleriyle civarda yaşayan diğer insanlar 
da, bu dünyaya veda edip ahirete uğurladık-
ları yakınlarını, işte burada bulunan ve bilinen 
tarihi 150 yılı geçen Kâdı Mezarlığına defne-
derlerdi. Tabi ki, 1980’li yıllarda başlatılan ve 
İstanbul içindeki esnaf kooperatiflerini şehrin 
dışına taşımayı amaçlayan hareket, kendine 
üs olarak Mahmutbey köyü civarındaki geniş 
hazine arazilerini seçene dek!... Bu koopera-
tiflerin hazine arazileri üzerinde istilacı bir bü-
tünlük şeklinde yükselmesini engelleyen tek 
yapı ise, ölülerin huzur arayan ruhlarını barın-
dıran bu mezarlıktı. Ölülere ve geçmişe saygı 
duyularak yerinde bırakılabilirken, daha zor 
ve güç olan istimlak yoluna gidilip ve bölge 
sakinlerinin ifadelerine göre neredeyse bir 
“oldu-bitti” ile bir gecede açılan mezarlar-
dan toplanan kemikler başka mezarlıklara ta-
şındı. Böylece, gelişme ve ilerlemenin önün-
de büyük bir engel olarak yükselen(!) Kâdı 
Mezarlığı bertaraf edilmiş oldu. Sabahleyin 
uyanıp da mezarlığa koşan köylüler yakınları 
yerine mezar başında uluyan köpeklerle kar-
şılaşmışlardı. Köpekler adeta, ulumalarıyla 
onların acılarına eşlik ediyordu.

Kâdı Mezarlığına, esasında Mahmutbey 
Köyü ile sonradan kurulan Yavuz ve Fatih ma-
hallelerinin sakinleri, gömü yapıyorlardı. On-
larca yıllık tarihleri artık yok olmuş, hasretleri-
ni dökecekleri mezar taşları bile kalmamıştı. 
Mezarları kaldıran kişi ise, Küçük Organize 
Sanayi Sitesi’nin yapımını üstlenen müteah-

İSTOÇ’un yapımı 
sırasında yıkılan Kâdı 

Mezarlığı’nda yakınları 
bulunanlar mezarlığa 

koşmuş ve mezarlıkları 
kontrol etmişlerdi.
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hit İbrahim Polat idi. Polat’ın elinde Mezar-
lıklar Müdürlüğü’nden alınmış bir izin belgesi 
olup bunun da gerekçesi bölgede toprak 
kayması olmasıydı. Ona göre, yalnızca top-
rak kaymasına uğrayan mezarlar taşınmıştı.

Olay gazete haberlerine konu olmuştu:

“Mahmutbey Köyü, Yavuz ve Fatih ma-
hallelerinde oturan yurttaşlar, önceki sabah 
birçok mezarın açılarak içlerindeki cesetlerin 
ve kemiklerin alındığını duyunca, sabah saat 
07.00 sularında Kâdı Mezarlığı’na koşmaya 
başladılar. Yurttaşlar mezarlığa geldiklerinde, 
yakınlarının mezarlarının açılmış, kemiklerinin 
bir yanda, kefenlerinin bir yanda durduğunu, 
mezarların üzerlerine köpeklerin üşüştüğünü 
gördüler. Yakınları Kâdı Mezarlığı’nda yatan 
birçok yurttaş ağlayarak oldukları yere yığı-
lıp kalırlarken, bir bölümü de bu işi yapanları 
aramaya koyuldu. Olayı daha önceden gö-
renler, birkaç gün önce dört işçinin mezarları 
kazarak içlerinden, kiminin ayak kemiklerini, 
kiminin kafataslarını alarak torbalar içinde 
götürdüğünü söylediler. (…)

Daha sonra olay yerine gelen belediye 
zabıtaları halktan mezarlığı boşaltmalarını is-
tediler, ancak boşaltamayınca, olay yerinden 
uzaklaşmak zorunda kaldılar. Zabıta yetkili-
leri müteahhit İbrahim Polat’ı arayarak olayı 
sorduklarında, Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 
izniyle mezarları yıktıklarını, burada toprak 
kayması olduğunu ve yalnızca kayan mezar-
ların alındığı yanıtını aldılar. Yurttaşlar ise, 
mezarlarının nereye taşındığından bile ha-
berdar olmadıklarını belirterek uzun süre, 
çevreye saçılmış kemik parçalarını toplayıp 
mezarlara yerleştirmekle uğraştılar…”436

Kâdı Mezarlığı’nın istimlaki
90’lı yılların başlarında, Milli Savunma Ba-

kanlığı Mahmutbey Köyü’ne ait Kâdı Mezar-
lığının istimlaki için mahkemeye müracaat 
etmiş ve buradaki bir kısım araziler bakan-
lık adına tescil edilmişti. Bunlardan biri de 
Kâdı mezarı mevkiinde bulunan İhsan ve 
Şükriye Kerze’ye ait arazi idi. Milli Savunma 
Bakanlığı’nın müraacatı üzerine, İstanbul 
Muhakemat Müdürlüğü, Kerze çifti aleyhine 
tescil davası açmış, Bakırköy Asliye 5. Hukuk 
Mahkemesi de sözkonusu araziyi hazine adı-
na tescil etmişti.437

Mezarlıklar tehdit altında
İstanbul’un çeperindeki köylerin merkez-

le hızlı bir şekilde bütünleşmesi ortaya varoş 
adı verilen yeni mahalle ve hatta ilçeler çı-
karmıştı. Plansız yapılaşmanın olanca hızıyla 
devam ettiği bu bölgelerde, gecekondular 
tarihî mezarlıkları dahi tehdit etmeye başla-
dı ve bazı bölgelerde mezarlıkların sınırları-
na tecavüz edildiği de görüldü. Maalesef, 
1970’lerin sonuna kadar İstanbul’un köyleri 
olan Mahmutbey ve Güneşli gibi yerleşim 
yerlerinde, artan yapılaşma mezarlık alanla-
ra yönelmişti. Kuşkusuz bunda, mezarlıkla-
rın sınırlarının belirsiz ve duvarsız olmasının 
da etkisi vardı. Gecekondulaşmanın yoğun 
olduğu 1990’lı yıllarda, zabıta ekiplerinin 
sıkı kontrolleri yanı sıra, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi de, ilçe belediyelerin isteğiyle 
mezarlıkların çevresini duvarla çevirmeye 
başladı.438 Böylece kaçak yapılaşmanın me-
zarlıkları da içine alacak şekilde genişlemesi-
nin önüne geçilmeye çalışıldı.

23 Aralık 1985 tarihli 
Cumhuriyet’te yayınlanan 
bu fotoğraflarda 
mezarlıkta kemik arayan 
köpekler ve yakınlarının 
mezarlarını bulamayan 
üzgün insanlar 
bulunuyorrdu.

İSTOÇ’taki çalışmalar 
devam ederken.
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ÇeVreyi Kirletenlere halKın tepKisi

Yılların ilerlemesi Anadolu’dan gelen göçler 
ile büyüyen Bağcılar’da, insanlar altyapı yeter-
sizliğinin yanı sıra sağlıksız ortamlarda yaşamak 
zorunda kalıyorlardı. Bunda plansız gelişme ile 
yerleşim binalarının fabrikaların hemen yanına 
yapılmış olmasının da önemli etkisi vardı. An-
cak Bağcılar halkı, özellikle hava kirliliğine yol 
açan tesisler konusunda bilinçli bir karşı koyuş 
sergiliyordu. Bunlardan biri de Mahmutbey 
Köyü Göztepe Mahallesi’nde gerçekleşmişti. 
Göztepe Mahallesi sakinleri, hemen 500 met-
re uzaklarına kurulan asfalt imalat şantiyesinin 
bacalarından çıkan yoğun duman ve toza is-
yan ettiler. Çünkü asfalt tesisinden çıkan toz, 
etrafta yeşillik bırakmadığı gibi, her taraf kar 
yağmışçasına bembeyaz oluyordu.

Göztepe Mahallesi’nde yaşayanların se-
sine kulak veren muhabir Kemal Küçük, 
“Küçük evlerin bahçelerine biraz mısır, biraz 
domates ekilmiş, ama üzerlerini kaplayan 
bembeyaz çamurdan ne ekildiğini anlamak 
biraz güç. Hepsi de üzerlerini örten tozdan 
kavrulmuş…” diye yazıyordu.

Küçük’ün haberi şöyle devam ediyordu:
“Halis Ülker, ‘Bak şu toprak yemyeşil olur-

du, şimdi üzerinde ot bitmiyor’ diye üç evin 
ortasındaki çorak araziyi gösteriyor. Sonra 
da ‘Bak, 7. ayda ağacın yaprak döktüğünü 
gördün mü?’ diye soruyor.

Çoluk çocuk tüm mahalelli evlerinden 

çıkıp etrafımızı sarıyor. Hepsi bağıra çağıra 
aynı şeyden yakınıyor(du):

‘Çocuklarımızın hepsi hasta.’
‘Evlerimizin içinde bile nefes alamıyoruz.’
‘Her tarafı kaplayan bembeyaz tozdan 

ekmeğimizi bile yiyemiyoruz.’
Mustafa Kara, elini duvarın üzerine sürüp 

gösteriyor: ‘Bakın, bu toz ciğerlerimize do-
luyor.’

Bakırköy’e bağlı Mahmutbey Köyü’nün 
en ucundaki Göztepe Mahallesinin sakinleri, 
500 metre ilerdeki asfalt imalat şantiyesinin 
bacalarından çıkan sarı-beyaz karışımı bir 
dumanın altında yaşamaya çalışıyorlar…

‘Çocuklarımız nefes alamıyor, artık bıçak 
kemiğe dayandı’ diyen mahalleli, üzerlerini 
örten beyaz tozdan öylesine yılmıştı ki, su-
suzluklarını bile ikinci sorun sayıyorlar.

…
Mahallenin tüm kadınları birleşip önce 

muhtara, sonra da şantiyeye gitmişler, ama 
sonuç alamamışlardı. (…)

Tüm mahalleli birlikte muhtara gidiyoruz. 
Çoluk çocuk yürürken bir beyaz bulut kalkıyor 
sanki yerden. Genzimiz yanmaya başlıyor.

Muhtar Resul Kayatuzu, ‘Benim evim de 
toz içinde, ama’ diyor, ‘Bana, ya da şantiyeye 
saldırmakla bu iş olmaz. Şantiyeye sorduk. 
Bizim işimiz az kaldı, yol bitince gideceğiz 
diyorlar. Belediyeye haber verdim. Geldiler, 
baktılar. Ama hemen bir şey yapmak müm-
kün değil tabii’ şeklinde ekliyor. (…)

Mahalleyi arkamızda bırakıp dumanın ve 
tozun kaynağı şantiyeye gidiyoruz. Karayolları 
17. Bölge Mahmutbey Köyü Otoyolu yapımı 
için kurulan asfalt imalat şantiyesinin yetkilile-
ri ile görüşüyoruz. Şantiye Şefi Mühendis Ke-
nan Cinoğlu, ‘Halkın isyanını biliyorum, ancak 
dünyanın her yerinde bu imalat toz ve duman 
çıkarır. Bacalardan çıkan, ısıtılmış ‘agra’ tozu-
dur. Çıkan dumanın içindeki tozu en aza indir-
mek için, geçen yıl 9 metre olan duman tüne-
lini 45 metreye çıkardık. Her imkânı kullandık 
ama sulu arıtma yapamıyoruz’ dedi.

Kenan Cinoğlu, bu tür çalışmaları daha 
önce Adapazarı ve Türkiye’nin birçok yerin-
de gerçekleştirdiklerini ancak bazı yerlerde 
sulu arıtma yaptıklarını belirtiyor…”439

Bağcılar, uzun süre 
göç ve gelişmenin yol 

açtığı tezatları yaşamak 
zorunda kaldı.
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BağCılar’ın yolları Ve ilK Kanalları

Bağcılar bölgesi, İstanbul’un tenha ve ıssız 
köyleriyle verimli çiftliklerine ev sahipliği yaptığı 
dönemde dahi, İstanbul-Edirne güzergâhının 
içinden geçmesi sebebiyle yol bakımından 
şanslıydı. 1970’li yıllarla birlikte ivme kazanıp 
1980’lerin sonuna doğru artık durdurulamaz 
ve bölgede boş arazi bırakmayacak bir hal 
alan göçler yüzünden, yollar yetersiz gelmeye 
başladı. Sadece yol mu? Bağcılar’ın halkı alt-
yapı hizmetlerinin hiçbirinden tam anlamıyla 
yararlanamadı; ta ki 1992 yılında ilçe oluncaya 
kadar… Peki ilçe oluncaya kadar geçen zaman 
içinde altyapı adına neler yapılmıştı, yolları na-
sıldı, ilk kanal çalışmaları ne zaman başlamıştı? 
Bu ve benzer soruların cevapları şöyleydi:

topkapı-Mahmutbey yolu
Yol yapım çalışmalarına hız veren Karayolla-

rı Genel Müdürlüğü’ne bağlı yollar Birinci Böl-
ge Müdürlüğünün görev sahasına Mahmut-
bey yolu da giriyordu. Topkapı’dan Esenler’e, 
oradan da Mahmutbey’e ulaşan ana ulaşım 
yolunun, taşıtların gidip gelebileceği derece-
de bakımlı olmasına önem veren Birinci Bölge 
Müdürlüğü, bu amaçla 900 m3 kum getirterek 
Topkapı-Mahmutbey yolunun düzenlenmesini 
yaptırmıştı.440 Müdürlük, ayrıca, yola mıcır da 
döktürmeyi planlıyordu. Ancak bu kez, mıcır 
dökülecek yol, Mahmutbey’den daha ileriye, 
Hoşdere yoluna kadar devam edecekti. Mıcır 
dökülecek alanlar ise “Topkapı-Mahmutbey-
Hoşdere yolunun 4+900 -7+700 ile 11+000 
- 11+300 kilometreleri arasında olup toplam 
3.100 m3 mıcır ile 930 metreküp kumun tes-
viyesini kapsıyordu.441 Aslında bu yol sadece 
Mahmutbey’e gitmiyor, güzergâh üzerinde 
bulunan diğer köylerle yerleşim birimlerinde 
oturanlara da büyük kolaylık sağlıyordu. Bu 
sebeple yolun bakımlı ve kış aylarında sürekli 
açık olması son derece önemliydi.

Aynı zamanda bir askeri bölge olması 
sebebiyle, 1962 yılında, NATO’ya ait inşaat 
faaliyetleri de yapılıyordu.442 Bahçelievler ile 
Mahmutbey köyü arasındaki kanal kazı işleri 
ise 1977 yılında başlamıştı.443

Göztepe’ye otobüs hattı
İETT’nin	Bağcılar’a	hizmet	veren	92	ve	92	

B	hatları	yeterli	gelmemekteydi.	 İETT,	yeni	
yerleşim	 yerlerindeki	 artan	 yolcu	 taleple-

rini göz önünde bulundurarak açtığı hatlar 
arasına Bağcılar’dan bir mahalleyi daha so-
karak Aksaray’dan Mahmutbey Göztepe 
Mahallesi’ne düzenli otobüs seferleri başlat-
tı. Mahalleli tarafından büyük sevinçle kar-
şılanan hatta belediye otobüsleri, 10 Şubat 
1986 Pazartesi gününden itibaren çalışmaya 
başlayacaktı.444

yol ve kanalizasyon, halktan toplanan 
parayla yapıldı
Diğer taraftan, İkitelli ile Mahmutbey Köyü 

arasındaki yol ve kanal inşaatı, Bakırköy Be-
lediyesi tarafından 4 Temmuz 1986 tarihinde 
yapılan törenle başlatıldı.445 1986 yılında ga-
zetelerde yayınlanan bir mektubun belediye 
yetkililerince yalanlanmaması, bölge halkının 
“elektrik, su şebekesi ve kanalizasyon gibi 
altyapı hizmetlerini aralarında para toplaya-
rak getirdikleri” yolundaki sözlerini doğrulu-
yordu. “Kemalpaşa mahallesinden Ziyattin 
Karslı’nın Bakırköy Belediyesi’nden istek” 
başlığıyla verilen mektubu şöyleydi:

“Bakırköy Belediyesi, Mahmutbey Ke-
malpaşa Mahallesi’ndeki halktan para top-
layarak yol ve kanalizasyon işlerine başladı. 
Fakat her tarafı çamur deryası halinde, işi ta-
mamlamayı bahara bıraktı. İlgililer, acaba hiç 
düşündü mü, buralardan geçecek mini okul 
çocuklarının okula nasıl gideceğini? Çocuk-
larımızın; kanalizasyon bacalarının açık bıra-
kıldığından su ile dolduğunu, bu bacalara 
düşüp hayatından olacağını duyuruyoruz, 
ilgililere. Buraya çalışan araçlar, yol bozuk 
diye çalışmaz oldu. İlk, ortaokul, liselere ta-
lebeleri taşıyan araçlar, talebeleri okullarına 
götüremez oldu. Buraya hizmet getiren be-
lediye başkanından, ilgililerden, hiç olmazsa 
yolların taşıtların çalışabileceği duruma so-
kulmasını ve mini mini okul yavrularının çile-
den kurtarılmasını istiyoruz.”446    

6 Şubat 1986 tarihli 
habere göre, Bağcılar 
Göztepe Mahallesi’ne 
otobüs geldi.
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susuz BağCılar

Bağcılar, su ile ağır bir imtihan yaşamıştır. Bir 
zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun kudretli sul-
tanlarının yaşadığı Topkapı Sarayı ile İstanbullula-
rın su ihtiyacını karşılayan muhtelif çeşme, sebil ve 
camilere su verirken, yüzyılar sonra bağrında yaşa-
yanların susuzluğuna da şahitlik etti. Anadolu’nun 
muhtelif yerlerinden, hatta Öraltaylar’dan gelen 
birçok insanın bol bol sulanan yemyeşil ve mün-
bit topraklarına yerleştiğini de gördü, verimli 
topraklarından çıkan suların kirlendiğini de… İşte 
Bağcılar’ın su ile imtihanından bazı kesitler: 

Kötü işletmecinin Mahmutbey’deki 
ruhsatına iptal
İstanbullular şehir şebekesinin yanı sıra eski 

su kaynaklarının bulunduğu köylerden gelen 
memba sularını da kullanırlardı. Ancak kaynağın-
da temiz olan bu sular, bazı iş bilmez ve yatırım 
yapmadan para kazanmayı amaçlayan işletmeler 
tarafından, tortulu ve mühürsüz şişelerde satışa 
sunuluyordu. Bu da kullanıcıların şikayetine yol 
açmaktaydı. Şikayetler üzerine harekete geçen 
yetkililer, vilayet dahilindeki kaynaklardan şehre 
getirilen maden sularını tahlil ettirerek, memba 
suyu vasfını taşımayanların ruhsatlarını iptal yolu-
na gidiyordu. Memba işletme ruhsatı iptal edilen 
yerler arasında Mahmutbey’deki işleticiler de bu-
lunuyordu. Mahmutbey ve Alibey köyleriyle Ke-
merburgaz ve Yalova’daki 4 memba suyu bele-
diye sınırları dışında olduğundan bunların işletim 
ruhsatları muhtarlıklar tarafından veriliyor, bu da 
kötüye kullanımları beraberinde getiriyordu.447 

Mahmutbey’de boğulan çocuk
Bağcılar gibi, köylerin yoğun olduğu bölge-

lerde su ihtiyacı kuyulardan sağlanmakta olup 
bunlarında çoğu açık kuyulardı. Bakırköy’den 
Mahmutbey’e giden yol üzerindeki 240 numarada 
oturan Ali Ertürk’ün de 12 metre derinliğinde bir 
kuyusu vardı. Ertürk’ün 5 yaşındaki oğlu Yılmaz bir 
gün bahçede oynarken, üzeri çürük tahtalarla örtü-
lü kuyuya düşerek boğulmuştu. Köylüler, içi suyla 
dolu ve oldukça derin olan kuyuya inemedikleri için 
itfaiyeyi yardıma çağırmışlar ve minik yavrunun ce-
sedi ancak itfaiyeciler tarafından çıkarılabilmişti.448

Mahmutbey içmesu Birliği
1970’li yıllarda, Bakırköy’e bağlı köylerle mer-

kez dışındaki yerleşim birimlerine içme suyu götür-
mek için Mahmutbey Grubu İçmesu Birliği Başkan-
lığı ihdas edilmişti. Birliğin temel hedefi içme suyu 
tesisleri kurmak, bakım ve kontrollerini yapmak ve 
köylerin su ihtiyacını karşılamaktı. Bir kamu teşek-
külü olması sebebiyle, bünyesinde, devlet memuru 
statüsünde çeşitli uzmanlar çalıştırıyordu. 1975 yılı 
itibariyle faaliyette bulunan Birlik, idare binası ola-
rak Bakırköy Belediyesi’nin Güngören Şubesi’ne449 
tahsis edilmiş olan binanın alt katını kullanıyordu.450

1980’li yıllara girilirken İstanbul, müthiş bir 
susuzluk içinde kıvranıyordu. Dönemin İstanbul 
Belediye Başkanı Aytekin Kotil, özellikle Avrupa 
yakasında yoğunlaşan susuzluğu önleyebilmek 
için, Ömerli Barajı’ndaki fazla suyun Boğazın al-
tına döşenecek borularla İstanbul’a aktarılması 
için çalışmalar başlattı. Bu yolla İstanbul’a 40-50 
bin metreküp daha su verilmesini hedefleyen 
belediye, şebeke inşaatını 1980 sonbaharına ye-
tiştirmeye gayret ediyor ve bu amaçla da DSİ ile 
işbirliğine gidiyordu. Ömerli Barajı’ndan alına-
cak suyun Mahmutbey ile doğrudan ilgisi vardı. 
Çünkü İstanbul’a verilecek olan bu suyun fazla-
sı, bölgenin önemli su dağıtım şebekelerinden 
Mahmutbey Su Birliği’ne katılacaktı.451

     Mahmutbey’de 
bulunan ve şartları uygun 

olmayan memba suyu 
işletmecisinin ruhsatı 

iptal edilmişti.

1970’li yıllarda 
Bakırköy’e bağlı köylere 

su sağlamak için 
Mahmutbey Grubu İçmesu 

Birliği ihdas edillmişti.

Bağcılar gibi, köylerin 
yoğun olduğu ve su 

sorununun bulunduğu 
yerlerde su ihtiyacı açık 

kuyulardan sağlanıyor, bu 
arada kuyuya düşen ve 

ölenler de oluyordu.
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sultan MahMud’un su şeBeKesi 
istanBul’un iMdadına yetişti

Avrupa yakasındaki semtler ile, gecekon-
dulaşmayla birlikte hızla büyüyen şehrin çev-
resindeki Bağcılar gibi muhitlerde susuzluk 
önemli bir sorun olmayı sürdürürken, döne-
min İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, 
şehrin en büyük ilçelerinden biri olan Bakır-
köy ve çevresine 24 saat su verilmesini sağ-
layacak yeni bir kaynağın bulunduğunu açık-
lıyordu. Kotil’in açıkladığı bu kaynak, Sultan 
II. Mahmud’un barut öğütme değirmenleri-
ni beslemek üzere Küçükçekmece vadisinin 
üst bölümünde yaptırdığı Şamlar Barajı idi. 
Kotil, 35 milyon metreküp su rezervi bulu-
nan barajdan elan saniyede bin litre suyun 
boşa aktığını ve Mahmutbey Su Birliği’ne 
buradan vereceklerini açıklıyordu. 

Sultan Mahmud’un su kaynağı, 1980 yılı 
itibariyle 300 bin nüfuslu 12 yerleşim merkezi-
ne su verecekti. Kotil, bu tarihî su kaynağının 

Mahmutbey Su Birliği vasıtasıyla şehrin hizme-
tine sunulması hakkında şunları söylüyordu:

“İstanbul Belediyeler Birliği olarak, kaynağı 
çok kuvvetli olan bu suyu halk hizmetine suna-
cağız. Suyun dağıtımı için 8 kilometre uzunlu-
ğunda bir isâle hattı döşenecektir. Sudan ya-
rarlanmak için yapılacak tesislerin keşif bedeli 
30 milyon lira civarındadır. Tesisin yapımı İs-
tanbul Belediyeler Birliği, devlet bütçesi ve su 
kaynağından yararlanacak belediyelerin katkı-
sı ile sağlanacaktır. Mahmutbey Su Birliği’ne 
verilmesini kararlaştırdığımız yeni kaynak, 300 
bin nüfusu kapsayan 12 yerleşim merkezini 
besleyecek güçtedir. Böylece, İstanbul Sular 
İdaresi’nden (İSKİ) Mahmutbey Su Birliği’ne 
verilen suya artık Birliğin ihtiyacı olmayacak 
ve Sular İdaresi, birliğe verdiği suyu tamamen 
Bakırköy ve Bakırköy’e bağlı yerleşim merkez-
lerinin hizmetine sunacaktır.”452

Sultan Mahmud’un su 
kaynağı olan Şamlar 
Barajı 1980 yılı itibariyle 
300 bin nüfuslu 12 
yerleşim yerine su 
verecekti.
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Bağcılar’ın su umudu ömerli…
Yeşilbağ adıyla belediye olan Bağcılar 

Köyü ile civardaki Kirazlı, Güneşli, Mahmut-
bey ve diğer yerleşim yerlerinde yaşayan-
ların susuzluktan kurtulma ümitleri, DSİ’nin 
Salacak’la Sarayburnu arasına döşeyeceği 
su nakil hattına bağlanmıştı. DSİ yetkilileri, 
Avrupa yakasındaki susuzluğa çözüm olarak, 
1982 yılının son ayında Salacak-Sarayburnu 
arasına su borusu döşeme çalışmalarını bitir-
miş ve şebekeye deneme amaçlı su vermeye 
başlamışlardı. Bu denemelerden olumlu so-
nuç alındığında, Sur içi bölgesine günde 70, 
aralarında Güngören ile Yeşilbağ’ın da bu-
lunduğu yerleşim yerlerine ise 50 bin met-
reküp su verilecekti.453 İşte Bağcılar halkının 
umudu, bu yeni hatlarla gelecek sudaydı.

su ve kanalizasyon sorunu 
bir yıl içinde çözülecek!!
1983 yılında, İstanbul’daki gecekondu 

semtlerinin su ve kanalizasyon sorunlarının 
çözümü için İmar ve İskan, Bayındırlık ve Ulaş-
tırma Bakanlıkları bütçelerinden 5 milyar lira 
gönderildiği bildiriliyordu. Bu para ile, özel-
likle Ümraniye, Sefaköy, Beykoz, Bağcılar, Şiri-
nevler ve Gülsuyu gibi gecekondu semtlerinin 
su ve kanalizasyon sorunlarının 1984 yılı için-
de çözüme kavuşturulması planlanıyordu.454 
Bu tür kararların çıkmasında, hiç değilse açık-
lamaların yapılmasında, dönemin İstanbul Va-
lisi Nevzat Ayaz’ın büyük emeği vardı. Ayaz, 
Bağcılar’ın batı sınırını oluşturan ve fabrika 
ve kanalizasyon atıkları sebebiyle kirliliği had 
safhaya ulaşan Ayamama Deresi’nin Marmara 
Denizi’ni kirletmemesi için Sefaköy Kolektö-
rünün temelini de atmıştı.455 

suyla gelen hastalıklar dönemi
1980’li yıllar, Bağcılar’ın, Anadolu’nun 

muhtelif şehirlerinden gelen göç dalgasının 
yol açtığı hızlı yapılaşmayla köy’den varoş’a 
dönüştüğü yıllar olur. Kentsel değişim ve ge-
lişimi inceleyen uzmanların ifadesiyle, şehrin 
çevresine eklenen bu yeni gecekondu ve 
sanayi bölgesi, tam anlamıyla “yağ lekesi” 
gibi, boşluksuz büyümeye başlamıştı. Ge-
cekondulaşma sorunu, 1980’den itibaren 
ekonomik ve sosyal çerçevesinde kentsel bir 
olgu haline gelirken, bir taraftan da yaygın-
laşmıştı.456 Altyapısı yetersiz gecekondu mu-
hitlerinde yaşamak zorunda kalan Bağcılar 
halkı, lağım karışan kirli suları içmek zorunda 
kaldıklarından bağırsak enfeksiyonlarıyla ve 
çeşitli bulaşıcı hastalıklara maruz kalıyordu. 
Nitekim, 1987 yılında Bağcılar’ın Yavuz Selim 
Mahallesi’nde bağırsak enfeksiyonu patlak 
verdi. Olay üzerine mahalleye gelen Bakır-
köy Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 
anonslarla mahalle sakinlerini muayeneye 
çağırdılar. Mahalleliyi muayene ederek, hasta 
olanlarını belirleyip ilaç dağıtan sağlık ekibin-
den Dr. Şemsi Aslan, “halkın hepsinin klinik 
olarak enfekte olduğu” bilgisini veriyordu. 

Bir gazetede, mahalle sakinleriyle muhta-
rın konuyla ilgili görüşleri şöyle aktarılıyordu:

“Musluklarından akan lağımlı suları içtik-
lerini belirten Yavuz Selimliler ‘Neden olay 
basına yansımadan hiçbir yetkili gerekli ön-
lemi almadı?’ diye sordular. Olayı fark edip 
gece gündüz koşuşturan Mahalle Muhtarı 
Kemal Aydemir de ‘Şimdi isteğimiz, başla-
tılan çalışmaların sonuçlandırılmasıdır’ dedi. 

İstanbul Valisi Nevzat 
Ayaz’ın katılımıyla 11 

Ağustos 1983 tarihinde 
Sefaköy Kolektörü’nün 

temeli atıldı.
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Suyu ana vanadan önceki akşam kesilen 
semte belediyenin gönderdiği tankerlerle su 
verilmeye başlandı. Tankerlerden su almak 
için uzun kuyruklar oluşturan semt sakinlerini 
yetkililer, suyu kaynatmadan içmemeleri için 
uyardı. Bu arada, lağım sularının aktığı Ta-
vukçu Deresi de belediye ekipleri tarafından 
doldurulmaya başlandı.”457

Ancak Yavuz Selim Mahallesinde başlayan 
bağırsak enfeksiyonu durmak bilmiyordu. Er-
tesi gün de, 60 çocuk, ishal ve yüksek ateş 
sebebiyle tedavi altına alındı. İçme suyuna 
kanalizasyon karışmasından ileri gelen olayda, 
çoğu çocuk 460 kişi hastalanmıştı. Evleri tek 
tek dolaşarak hastalarla yakından ilgilenen Ya-
vuz Selim Muhtarı Kemal Aydemir, “Kanalizas-
yon borularının hemen altından geçen su bo-
rularının çürük olması yüzünden içme suyuna 
karışan pis su hastalığa neden oldu”458 açıkla-
masında bulunuyordu. Belediye yetkilileri, ni-
hayet, içme suyunun kirlendiği noktayı tespit 
ederek, onarım çalışmalarına başlamışlardı.

Bezdiren susuzluk
Bağcılar’da yaşanan susuzluk, gazetele-

re “Bezdiren Susuzluk”459 manşetiyle haber 
oluyordu. 1987 yılına gelindiğinde, susuz-
luktan kırılan mahalleler arasına Bağcılar 
Merkez Mahallesi de dahil olmuştu. Kadınlar 
ellerinde su bidonları, kucaklarında çocuklar 
olduğu halde susuzluğa isyan ederek gös-
teri yaptılar. Çaresizlikten kuyu suyu kullan-
dıklarını söyleyen kadınlar, bulaşıcı hastalığa 
yakalanmaktan korktuklarını, çocuklarının sık 
sık hastalandığını ve bir yudum içme suyu 

alabilmek için ellerinde bidon saatlerce kuy-
rukta beklediklerini anlatıyorlardı.

susuzluğa çare olmayan teşebbüsler
1989 yılı sonunda Bağcılar’ın birçok ma-

hallesini ilgilendiren güzel bir haber geldi. 
Mahmutbey, Göztepe, Kemalpaşa, Kirazlı ve 
Demirkapı mahallelerinde yaşayan yaklaşık 
200 bin kişinin suya kavuşmasını sağlayacak 
Bakırköy-Mahmutbey İçmesuyu Şebekesi’nin 
temeli dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Nurettin Sözen tarafından atılmıştı.460 
15 milyar liraya mal olacağı açıklanan ve bü-
yük umutlar bağlanan şebeke de susuzluğa 
çare olamadı, tâ ki 1994 yılında Recep Tayyip 
Erdoğan belediye başkanı olana kadar…

1987 yılına gelindiğinde, 
susuzluktan kırılan 
mahalleler arasına 
Bağcılar Merkez 
Mahallesi de dahil 
olmuştu. Kadınlar 
ellerinde su bidonları, 
kucaklarında çocuklar 
olduğu halde susuzluğa 
isyan ederek gösteri 
yaptılar.

1989 yılında Nurettin 
Sözen’in temelini attığı 
tesis de çözüm olmamıştı. 
Bağcılar halkı susuzluğa 
çare olarak 1994’te 
belediye başkanı olan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı 
beklemek zorunda 
kalmıştı.
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“susuzluK Canlarına yetti”

“Özellikle Esenler, Atışalanı ve Mahmut-
bey Köyü yaşayanları… Kadınlar neredeyse 
çıldırmış durumdalar, altı aydır akmayan su 
nedeniyle... “Susuzluk ölüm korkusu yarattı 
bizde” diyorlar. “Nedir bu çilemiz?” diye ba-
ğırıyorlar; “Biz üvey evlat mıyız?” Bir bidon 

su için akşama değin o sokak senin, bu so-
kak benim dolaşıyorlar, tanker başında kav-
ga ediyorlar, saç-saça, baş-başa… Ve yüz-
lercesi, binlercesi, onbinlercesi, kadın-erkek 
bağırıyorlar: “Su… Su… Su…”461
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tarihÎ Âypah suyu, esenler’i 
susuzluKtan Kurtarıyor

1990’lı yıllara girilirken, su sıkıntısı 
İstanbul’un gerek merkez semtlerinde, ge-
rekse de kenar mahallelerinde had safhaya 
çıkmıştı. Özellikle yoğun göçle oluşan Esen-
ler, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt gibi yerleşim 
bölgelerinde, şebeke sisteminin de olmama-
sı, susuzluğa çare olarak kuyuları gündeme 
getirdi. Tarihi bilgilerden yola çıkan Bakırköy 
Belediyesi, artık kullanılmayan tarihî isâle 
hatlarını devreye sokarak, bölgede susuzluk 
çeken bazı mahallelere su ulaştırdı. 1520-60 
yılları arasında yapılan ve İstanbul’un önemli 
yerleşim yerlerinden Süleymaniye’ye su sağ-
layan tarihî tonozlu su kanalları üzerinde iki 
kuyu açan Bakırköy Belediyesi, bunlardan 
günlük 20 bin metreküp içilebilir su sağla-
yarak halkın kullanımına sundu. Bu amaçla, 
Esenler’in Kemer Mahallesi ile Cami mev-
kiinde yaptırılan su kuyuları, bölge halkına 

ilaç gibi geldi. Kuyuların açılışında konuşan 
dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Yıl-
dırım Aktuna, söz konusu isâle hattını, iki 
ay önce bir kazı sırasında tesadüfen ortaya 
çıkardıklarını belirterek, “Bu su kaynağının 
ortaya çıkarılmasından sonra belediye ola-
rak çalışmalara başladık. Elde ettiğimiz ar-
şivlerden çıkardığımız projelere göre çeşme, 
cami ve mescitlere su taşıyan bu tonozlar-
dan İstanbul genelinde 50 şebeke bulundu-
ğunu gördük” açıklamasında bulunmuştu. 
Gazetelerde yer alan bilgiye göre “Esenler 
Kemer halkının susuzluğunu önleyen kuyu, 
iki kaynaktan besleniyordu. Birinci kaynak, 
İstanbul’a 17 kilometre uzaklıktaki Terkos 
Gölü koruma alanı içindeki Pirinçciköy mera-
sı iken, ikinci kaynak İstanbul’a yaklaşık 5 ki-
lometre uzaklıktaki Mahmutbey-Kirazlı köy-
leri civarından çıkan Âypah Menbadır.”462

18 Temmuz 1990 tarihli 
habere göre İstanbul’u 
yine tarihi su kaynakları 
kurtaracak!
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eleKtriKsiz yıllardan iKi sahne

Kesintiye protesto
Elektrik kesintilerinin günde iki saatin 

üzerine çıkarılması, 1978 yılında, aralarında 
Mahmutbey’le civar köylerde yaşayanla-
rın da bulunduğu bir grup halk tarafından 
protesto edilir. Mahmutbey Köyleri Elektrik 
Birliği Başkanlığı önünde toplanan ahali, ke-
sinti sebebiyle özellikle esnafın zor durumda 
kaldığını söylüyordu.463

elektrik kesintisi, hayatın gerçeğiydi
Mahmutbey yolu civarında bulunan yerle-

şim yerlerinde, ana yol üzerindekilerle sınırlı da 
olsa, elektrik bulunuyordu. Buraların elektriği 
Davutpaşa Trafo Merkezinden veriliyordu. An-
cak trafo merkezinde zaman zaman çıkan arıza-
lar, bölgenin elektriksiz kalmasına yol açıyordu. 
Benzer şekilde, 1977 Aralık’ında, Davutpaşa 
Trafo Merkezi’nde 100 megavatlık bir trans-
formatör yanmış, bu yüzden de İstanbul’un 
Kadıköy ve Beyoğlu semtleri dışında kalan 
bölümlerine uzun süre elektrik verilememişti. 
Bunlardan biri de Mahmutbey civarıydı. Elekt-
rik verilmeyen semtlerin arasında Bağcılar, 
Mahmutbey Köy Yolu semtleri ile Bağcılar Yolu 
ve Esenler Yolu da bulunuyordu.464

İstanbul’da elektrik kısıntısı, 1980 öncesinde 
rutin bir hale gelmişti. Elektrik işlerinin İETT’ye 
bağlı olduğu o yıllarda, radyoda “İETT’den ya-
pılan açıklamaya göre…” diye başlayan anon-
su duyan İstanbullular, yine elektrik kesintisi 
olacağını anlarlardı. 1 Şubat 1979 tarihinden 
itibaren düzenli hale getirilen kısıtlamalar, gün-
düz 08.00-18.00 saatleri arasında yapılıyordu. 
Bağcılar’ı oluşturan kısımlarda ise elektrik ke-
sintileri, Güneşli’de saat 12.00-13.00 arasında, 
Bağcılar’la Mahmutbey Köy Yolu civarında ise 
14.00-15.00 arasında oluyordu.465 

İstanbul’da elektrik 
sıkıntısı 1980 öncesinde 

rutin bir hale gelmişti. 
Radyoda “İETT’den 

yapılan açıklamaya göre..” 
diye başlayan anonsu 

duyan İstanbullular, yine 
elektrik kesintisi olacağını 

anlarlardı. 

1 Ekim 1978 tarihli 
fotoğraftaki ahali 

Mahmutbey Köyleri 
Elektrik Birliği Başkanlığı 

önünde kesintileri 
protesto ederken.

Bölgeye gelen 
elektrik Davutpaşa Trafo 
Merkezi’nden veriliyordu.
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Kirlenen dereler Ve sonuÇsuz ıslah ÇalışMası

Bağcılar 1992 yılında belediye oluncaya 
kadar, bölgedeki yerleşim birimleri, bağlı 
bulundukları Bakırköy Belediyesi’nin insa-
fına terk edilmişti. Bakırköy Belediyesi ise, 
köyden şehre doğru hızla evrilen Bağcılar’ın 
köy ve mahallelerine hizmet götürmeyi ikinci 
planda görüp, Bakırköy merkez muhitlerine 
hizmeti esas alıyordu. Köyden kente göçün 
hız kazanıp Bağcılar, Güneşli, Mahmutbey 
ve Kirazlı köylerinin gecekondulaşmaya 
başladığı dönemler gelmeden önce de, İs-
tanbul, zaman zaman karasinek ve sıtma ile 
mücadeleye sahne oluyordu. Yaz aylarının 
korkulu rüyası olan sıtma ve sinek olayından 
Mahmutbey de nasibini alıyordu. 

sıtmaya karşı sağlık taraması ve ev 
temizliği
1940’lı ve 50’li yıllar İstanbul’un kara-

sinek ve sıtma ile mücadele ettiği yıllardı. 
İstanbul’un özellikle köyleri, yaz geldiğinde 
sinek istilasına ve sıtmaya maruz kalıyordu. O 
dönemde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ça-
reyi, yaz aylarında köylere yönelik kapsamlı 
sağlık taraması yapmakta bulmuştu. İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün 1951 yılı programında Mah-
mutbey nahiyesiyle bağlı köyler de bulunu-
yordu. Hatta Mahmutbey’deki çalışmalara 
İl Sağlık Müdürü Faik Yargıcı bizzat nezaret 
etmiş; sağlık ekipleri, köylüyü sağlık muaye-
nesinden geçirerek evleri temizleme faali-
yetlerini incelemişti. Yargıcı’nın açıklamasına 
göre, çalışmalar kapsamında Mahmutbey ve 
köylerinde sıtma mücadelesi sıkı bir şekilde 
sürdürülecek; ayrıca, buradaki memba suları 
da tahlil edilerek, sıtmaya yol açan her türlü 
vasıta ortadan kaldırılacaktı.466

dereler kirlenmeye başlıyor
1980’lerin ortalarına gelindiğinde 

Bağcılar’ı oluşturan 4 temel köy artık köylük-
ten çıkmış, her birinden en az 2-3 mahalle 
oluşmuştu. Bağcılar’ın henüz ilçe olmadığı o 
yıllarda, bölge halkı belediye hizmetlerinden 
tam anlamıyla yararlanamıyordu. Yetersiz alt-
yapı hizmetleri, özellikle kanalizasyon ve çöp 
sisteminin düzene oturmaması, artan nüfus 
için ciddi sonuçlar doğurabilecek hale gelmiş-
ti. Bağcılar’ın batı sınırını oluşturan Ayamama 
Deresi’nin kirliliği öylesinde artmıştı ki, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, çareyi, dereyi haf-
tada bir gün havadan ilaçlamakta bulmuştu.467

inönü, tavukçu deresi’ni ıslah için 
kürek salladı
Bağcılar’ın tam ortasından geçen Tavukçu 

Deresi, artan göç ve fabrikalaşma yüzünden 
kirlenmiş; adeta kanalizasyon ve çöp atım 
merkezine dönüşerek, insan ve çevre sağ-
lığını tehdit eder hale gelmişti. Bölge halkı-
nın yoğun şikayetleri ve dönemin Bakırköy 
Belediye Başkanı Yıldırım Aktuna’nın girişi-
miyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi derenin 
ıslahına karar verdi. Bu kararın alınmasında, 
mahalle muhtarları ile dönemin meclis üye-
lerinden Celal Toprak gibi isimlerin büyük 
katkısı olmuştu. Nihayetinde, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığını Nurettin Sözen’in 
yürüttüğü dönemde, çevre ve insanlar için 
büyük tehlike oluşturan Tavukçu Deresi’nin 
ıslahı için harekete geçildi. Temel atma tö-
renine Belediye Başkanı Sözen’in yanı sıra o 
dönemde SHP Genel Başkanlığını yürüten 
Erdal İnönü de iştirak etti.468

Tavukçu Deresi’nin 
ıslahıyla ilgili ilk çalışmayı 
23 Mart 1990’da 
merhum Erdal İnönü 
başlatmıştı. Ancak 
ihaleyi alan müteahhit 
parasını alamadığı için 
bir süre sonra şantiyeyi 
kaldıracaktı.
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Tavukçu Deresi’nin ıslah projesi için dü-
zenlenen törende konuşan SHP Genel Başka-
nı Erdal İnönü, dere ıslah çalışması sebebiyle 
belediyeyi övdü ve yapılan işi insan merkezli 
hizmet anlayışının örneği olarak gösterdi. 
Lambada müziğinin eşlik ettiği temel atma 
töreninde, davetlilerle protokol bulgur pila-
vı ve et yediler. Bu arada, Bakırköy Belediye 
Başkanı Yıldırım Aktuna da, yaptığı konuşma-
da, Tavukçu Deresi’nin ıslahından sonra, üze-
rinden 20 metre eninde yol geçirilerek yöre 
halkının ana yola bağlantısının sağlanacağını 
bildirdi. Aktuna, ıslah projesinin temelinin 
atıldığı 22 Mart’ın doğum günü olduğunu da 
hatırlatarak, bu önemli günü böylesine büyük 
bir olayın sevinci içinde ve bölge halkıyla kut-
lamaktan duyduğu mutluluğu belirtti.469

Törende kurbanlar da kesildi, ancak ıslah 
çalışmasının devamı için ne bu şaşalı tören, 
ne de kesilen kurbanlar yeterli geldi. Çalış-
malar, yüklenici firmanın şantiyeyi terk etme-
si üzerine yarıda kaldı. Bağcılar halkı, kendi-
sini pislik ve hastalık kaynağından kurtaracak 
başkanları görebilmek için, 1994 yılındaki 
seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ın İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını 
bekleyecekti. 

“uzun vadeli çözüm yok, kısa vadeli 
çözümse ilaçlamak”
Tarihler 1991 yılını gösterdiğinde, sıcak 

yaz günleri pislik yuvası derelerden sinek-
ler, çevreyi rahatsız edici kokular ve daha da 
önemlisi çevre ve insan sağlığını tehdit eden 

kirlilikler yayılmaya devam ediyordu. Beledi-
yenin, başta Ayamama Deresi olmak üzere, 
İstanbul’daki, kanalizasyon ve fabrika atıkla-
rıyla çöplerin toplandığı pislik yuvası dereler 
için bulduğu tek çözüm ise, gece ve gündüz 
demeden havadan ve karadan ilaçlamaktı. 
Dönemin Büyükşehir Sağlık Daire Başkanı 
Dr. Şeref Solak, bu durumu kabul ederek, 
“Havaların ısınmasıyla birlikte, özellikle Ka-
dıköy’deki Kurbağalıdere, Ataköy’deki Aya-
mama Deresi, Halkalı Çöplüğü, Tuzla batak-
lığı gibi yerlerde ıslah çalışmalarının yanı sıra 
karadan ve havadan ilaçlamaya da büyük bir 
ağırlık verdik. Ancak çalışmalarımızda mo-
dern ilaç ve teçhizat kullanmamıza karşın 
uzun vadeli bir çözüm beklemek hayal olur. 
Bizim yaptığımız, kısa vadede sinek soru-
nuna geçici çözüm yaratmaktır. İstanbul’da 
sinek sorununun ortaya çıkmasında önemli 
rol oynayan bir çöp probleminin dahi arzu-
lanan biçimde halledilmesi için 1 trilyonun 
üzerinde paraya ihtiyaç varken, kalıcı çözüm 
beklemek pek gerçekçi olmaz”470 diyordu.

şiddetli yağmurlar dereleri taşırıyor
Dereler yılın her mevsimi pislik yuvası iken 

kışın daha büyük bir tehlike vardı. Şiddet-
li yağmurlardan sonra hem Ayamama, hem 
de Tavukçu Dereleri taşarak çevrelerine zarar 
veriyordu. 1997 Ekim’inde yaşanan yoğun 
yağışlar, İstanbul’da birçok derenin taşıp et-
rafındaki yerleşim yerlerini su basmasına yol 
açtı. Aynı şekilde, taşan Tavukçu Deresi de 
civarındaki evleri sular altında bıraktı.471

Pislik yayan dereler, 
Recep Tayyip Erdoğan 

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilene 

kadar hastalık yaymaya 
devam etti.
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ayaMaMa… Kutsal ana…
Yazar Erdal Atabek, bir zamanların asude 

deresi iken, fabrika atıkları ve plansız yapı-
laşma yüzünden artık çevresine zarar verme-
ye başlayan Ayamama Deresi hakkında bir 
yazı kaleme alarak, insanların duyarsızlığını 
eleştirmişti. Islah edilmeden önce, şiddet-
li yağmurlarda çevresine felaketler getiren 
Ayamama Deresi hakkındaki bu yazının bazı 
bölümleri şöyleydi:

“İkitelli’de taşıp da sel felaketine neden 
olan derenin adı Ayamama. Derelerin dere 
olduğu zamanlarda, sular da otların arasın-
dan geçer, ağaçların yanından süzülerek de-
nize akardı. Ayamama Deresi de; çevresine 
bereket dağıtan, insanların içmek için, te-
mizlenmek için yararlandığı suları getiren bir 
güzel dere idi. ‘Kutsal Ana’ adı da bundan 
ötürü verilmiş olmalıdır.

Ama insanlar doluşup kendilerine çalışma 
yerleri, yaşama yerleri yapmak için ağaçla-
rı kesip otları yoldukları zaman, dereler de 
saklanıp yeraltlarına indiler. İnsanlar bu de-
relerin nerede olduğunu unutup üstlerine 

yüksek yapılar diktikleri için sevinirken, onlar 
için için kızıyor olmalıdırlar.

Yağmurlar çokça yağıp bu gizlenmek zo-
runda kalmış derelerin sularını kabartırken, 
onların akış yolları çoktan tıkanmıştı. Artık de-
relerin elinden bir şey gelmezdi, yapacakları 
tek iş, kabarıp önlerine gelen yeri kaplamaktı. 
Onlar da çaresiz bunu yaptılar. İnsanlar buna 
‘doğal afet’ derken, derelerin ne düşündü-
ğünü soran olmadı. Oysa asıl afet, insanla-
rın doğanın yapısını bozmasıydı. İnsanların 
hiçbir şeyi düşünmeden çoğalmaları, sonra 
da buldukları her yeri yağmalayıp evler, fab-
rikalar yapmaları, aslında afetin ta kendisiydi. 
Ama ağaçların, otların, derelerin dili yoktur ki 
yakınsınlar, ağlayıp sızlasınlar, dertlerini dile 
getirsinler. Onların dili de sellerdir, kuraklıktır, 
toprak erozyunudur, kıraçlıktır.

‘Ayamama’ Türkçede de bir anlam taşı-
yor. ‘Anlayamama’, ‘kavrayamama’, ‘gözünü 
açamama’ anlamlarına gelen bir sözcüktür 
‘ayamama’. Olaylara bir de bu açıdan bak-
makta pek çok yarar yok mu?”472

Ayamama üzerindeki 
tarihi köprüden kalanlar.
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BAĞCILAR 
ve sosyal hayat
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MüBadelenin yaşayan Kültürü

naipli’den gelen iki âdet
Mahmutbey’in, mübadeleyle, yani 1924 nü-

fus değişim hareketiyle Selanik’ten gelen sa-
kinleri, oradan bazı âdetlerini de getirmişlerdi. 
Bunlardan son derece ilginç olan ikisi şunlardır:

 “Kurban bayramları ile ilgili olarak Naipli’den 
getirilen ve göçten kısa bir zaman sonra bırakılan 
iki âdet vardır. İlki, bekâr erkeklerin kızları doma-
tes, kabak yağmuruna tutması; ikincisi ise, köye 
gelen davul zurna eşliğinde oynanan oyunlardır. 
Davulcuların kapı kapı gezip topladığı buğday-
lar onların emeklerinin karşılığıdır. Mahmutbeyli 
yaşlılar, bu âdetlerin, mübadeleden 15 yıl sonra 
tamamen ortadan kalktığını anlatıyorlar.”483

yusuf dede ve Mahmutbey pilav Günü
Yusuf Dede Selanik’te kaldı ama toprağı da 

geleneği de burada…

Günümüzde binlerce kişinin katılımıyla dü-
zenlenen Mahmutbey Pilav Günü, Kavalalı Yu-
suf Paşa’nın, halk arasındaki ifadesiyle Yusuf 
Dede’nin anma etkinliklerinden biridir. ‘Kavala 
Naipli’de adı ve tarihi bilinmeyen bir savaşta, 
Kasım ayının ikinci perşembesi şehit düşen, va-
siyeti üzerine şehit düştüğü yere türbesi yapılan 

ve yine vasiyeti üzerine şehadetinden hemen 
sonra başlayan yemekli mevlütler günümüze ka-
dar devam etmiştir. Dede’nin soyundan gelen 
ve Mahmutbey’in en yaşlılarından olan Meh-
met Baş’tan aldığımız bilgilere göre, mübadele 
gerçekleşmeden önce aileden bazı kişiler Yu-
suf Dede’yi rüyalarında görürler. Dede, rüyada 
kendi toprağını da götürmelerini söyler. Toprağı 
ile beraber sancak ve kılıcını da alan Baş Ailesi, 
önce Samsun’a, daha sonra Mahmutbey’e ge-
lirler. Ama Mahmutbey’e geldiklerinde ellerinde 
sadece toprak kalmıştır. Küçük bir kulübe yapıp 
toprağı içine koymuşlar ve o günden sonra da 
Mahmutbey’de yemekli mevlüde devam etmiş-
lerdir. Baş Ailesinin büyüklerinden bir şahıs, bir 
sene bu mevlüdü yapmak istemediklerini; fakat 
Yusuf Dede’nin kendilerini rüyalarda rahatsız et-
tiğini ve ondan sonra da, ne olursa olsun her yıl 
bu mevlüdü mutlaka yaptıklarını anlattı. İlk defa 
1997 Kasım’ında, türbenin dışında, Mahmutbey 
Camii’nin bahçesinde yemek verilmiştir. Önce-
leri adaklar Baş Ailesi ve gönüllü Mahmutbeyli 
kadınlar tarafından kapı kapı dolaşılmak suretiy-
le toplanmakta ve bunlar vasıtasıyla mevlütler 
yapılmaktaydı.”484 Pilav Günü, 1997’den itibaren 
Bağcılar Belediyesi’nin katkılarıyla yapılmaktadır.

Geleneksel olarak 
her yıl Mahmutbey 

Pilav Günü etkinlikleri 
gerçekleştiriliyor.
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Hilal Tuğsal’ın yüksek 
lisans tezinde yer 
alan Yusuf Paşa’nın 
tarihçesi isimli el 
yazılı kısım.

Mahmutbey’e 
gelen mübadillerin 
Kavala’daki Naipli 
Köyü’nün günümüz 
haritası. Yusuf 
Dede’nin mezarı da 
bu köyde bulunuyor.

Yine bu köyün 
ormanlık alanı 
içerisinde bululan 
1228 hicri (1813 
miladi) tarihli bir 
Müslüman mezar taşı 
(aşağıda).
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Mahmutbeylilerin düğünleri
4 gün 4 gece sürerdi
“Düğünler, köy içi yardımlaşmanın en gü-

zel örneklerindendir. Göçten sonra, 25 yıl 
boyunca, düğünlerin Perşembe günü baş-
layıp Pazar günü bittiğini görüyoruz. Daha 
sonra, düğünün başlama günü cumartesidir. 
Bunun basit bir sebebi var. Toprağa bağım-
lılığın azalması, köy dışındaki hayatın halka 
yaptırım uygulaması düğün gününün hafta 
sonuna getirilme zorunluluğunu doğurmuş-
tur. Günlerdeki bu değişim, sadece Perşem-
be ve Cuma günlerinde yapılan davul-zurna-
lı eğlenceyi ortadan kaldırmış, onun dışında 
bütün âdetler aynen devam etmiştir.

Perşembe günü davul-zurna köye gelir 
ve eğlence başlar. Perşembeden itibaren 
kadınlar erkek evine yardım için birer tepsi 
baklava ve baklava şerbeti için şeker götü-
rürler. Bunun dışında, ayrıca yine toz şeker 
gider, o kadar ki erkek evinde 3 çuval kadar 
şeker toplanır. Cuma günü akşama kadar er-
kekler köy meydanında, özellikle kendilerine 
özgü ‘cigoş’ adlı halayı çekerler. Cumartesi 
günü, genç bir kız, erkek evinin yaptığı bak-
lavayı köy ekmeğinin üzerine koyar ve onları 
da bir eleğe yerleştirir. Eleğin üstünü oyalı 
bir bürümcük yemeni ile örter ve bu bakla-
vaları, bütün köyü kapı kapı dolaşarak da-
ğıtır. Dağıtma bittiğinde, eleğin üstündeki 
tülbent, baklavayı dağıtan kıza hediye edilir. 

Cumartesi akşamı kına gecesidir. Kız evin-
de bir hafta önce serilen çeyiz altında kına 
gecesi yapılır. Çünkü kızın çeyizi, annesinin 
evinin içinde gerilmiş iplere asılarak serilir. 

Çeyiz görmeye gelen akraba ve komşular 
tarafından, katkı olması için yemeni, çetik, 
seccade ya da başka hediyeler getirilir. Cu-
martesi sabahtan erkek evinin bahçesine 
kurulan ocaklarda yemekler pişirilir ve gelen 
‘konak’lara özel düğün yemekleri ikram edi-
lir. Düğün yemeği, çorba, etli patates, pilav, 
ayran ve zerdedir. Konak, 5-6 erkeğin bera-
berce erkek evine davul-zurnayı önüne alıp, 
oynayarak giden ve kimin ne kadar verdiği 
belli olmayan yardım parasını düğün evine 
veren, düğün yemeğini yedikten sonra yine 
aynı şekilde oynayarak geri dönen küçük 
gruplardır. Pek çok konak bu şekilde erkek 
evini ziyaret eder. Bu durum, köy içindeki 
yardımlaşma açısından çok önemlidir. 

Erkek tarafı akşam kız evine kına gecesi için 
giderken, kına ile düğün yemeklerini, mumlar 
ve çiçeklerle süsleyerek götürür. Gelin telleri 
ile kız süslenir. Kına gecesi için, gelin adayının 
alnına, yanaklarına ve çenesine parlak pullarla 
baklava dilimi veya çiçek motifleri ile süsleme-
ler yapılır. Kına yakılırken okunan manilerden 
biri şöyledir:

Kız kınan kutlu olsun
Gittiğin yer mutlu olsun
Su testisini susuz koydun
Anneni kızsız koydun

Kına yakılacağı zaman, ilk önce kız elini aç-
maz; tâ ki, kaynana, kızın avucunun içine altın 
para bırakana kadar. Kadınların söylediği şar-
kılar eşliğinde, içinde paralar bulunan kına er-
keğin yengesi tarafından yakılmaya başlanır. 
Kına yakılırken, kadınlar söyledikleri şarkılar 
ile kızı ağlatmaya çalışırlar. Yakılan kınayı, kızın 

Erkek tarafı 
akşam kız evine 
kına gecesi için 

giderken, kına ile 
düğün yemeklerini, 

mumlar ve çiçeklerle 
süsleyerek götürür.
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kucağına oturan erkek çocuğu yeşil bir yaprak 
ile siler. Kınanın içindeki altın para bu çocuğa 
kalır. Bütün gece süren eğlence sonunda kız, 
erkek evinden gelen düğün yemeğini yiyerek 
oruca niyetlenir. Cumartesi gecesi kızın arka-
daşları kız evinde kalırlar. 

Pazar günü damat evinin önünde topla-
nan erkekler, damadı yanlarına alarak İstik-
lal Marşı ve yiğitlik marşları söyleyerek köy 
meydanına girerler. Bu topluluğun başında, 
Türk bayrağı taşıyan bir genç bulunur. Köy 
meydanında damada ‘damat tıraşı’ yapar-
lar. Tıraş esnasında, yardım amacıyla dama-
da para takılır. Tıraş esnasında damada para 
takmamak affedilemeyecek suçlardandır ve 
bu kurala genç-yaşlı herkes uyar, hatta bel-
li bir yaşa gelmiş çocuklar bile. Tıraş devam 
ederken erkekler de oynamaya devam eder-
ler. Tıraştan sonra, topluca oyunlar oynararak 
kız evine gidilir. Çeyizi toplanan kız, erkekleri 
beklemektedir. Çeyizden ilk giden, kaçırılan 
bebek yastığıdır. Kim bu yastığı erkek evine 
götürürse, o kişi ödüllendirilir. Kız evinden 
götürülen ikinci eşya grubu Kur’an, süpürge 
ve aynadır. Giden bu üç eşya, tıpkı bebek 
yastığında olduğu gibi, köy halkının evlilikten 
beklentilerini sembolik olarak yansıtmaktadır. 
Geri kalan çeyiz evden çıkartılmak istenir, fa-
kat kızın erkek kardeşi, sandığın üzerine otur-
muş ve çeyizin çıkartılmasını engellemekte-
dir. Kardeş, ancak erkek evinin verdiği para 
ile nazlanarak çeyizin çıkmasına razı olur. Çe-
yiz, kızla beraber at arabasına yerleştirilir. At 

arabasının etrafı ‘ehram’ ile yani ince kilim ile 
örtülür. Bu âdet motorlu taşıtlar günlük haya-
tımıza girene kadar devam etmiştir. Artık kız-
lar, baba evlerinden arabalarla çıkmaktadırlar. 

Mübadele öncesi ve hemen sonrası, kız 
baba evinden at ile taşınıyordu. Erkek evine 
gelen kızı eşikten atlatıp, toprak testi kırdı-
rıyorlardı. Kapıdan kol kola giren çifti içeride 
bir sedire oturtup, kızın kucağına erkek çocuk 
oturtuyorlardı. Odalarına girdikten sonra da-
mat, kızın duvağını gül dalı ile kaldırıyor; eza-
nın okunmasından sonra kız orucunu şerbet 
ile açıyor ve gençler birbirlerinin ağızlarına tatlı 
veriyorlardı. Gelin ve damat yukarıda yemek 
ve meyve yerken, aşağıda erkeklere mevlüt 
okutuluyor. Mevlüt sonrası, köyün imamı çif-
tin odasına giriyor ve onların imam nikahlarını 
kıyıyor. Kız damadın ceketinin, erkek de kızın 
duvağının üstünde 2 rekât namaz kılıyordu.”485

Mübadele öncesi 
ve hemen sonrası, 
kız baba evinden 
at ile taşınıyordu. 
Erkek evine gelen 
kızı eşikten atlatıp, 
toprak testi 
kırdırıyorlardı.
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BAĞCILAR’IN TARİHÎ ESERLERİ

a. ÇeşMeler

Gazi Mustafa Kemal Çeşmesi
Bu çeşme Gazi Mustafa Kemal Caddesi 

üzerindeki bir binanın duvarında yer almak-
tadır. Adını da buradan almıştır. Bölgenin 
hızla yapılaşmasından nasibini olumsuz yön-
de alarak dört bir tarafı bahçe duvarlarıyla 
kuşatılan çeşme, küfeki taşından yapılmış-
tır. Kare biçiminde inşa edilen çeşmenin ön 
cephesi, kemerli, yaklaşık birbuçuk metre 
genişliğinde bir girinti halindedir. Bu girintili 
kısımda, “kaş kemerli bir niş içinde tas yuva-
sı, onun hemen altında yüzeysel olarak işlen-
miş sivri kemerli ayna taşı ve ayna taşı içinde 
gelişen musluk bölümü, yine yüzeysel ola-
rak işlenmiş bir çiçek motifi”486 bulunmakta-
dır. Yüzeysel işlenmiş çiçek motifinin varlığı, 
çeşmenin hem tahmin edilenden daha eski 

olduğunu göstermekte, hem de yapanların 
ince ruhluluğunu yansıtmaktadır. Bu arada, 
çeşmenin küçük bir yalağı da bulunmaktadır. 
Günümüzde zemin seviyesinin biraz altında 
kalan yalak, bir zamanlar, sayıları fazla olma-
yan hayvanların da su ihtiyacını buradan gi-
derdiklerini göstermektedir. 

Günümüzde varlığını şehrin ve yapıların 
arasına sıkışmış ve işlevini kaybetmiş bir şe-
kilde sürdürüyor. 

50. yıl Caddesi Çeşmesi
Bağcılar’ın günümüze intikal edebilen en 

eski eseri bu çeşmedir. Üzerinde yer alan 
kitabeye göre Kanuni Sultan Süleyman dö-
neminde yapılmıştır. Ancak eldeki bulgular, 
çeşmenin II. Mahmud döneminde yeniden 
yapıldığını göstermektedir. İstanbul’a su 
sağlayan ve yapımına Süleymaniye Camii 
ve Külliyesi’nin inşası sırasında başlanan 
Süleymaniye su isâle hattının bir kolu da, 
Bağcılar’dan doğup Mahmutbey köyünün 
hemen yanından geçiyordu. Bu çeşme, o 
dönemde Kirazlı’nın alt tarafından doğduğu 
için Âypah Kolu diye anılan bu sudan Mah-
mutbeylilerin de yararlanması için yapılmıştı.

 Kare alan planına göre inşa edilen çeşme-
nin ön cephesinde, dışa doğru silindir şeklin-
de çıkan bir silme vardır. Bu silmenin üst tara-
fında da, mermer çerçeve içinde yeşil zemin 
üzerine altın varak ile yazılmış bir kitabe yer 
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alır.487 Çeşmenin Sultan Süleyman tarafından 
yapıldığı, “Cennetmekân Sultan Süleyman 
Han Hazretlerinin çeşmesidir” ibaresinden 
açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Kitabede tarih 
kaydı bulunmamaktadır.

Sultan Şahin, çeşmenin mimari özellikleri-
ni şu şekilde aktarıyor:

“Kitabenin altında, köşeleri belirtilmiş dik-
törtgen ayna taşı vardır. Ayna taşı içinde mus-
luk bölümü yer alır. Musluk günümüzde mev-
cut değildir. Kitabe ile ayna taşı, dışa çıkıntı 
yapan bir silme ile birbirinden ayrılır. Çeşme, 
muhtemelen XIX. yüzyılda bir onarım görmüş 
olmalıdır. Köşeleri belirtilen çerçeve, II. Mah-
mud döneminde yaygın olan bir uygulamadır. 
Ayrıca kitabede XIX. yüzyıl yazı karakterini ta-
şır. Ön ve sağ yan cephenin üst kısımları ta-
mir izleri taşır. Yalak toprak seviyesinin altında 
kalmıştır, yalağın iki yanında birer seki vardır. 
Çeşmenin üst örtüsü, dışarı iç-dış bükey şek-
linde gelişen bir silme ile sonlanır. Bu tarz sil-
meler yine XIX. yüzyıla ait bir uygulamadır.”488 

ordu Caddesi Çeşmesi
Bu çeşme de küfeki taşından yapılmış 

olup iki tarafında avlu duvarı bulunmakta-
dır. Tarihsel değerini güncel ihtiyaçlarla yok 
eden çevre sakinlerinin tüm izlerini üzerinde 
görmek mümkündür. Hatta, üzerinde yer al-
dığı caddenin ismini belirten bir levha dahi 
mevcuttur. Bütün bu hoyratlıklara rağmen, 
orta kısmında, yüzeysel şekilde gelişen sivri 
kemerli nişin hemen altında musluk izi gö-
rülmektedir. Şahin’in ifadeleriyle söyleyecek 
olursak, “Üst kısımda, tas yuvalarının dış ke-
narlarından başlayarak yukarı doğru gelişen 
beş cepheli bir alınlık kısım vardır. Çeşmenin 
arka ve yan cepheleri yıkılmış ve arka kısmı-
na günümüzde bir kuyu açılmıştır.”489

Meçhul Çeşme
Yeri bilinmeyen, ancak Bağcılar 

Belediyesi’nin bir yayınında fotoğrafı bulu-
nan bu çeşme, Şahin’e göre, yuvarlak kemerli 
alınlığı olan bir niş açıklığına sahiptir. İki ya-
nında avlu duvarı kısmı, iç ve dış bükey şeklin-
de gelişen bir silme ile dışarı taşmaktadır.490

demirli Çeşme
Kare biçiminde olan Demirli Çeşme, aslın-

da bir maksem, yani su dağıtım merkezidir. 
Kesme taştan yapılan maksemin üst kısmı, iç 
ve dış bükey olarak gelişen bir silme ile dışarı 
taşmaktadır. Basık kemerli bir girişi ile, giri-
şin iki yanında yer alan üstü koni şeklinde iki 
çıkıntısı bulunmaktadır. Sultan Şahin, bu çı-
kıntıların ön kısımların, kare şeklinde ve içleri 
yuvarlak ve boş birer bölüm olduğunu be-
lirttikten sonra, giriş kısmında demirden bir 
kapı bulunduğuna dikkat çeker. Kapının alt 
kısmından çıkarılan demir bir boru dışarıya su 
vermektedir. Kapısının demirden olması, ya 
da dışarıya demirden bir boruyla su verilmesi 
sebebiyle, bölgede yaşayanlar bu maksemi, 
Demirli Çeşme olarak isimlendirmişlerdir. 

 Şahin, çeşmenin günümüzdeki halini sa-
nat tarihi açısından şöyle yorumlamaktadır:

“Maksemin bulunduğu alanda altı köşe-
li, üst kısmında dışarı yuvarlak şekilde taşan 
bir silme, onun da üst kısmında içe doğru 
gelişen altıgen bir bölüm, en üst kısmında 
da yine altıgen şekilde gelişen kenarlardan 
dışarı taşan bir bölümü olan taş malzeme-
den yapılmış iki adet işlevi bilinmeyen kalıntı 
vardır.”491
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B. Köprüler
üÇGözlü odaBaşı Köprüsü
ya da halKalı Kanatlı Köprü
Halkalı ile Güneşli arasında, bir başka ifa-

deyle Bağcılar ile Küçükçekmece arasındaki 
ulaşımı sağlayan tarihi köprü, Mimar Sinan’ın 
eserlerinden biri olarak kabul edilir. Üçgözlü 
Odabaşı Köprüsü adı verilen köprünün dö-
nemin Osmanlıca haritalarındaki ismi Halkalı 
Kanatlı Köprüsü olarak geçmektedir. Aslında 
bu köprü, aynı zamanda Topkapı’dan gelip 
günümüz Bağcılar sınırlarına dahil olan Eski 
Edirne Caddesi’ni Ayamama ya da eski adıy-
la Halkalı Deresi’nden karşıya geçiren köprü-
dür. Dolayısıyla Osmanlı ordusunun geçmesi 
için Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda ya-
pılmıştır.

evliya Çelebi bu köprüden geçti
Tarihçi Osman Doğan’ın verdiği bilgiye 

göre, Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu 
bölgeyi anlatırken, ‘Üç Göz Odabaşı’ diye 
bir köprüden bahsederek şu ibareleri kul-
lanıyor: “Halkalı kasabasından yine doğuya 
giderken Üç Göz Odabaşı Köprüsü, Haraç-
çı Deresi’nde Kapıağası Köprüsü ve Sinan-
lı Köyü’nde Koca Mehmed Paşa Köprüsü, 
bütün Süleyman Han’ın mimarbaşısı Mimar 
Sinan bin Abdülmennan yapısıdır.”492

Evliya Çelebi, kulaktan duyma bilgiler 
yerine gezip gördüğü ve yöre halkından 
dinlediği şeyleri yazan biri olduğuna göre, 
bölgedeki köprülerden bahsetmesi de, 
bugün Bağcılar’ı oluşturan alanları dolaştı-
ğını göstermektedir. Nitekim Osman Do-
ğan da, Evliya Çelebi’nin Üç Göz Odabaşı 
Köprüsü’nden geçtiğini belirtmektedir. 

Osmanlı sefer güzergahı üzerinde bulunan 
köprünün çok önemli olduğunu ifade eden 
Doğan, kitabımızda bir tanesinin de Bağcılar 
merkezde bulunduğunu belirttiğimiz bahçe-
lerle buralardaki saray ve köşklerin bu önemi 
daha da artırdığını kaydediyor. Doğan, XVI. 
yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan köp-
rünün, yakın çevresinde sultanın sarayı ile 
paşaların köşk ve kasırlarının bulunması ve 
Ayamama Deresi üzerinden geçişi kolaylaş-
tırması hasebiyle ayrı bir öneminin bulundu-
ğunu ifade ediyor. Halkalı-Güneşli arasındaki 
Üç Gözlü Odabaşı Köprüsü, günümüzde yeni 
yol seviyesinin altında bulunmaktadır.
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C- tarihÎ eVler
Geleneksel Mahmutbey evi
Mahmutbey köyünde yaygın olarak Türk 

köylüsünün geleneksel ev tipi kullanılıyordu. 
Günümüze çok azı intikal eden bu evlerin 
kullanım durumuyla mimari özellikleri şöy-
leydi: 

“Evlerin birinci katı taş, ikinci katı ah-
şaptır. Pencereler küçük, kapılar büyüktür. 
‘Harem’den girince, biri insanlar, diğeri hay-
vanlar tarafından kullanılan iki kapı bulunur. 
Basamaklarla girilen evin birinci katında, ilk 
karşılaşılan, ambardır. Kendi ürünlerinden yıl 
içinde tüketilecek mahsuller buraya konulur. 
Ayrıca birinci katta bir oda bulunur. Bu oda 
hem kiler, hem de günlük hayatta lazım olan 
el işi ihtiyaçlarının karşılandığı, küçük doku-
ma tezgahlarının bulunduğu yer olarak kulla-
nılırdı. Bir anlamda küçük atölyeydi. Bu oda 
beş-altı basamakla zeminin üzerindeydi ve 
odanın altı ağıldı. Özellikle kışın evin sıcak 
olmasını sağlıyordu. Bu tür ağılları, az sayıda 
küçükbaş hayvan yetiştiren ailelerde görü-
yoruz. Hayvanların sayısı daha çoksa ‘dam’ 
adı verilen, evin dışında ama eve yapışık bir 
ek yapıda beslenirdi. Büyük baş hayvanlar 
için evin yanında hazırlanan yer ise ‘mekân’ 
ismini alırdı. Şayet büyük baş hayvanların 

sayısı çoksa, o zaman bu hayvanlar köyün 
dışında beslenirdi. Birinci katta, geniş antre 
ve ahıra açılan bir kapı da vardır. Son olarak, 
yirmi-yirmibeş basamaktan oluşan merdiven 
vardır, yukarıya çıkan. İnsanların yaşadığı 
yer işte bu ikinci kattır. Banyo-tuvalet bera-
ber (aynı mekânda) üst kattadır. ‘Ocakevi’ 
(mutfak), iki küçük, bir büyük oda buradadır. 
Genellikle odalar evin güney cephesindedir. 
Büyük olan oda ortadadır ve büyük batın 
(gömme dolap) bu odadadır.”493
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HABERLERE YANSIYAN SOSYAL HAYAT

“Kavala 1319 doğumlu nüfus 
cüzdanımı zayi ettim”

1924 Mübadelesi ile Kavala’dan 
Mahmutbey’e gelip yerleşen İncesu aile-
sinden Recep, ilkokula Kavala’da, daha Os-
manlı İmparatorluğu’na bağlı olduğu vakit-
lerde başlamıştı. Önce Balkan Savaşları’nı, 
ardından Birinci Dünya Savaşı’nı babası Ha-
san Efendi ile birlikte yaşayan Recep, niha-
yet mübadele ile anavatana gelmişti. 1319 
(1903) doğumlu Recep İncesu’nun çocuklu-
ğu ve ilk gençlik yılları Kavala’da geçmişti. 
Kavala’nın Türk toprağı olduğu zamanları ha-
tırlatan nüfus cüzdanını günün birinde kay-
betti. Üzerinde “Doğum yeri: Kavala” yazan 
nüfus cüzdanı için o günün gazetelerine bir 
kayıp ilanı verdi. Oysa o ilan, bir kayıp ilanın-
dan çok daha fazla bir anlam taşıyordu:

“Zayi – Bakırköy nüfus memurluğundan al-
dığım Kavala 1319 doğumlu nüfus cüzdanımı 
içinde askerlik terhis ve yoklama kayıtları da 
olduğu halde zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Bakırköy Mahmutbey 
köyünden Hasan oğlu Recep İncesu.”494

ölümü gazeteye haber oldu:
“Kalp durmasından öldü”
1938 yılında vefat eden Ayapalı İsmail 

Efendi, kısa da olsa gazetelere haber olmuş-
tu. O ne bir polis soruşturmasına karışmış, ne 
de birini öldürmüştü. Kendi halinde bir insan-
dı. Zaman zaman Kirazlı’dan çıkıp Bakırköy’e 
giderdi. Muhtemelen bu gidişleri de yetiştir-
diği ürünleri Bakırköy’de satmak içindi. Velha-
sıl, sessiz sakin bir Bağcılarlı idi… Ama ölümü 

haber oldu. Köyüne, evine, çocuklarına dö-
nerken yolda kalp krizi geçirdi. Bir yolculuktan 
ibaret olan dünya hayatını yine bir yolda ta-
mamladı. İnsaflı bir gazeteci ya da onun dü-
rüst ve yalın hayatına hayran bir şehirli duygu-
lanarak, ölümünü iki satırlık bir haber yapmış, 
diğer köylü arkadaşları unutulup giderken Ca-
fer oğlu İsmail, sıradan bir insan olarak, ismi 
unutulmayacaklar arasındaki yerini almıştı.

İsmail’in ölümü hakkında yayınlanan ha-
ber şudur: 

“Kalp durmasından öldü
Bakırköy kazasının Mahmudbey nahiye-

sine bağlı Ayapa köyünde sakin Cafer oğlu 
İsmail, evine dönerken yolda kalp sektesin-
den vefat etmiştir.”495 

Bir başka ilginç ölüm vakası da 1971 yı-
lında yine Bakırköy-Mahmutbey yolu üzerin-
de oldu. Bu kez, yol üzerindeki bir otobüs 
durağında kimliği belirsiz bir erkek cesedi 
bulundu.496 Bu vakanın, dönemin ender fail-i 
meçhul cinayetlerinden biri olarak kalmış ol-
ması çok muhtemeldi.

Benzer bir başka haber de “Bir Kaza Mı, 
Yoksa Bir Kasıt Mı?” başlığını taşıyordu. Haber 
şöyleydi: “Bakırköy’e bağlı Mahmutbey nahi-
yesinde oturan Hamza adında birisi dün yol-
da giderken meçhul bir yerden atılan bir taşla 
başından yaralanarak derhal ölmüştür. Hadise 
müddeiumumiliğe bildirilmiş, tahkikata baş-
lanmıştır. Diğer taraftan ceset muayene oluna-
rak morga kaldırılmıştır.”497
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halı hırsızları Mahmutbey Camii’ni 
soyuyorlar
Türk halı ve kilimleri her zaman için hır-

sızların ilgisini çekmiştir. Bunlar, özellikle, 
müşteri bulmakta zorlanmadıkları eski kilim-
leri nerede bulacaklarını çok iyi biliyorlardı. 
Köy camileri, köylü kadınların el emeği göz 
nuruyla dokuyarak anne ve babalarının ruhu 
için bağışladıkları halı ve kilimlerle doluydu. 
Bu da hırsızlar için büyük nimetti. Mahmut-
bey Camii’nde de bu nitelikleri taşıyan de-
ğerli halı ve kilimler bulunuyordu. Mehmet 
Mısırlı adında biri, bölgedeki diğer camiler-
le Mahmutbey Camii’ndeki kilimleri gözü-
ne kestirmiş ve nihayetinde, bir arkadaşıy-
la birlikte pencere camını kırıp içeri girmek 
suretiyle çalmıştı. Çaldıkları halı ve kilimleri 
ânında ellerinden çıkaran hırsızlar, köylülerin 
şikâyeti üzerine takibata başlayan polis ta-
rafından yakalanmıştı. Suçlarını itiraf eden 
hırsızların ifadeleri doğrultusunda, halı ve 
kilimleri, satıldıkları yerlerden camilere iade 
edilmişti.

Cami hırsızlarıyla ilgili haber, gazetelerde 
şöylece yer almıştı:

“Bakırköy’e bağlı Mahmutbey ve Kocasi-
nan köylerinin camilerini soyan Mehmet Mı-
sırlı adındaki şahıs dün yakalanmıştır.

Mehmet Mısırlı, Hüseyin adında bir arka-
daşı ile bu camilere kapı ve pencerelerini kı-
rarak girdiklerini ve halılarla kilimleri çaldık-
larını dün itiraf etmiştir.

Halı ve kilimler satıldıkları yerlerden mü-
sadere edilmiştir.”498

Kaçakçılar kaçamadılar
İstanbul’un dışında, tenha ve tespiti zor 

bir bölge olması sebebiyle, kaçakçılık yapan-

lar, getirdikleri malları Bağcılar bölgesindeki 
köy evlerinde istifliyorlardı. Bir keresinde, 
bir ihbar sonucu Bağcılar Köyünde Mehmet 
Tabun’a ait bir eve baskın yapan İstanbul 
Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Sivil Kısım 
Amirliği’ne bağlı ekipler, 1000 adet kaçak 
masa saati ele geçirdiler. Piyasa değeri 120 
bin lira olan, “Alman” ve “Kızıl Çin” menşeli 
masa saatlerine el konulup zanlı Mehmet Ta-
bun adli makamlara teslim edilmişti.499

 
Mahmutbey’de patlayan bombalar!
Mahmutbey ve civarında bulunan askerî 

bölgede, zaman zaman bazı olumsuzluk-
lar da yaşanıyor, Hazineye ait geniş arazi-
de tarım yapan Mahmutbeyli köylüler veya 
çocukları patlamamış mühimmata rastlıyor-
lardı. Bunlardan birinde, 1960 İhtilali sonra-
sına tesadüf eden dönemde Mahmutbeyli 
Şükrü Çelik, askerî bölge sınırları içerisinde 
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bulduğu bombayı kurcalamaya başlamıştı. 
Bir anda infilak eden bombanın bir parçası, 
oradan geçmekte olan 11 yaşındaki Fatma 
Akay’a isabet ederek ölümüne yol açmıştı. 
Olayda, Şükrü Çelik ile yanında bulunan ka-
rısı Dudu Çelik ve 2 yaşındaki kızı Gülay Çe-
lik de ağır surette yaralanmıştı.500

Birkaç ay sonra, Mahmutbey’de benzer 
bir olay daha yaşandı. Türkiye’yi derinden 
etkileyen, demokratik gelişimi kesintiye uğ-
ratıp ülkenin mecraını değiştiren 1960 İhti-
lali sonrasında yaşanan bu olay, gazetelerin 
dikkatini Mahmutbey Köyü’ne çeker. Çünkü 
köyde bir bomba daha patlamıştır. Görgü 
tanıkları ile köylülerin verdiği bilgiye göre, 
patlama, terkedilmiş mühimmattan kay-
naklanmış ve iki çocuk çeşitli yerlerinden 
yaralanmıştı. Olaya Kantar Ailesi’nden 14 
yaşındaki Kemal Kantar ile 5 yaşındaki kar-
deşi Suzan Kantar’ın evlerinin bahçesinde 
buldukları bombayla oynamaları yol açmıştı. 
Çocuklar bombayla oynarken birden patla-
ması üzerine yaralanarak hastaneye kaldı-
rılmışlardı. Patlama, köyde büyük bir korku-
ya yol açarken, jandarma olaya el koyarak, 
bombanın bahçede ne aradığını araştırma-
ya başlamıştır.501 Jandarma yetkilileri, ihtilal 
sonrasına rastlayan bu olayı sıkı bir şekilde 
koğuştururken, köylülerden bazıları bulunan 
bombanın II. Dünya Savaşı sırasında alınan 
savunma tedbirlerinin bir parçası olabilece-
ğini ileri sürmüşlerdir.

Mermiler, endaht mektebinden!
1936 yılında, “Çiftburgaz” köyünde pat-

layan bir bomba, daha sonraki patlamaların 
sebebini de açıklıyordu. Buna göre “Bakır-
köy kazası dâhilindeki Mahmudbey nahiye-
sinde Çiftburgaz köyünden Çoban İbrahim 
ile arkadaşı Kâmil, koyunları otlatırlarken 
tesadüf ettikleri patlamamış bir mermiyi ka-

rıştırmışlardı.” Bu sırada mermi birdenbire 
patlayarak, her ikisinin de feci bir şekilde 
can vermesine yol açmıştı. Daha sonra yapı-
lan araştırmalar, bombanın “Çiftburgaz” kö-
yüne nasıl geldiğini ortaya koymuştu. Köyün 
yanı başındaki Metris’te “Endaht Mektebi”, 
yani topçu atış mektebi bulunuyordu.502 Bu-
radan atılan mermiler, çevredeki geniş ve 
boş arazilere düşüyor ve içlerinden bazıları 
da patlamıyordu. Yıllar sonra koyun otlat-
mak, ekip biçmek ya da piknik yapmak için 
buralara gelenler bu patlamamış mermilerle 
karşılaşabiliyorlardı. Yetkililere haber vermek 
yerine mermiyi kurcalayanların başına ga-
zetelerde yer alan haberlerde olduğu gibi, 
kötü olaylar geliyordu.

Mahmutbey’de meydan dayağı
Bağcılar bölgesinin en büyük yerleşim 

yeri olan Mahmutbey Köyü’nde, asayişi 
sağlamak amacıyla geceleri bekçiler görev 
yapıyordu. Ne var ki, köyde görev yapan 
bekçiler, bölgede yaşayanları iyi tanımadık-
larından bazı tatsız olaylar yaşanabiliyordu. 
1965 Mayıs’ında geceleyin dolaşmaya çıkan 
Niyazi, İbrahim ve Kemal Avcı adındaki üç 
kardeşin davranışları bekçi tarafından şüp-
heli bulununca kavga çıktı. Muammer Değer 
adındaki bekçi, üç kardeşten kimlik istedi; 
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kardeşlerin kimliklerini göstermek isteme-
meleri üzerine aralarında tartışma başlamış 
ve olay, bekçinin üç kardeş tarafından ağır 
şekilde darp edilmesiyle neticelenmişti.503 
Bekçiye taş ve sopalarla saldıran Avcı kar-
deşler, olay sonrasında yakalanarak adalet 
karşısına çıkarılmıştı.

yüzyıl Mahallesi’ne ptt açıldı
1987 yılında, Mahmutbey 100. Yıl Ma-

hallesi PTT binası hizmete açıldı. Bakırköy 
Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan 3 bin abo-
nelik PTT binasının açılışını, Bakırköy Beledi-
ye Başkanı Naci Ekşi yaptı. PTT’nin hizmete 
girmesiyle, bölgedeki evlerin telefon ihtiyacı 
daha hızlı bir şekilde karşılanmaya başlanacak-
tı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Mahmutbey 
binasıyla, ilk aşamada süper ve normal talep-
ler karşılanırken, Yenibosna PTT’sinin bitme-
siyle 15 bin aboneye cevap verilecekti.504

Bağcılar her zaman 
şehit ailelerine sahip çıktı
Bağcılar Belediyesi’nin ilk başkanı olan 

Feyzullah Kıyıklık, ülkemizin terör olayların-
dan çektiği büyük acılara ortak olmak ve 
şehitlerin geride bıraktığı aile ve çocukla-
rına sahip çıkma adına önemli bir gelenek 
başlattı. Kıyıklık, ilçe sınırları içinde oturan 
7 şehit polis ailesine yardım elini uzatarak, 
“Bu vatan için kanını ve canını veren em-
niyet mensuplarının geride bıraktığı dul ve 
yetimlerine sahip çıkmak hepimize düşen 
bir görevdir” şeklinde konuşuyordu. Şehit 
ailelerine yardım törenine Bağcılar’ın ilk kay-
makamı M. Asım Hacımustafaoğlu ile ilk em-
niyet müdürü İrfan Özer de katılmıştı.505
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80 ÖNCESİ BAĞCILAR’INDAN İKİ ASAYİŞSİZLİK HİKAYESİ

1980 öncesinde Türkiye’de sağ-sol çatış-
ması, terör olayları ve adam öldürmeler had 
safhaya çıkmıştı. Asayişi sağlamakla görevli 
polisin bile ikiye bölündüğü ve can kaybı-
nın olmadığı hiçbir günün yaşanmadığı or-
tamdan Bağcılar bölgesi de payını almıştı. 
İstanbul’a yakın, geniş arazilere sahip olması 
sebebiyle fabrikaların yoğunlaştığı bölge, 
aynı zamanda fabrika çalışanlarının da yeni 
yerleşim yeri haline gelmişti. Bankacılık sis-
teminin gelişmediği, internet ve online hiz-
metlerin henüz hayal olduğu o dönemde, 
çalışanlar ücretleri, bir mutemet tarafından 
bankadan çekilen yüklü miktardaki paranın 
fabrikaya getirilip dağıtılması şeklinde alırdı. 
Bu da, mutemetleri takip eden soyguncula-
rın ekmeğine yağ sürer, neredeyse her hafta 
bir mutemedin soyulduğu haberi işitilirdi. 

Bağcılar’ın Mahmutbey bölgesinde bu-
lunan ve Türkiye’nin en büyük özel sektör 
iplik fabrikası olan Edip İplik de, yüzlerce ça-
lışanının parasını, aynı şekilde ödüyordu. Bu 
yüzden de, yüklü paralar taşıyan Edip İplik 
mutemetleri sürekli soygun tehdidi altında 
bulunuyordu. Bunlardan biri de 1976 yılında 
yaşanmıştı:

emekçinin maaşını gasp edenler nasıl 
püskürtüldü?

1970’lerin başında Bağcılar’ın Mah-
mutbey Köyü’nde kurulan Edip İplik, kısa 
bir zaman içerisinde özel sektör açısından 
Türkiye’nin en büyük iplik fabrikası haline 
gelerek bölgenin en fazla istihdam sağlayan 
fabrikası olmuştu. Dolayısıyla, her ay başı, 
fabrikaya yüklü miktarda nakit getirilerek 
işçilere dağıtılıyordu. 1976 yılında üç kişilik 
bir soyguncu ekibi aylıkları fabrikaya getiren 

1976 yılında 3 
kişilik bir soyguncu 
ekibi aylıkları Edip 

İplik fabrikasına 
getiren otomobili 

takip ederek, paraları 
gasp etmek istediler.
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otomobili takip ederek, paraları gasp etmek 
istedi. Bu arada, parayı vermek istemeyen 
veznedarla bekçiyi silahla tarayarak ağır ya-
ralamışlardı. Bir gazete haberine göre, poli-
siye filmlere taş çıkartacak soygun olayı şöy-
le gerçekleşmişti:

“Ellerinde otomatik silahlar bulunan dört 
kişi, dün saat 11.30 sıralarında Bakırköy Mah-
mutbey Mezarlığı yakınında pusu kurup, bir 
otomobille taşınan, Edip İplik Fabrikasının iş-
çilerine ait 609 bin lirayı almak istemişlerdir. 
Fabrika veznedarı Hasan Çağlayan’ı öldüren, 
bekçi Ahmet Şahin’i de ağır yaralayan soy-
guncular, bekçi ve veznedarın bindiği aracın 
süratle fabrikaya yönelmesi sonucu, kaçmak 
zorunda kalmışlardır. Soyguncular kaçarken, 
yoldan geçen Ali İsmet Güngör yönetimin-
deki 16 DU 003 plaka sayılı aracı almışlar, 
şoförü silah zoru ile indirdikten sonra bilin-
meyen bir yöne uzaklaşmışlardır.

Soyguncuların, her hafta veya 15 gün-
de bir Edip İplik Fabrikasına para gittiğini 
bilen kişiler olduğunu, giriştikleri soygun 
teşebbüsünün gelişmesinden ortaya çıktı-
ğını belirten ilgililer, geniş çapta aramaların 
başladığını söylemişlerdir. Saat 12.30 sırala-
rında mezarlık önünden geçen ve fabrikaya 
gitmekte olan fabrika veznedarı Hasan Çağ-
layan ile bekçi Ahmet Şahin’in binmiş olduk-
ları Lütfü Yörük yönetimindeki 34 DL 204 
plakalı taksinin yolu kesilmiştir. Mezarlıktan 
fırlayan dört silahlı kişi, taksi şoförüne ‘Dur!’ 
uyarısında bulunmuşlardır. Ancak vezneda-
rın isteği üzerine şoför aracı hızla sürmüştür.

yaylım ateş açtılar
İçinde üç kişi ile işçilere ait 609 bin lira 

para bulunan taksinin durmadığını gören 
soyguncular, yaylım ateşe başlamışlardır. 
Yaylım ateş sırasında başından ve sırtından 
yaralanan banka veznedarı hemen ölmüştür. 
Olayda ağır yaralanan bekçi Ahmet Şahin ise 
koma halinde Kocamustafapaşa’daki Sosyal 
Sigortalar Hastanesine yatırılmıştır.

Soygun teşebbüsü, gangster filmlerin-
deki sahneler gibi birbirini izlemiştir. Yolun 
iki tarafını tutan soyguncular, otomatik silah-
lardaki tüm mermileri taksinin ardından bo-
şaltmışlardır. Bu arada tenha olan yol kala-
balıklaşmıştır. Taksi şoförü yaralanan fabrika 
mensupları ile içinde 609 bin lira bulunan 

çantayı, ölümü pahasına, pusunun kuruldu-
ğu yerden uzaklaştırmıştır.

Olay yerinden geçmekte olan 16 DU 003 
plakalı özel aracı durduran soyguncular, şo-
för Ali İsmet Güngör’e, ‘Haydi durma, araç-
tan in, kontak anahtarını üzerinde bırak. Ara-
ba bize gerekli’ demişlerdir. Şoförü araçtan 
indiren soyguncular, planlarını gerçekleştir-
meyince olay yerinden kaçmışlardır.

Fabrikaya giren taksi
Güneşli köyü yakınlarında kurulu bulunan 

Edip İplik Fabrikasında kurşun izleri bulunan 
ve şöförü direksiyona kapanmış olarak giren 
bir taksiyi gören fabrika ilgilileri şaşırmışlar, 
daha sonra da paniğe kapılmışlardır. Aracın 
yolunun kesildiğini, soyguncular tarafından 
kurşun yağmuruna tutulduğunu, iki de yara-
lının bulunduğunu söyleyen şoför Lütfi Yö-
rük, ‘Sağ kaldığıma şaşıyorum’ diyebilmiştir.

Jandarma ve polis alarmda
Olaydan hemen sonra jandarma ve po-

lis birlikleri alarma geçirilmiştir. Soygun te-
şebbüsü, cinayet ve yaralamanın jandarma 
bölgesinde düzenlenmesi nedeni ile soruş-
turmayı yöneten Bakırköy Jandarma Komu-
tanlığı, 4 kişi olan soyguncuların kimliklerinin 
saptandığını, kaçan bu kişilerin kısa zamanda 
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ele geçirilebileceklerini bildirmiştir. Bu 
arada, soyguncuların zorla aldıkları Lütfü 
Yörük’e ait araç Gümüşsuyu’nda terkedilmiş 
olarak bulunmuştur. Polis yetkilileri de, sal-
dırganların, daha önce iplik fabrikasında ça-
lışmış kişiler olabileceğini öne sürmüşlerdir.

Verilen bilgilere göre, soygunculardan 
birinin uzun boylu, bıyıklı, normal giyimli, 
yaklaşık 25 yaşlarında olduğu; ikincisinin orta 
boylu, aynı yaşlarda, griye yakın renkte bir el-
bise giydiği; üçüncü soyguncunun ise kırmızı 
yüzlü biri olduğu ve kiremit renkli elbise giy-
diği, arkadaşlarıyla aynı yaşlarda göründüğü 

saptanmıştır.”506

İki gün sonra jandarma ve polis tarafın-
dan yapılan açıklamada, soygun girişimiyle 
ilgili 4 kişinin yakalandığı ve sorgularına baş-
landığı açıklandı. Bakırköy Jandarma Komu-
tanlığı ile görgü tanıklarının ifadelerine göre 
isimleri saptanan silahlı dört kişi, gece yarı-
sı evlerine yapılan baskınla ele geçirilmişti. 
Bu arada ağır şekilde yaralan bekçi Ahmet 
Şahin’in sağlık durumu da iyiye doğru git-
meye başlamıştı.507

Bir soygun daha…
Soygun olayları 12 Eylül askerî ihtilali son-

rasına rastlayan süreçte de devam etti. “25 
Eylül gece saat 23.15’te İstanbul’da Mah-
mutbey-Halkalı yolu üzerinde bulunan Edip 
Edirne İplik Sanayi ve Ticaret AŞ” fabrikasını 
basan silahlı 4 soyguncu, işçilere avans ola-
rak dağıtılacak 1,5 milyon lirayı alarak kaçtı-
lar. Fabrika bekçisini etkisiz hale getirip vez-
nedeki parayı alan soyguncuların kaçtıkları 
otomobilin plakası karanlık sebebiyle alına-
mamıştı.508

25 Eylül 1980 
tarihinde Edip İplik 
Fabrikası’na baskın 
yapan silahlı 4 kişi 
işçilere dağıtılacak 

olan  1,5 milyon lirayı 
alıp kaçmıştı.

Edip İplik 
Fabrikası’nın yerine 

daha sonra 212 AVM 
inşa edilmiştir.

AK ALEV ATEŞ TUĞLA FABRİKASI

KİRAZLI KÖYÜ

MAHMUTBEY KÖYÜ

İÇDAŞ

EDİP İPLİK
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robin hood’a özenen soyguncular
Halka munis görünmek isteyen ve zen-

ginden alıp fakire dağıttığını söyleyen soy-
guncular da çıkmıştır. Bunlar umumiyetle 
örgüt mensubu oluyorlardı. Bir seferinde 
soyguncular tıpkı Robin Hood gibi davrana-
rak zengin bir marketin gezici satış arabasını 
gasp edip içindeki ürünleri Mahmutbey’in 
yeni varoş mahallesi Yavuzlar Mahallesi’nde 
ücretsiz olarak halka dağıttılar. Gazeteler 
olayı şöyle haberleştirdiler:

 “… Dün saat 14.00 sıralarında, Migros’a 
ait 34 YK 548 plakalı gezici satış otobüsü, 
Avcılar’da halka satış yaparken, yüzleri mas-
keli ve silahlı dört kişi tarafından basılmıştır. 
Silahlı kişiler, otobüste bulunan şoför ve yar-
dımcısına, silah zoruyla Mahmutbey köyüne 
gitmelerini söylemişlerdir. Migros otobüsü 
Mahmutbey Köyü Yavuzlar Mahallesi Per-
şembe Pazarı’na 500 metre kadar yaklaş-
tıktan sonra otobüs durdurulmuş, şoförle 
yardımcısı araçtan indirilmiştir. Silahlı kişiler 

daha sonra otobüsü kendileri kullanarak, 
pazar yerine getirmişler ve içindeki malları 
ücretsiz olarak halka dağıtmışlardır. Maskeli, 
silahlı kişiler, satış yaparlarken yüzlerindeki 
maskeleri indirmemişler ve mallarla birlik-
te Dev-Sol imzalı, ‘Pahalılık ve zamları pro-
testo eder’ içerikli bildiriler dağıtmışlardır. 
Otobüsteki mallar çok kısa süre içinde halka 
dağıtılmıştır. Silahlı kişiler otobüsün kasa-
sında bulunan 3-4 bin lira parayı da alarak 
kaçmışlar, ancak kasanın alt kısmındaki gizli 
bölmede bulunan ve 15-20 bin lira olduğu 
sanılan parayı görmemişlerdir. Silahlı kişi-
ler otobüsteki mallar bittikten sonra plakası 
bezle kapatılmış, Anadol marka bir otomo-
bille olay yerinden kaçmışlardır.”509 Bu soy-
gun olayında, Migros’un aracını gasp edip 
halka ücretsiz gıda dağıtanların Anadol mar-
ka otomobille kaçmaları son derece drama-
tiktir. Çünkü soydukları gıda şirketinin sahibi 
ile sonrasında kaçtıkları aracı üreten şirket 
aynı gruptandı.

Bu soygun olayında, 
Migros’un aracını 
gasp edip halka 
ücretsiz gıda 
dağıtanların Anadol 
marka otomobille 
kaçmaları son derece 
ilginçti.
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MahMutBey spor, FutBolda Büyülüyor

Kirazlılı ve Mahmutbeyli çocuklar 
attıklarını vuruyorlar
Bağcılar ile ilgili uluşabildiğimiz ilk spor 

haberi 1945 yılında yapılan atıcılık yarışma-
larıydı. Tüfekle gerçekleştirilen atıcılık müsa-
bakasına bölgedeki köylerden çocuklar ka-
tılmıştı. Yarışmaya Mahmutbey, Bağcılar ve 
Kirazlı köylerinden gelen çocuklarla birlikte 
30 yetenekli çocuk iştirak etmişti. Çeşitli me-
safelerden yapılan atışlar sonucu dereceye 
giren çocuklar ödüllendirilmişti. Ancak 150 
metre mesafeden yapılan atışlarda hiçbir 
çocuk dereceye girememişti. Gazetelerde 
yayınlanan haber şöyleydi:

“18/6/945 pazartesi günü Bakırköy ka-
zasına bağlı Atışalan, Kirazlı, Mahmutbey, 
Esenler, Güngören, Bağcılar köylerinden 30 
atıcı köy çocukları atış müsabakalarına iştirak 
etmişlerdir. Atışlar: 22 çap tüfeklerle 50 met-
re mesafeden yatarak destekli daire hedefi-
ne atış yapılarak:

Atışalan köyünden: Münir Sevinç 46 sayı 
ile birinci, Kirazlı’dan Salih Pınarcı 42 sayı ile 
ikinci, Mahmutbey’den Mümni Tuğsal 26 
sayı ile üçüncü, Atışalan’dan Münir Seymen 
dördüncü gelmişlerdir.

Diğer köy çocukları atıcıları da sayı kazan-
mışlarsa da derece alamamışlardır.

Yukarıda isimleri geçen köy çocukları ara-
sında 150 metre mesafeden yarım baş he-
define ecnebi müstamel harp tüfekleriyle 
atışlar yapılmış ise de bu atışlarda derece 
kazanan olmamıştır.”510

Diğer haberler ise futbol ile ilgiliydi. 1978 
yılında federe olmayan takımlar arasında bir 
turnuva düzenlenmişti. Sultanahmet, Dikili-
taş, Gençlergücü, Sirkeci, Çırpıcı gibi semt 
takımlarının yer aldığı turnuvada Mahmut-
bey de, köyün gençlerinin oluşturduğu, aynı 
adı taşıyan futbol takımıyla temsil edildi. 
Turnuvada önemli bir başarı gösteremeyen 
Mahmutbey, karşılaştığı Esnafspor’a 1-0 ye-
nilmişti.511

Mahmutbey’in 10 numarası
Mahmutbeyli futbolcular, yetenekleri-

ni özellikle futbol turnuvalarında sergileme 
imkânı buluyorlardı. 1981 yılında Türkiye 
Spor Yazarları Derneği ile Coca Cola’nın 
ortaklaşa düzenlediği geleneksel futbol tur-
nuvasına katılan 48 takımdan biri de Mah-
mutbey Spor idi. Eyüp stadında yapılan 
maçlarda Mahmutbey futbol takımı, çıkardı-
ğı güzel futbol ile tüm otoritelerin ilgi oda-
ğı haline geldi. Özellikle 10 numarayı giyen 
Engin Serbest adlı futbolcu, başarılı oyunuy-
la bir anda turnuvanın yıldızı olmayı başardı. 

1945 yılındaki tüfekle 
atış müsabakalarında 
Kirazlı ve Mahmutbey 

köylerinden çocuklar 
dereceye girip ödül 

aldılar.



275

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

Spor yorumcuları, “17 yaşında 1.83 cm bo-
yundaki genç oyuncu, özellikle attığı frikikler 
ve sol ayağını çok iyi kullanması ile seyre-
denleri büyüledi”512 yorumlarını yaptılar.

yeşilbağlılar amatör kümede
1980’li yıllarda dönemin Başbakanı Tur-

gut Özal’ın sporu, özellikle de futbolu yay-
gınlaştırma politikası başarılı olarak, tüm 
semt takımlarının katıldığı İstanbul Amatör 
Ligi kurulmuştu. Bağcılar bölgesinden de 
Yeşilbağlar bu ligde yer alıyordu. Oldukça 
hararetli geçen karşılaşmalarda kimi zaman 
tatsızlıklar da yaşanıyordu. Tıpkı Beykoz-Ye-
şilbağlar maçında seyircilerle futbolcuların 
birbirine girmesi gibi…513 

1990 şampiyonu Mahmutbey, 
büyülüyor
Mahmutbey Spor o kadar güzel futbol 

oynuyordu ki, yorumcular, “Amatörlerde 
günün en zevkli ve çekişmeli karşılaşması, 
Vefa Stadında Mahmutbey ile Emlak Bank 
arasında oynandı. Geçtiğimiz sezon 2. Ama-
tör Lig’de uzak ara şampiyon olan Mahmut-
bey, Emlak Bank karşısındaki ‘süper’ futbo-
lunu üç ‘nefis’ golle süslerken, seyredenlerin 
beğenisini kazandı. Mahmutbey, aldığı bu 
galibiyetle şampiyonlukta iddialı olduğunu 
gösterdi”514 yorumunu yapmaktan kendile-
rini alamıyorlardı.

Güneşli halk oyunlarında birinci oldu
1990 yılında yapılan 13. Uluslararası Mar-

mara Folklor Festivali Okullar Arası Halk 
Oyunları Yarışması’nın ilkokullar kategorisin-
de Güneşli İlkokulu Bitlis yöresi oyunlarıyla 
birinci oldu. İkinciliği Üsküp oyunlarıyla Gazi 
İlkokulu, üçüncülüğü ise Ağrı oyunlarıyla 
Merkez İlkokulu aldı.515

1990 yılı Amatör 
küme takımlarından 
Mahmutbey Vefa 
Stadı’nda Emlak 
Bank ile oynadığı 
karşılaşmada 3 gol 
atarak galip gelmişti.

Bağcılar bölgesinden 
Yeşilbağlar takımı 
Beykoz maçı 
sırasında futbolcular 
birbirine girmişti.
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BAĞCILAR 
İLÇE OLUYOR
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BağCılar ilÇe oluyor

Bağcılar bir ilkbahar ayında ilçe oldu. Bazı 
ilçelerle iki ilin kurulmasını düzenleyen kanun 
teklifinin 27 Mayıs 1992 tarihinde Meclis’te 
görüşülüp karara bağlanmasından sonra ilgili 
kanun, 3 Haziran 1992 tarihli ve 21247 müker-
rer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe girdi. Kanunun tam adı, “On üç İlçe ve İki 
İl Kurulması Hakkında Kanun (On üç İlçe ve İki 
İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanun)” şeklinde idi. 

3806 Nolu Kanun’un Birinci maddesinin 
ikinci fıkrası, İstanbul ilinde Bağcılar adlı bir 
ilçenin kurulduğunu müjdeliyordu. Kanunun 
ilgili fıkrası tam olarak şöyleydi: “2. Ekli (2) 
sayılı listede adı yazılı bucak bağlanmak ve 
aynı listede adları yazılı mahalleler merkez 
olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak 
üzere İstanbul İlinde Bağcılar…”, “adıyla 
(bir) ilçe kurulmuştur.”473 

Bu kanunla kurulan 13 ilçenin 7’si 
İstanbul’da, 4’ü İzmir’de, 2’si de Kars’ta tesis 
edilmişti. İstanbul’da Bağcılar’ın yanı sıra Av-
cılar, Güngören, Bahçelievler, Maltepe, Sul-
tanbeyli ve Tuzla belediyeleri de kurularak, 
artan nüfus karşısında belediye hizmetlerinin 

tam ve eksiksiz yapılması hedeflenmişti.

Kanunun geçici üçüncü maddesi, kuru-
lan belediyelere ait organların seçiminin, ilk 
mahallî idareler ara seçimiyle birlikte yapıl-
masını hükme bağlıyordu. Ayrıca, ara mahallî 
seçimlere kadar geçen süre içinde de, İstan-
bul sınırları dahilinde yeni kurulan belediye-
lere ait hak, yetki ve görevlerin büyükşehir 
belediyesince kullanılıp yürütülmesini karar-
laştırıyordu. Yine, teşkilatlanmaları tamamla-
nıncaya kadar, Bağcılar’la yeni kurulan diğer 
belediyelerde her türlü hizmetin halen bağlı 
oldukları ilçe belediyeleri tarafından yürütül-
mesi ve koordinasyonlarının da büyükşehir 
belediyesince sağlanması isteniyordu.

Resmî Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz 
yürürlüğe giren kanunun uygulaması Bakan-
lar Kurulu’na bırakılıyordu. 

Kanunun ekinde yer alan 2 Sayılı Liste’ye 
göre, yeni kurulan Bağcılar ilçesine Mahmut-
bey Bucağı’nın yanı sıra 21 mahalle bağ-
lanmıştı. “İstanbul ili Bağcılar Belediyesi’ne 
bağlanan ve ilçe merkezi ihdas edilen ma-
halleler” şunlardı: “1. Bağcılar (Merkez), 2. 
Bağlar, 3. Barbaros, 4. Çınar, 5. Demirkapı, 
6. Evren, 7. Fevziçakmak (Kirazlı Bölgesi), 
8. Fevziçakmak (Bağcılar Bölgesi), 9. Hürri-
yet (Güneşli Bölgesi), 10. Güneşli (Merkez), 
11. Göztepe, 12. İnönü, 13. Kâzımkarabekir 
(Bağcılar Bölgesi), 14. Kemalpaşa, 15. Mah-
mutbey (Merkez), 16. Sancaktepe, 17. Ya-
vuzselim (Bağcılar Bölgesi), 18. Yenigün, 19. 
Yenimahalle, 20. Yıldıztepe, 21. 100.Yıl.” 

Listede de görüldüğü gibi Bağcılar’ın 3 
tane merkez mahallesi olmuştu: Bağcılar 
Merkez, Güneşli Merkez ve Mahmutbey Mer-
kez. Daha sonra Güneşli ile Mahmutbey’in 
merkezleri kaldırılarak mahalle olarak anıl-
maya başlanacaktır. Bu da Bağcılar ilçesinin 
güçlü üç önemli merkezi olduğunun önemli 
bir göstergesidir.

Bağcılar’ı ilçe 
yapan kanun, 27 

Mayıs 1992’de 
TBMM’de kabul 

edildi.
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ilK seÇiM, ilK BaşKan

ilçe seçimlerine hazırlık ve tahminler
Bakırköy Belediye Başkanlığı seçimleri sı-

rasında Bağcılar’da kurulan sandıklarda oy-
ların yüzde 26’sını RP alırken, diğer partilerin 
oy oranı yüzde 12 civarındaydı. Bu yüzden-
dir ki, RP, 1 Kasım 1992 tarihinde yapılacak 
Bağcılar’ın ilk belediye başkanlığı seçimine, 
tam bir seferberlik halinde girecekti. Gaze-
teler, RP’nin Bağcılar’da yaptığı seçim çalış-
malarını, “RP, Bağcılar’da kampanya savaşı-
nın tartışmasız galibi oldu” diye veriyordu. 
Bu galibiyeti, RP’nin, 21 mahallede 42 seçim 
irtibat bürosu açmasına bağlayan gazeteler, 
“Toplam 135 bin seçmeni bulunan ilçenin 
duvarlarına yapıştırılan RP adayı Feyzullah 
Kıyıklık’ın poster sayısı 50 bin; oy kullanıla-
cak 360 sandığa ayırdığı görevli sayısı ise 2 
bin”474 bilgisini veriyordu.

RP’nin Bağcılar belediye başkan adayı 
olan Feyzullah Kıyıklık, aynı zamanda, parti-
nin seçim işlerinden sorumlu İstanbul İl Baş-
kan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

 Çiçeği burnunda belediye olan Bağcı-
lar’daki ilk yerel seçim, 1 Kasım 1992 tarihinde 
ara seçim şeklinde yapıldı. Yarışma, üç par-
ti arasında geçerken, Refah Partisi’nin adayı 
Feyzullah Kıyıklık, galip çıkmayı bildi. Ara se-
çimler yapılırken, Bağcılar’da toplam 140.615 
seçmen bulunuyordu. Bu seçmlenlerden tam 
93.587 kişi oy kullandı; oyların da 89.417’si 
geçerli sayıldı. RP adayı Feyzullah Kıyıklık, ge-
çerli oyların üçte birini, yani 31.375’ini alarak 
başkan seçildi. İkinci sırada yer alan DSP’nin 
adayı 15.872 oy, üçüncü sıradaki SHP’nin ada-
yı 14.774, dördüncü sırada bulunan ANAP 
14.098 ve beşinci sıradaki DYP ise 9.241 oy 
almıştı. Diğer partilere ise 4.057 oy çıkmıştı.475

Belediyenin arabaları yakıldı
Bağcılar Belediye Başkanlığı’na RP ada-

yı Feyzullah Kıyıklık’ın seçilmesinden sonra, 
belediyeye yönelik engelleme çalışmaları-
na belediye taşıtlarının yakılması da eklen-

di. Belediyeye ait 6 araç, kimlikleri belirsiz 
kişiler tarafından benzin dökülerek yakıldı. 
Olay, 16 Ocak 1993 gecesi saat 01.30 civa-
rında Mahmutbey Köyü yolu üzerinde bu-
lunan belediye binasının arkasındaki parkta 
gerçekleşti. Taşıtların alevler içinde kaldığını 
gören bekçilerin itfaiye çağırmasına rağmen 
5 araç tamamen yanarken, biri de kısmen 
hasar gördü. Belediye araçlarına yapılan bu 
sabotajı yasa-dışı bir örgüt üstlendi.476

Kıyıklık yine başkan
1994’te yapılan mahallî seçimlere, ara 

dönemde Refah Partisi’nden başkan seçilen 
Feyzullah Kıyıklık tekrar aday olmuştu. Kıya-
sıya rekabetin yaşandığı seçimde geçerli oy-
ların 66.077’sini alan Feyzullah Kıyıklık, yüzde 
37.30’luk oy oranı ile, en yakın rakibine yüz-
de 13’lük bir fark atarak yeniden başkan se-
çilmişti. Demokratik Sol Parti’den seçimlere 
giren Mustafa Özdemir ise 42.787 oy ve yüz-
de 24.15 oy oranı ile ciddi bir rakip olduğu-
nu göstermişti. Anavatan Partisi’nden Mus-
tafa Nuhoğlu 25.859 oy ve yüzde 14.60’lık 
oy oranıyla üçüncü; Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti’den Mustafa Kınalı 23.744 oy ve yüzde 
13.40 oy oranıyla dördüncü ve Doğru Yol 
Partisi’nden Celal Olgun da 9.027 oy ve yüz-
de 5.10’luk oy oranıyla beşinci olmuştu.477

1 Kasım 1992’de 
yapılan ara seçimle, 
Refah Partisi’nin 
adayı Feyzullah 
Kıyıklık, Bağcılar 
ilçesinin ilk belediye 
başkanı oldu.

16 Ocak 1993 günü 
Bağcılar Belediyesi’ne 
ait 7 araç yakıldı.
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Nail Güreli, 26 yıl öncesinin Bağcılar’ını yazıyor:

“BİZİM MAHALLE”

Milliyet gazetesi 100. Yıl Mahallesi’ne ta-
şınınca, Bağcılar’la daha yakından hem-hal 
olan yazarlarından Nail Güreli 8 Ekim 1993 
tarihinde, “Bizim Mahalle” diye bir yazı kale-
me alır. Yazı, bir zamanların Bağcılar’ını tüm 
yönleriyle ortaya koyan ender metinlerden 
biri olarak tarihteki yerini alır. Önemine bina-
en biz de çalışmamızda yer veriyoruz:

“Biz artık Bağcılarlıyız. Ekmek teknemiz, 
asırlık Bab-ı Ali’den yelken basıp yayılan ken-
tin varoşlarına “Mahmutbey Viyadüğü altı”na 
demirleyeli beri yepyeni bir ortamın içindeyiz. 
Buralarda yeni çevreler, yeni dostlar edinece-
ğimiz besbelli. Bunun merakla hârelenen öz-
lemini, sevincini her gün yaşıyoruz.

Buraları bir başka alem… Şarkının -Bir 
başkadır benim memleketim- dediği gibi.

Zaman zaman bizim “servis”i özellikle 
boşlayıp, Bağcılar’ın yerlileri gibi onların ara-
sında, onların taşıtlarıyla buraya geliyoruz. 
Ya Topkapı’ya çıkıp minibüslere bineceksi-
niz, ya da Aksaray’dan otobüse.

Bu taraflara, yakında hurdaya çıkarılacak 
otobüsler işletiliyor. Her tarafı zangır zangır 
titreyen, içinde tozların dans ettiği köhne 

otobüsler… Yeni, çift katlı otobüsleri koya-
cak değiller ya!..

Bizim gazeteye en yakın noktadan geçen 
otobüs 89-C hat numaralı Aksaray-Mahmut-
bey/İkitelli otobüsü. Göztepe (Kadıköy’ün 
Göztepe’si değil) durağında indiniz mi, yürü-
yerek 6 dakikada gazetenin kapısındasınız.

Bizim mahallenin adı 100. Yıl Mahallesi.

Aylar önce, Demirel Hükümeti’nin 500. 
Günü nedeniyle Marmara Bölgesi Muhtarlar 
Derneği Başkanı Şeref Mehmet Demircan ile 
bir “Tatil Sohbeti” yapmıştık. Aynı zamanda 
Bağcılar 100. Yıl Mahallesi Muhtarı da olan 
Demircan, uzaktan bir inşaatı göstererek, 
“İşte sizin Milliyet’in yeni binası orası” de-
mişti. “Buraya geldiğinizde sizin muhtarınız 
da ben olacağım.”

Mehmet Demircan ile o zamandan gelen 
bir dostluğumuz vardı. Yeni binaya taşındı-
ğımızda, bir gün gidip muhtarımızı ziyaret 
etmeyi düşünüyorduk ki, o bizden önce dav-
randı. Mahallemizden esnaf temsilcileriyle 
birlikte, ellerinde güzel bir çiçekle çıkagel-
diler. Sıcacık bir “hoş geldin” ziyaretiydi bu. 
Herkesin ziyaretçisi kendine göre. Bu içten-
likli ziyaret de bizi fazlasıyla mutlu etti.

TÜRKİYE MOZAYİĞİ

Dostlarla birlikte oturup mahallemizi, 
çevremizi konuştuk.

Halen İstanbul Muhtarlar Derneği 2. Baş-
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kanı olan 100. Yıl Mahallesi’nin muhtarı Şeref 
Mehmet Demircan’ın yanı sıra, bu dost soh-
betine, beyaz eşya mağazası sahibi Fethi Ye-
ner, berber Burhan Çetinoğlu, inşaat müte-
ahhidi Celal Ergen, kahveci Halil Demircan, 
mobilyacı Mustafa Güneş (ve) hazır giyim 
mağazası sahibi Mustafa Aslan da katıldı.

Yeni mahallemiz 100. Yıl, bir Türkiye mo-
zayiğini andırıyor. Karslısı var, Sivaslısı var, 
Sinoplusu var, Tokatlısı var, Amasyalısı var, 
Giresunlusu var, Diyarbakırlısı var, en çok 
da Çorumlusu var. Ve de özellikle Çorum’un 
Sungurlu’su ile İnegazili köyü burada.

Halkın çoğu işçi. İş kurup zengin olanı da 
var, ama çoğunluk ortadireğin altında. Ço-
rumlular daha çok çorapçılık yapıyor.

EVLERDE KEÇİ SOKAKLARDA KÖPEK

Çorapçılık iyi de, şu evlerde keçi besle-
mek olmasa!

Beş bine yakın konutta 30 bin nüfusu 
olan bizim mahallenin -muhtarın dediğine 
göre- bini aşkın evinde keçi besleniyor. Tabii 
bu keçiler gündüzleri mahalledeki yeşillikle-
ri, ağaç fidanlarını hemen haşat ediveriyor. 
Zaten “mahallemizde yeşillik olsun, ağaç 
olsun” diye çırpınan birkaç “çevreci” kısa 
zamanda keçilere pes etmiş. Çünkü keçinin 
sütü, ortadireğe ne de olsa bir ekonomik 
katkı sağlıyor.

Ama ya köpeklere ne demeli?! Mahalle-
li, başıboş köpeklerden illallah demiş. Ne 
belediye ilgileniyormuş başıboş köpeklerle, 
ne de başka bir yer. Burhan Çetinoğlu, Ve-
teriner Müdürlüğü’ne telefon etmiş, telefo-
na çıkan bayandan “Sizin köpeğinizi biz mi 
temizleyeceğiz” diye azar işitmekle kalmış.

Ya hırsızlar?.. Onlar, köpeklerden daha 
çok bezdirmiş mahalleyi. Dostlar, her ay en 
az 10 hırsızlık olduğunu, mağazaların perva-
sız soyulduğunu, polisin yetersiz ve de ilgisiz 
kaldığını anlatıyorlar, “Artık vatandaş polis-
ten umudunu kesti, hırsızlık olaylarını polise 
bildirmiyor” diyorlar. Yeni dostlarımıza biz 
de yakındık, polisin yetersizliğinden. Bir ay 
kadar önce bizim eve de hırsız girmiş ve de 
üstelik evi ateşe vermişti. Aradan bunca za-
man geçti, hala çıt yok. Ne diyelim, karşılıklı 
dertleşip oturduk.

HEP O BENZER SORUNLAR

Büyüyen İstanbul’un yeni mahalleleri-
nin bütün temel sorunları bizim 100. Yıl 
Mahallesi’nde de yaşanıyor.

Elbet öteki mahallelerde de yaşanıyor. 
Bakırköy’den ayrılarak 1992 ara yerel seçim-
lerinden önce ilçe yapılan 500 bin nüfuslu 
Bağcılar’ın (Belediye Başkanı Refah Partili 
Feyzullah Kıyıklık’tır) 21 mahallesi var: Mah-
mutbey (merkez), Göztepe, Kirazlı, Demir-
kapı, Kirazlı Fevzi Çakmak, Bağcılar Fevzi 
Çakmak, Bağcılar, Yeni Mahalle, Güneşli 
(merkez), Hürriyet, Evren, Bağlar, Kemalpa-
şa, 100. Yıl, Çınar, Yenigün, Yavuz Selim, Yıl-
dıztepe, Barbaros ve Sancaktepe.

Sorunlar birbirine benziyor. Bizim mahal-
lenin sorunlarıyla örnekleyelim:

Okul sorunu… 
Elektrik sorunu… 
İlle de su sorunu…

Mahallenin tek okulunda, 3 bini aşkın öğ-
renci adeta üst üste “öğrenim savaşı” veri-
yor. Sınıfların çoğu 90 kişilik. 102 kişilik sınıf 
bile varmış. Öğrencisi böylesine çok ama 
dört öğretmen açığı var. Mahalelli elbirliği 
etmiş, Çorumlu zenginlerden Haydar Ali Öz-
taş, inşaata, geçen yılın parasıyla bir milyar 
harcamaya söz vermiş, Hazine’den arsa bu-
lunup kazısı yapılmış, ama öteki “ilgililerin 
ilgisizliği” nedeniyle bugüne değin inşaata 
başlanamamış.

Hemen her gün zırt pırt kesilen elektrikler 
ise, özellikle esnafı canından bezdirmiş.

Su sorununa gelince, o hepten yürekler 
acısı. Musluklardan doğru dürüst su akmıyor, 
ama milyonluk su faturaları geliyor. Demircan 
muhtar, 66 milyonluk, 108 milyonluk su fatu-
ralarından söz ediyor ve “Biz bunlara su pa-
rası değil, susuzluk parası adını taktık” diyor.

Parası olanlar, tankerlerle getirilen sudan 
alıyor. Yoksul “hane”lerin çileli kadınlarının 
hali ise bin perişan… Ellerinde tenekelerle, 
kovalarla Tavukçu Deresi’nin uzantısından, 
rengi kararmış pis suları taşırken belleri ko-
puyor.

Vah benim mahallem!. Vah benim 
İstanbul’um!.. Vah benim çağ atlayan 
Türkiye’m!..”478
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Büyük fark
Bir önceki seçim döneminde büyük hiz-

metlere imza atan Feyzullah Kıyıklık, kapa-
tılan Refah Partisi’nin yerine kurulan Fazilet 
Partisi tarafından da 1999 Yerel Seçimleri’nde 
Bağcılar’dan aday gösterildi. Feyzullah Kı-
yıklık, geçerli 226.291 oyun neredeyse yarısı 
olan 85.413 oy almak suretiyle, tüm rakip-
lerini bir kez daha geride bırakarak Bağcılar 
halkı tarafından üçüncü kez belediye başka-
nı seçildi. Bir önceki seçimde olduğu gibi 

bu seçimde de, Feyzullah Kıyıklık’ın en ya-
kın takipçisi Demokratik Sol Parti adayıydı. 
DSP adayı Oğuz Biberoğlu 66.699 oy aldı. 
Seçimlerin üçüncüsü ise, 23.302 oyla CHP 
adayı Recep Durgun oldu. MHP adayı Ke-
mal Ergin 20.543 oyla dördüncü, Halkın De-
mokrasi Partisi’nden İrfan Çalış 13.480 oyla 
beşinci, Doğru Yol Partisi’nden Remzi Şen 
de 10.958 oyla altıncı oldu.479 

Bir Kıyıklık klasiği
2004 Yerel Seçimlerine gelindiğinde, 

Bağcılar’da oy kullananların sayısı 249.115’e 
yükselmişti. Bir önceki 1999 Yerel Seçimle-
rinde geçerli oy sayısı 226 bin iken bu kez 
236.652 olmuştu. Arada 10.000 artış vardı. 
Bu kez, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 
aday olan Feyzullah Kıyıklık, oyunu bir önce-
ki seçime göre 19 bin daha artırarak, büyük 
bir başarı örneği sergilemişti. AK Parti’den 
belediye başkanı seçilen Kıyıklık, 103.922 
oy alırken, iki seçim önce yani 1994’de 
DSP’den karşısına çıkan Mustafa Özdemir, 
bu kez CHP adayı olarak 35.228 oy almıştı. 
Böylece Mustafa Özdemir, 1994 seçimlerin-
deki oy oranının da altına düşmüştü. Üçüncü 
sırada 34.374 oyla Saadet Partisi’nin adayı 
Mehmet Cihan, dördüncü sırada 19.135 oyla 
SHP’den Gazi Aydın, beşinci sırada 18.261 
oyla MHP’den Mehmet Pak, altıncı sırada ise 
10.614 oyla DYP’den Coşkun Alagöz bulu-
nuyordu. Bu seçimin ilginç yanı, Genç Parti 
adayı Mustafa Kaplan’ın 7.560 oy toplamış 
olmasıydı.480

Bağcılar’ın yarısının oyunu aldı
Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı gö-

revlerini yürüten Lokman Çağırıcı. Bağcılar’ın 
Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık’ın 
11 Mayıs 2007´de AK Parti İstanbul Milletve-
killiği adaylığı için istifa etmesinin ardından, 
Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Beledi-
ye Başkanlığı´na seçildi. 

2009 Yerel Seçimleri’nde ise Bağcılar’daki 
seçimlerin en dinamik ismi Lokman Çağırıcı 
oldu. Bu seçim; 15 yıl belediye başkanlığı 
yapan Feyzullah Kıyıklık’ın yerine Bağcılar 
Belediye Meclisi’nce başkan seçilen Lokman 
Çağırıcı’nın ilk seçimi idi. 360.051 geçerli 
oyun kullanıldığı ve katılımın yüzde 81.48 gibi 
yüksek bir oranda gerçekleştiği Bağcılar’da, 

Bağcılar’ın 
Kurucu Belediye 

Başkanı Feyzullah 
Kıyıklık, 2007 yılında 

görevi Lokman 
Çağırıcı’ya devretti

Feyzullah 
Kıyıklık 2004 

yerel seçimlerinde 
dördüncü kez 

Bağcılar Belediye 
Başkanı seçildi.
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AK Parti adayı Lokman Çağırıcı, 177.825 oy 
ve yüzde 49.3’lük oy oranıyla tarihî bir reko-
ra imza attı. Buna göre, Bağcılar belediye 
seçimlerinde iki kişiden biri AK Parti’yi tercih 
ederek, belediye hizmetlerinden memnuni-
yetini göstermişti. İkinci sırada 65.993 oyla 
CHP’den Bayramali Çeşmeci; üçüncü sırada, 
bir önceki seçimlerde olduğu gibi 48.297 
oyla Saadet Partisi’nden Mukadder Başeğ-
mez; dördüncü sırada 31.855 oyla DSP’den 
Tacettin Karagöz, beşinci sırada 20.350 oyla 
MHP’den Deniz Güneş; altıncı sırada ise 
5.747 oyla BBP’den Murat Şakru yer alıyor-
du.481

Çağırıcı’dan ikinci rekor: yüzde 57.2
2014 Yerel Seçimleri Bağcılar’da tam 

anlamıyla tarihî bir rekora sahne oldu. AK 
Parti’den belediye başkanı seçilip Bağcılar’da 
hizmet üreten Lokman Çağırıcı, bu kez ge-
çerli 423.394 oyun 242.547’sini alarak, kırıl-
ması güç bir rekora imza attı. Geçerli oyla-
rın yüzde 57.2’sini alan Lokman Çağırıcı’yı, 
83.483 oy ve yüzde 19.7’lik oy oranıyla 
CHP’den Muhammet Çakmak takip etti. Bu 
kez üçüncü sırada HDP vardı. HDP’den Fı-
rat Epözdemir, 39.641 oy ve yüzde 9.36’lık 
oy oranına ulaşmıştı. MHP’den Hacı Murat 

Yümlü, 28.592 oy ve yüzde 6.75’lik oranıyla 
dördüncü sırada, Saadet Partisi’nden Mesut 
Doğan ise 21.731 oy ve yüzde 5.13’lük ile 
beşinci sıradaydı.482

ittifaklı 2019 seçiminin galibi 
lokman Çağırıcı oldu
2019 Yerel Seçimleri Türkiye genelinde 

farklı bir boyut kazandı. Türkiye’nin ‘Baş-
kanlık Sistemi’ne geçmesiyle birlikte seçim-
lerde ittifaklar dönemi başladı. Bu gelişme 
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ne de yansıdı. 
Bağcılar’da AK Parti ile MHP Cumhur İttifa-
kı şemsiyesi altında Lokman Çağırıcı’yı aday 
gösterdi. CHP ile İYİ Parti’nin ortak adayı ise 
Muhammet Bayram’dı. Seçim sonuçlandı-
ğında Lokman Çağırıcı yeni bir rekor kırarak 
oyların yüzde 57.89’unu alarak girdiği üçün-
cü seçimden galip olarak çıktı.

31 Mart 2019 seçimlerinde oy dağılı-
mı ise şöyle olmuştu. Kullanılan 415.331 
oyun 396.601’i geçerli sayıldı. AK Parti’nin 
adayı Lokman Çağırıcı 229.593 oy aldı. İYİ 
Parti’nin adayı Muhammet Bayram 81.273 
kişinin oyunu alarak yüzde 20.49 oranına 
ulaştı. Üçüncü sıradaki HDP’nin adayı Hüda 
Kaya ise yüzde 12.8 oy oranına ulaşabildi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı’yı ziyaretinde.



284

KÖYDEN KENTE GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAĞCILAR

yeni gelecek: Bağcılar
Cumhuriyet ile yaşıt olan Bağcılar, 

Balkanlar’dan, Kazakistan’dan ve ülkenin 81 
vilayetinden gelen insanı ile tam bir Türki-
ye mozaiği… 745.125 nüfusuyla İstanbul’un 
üçüncü büyük ilçesi konumundaki Bağcılar, 
aynı zamanda 51 vilayetin nüfusundan fazla 
nüfusa sahip.  

Basın Ekspres Yolu ve Avrupa Gişeleri-
TEM Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarının 
kesiştiği noktadaki coğrafi konumu, raylı 
sistemlerde de Mahmutbey ve Kirazlı’daki 
aktarma istasyonları ile İstanbul içi tüm raylı 
sistemlere entegrasyonu sayesinde ulaşımı 
en kolay ilçelerden biri. 

Bununla birlikte, Kirazlı -Yenikapı Metro 

Hattı ile Marmaray üzerinden Halkalı – Geb-
ze Hızlı Tren hattıyla da Ankara ve Konya’ya 
hızlı tren konforuyla ulaşılabilmekte. 

9 metro ve 1 tramvay hattı ile toplu ula-
şımın önemli merkezlerinden olan Bağcılar, 
sağlık, eğitim, kültür-sanat, çevre projeleri ve 
dünya çapındaki sosyal belediyecilik projele-
riyle 28 yılda İstanbul’un yeni cazibe merkezi 
haline geldi.

 Mahmutbey Güneşli bölgesinde ilan 
edilen Merkezi İş Alanı Bölgesi (MİA)ve 
civarındaki üniversiteler, beş yıldızlı otel-
ler ile kongre şehri, modern iş ve alış veriş 
merkezleriyle, Mahmutpaşa’nın yeni adresi 
İSTOÇ’un yanı sıra OTOCENTER, AUTO-
MALL, OTOMARKET ile kentin ticaret mer-
kezi haline geldi.     

Bağcılar 
ulaşımda aktarma 

merkezi görevini 
yürütüyor

Bağcılar’ın 
modern meydanı
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İSTOÇ’u sınırlarında 
barındıran Bağcılar 
ulaşımda İstanbul’un 
önemli kavşağında 
yer alıyor.

Üniversiteler, 
oteller ve kongre 
merkezleri...
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Şehircilik adına alınan radikal kararlar, 
davullu halaylı bina yıkımları, Yapı ve Zemin 
Laboratuvarı ve örnek kentsel dönüşüm ta-
sarımlarıyla Türkiye’ye kentsel dönüşüm de 
öncülük ediyor. 

Bağcılar’daki devrimin mimarı, belediye-
ciliğin efsane ismi Feyzullah Kıyıklık’tan aldı-
ğı bayrağı daha yükseğe taşımak için büyük 
bir özveri ile çalışan Başkan Lokman Çağırıcı 
3 dönemde gerçekleştirdiği projelerle ‘Yerel 
Yönetimlerde Bağcılar Modeli’ ekolünü oluş-
turmuş durumdadır. 

Engelliler Sarayı, Halk Sarayı, Kadın ve 
Aile Kültür Sanat Merkezi, Enderun Yetenek-
li Çocuklar Merkezi, Kadın ve Aile Kültür Sa-
nat Merkezi, Fuat Sezgin Bilim Merkezi, 17 

Batışehir, İSTOÇ 
ve AUTOMALL

Mahmutbey MİA 
Alanı
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Bilgi Evi, Gençlik Merkezi, Dil Evi, 8 adet Ka-
palı Yüzme Havuzu, 8 Nostalji Bahçesi, Ça-
nakkale Zaferi Müzesi ile Mehmet Akif Ersoy 
Müzesi, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 
Tesisi bu eserlerin başlıcaları arasındadır.  

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, Bağcılar, ka-
vuştuğu marka projelerle ve sunulan kaliteli 
hizmetlerle modern bir görünüme kavuşmuş 
bulunuyor. 

Bağcılar, bugün kadını güvende, çocuğu 
gülen, genci umutlu, yaşlısı ve engellisi mut-
lu insanların yaşadığı büyük bir aile…  

Yeni hedef; sürdürülebilir ve akıllı şehircilik 
uygulamalarıyla daha yaşanılır bir Bağcılar. O 
yüzden diyoruz ki, ‘Yeni Gelecek Bağcılar’.

Türkiye’nin ilk 
Engelliler Sarayı ve 
Kültür Merkezi

Parklar ve yüzme 
havuzları
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