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Kadıköy Almanağı

Kadıköy’deki yerleşmenin başlangıcını oluşturan tarihsel çekirdek, Haydarpaşa Koyu 
çevresi ile Moda Burnu’nun oluşturduğu alan içinde yer almaktadır.

M.Ö. 5000- 3000 arasında İstanbul çevresinde ilk yerleşim yerlerinin ortaya çıktı-
ğı düşünülmektedir. Anadolu yakasında İçerenköy’de yontma taş devrine ait ilkel 
aletler; Fikirtepe’de en eski çanak çömlekler ortaya çıkarılan neolitik kültürdür. M.Ö. 
1000 yılları civarında Fikirtepe’de Fenikeliler tarafından Harhadon isimli ticaret kolo-
nisi oluşturulduğu bilinmektedir. Bir süre sonra bu ilk yerleşmenin karşısında kalan 
Moda Burnu ile Yoğurtçu arasında Halkedon (Bakırlar Ülkesi) isimli ikinci bir yerleşme 
daha oluşur.

M.Ö. 658’de Sarayburnu’na yerleşen Bizanslılar, bölgenin güzelliğine hayran kalır ve 
bu güzel yer dururken karşı taraflarında yer alan Kadıköy’e yerleşen insanları körlükle 
nitelendirir ve Kadıköy’ü “Khalkedon (Körler Diyarı)” olarak adlandırır. Kalkhedon’un 
Megaralılar tarafından kurulduğu konusundaki görüşü Herodot dahil, çoğu antik kay-
nak paylaşmaktadır. Herodotos, Megabazos adında bir Pers‟in, Byzantion‟da bulun-
duğu sırada Kalkhedonluların kentlerini Byzantion‟dan on yedi yıl önce kurduklarını 
öğrenince, Kalkhedonluların o zamanlar kör olmaları gerektiğini söylemiştir. Gözleri 
kör olmasaydı ellerinin altında bu kadar güzel bir yer dururken gidip o kadar da güzel 
olmayan bir yeri seçmeyeceklerini belirtmiştir. Strabon ise Kalkhedon‟un Megaralılar 
tarafından kurulmasından kısa bir süre sonra, Byzantion‟u kuranların Delphoi‟daki 
Pythia‟ya danıştıklarını ve Apollon‟un onlara; “körlerin karşısındaki yere‟ yerleşme-
lerini emrettiklerinden söz etmiştir.

Halkedon bölgesi zaman içinde çeşitli kuşatmalara maruz kalır. 1352- 1353’te Hal-
kedon’un çevresinde kalan alan büyük ölçüde Osmanlı Devleti’nin denetimine girer. 
İstanbul’un fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet Halkedon’un kontrolünü, 
Nasrettin Hoca’nın soyundan geldiği iddia edilen ilk İstanbul Kadısı Celalzade Hızır 
Bey’e verir ve buna istinaden bölgenin adının “Kadıköyü” olarak değiştiği belirtilir.

Osmanlı döneminde Kadıköy çevresi gözde bir sayfiye ve mesire yeri olmasının yanı-
sıra önemli bir tarımsal üretim alanı olmaya devam eder. Bölgenin iç kısmında köyler 
yer almaktayken kıyı bölgelerine yakın yerlerde sultan ve üst düzey yöneticilere ait 
köşk, sahilsaray ve bahçeler yer almaktadır. Kadıköy, 1869 yılında o zamanlar daha 
büyük ve önemli bir merkez olan Üsküdar Sancağı’na bağlanmıştır. Takip eden yıllar 
da deniz ulaşımının artmasıyla iskelelerin inşasına başlanmış ve günümüzde de işle-
vini sürdüren Kadıköy İskelesi yapılmıştır. 

Mustafa Kemal’in önderliğinde 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtarılan ve uzun 
süre Üsküdar’a bağlı olan Kadıköy, 23 Mart 1930’da ilçe olmuştur. Sonraki yıllarda 
iskeleleri ve Haydarpaşa Garı ile birlikte bir geçiş hattı olma özelliği kazanmıştır.

1980’li yıllarda köyden kente göç hareketlerinin artmasıyla birlikte Kadıköy’de gözde 
yerleşim yeri olarak ön plana çıkmıştır ve günümüzde de bu özelliğini sürdürmesinin 
yanısıra aynı zamanda önemli bir buluşma noktasıdır.

İzzet Umut Çelik
Bedriye Öztürk
Merve Nur Zeybel 
Berke İpek
Muhammed Alp Gürbüz
Çetin Bayazit
Gökhan Gül
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Şekil 1. Kadıköy (Pervititch Haritaları, 1938-39)
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Antik Dönem Kadıköy Arkeolojisi

Kadıköy antik dönemi hakkındaki ilk veriler, 1900’lü yılların başında, İstanbul 
– Bağdat demiryolu inşaatında ele geçen yüzey buluntuları ile ortaya çıkmış-
tır. 1952 yılında ilk sistemli kazı çalışması, Kadıköy’ün birkaç km. doğusunda, 
Fikirtepe’de başlamıştır. Fikirtepe, coğrafi olarak Kalkhedon kentine oldukça 
yakın bir prehistorik yerleşme olarak tanımlanmaktadır. Kalkhedon’un içeri-
sinde kurulduğu  sur duvarının sınırlarının, bugünkü Yeldeğirmeni, Söğütlü-
çeşme ve Altıyol aksında olduğu düşünüldüğünde, kentin topografik yapısı 
göz önünde bulundurularak, Klasik Dönem agorasının bugünkü Kadıköy çar-
sısının bulunduğu yerde olduğu öngörülebilir. 1987 yılında yapılan Altıyol 
kazılarında ele geçen, geniş bir podyum ile üzerindeki 6 lahit, Kalkhedon’un 
en erken Antik Yunan Dönemi in situ buluntuları arasında sayılmaktadır 1.
Altıyol’da ortaya çıkan buluntular, Kalkhedon’un Klasik ve Hellenistik Dönem 
Nekropolis alanına işaret etmektedir. Kalkhedon’un erken Roma İmparator-
luk Dönemi Nekropolisine ait buluntular, 1976 yılında Söğütlüçeşme’de yapı-
lan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Haydarpaşa garı ve çevresinde  yürütülen 
Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine bölgede 
2018’in Mayıs ayında arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştır ve çalışmalar 
devam etmektedir. 

Şekil 2. Osmanağa Mahallesi 1987 kazıları                            
(İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Dosya no: 689-720 222-01/107020)(Url-2)
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Şekil 3. Haydarpaşa Arkeolojik Alanı (Yapı)

Şekil 4. Haydarpaşa Arkeolojik Alanı (Yapı)
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Şekil 5. Kadıköy Söğütlüçeşme 1976 kazıları-                           
(İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Dosya no: 79773)(Url-1)
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Şekil 6. 20.Yüzyıl başlarına ait bir kartpostalda                                                
Haydarpaşa Çayırı.

Şekil 7. (Gökhan Akçura Koleksiyonu) Hay-
darpaşa (İstanbul Ansiklopedisi)
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1533
Haydarpaşa

Adını 1533’te vezirliğe yükseltilen Hadım Haydar Paşa’dan alan semt, Kadıköy 
Belediyesi Rasim Paşa Mahallesi’nde yer almakla birlikte; bir kısmı Üsküdar 
belediyesi sınırları içinde kalmaktadır. Bu bölgede, Haydarpaşa Garı, Hay-
darpaşa Limanı, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Haydarpaşa Askeri Hasta-
nesi, eski Haydarpaşa Lisesi ve Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı bulunmaktadır. 
(1574-1595) yıllarında bağ, bahçelerin bulunduğu ve kırsal bir alan olan Ka-
dıköy bölgesi ve Haydarpaşa,  III. Selim döneminde (1789-1807) sokak do-
kusuna sahip olmaya başlamıştır. 1792’de Çayırbaşı mevkiine, III. Selim’in 
çuhadarı Ahmed Ağa tarafından bir çeşme yaptırılmıştır.

1873’te bölgeyi ikiye bölen İstanbul-İzmit demiryolu hattının hizmete açıl-
mış Haydarpaşa Koyu’nun kuzey kısmında bir gar binası yapılmıştır. Ardın-
dan 1899-1903 arasında deniz doldurularak bir liman haline getirilmiştir. 
19- yy’ın sonunda Haydarpaşa Çayırı’nın epeyce küçülmüş, I. Dünya Savaşı 
sonunda gezinti alanı olarak kullanılmıştır. I. Dünya Savaşı esnasında Hay-
darpaşa Garı ikmal ve sevkiyat noktası olarak kullanılmış 1915’te sabotaj so-
nucu cephane vagonları infilak ederek çok büyük can ve mal kaybına neden 
olmuştur. Savaşa giden askerler Ayrılık Çeşmesi’nde uğurlanmıştır.

Şekil 8. 1917 yılında Haydarpaşa (Eski İstanbul)

1922’de çıkan bir yangında 
100’den fazla bina yanmıştır. 
Cumhuriyet sonrası Haydar-
paşa Çayırı’ndan kalanlar, 
gar ve liman İbrahimağa, 
Yeldeğirmeni, Talimhane ve 
Söğütlüçeşme ile birlikte 
1930’da Rasim Paşa Mahal-
lesi’ni oluşturmuştur.

Günümüzde İbrahimağa’da, 
Üsküdar, Söğütlüçeşme ve 
Acıbadem yollarının kesişti-
ği nokta Haydarpaşa Çayı-
rın’dan kalan son izleri oluş-
turmaktadır. Çayır özelliğini 
bütünüyle yitirmiştir. Bu böl-
ge açık alan olma özelliğini 
sürdürmektedir.
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Şekil 9. Kethüda Çarşı Cami (Dijital Fotoğraf, Ece Yılmaz, 2020)

Kethüda Çarşı Cami

Tek minareli ve iki şerefeli olan Kadıköy’ün en eski camisi olarak bilinen bu 
cami, Kadıköy Caferağa’da Serasker Caddesi’nde yer almaktadır. Üzerinde 
tarih olmamakla birlikte, Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) döneminde 
Beyazıt Kethüdası Mustafa Ağa tarafından 1550 yılında yapıldığı tahmin edil-
mektedir. Kethüda, kahya anlamına gelmektedir. 1952 yılında tamir ettirilmiş 
olup; 1983’teki yenileme çalışmasından sonra da minare yapılmıştır.

1550
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Osman Ağa Cami

Söğütlüçeşme Caddesi’nde yer alan, tek minareli, tek şerefeli olan caminin yerinde 
önceden II. Mehmed (Fatih) dönemine (1451-1481) ait Kadı Mehmet Efendi Mes-
cidi bulunmaktaydı. I. Ahmed döneminin (1603-1617) Bâbüssaade ağası Osman 
Ağa tarafından 1612 yılında yaptırılmıştır. 1621 senesinde, Genç Osman döneminin 
Bâbüssaade ağası Mısırlı Osman Ağa tarafından avlu girişinin sağ tarafına çeşme 
yaptırılmıştır.

Mescit, 1811 tarihinde II. Mahmut tarafından yenilenmiştir. 1877 yılında ise Kadı-
köy’de Osman Ağa Yangını olarak bilinen büyük yangında cami tamamen yanmış ve 
yeniden inşa edilmiştir. 1878’de bugünkü haline göre yeniden onarılmıştır. Kare planlı 
olan cami, 1980’lerde son cemaat yeri kapatılarak içeri katılmış ve cami dikdörtgen 
şeklini almıştır. 2000’li yıllarda ise Söğütlüçeşme tarafındaki bahçe kapatılarak, ca-
miye kadınlar bölümü eklenmiştir. Mescidin kapısında silinmiş olan Seyid Hüseyin 
Efendi’nin “tarihi kitabesi” bulunmaktadır. 1880 yılında caminin imamı Mehmed Asım 
Efendi bahçeye bir çınar ağacı dikmiştir. Bugün o çınar 140 yaşındadır.

1612

Şekil 10. Osman Ağa Cami (Dijital fotoğraf, İzel Ece Yılmaz, 2020)
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Osman Ağa Çeşmesi

Osman Ağa Cami karşısında ve Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yer almakta-
dır. 3 pafta, 1169 ada, 22 parselde bulunan yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
aittir. Üzerinde bulunan kitabe, Mısırlı Osman Ağa tarafından 1030/1621 ta-
rihinde yaptırıldığından bahsetmektedir. Çeşmenin bir diğer adı Mısırlı Os-
man Ağa Çeşmesi’dir. Yapı, klasik tarzdaki çeşmelere örnek oluşturmakla 
beraber Kadıköy’deki en eski tarihi çeşmelerden biridir.

Ayna taşı bozulmuş ve teknesi yol seviyesinin altında kalmıştır. 1980’li yıllar-
da yol hizasından imar hattına taşınarak tamir edilmiştir.

Şekil 11. 1970’li yıllarda yol hi-
zasında imar hattına taşınmadan önceki 
fotoğrafı (Kadıköy Belediyesi, Kaynaktan 
Mahalleye Ab-ı Hayat, Kadıköy Çeşmeleri)

Şekil 12. Osman Ağa 
Çeşmesi (H. Örcün Barışta, 
Dünden Bugüne İstanbul)

1621
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Ayia Euphemia Rum Ortodoks Kilisesi

Hıristiyanlık uğruna ölmüş (martyr) bir kadın olarak Azize Euphemia, Bizans İstan-
bul’unun önemli figürlerinden biridir.  Azizenin adına inşa edilen kilisenin 4.yüzyıl 
sonlarında Yeldeğirmeni-Ayrılıkçeşmesi hattında inşa edildiği kabul edilmektedir. Ye-
dinci yüzyıl başlarında Sasani tehlikesinin Boğazın Anadolu yakasını tehdit etmesiyle 
azizenin mezarı Konstantinopolis-Suriçine taşınmıştır. Günümüzde eski Sultanahmet 
Adliyesi arkasında taşınan kilisenin mimari birimleri kısmen görülmektedir. Hıristi-
yanlık uğruna ölmüş (martyr) bir kadın olarak Azize Euphemia, Bizans İstanbul’unun 
önemli figürlerinden biridir.  Azizenin adına inşa edilen kilisenin 4.yüzyıl sonlarında 
Yeldeğirmeni-Ayrılıkçeşmesi hattında inşa edildiği kabul edilmektedir. Yedinci yüzyıl 
başlarında Sasani tehlikesinin Boğazın Anadolu yakasını tehdit etmesiyle azizenin 
mezarı Konstantinopolis-Suriçine taşınmıştır. Günümüzde eski Sultanahmet Adliyesi 
arkasında taşınan kilisenin mimari birimleri kısmen görülmektedir. 

Hıristiyanlık alemi Euphemia anısına sonradan Osmanağa Mahallesi’nde, Yasa ve 
Mühürdar caddelerin birleştiği  köşede yeniden bir kilise inşa ettirmiştir. Daha önce 
bu yerde Ayia Basis Manastırı’nın bulunduğu söylenmektedir. Daha sonra manastırın 
adı Ayia Euphemia diye anılmaya başlamıştır. Manastırın yerine 1694 yılında Kadıköy 
Metropoliti Gabriyel tarafından yeni bir kilise inşa ettirilmiştir. 1830 senesinin Mettro-
politi 2. Zaharias, Rusya’dan yardım alarak daha büyük ve yeni bir kilise yaptırmıştır. 
Mabete Euphemia ismi verilmiş ve kiliselerin ismi başına “kutsal” anlamına “Ayia” 
kelimesi konarak, Ayia Euphemia Rum Ortodoks Kilisesi adını almıştır. Kiliseye uzun 
yıllar bakım yapılmaması nedeniyle çok yıpranmıştır. 1993 senesinde Metropolit 3. 
İokem tarafından yenilenmiştir. 1 Nisan 1993 yılında bir ayinle ibadate açılmıştır.

Şekil 13. Ayia Euphemia Kilisesi (Mimdap.org, 2017)

1694
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1720
Surp Takavor (Ermeni) Kilisesi

Kadıköy’de, Muvakkithane Caddesi üzerinde bulunmakta olan kilisenin tari-
hine ilişkin bilgiler, 18.yy’da Kadıköy’de Ermenilere ait Surp Asdvadzadzin 
adında çok eski, küçük bir kilisenin var olmasıyla başlamaktadır. Yıkılmakta 
olan kilise 1814’te Ekmekçibaşı Harutyun Amira Noradunkyan tarafından ye-
niden inşa edilir. Ayrıca Surp Takavor adlı şapel de bu kilisede yer almak-
tadır. Bu sebeple kilise Surp Takavor (Aziz Kral) adıyla bilinmektedir. Kilise,  
14-15 Ağustos 1855’te meydana gelen yangınla tamamen yok olmuştur. Er-
zurumlu Garaber Muradyan tarafından 1858’de Mimar Mıgırdiç Kalfa’ya tek-
rar yaptırılmıştır ve bu durumdan sonra kilisenin adı Surp Takavor olmuştur. 
Mabet 1936 yılında Divriği’nin Kesme Köyünden Hovhannes Noradunkyan ve 
eşi Mariam tarafından büyütülmüştür. 

Şekil 14. Surp Takavor (Ermeni) Kilisesi (Banu Kutun, 1994).     

1978’de Herman Türkmen tarafından dış camekânları yenilenerek, kilise 
kapısı ile çan kulesi arasında cemaatin durabileceği bir yer sağlanmıştır. 
1858’de kiliseyle birlikte kurulan Hamazasbyan–Muradyan okulunun, 873’te 
mabedin uzağında bulunan Aramyan okulunun inşa edilmesiyle, hizmetine 
son verilmiştir.

Kilise, İstanbul’daki diğer ermeni kiliselerden daha önemli bir yerdedir. Bu-
nun sebebi ise, kubbesidir. Birkaç kubbeli kilisedir ve sade bir görünüme 
sahiptir. Ayrıca kilise, insan boyundaki yüksek pencereleri sayesinde doğal 
bir aydınlanma ortamına sahiptir ve bu özelliğiyle de dikkat çekmektedir.

2007 yılında çan kulesi yeniden inşa edilen kilise, son onarımını 2011’de 
görmüştür.
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Şekil 16. Cafer Ağa 
Cami (Hazım Okurer, 1994)

Cafer Ağa Cami

1760-1773 yılları arasında yaptırıldığı tahmin edilen yapı, 1881 yılında yan-
mış ve 1900 yılında Vakıflar Müdürlüğü tarafından tamiri yaptırılmıştır.  Cami 
adını bâbüssaade ağalarından Cafer Ağa’dan almıştır. Moda Caddesi üzerin-
de aynı adla anılan sokakta, küçük bir avlunun içinde çapraz bir konumda 
yer almaktadır. Cami kagir duvarlı, ahşap çatılı ve neogotik tarzda pence-
relere sahiptir. Vaaz kürsüsü, minber basit bir görünümdedir.  Mihrap klasik 
üsluba sahiptir. Sade bir şerefe bölümü olan minare silindir gövdeli, basit 
ve sıvalıdır. Minare külahı kurşun kaplı, çift boğumlu, yarım ay şeklinde bir 
alemden oluşmaktadır.

Şekil 15. Cafer Ağa Cami 
(Pervititch Haritası)

1760
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1761
Sultan 3. Mustafa (İskele) Cami

1761 yılında padişah 3. Mustafa zamanında, sarayın başmimarı Mehmet Ta-
hir Ağa tarafından yapılan camiye o yıllarda Kadıköy’de deniz kıyısında oldu-
ğu için İskele Cami ismi verilmiştir. 16. ve 17. yüzyıllarda Kethüda, Caferağa 
ve Osmanağa camilerinden sonra çarşı içine yapılan 4. camidir. 

Tek kubbeli ve kare planlı camide 3 kapı bulunmaktadır. Vaaz kürsüsüne 6 
basamakla çıkılmakta, sağ tarafında pencere önünde minber bulunmakta-
dır. Duvarları Kütahya çinileri ile kaplıdır. Pandantif üzerinde aynı zamanda 
hattat olan Abdülmecid’in yazdığı 4 halifenin adı, Lafz-ı Celal, İsm-i Nebi, 
Kelime-i Tevhid levhaları yer alır.

Deniz tarafında bulunan U şeklindeki binanın sonradan eklenen sibyan mek-
tebi olduğu, 1905 yılına ait planlardan anlaşılmaktadır. 1853’teki yangın 
sonrası 1858’de padişah Abdülmecid tarafından onarımı yaptırılmıştır. En 
son onarımını 1975 yılında geçirmiş olan caminin günümüzde restorasyon 
çalışması devam etmektedir.

Şekil 17. Sultan 3. Mustafa Cami                      
(Arif Atılgan, 2017, Mimdap)
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Şekil 18. Alman Mavileri                                                    
(1914 I.Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları(1913))
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Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı

İsmini Ayrılık Çeşmesi ve namazgahından almış olan Ayrılık Çeşmesi Me-
zarlığı Kadıköy Semtinin Rasimpaşa Mahallesinde, Acıbadem yolu üstündeki 
Yıldızbakkal’dan başlayıp İbrahimağa’da Ayrılık Çeşmesi ve onun namazgahı 
yanında sona ermektedir.  

Anadolu Yakasında bulunan Üsküdar’dan Kızıltoprak’a kadar dağılmış Kara-
caahmet Mezarlığı’nın günümüze ulaşmış son kısmıdır. Ayrılık Çeşmesi Me-
zarlığı Bağdat Caddesi’nin iki tarafı boyunca yer almıştır. Bağdat caddesi 
sonrasında Söğütlüçeşme, biraz daha ilerisinde ise Mahmud Baba mezarlığı 
bulunmaktaydı. Ancak bu mezarlıklar günümüze ulaşamamıştır.

Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı’nda çoğunlukla saray kesiminden insanların mezar-
ları bulunmakta olup bugün mezarlığın  parçaları çoğunlukla kaybolmuştur. 
Halihazırdaki mezar taşları ise yarısına kadar gömülmüş, bir kısmı parçalan-
mış ve geriye kalan büyük bir kısmıda bitki örtüsü altında kaybolup günü-
müze ulaşamamıştır. Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı’nın tarihsel oluşumu hakkında 
18. yy sonlarına doğru oluşum gösterdiği ve 20. yy başlarına doğruda cena-
ze işlemlerinin yapıldığı bilinmektedir. 

Şekil 19. Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı genel görünüm (Dergipark)
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Şekil 20. Alman Mavileri                                                    
(1914 I.Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları(1913))
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Haydarpaşa Cami

Cami, Haydarpaşa tren istasyonunun arkasında yer almaktadır. Sultan III. Mustafa 
(1757-74) devrinde Cebehane memuru Ömer Efendi’nin ruhu adına Mehmet Efendi 
tarafından yaptırılmıştır. Mabedin 1780 tarihlerinde yaptırıldığı tahmin edilmektedir. 
Caminin yanındaki türbe, halk tarafından Haydar Baba türbesi olarak yanlış bilinmek-
te olup, gerçekte Abdullah Baba türbesidir.  Mabet, Haydarpaşa’da yer aldığından 
oranın ismini alarak Haydarpaşa Cami diye bilinmektedir. Haydarpaşa’nın, cami ve 
türbeyle bir ilişkisi yoktur. 

Mabet, 1873 yılında Haydarpaşa-İzmit tren hattının inşası sırasında yıkılmıştır. TCDD 
1. Bölge Müdürlüğü Yol Dairesi Müfettişlerinden Tahsin Çelikoğlu ve Protokol Müdürü 
Önder Özdeyen tarafından bu alanda cami yapılması sebebiyle derneğe yazılı olarak 
başvurulmuştur ve dernek müracaattı kabul ederek, çalışmaları başlatmıştır. Böylece 
Haydarpaşa Protokol Cami ismiyle 4 Nisan 1991’de temeli atılarak, ibadete 13 Kasım 
1998 tarihinde açılmıştır. Barok ve Osmanlı Mimari tarzında yapılmıştır.

1780

Şekil 21. Yıktırılan Hay-
darpaşa Cami’ne karşılık 1995 
tarihinde yaptırılan yeni cami, 
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

Şekil 22. İbrahim Paşa Sa-
rayı - (Kalıntı İstanbul)



ka
d

ıkö
y

  a
LM

a
N

a
Ğ

I

21

1789
Yeldeğirmeni

Kadıköy İlçesi’nde, Haydarpaşa Koyu’nun karşısında, Kadıköy İskelesi’nin kuzeyinde 
bulunan, tarihte farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı ve İstanbul’un ilk apart-
man semtidir. İbadethaneleri, okulları, cumbalı evleri, her birinin ayrı hikâyesi olan 
apartmanları, mimari yapıları ve günümüzde sanatın ve yeme içme mekânlarının 
yoğunluk kazandığı en önemli ve en eski tarihi yerleşim yerlerinden biridir.

Rasimpaşa Mahallesinde bulunan Yeldeğirmeni, 18. yüzyıla kadar Türkler ve Rum-
lardan oluşurken, ilerisinde Ermeni ve Yahudiler de yerleşerek çok kültürlü bir ma-
halleye dönüşmüştür. 

Yeldeğirmeni adı, Osmanlı döneminde sarayın un ihtiyacını karşılamak amacıyla ku-
rulan dört adet yel değirmeninden gelmektedir. Bu değirmenler, 1774-89 tarihleri 
arasında I. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. 1700’lerin sonuna doğru III. Selim 
döneminde ilk sokaklar, 1850’lerle yerleşim hızlanmaya başlamıştır. 

Şekil 23. Yeldeğirmenleri, Kadıköy, 19. yuzyıl başı (Anonim)
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1895 tarihinde yaptırılan Rum Or-
taokulu yerini 1918’de Aya Yorgi 
Rum Ortodoks Kilisesi almıştır. Bu 
mabet, İstanbul’un en yeni ve en 
son yapılmış kilisesidir. 1899’da 
Yahudiler semte bir sinagog yaptır-
mak istemiş fakat Rum ve Ermeni 
cemaati ile karşı karşıya kalmışlar-
dır. Padişah askeri birlik göndere-
rek asayişi sağlamıştır. Bu yüzden 
sinagogun ismi, minnet anlamına 
gelen Hemdat İsrael olmuştur. 
1902’ de II. Abdülhamit’in Bahriye 
Nazırı Rasimpaşa tarafından yaptı-
rılan Rasim Paşa Cami, Türk-Müs-
lüman dünyasının en dikkat çekici 
ibadethanesidir çünkü tek minare-
li ve ahşap çatılı olmasına rağmen 
çok aydınlık bir iç mekâna sahiptir. 
1957’ de tamir görüp, 2012 yılında 
restore edilmiştir. 

1872 Kuzguncuk yangını sonrası Yahudiler bu semte yerleşmeye başlamıştır. Yahudi-
lerin gelmesi semtteki apartmanlaşmayı başlatmıştır. Semtte bulunan apartmanların 
çoğu Yahudilere aittir.  Bu apartmanlar taş ve tuğladan yapılarak Art Nouveau süsle-
meleriyle yapılmıştır. Çoğu yıkılan ahşap evlerin yerini ise betonarme binalar almıştır. 

1908 yılında hizmete açılan Haydarpaşa Garı, semte yakın olması sebebiyle 
birçok yenilik getirmiştir. Alman ve Fransız okulları bu dönemde açılmış-
tır. Kurtuluş Savaş’ı sonrası azınlıkların göçmesiyle birlikte nüfus azalmıştır. 
Semt, 1950‘ler ve sonrasında kırsal kesimden göç almaya başlamıştır.

Semtte az katlı evlerin yerini çok katlı yapılar almaya başlamış ve sosyal yapı 
değişmiştir. Etkisi genişleyen iş alanları Yeldeğirmeni’nin özgün yapısını kay-
betmesine, iş ve ticaret semtine dönüşmesine neden olmuştur. Ayrıca son 
dönemdeki dönüşüm süreci ile kentin farklı noktalarından gelen insanlarla, 
atölyelerle, galeriler ve yeme içme mekânlarıyla farklı bir dokuya bürünmüş-
tür.

Şekil 24. Yeldeğirmeni’nde bir sokak                                           
(Yaşam, 2017)

Şekil 25. Yeldeğirmeni Mahallesi                                           
(Sadat Hasanoğlu, 1994)

Şekil 26. Kadıköy’ün renkli yüzü murallar, Yel değirmeni (Gözde Solak, 2018)
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Halid Ağa Çeşmesi

Halid Ağa Çeşmesi, Kadıköy’de ana cadde üzerinde, eski karakolun alt kıs-
mındayken, daha sonra Halit Ağa sokağı başına taşınmıştır. Dört adet sü-
tunçeyle ayrılan üç ayrı çeşme olarak tasarlanmıştır. Çeşmenin barok ve ke-
merli aynataşın üzerindeki kitabeden 1209/1794’te yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Üzerindeki iki adet tamir kitabesinde 1254/1838 ve 1285/1868 yıllarında 
tadilat yapıldığı yazmaktadır. 1285/1868’deki onarım Pertevniyal Valide Sul-
tan tarafından gerçekleştirilmiştir.  Çeşmenin sağ ve sol alınlık kısımlarında, 
tamir kitabelerinin birleştiği yerin üstündeki tuğlalar Cumhuriyet döneminde 
kazınmıştır. Beyaz mermerden ve özenli işçilikle yapılmış olan çeşme, bugün 
oldukça bakımlı durumdadır.

Şekil 27. Halid Ağa Çeşmesin-
den bir ayrıntı (Ahmet Kuzik, 1994)

1794
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Rasim Paşa Cami

1877-1881 yılları arasında Bahriye Nazırlığı yapan Ahmet Rasim Paşa, dönemin pa-
dişahı olan II.Abdülhamit’in  donanma ile ilgili hiçbir talebini yerine getirmeyişinden 
dolayı 1881 yılında görevinden azledilmiş ve 13 Kasım 1892 de hayatını kaybetmiştir. 
Rasim Paşa’nın ölümünden sonra eşi İkbal Hanım bugünkü Acıbadem semtindeki 
evinde yaşamaya devam etmiştir ve adına istinaden İkbaliye adı verilen bölgede eşi-
nin ölümü üzerine devletten bağlanan maaş ve diğer gelirleri ile hayır işleri yapmıştır. 
II.Mahmut zamanında, 1835-1836 yıllarında Yeldeğirmeni’nde yapılmış ancak harap 
durumda olan mescidi yenilemeye karar verir ve bu yenileme işleminden sonra cami 
halini alan yapıya eşi Rasim Paşa’nın ismini verir.

Ana kütleyle orantılı minare ve kiremit çatıya sahip olan yapı hor kullanılmış ve taşı-
yıcı sistemi tehlikeye sokulmuştur. 2007 yılında başlayan ikinci yenileme işleminde de 
yapılan müdahaleler sonrası yapı eski özelliğini yitirmeye başlamıştır.

1835

Şekil 28. Rasim Paşa Cami’nin 2007 yılında yapılan restoras-
yon öncesi ve sonrası hali (Atılgan, A. (2017). Yeldeğirmeni) 
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1840
Köçeoğlu Hamamı

1820-1893 yılları arasında İstanbul’da yaşamış olan Köçeoğlu Agop Efendi tarafından 
yaptırılmıştır. 1840’ta inşa edilmiş olan ve klasik bir Osmanlı hamam plan tipine sahip 
yapı 1960’lara kadar faaliyet göstermiştir. İlk olarak darphanede göreve başlayan Kö-
çeoğlu daha sonraları Abdülmecit döneminde saray kuyumcubaşısı olmuştur. Köçe-
oğlu 1869 yılında Şirket-i Umumiye-i Malie-i Osmaniye’nin idare meclisine seçilmiş ve 
aynı zamanda Credit General Ottomane Bankası’nın kurucularından olmuştur. Agop 
Köçeoğlu’nun İstanbul’un pek çok semtinde mülklere sahip olduğu bilinmektedir. 
Beyoğlu’nun önemli yapılarından Atlas Pasajı binası da Köçeoğlu’nun kışlık evi olarak 
inşa edilmiştir. Köçeoğlu’nun hamamından geriye büyük oranda yıkılmış olan ve ge-
riye sadece kemerli avlu kapısı ile bir miktar duvar kalıntısı kalmıştır. Yapının yerinde 
günümüzde bir mağaza bulunmaktadır.

Şekil 29. 1938-39 Tarihli Pervititich Haritalarında Köçeoğlu Hamamı

Şekil 30. Köçeoğlu Hamamı giriş kapısı kalıntısı
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Haydarpaşa Askeri Hastanesi

Abdülmecid döneminde 1844’te Hacı Hüseyin Paşa yönetiminde inşa edilmeye baş-
lanan ve 1846’da faaliyete geçirilen hastaneye III. Selim’in vezirlerinden Haydar 
Paşa’ya ait araziye kurulduğu için bu isim verilmiştir.

Hastane, eğimli bir arazide inşa edildiği için, denize bakan tarafı 3 katlı,  üç tarafı 
2 katlıdır. Hastane 600 yataklı olarak kurulmuş, geniş sahanlıklarının kullanılmasıyla 
yatak sayısı arttırılarak, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda hastanede 3.000 hasta 
yataklı tedavi görmüştür. Ağaçlı geniş bahçenin ortasındaki şadırvanın üzerinde kü-
çük bir cami yapılmıştır.

1870 yılında hastane, tıbbiyeyi bitirenlerin staj yapacağı bir uygulama okulu olmuş-
tur. Yüzbaşı rütbesiyle Mekteb-i Tıbbiye’yi bitirenler, burada 2 yıl Türkçe derslere de-
vam ederek tercih ettikleri bir branşta ihtisas yapmaya başlamışlardır. Orduda cerrah 
ve eczacı eksikliği olması nedeniyle Sıhhiye Reisi Nuri Paşa’nın girişimi ile hastanede, 
Ameliyat-ı Tıbbiye Mektebi kurulmuş, 1873’te cerrah ve 1876’da da eczacı sınıfı açıl-
mıştır.

Hastanede, 1862’de Dr. Nafilyan Paşa tarafından üroloji servisi, 1871’de Bahaeddin 
Bey tarafından göz servisi, 1912’de Sani Yaver tarafından kulak-burun-boğaz servisi 
açılmıştır. 

1898’de Gülhane Tatbikat Mektebi ve Seririyat Hastanesi açılarak askeri hekimlerin 
daha iyi yetiştirilmeleri sağlanmıştır. 1890’da Avrupa’dan dönen Operatör Cemil Bey 
(Topuzlu) modern cerrahi eğitimi vermek için hastanede bir ameliyathane ile bir As-
keri Sağlık Mektebi açmıştır. 

1898’de binanın tadilatı yapılmış ve 1.000 yatak kapasitesine ulaşmıştır.

1844
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Şekil 31. Haydarpaşa Hastenesi’nin 1960’lardan 
bir görünümü (TETTV arşivi)

Hastane 1909’da büyük bir tadilat geçirmiş, Balkan Savaşı’nda sıhhiye bölüğü ve seyyar 
hastanenin kurulabilmesi için; sağlık personeli ve malzeme ikmal merkezi olmuştur. I. 
Dünya Savaşı sırasında Hamburg Üniversitesi’nden Prof. Provazek ile Dr. Rocha-Lima 
hastaneye gelerek bit ve tifüs üzerinde araştırmalarda bulunmuşlardır. Bakteriyolog Sc-
hilling ise laboratuvar hizmetlerinde çalışmıştır. Savaş süresince hastane Çanakkale ve 
Bağdat cephelerinden gelen hasta ve yaralılara hizmet verdiği için; Haydarpaşa’da bu-
lunan Tıp Fakültesi klinikleri ile Zeynep Kâmil Hastanesi de hastane emrinde kullanılmış, 
ayrıca hastane bahçesinde geçici yapılar yapılarak 200 yataklı bir nekahethane açılmıştır. 
Bu geçici yapılar, 1930’da yıktırılmıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 750 yataklı olan hastanede, şadırvanlı cami harap olduğu 
için boşaltılmıştı. Eskiyen bina 1933 sonlarında tadilata girmiş bu süreçte hastane Selimi-
ye Kışlası’nda hizmet vermiştir. Binanın tarihi görünümüne zarar verilmeden aslına uygun 
olarak yapılan uzun süreli tadilattan sonra hastane, 1 Nisan 1940 yılında eski binasına 
dönerek hizmet vermeye devam etmiştir. 
 
1931’de kadın-doğum servisi, 1956’da çocuk hastalıkları ile fizikoterapi servisleri açıla-
rak, diğer servisler de bu dönemde yenilenmiştir. Ekim 1985’te, Gülhane Askeri Tıp Aka-
demisi’ne bağlanarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi adını 
almıştır. 19.08.2016 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş ve İstanbul Sultan 
2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır.
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Şekil 32. Goad Haritaları (1904)
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1853
İngiliz Mezarlığı

30 dönümlük bir arazi üzerine kurulan İngiliz Mezarlığı, Haydarpaşa Askeri Hasta-
nesi’nin deniz tarafında ve bahçesine bitişik konumdadır. Mezarlığın iki kapısı olup; 
biri Haydarpaşa Askeri Hastanesi’ne yakın, şu anda kullanılmayan diğer kapısı ise 
Haydarpaşa Köprüsü tarafındadır.

1853-1856 Kırım Savaşı esnasında yaralanıp İstanbul’a getirilen ve Haydarpaşa’daki 
hastanelerde ölen askerler burada defnedilmiştir. Aynı dönemde kolera yüzünden 
ölen 6.000 subay ve askere ek olarak sonrasında I. Dünya Savaşı’nda ölen Müslüman 
askerler de buraya defnedilmiştir. Subay ve askerlerin yanı sıra İstanbul’da ölen sivil 
İngiliz, Macar, Polonyalı ve Amerikalılar da buraya gömülmüştür. 1910-1940 yılları 
arasında Hacı Osman Bayırı’nda bulunan İngiliz mezarlığına defnedilmiş olanların 
kemikleri de mezarlığın kaldırılması üzerine buraya taşınmıştır. 

Mezarlıkta Kraliçe Viktorya adına granitten yapılmış olan bir anıt da yer almaktadır. 
Mezar binasını geçince asker-sivil mezar taşlarının bulunduğu alana gelinir.

Şekil 33. İngiliz Mezarlığından genel bir gö-
rünüm (Kadir Aktay/ Onyx, 1994)
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Alsas-Loren Bölgesi zengin kömür kaynakları nedeni ile Sanayi Devrimi sonrasında 
Almanya-Fransa arasında sorunlara sebep olmuş, bu bölge seneler boyunca iki ülke 
arasında sürekli el değiştirmiştir. Fransa, Almanya ile girdiği savaşı kazandıktan sonra 
gücünün simgesi olarak ünlü heykeltıraş Isidore Bonheur’a bir boğa heykeli yaptı-
rır. Heykelin adını da “Dövüşen Boğa “ koyarlar ve heykel bölgeye yerleştirilir. 1870 
Sedan Muhaberesi’nde Alman General Bismarck tarafından Alsas-Loren tekrar geri 
alınmıştır. Alman İmparator II. Wilhelm ve Osmanlı’nın dostluğundan dolayı heykel 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne hediye edilmiştir. Heykel sırasıyla; Beylerbeyi Sarayı, 
Yıldız Sarayı Şale Köşkü, Bilezikçi Çiftliği ve birkaç yere taşındıktan sonra en son 
1987’de günümüzde de bulunduğu yer olan Altıyol’a taşınmıştır. Yıllar içerisinde de 
Kadıköy’ün önemli simgelerinden birisi haline gelmiştir. Boğa heykelinin hikayesinin 
kaynaklarda farklı anlatımları bulunmaktadır. 

1860
Boğa Heykeli

Şekil 35. Geçmişte                             
Boğa Heykeli (Anonim)

Şekil 36. Geçmişte                                      
Boğa Heykeli (Anonim)

Şekil 34. Geçmişte Boğa Heykeli (Anonim)
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Şekil 37. Özel Kadıköy Rum İlköğretim Okulu (Anonim)

Özel Kadıköy Rum İlköğretim Okulu

1871
Kadıköy’deki Rum okullarının temeli 1861 yılına dayanır fakat 19.yy’da meydana ge-
len yangınlar sonucu bu binalardan günümüze gelen bulunmamaktadır.

1871 yılında kilise ve cemaatin uğraşlarıyla Kadıköy Rum Cemaati’nin ana eğitim ku-
rumlarından biri olan bu okul inşa edilir. Günümüzde Sivastopol Sokağı’nda bulunan 
okul binasında, erkekler ve kızların kullandığı iki farklı bölüm vardı. Zamanla öğrenci 
sayısının artmasıyla bina yetersiz kalmış ve hemen yan sokakta (Neşe Sokağı) yeni 
bir okul inşa edilmiştir. Sonradan inşa edilen okul kız ilkokulu olarak 1945’in sonlarına 
kadar kullanılmıştır. 2011 yılında ilk inşa edilen yapı öğrenci yokluğundan dolayı MEÇ 
(Merak Eden Çocuk) İlköğretim Okulu’nun kullanımı için kiralanmıştır.
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Aynı zamanda TCDD Genel Müdürlüğü 1. İşletme Başmüdürlüğü ana binası 
olan Haydarpaşa Garı binası, 22 Eylül 1872’de Pendik’e kadar işletmeye açı-
lan demiryolunun ilk istasyonuna sahipti. II. Abdülhamid döneminde (1876-
1909) demiryolları Anadolu’nun şehirlerine uzandıkça ihtiyacı karşılamadığı 
için yerine yeni bir gar binası yapılması planlanarak; 30 Mayıs 1906’da inşa-
atına başlandı ve 19 Ağustos 1908’de kullanıma açıldı.

Mimarları Otto Ritter ve Helmuth Cuno’dur. “U” planlı binanın farklı uzunluk-
ta iki kolu olup; 21 m uzunluğunda 1.100 ahşap kazık üzerine inşa edilmiştir. 
6 Eylül 1917’de sabotaj girişimi ve 1979’da tanker kazası sonucu bina hasara 
uğramıştır. Cephesi kente bakan, seçmeci üslupta bir yapı olup arkasında 
peron bölümleri olan tipik bir 19. yy istasyon binasıdır.

O dönemde karayolları fazla gelişmemiş olduğundan; İstanbul’dan Anado-
lu’ya yolcu ve asker sevkiyatı, memurların, devlet ve işadamlarının Ankara’ya 
ulaşımları ve İstanbul’un tüm Anadolu ile demiryolu bağlantısı hep Haydar-
paşa Garı’ndan olurdu. Bundan ötürü,  o dönemin film ve edebiyatında ayrı-
lık ve kavuşmalara sahne olmuştur. 2010 yılında çıkan yangında çatısı ve 4. 
katı büyük ölçüde zarara uğrayan bina, günümüzde restorasyon altındadır.

1872
Haydarpaşa Garı

Şekil 38. Haydarpaşa Garı’nın güney-
batıdan görünümü (Yavuz Çelenk, 1994)
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1895
Notre Dame Du Rosaire Kilisesi

İstanbul’un Kadıköy Semtinde Haydarpaşa bölgesinde, Yeldeğirmeni semti 
ismiyle de bilinen Rasimpaşa Mahallesi’nde Taşlıbayır ve İskele sokaklarının 
birleştiği noktada yer almaktadır. Notre Dame Du Rosaire Kilisesi ilk kez 
1895 yılında inşa edilmiştir. 1911 yılında  yangına maruz kaldığından dolayı  
büyük hasar almıştır.     
             
Notre Dame Du Rosaire Kilisesine küçük kilise anlamına gelen Chapelle ifa-
desinden yola çıkılarak şapel de denmektedir. Kiliseye ek olarak bir manastır 
binası ve bir de okul olmak üzere 3 birimden oluşan kompleks yapı La Nou-
velle Eglise et Le Pensionnat Sainte-Euphemie rahibe ortaokulunu oluştur-
maktadır. Notre Dame Du Rosaire Kilisesi ve kiliseye bitişik bulunan manastır 
binası bodrum üzerine 3 kat  yığma olarak inşa edilmiştir.

Günümüzde manastır binası Kemal Atatürk Lisesi’ne ev sahipliği yapmakta-
dır.  Notre Dame Du Rosaire Kilisesi ise alt katı toplantı salonu olarak zemin-
den 7.50 m yüksekliği  ise kütüphane olarak hizmet vermektedir.

Şekil 39. Notre Dame du Rosaire           
Şapeli İskele Sokağı cephesi (Anonim).
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Günümüzde Karakolhane Caddesi’nde yer alan yapı, ilk olarak 1890’lı yıllarda 
harap bir sinagogun yerine inşa edilen ufak ahşap bir kiliseydi. 1906 yılına ait 
Goad planlarında ve 1937 yılına ait Pervititch planlarında yer alan yapının 1919 
yılına kadar semtte artan Hristiyan nüfusun ihtiyacını karşılamak amacıyla okul 
olarak kullanıldığı 1958-1961 yıllarında ahşap olan kilise tekrar inşa edilmiştir. 
Kilise üç nefli, kubbeli bazilika planlı olup ikonaları Kariye Kilisesi’ndeki mozaik 
tasvirlerin ahşap üzerine resmedilmiş birer kopyalarıdır.

Yapının bahçesinde yer alan çan ise dönemin ünlü çan ustası Samatyalı Zilci-
yan Usta tarafından dökülmüş ve 15 m yükseklikte demir ayaklar üzerine yer-
leştirilmiştir. Bu demir ayaklar o yıllarda inşaatı devam eden Haydarpaşa Garı 
ve demiryollarının döşenmesi işinde çalışan Rum işçiler tarafından demiryolu 
rayları kullanılarak oluşturulmuştur. Kule günümüzde de varlığını sürdürmek-
tedir ancak kuledeki çan bakımsızlıktan dolayı çürümeye başlamıştır.

Ayios Yeorgios Rum Ortodoks Kilisesi ve Okulu

Şekil 40. Rum Ortodoks Kilisesi ve Okulu (Arif Atılgan)
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1896
Hemdat İsrael Sinagogu

Kadıköy’de Yeldeğirmeni İzzettin sokağı 61 numarada bulunan sinagogun in-
şaatına Abdülhamit’in fermanıyla 14 Ocak 1896 tarihinde başlanmış, 3 Eylül 
1899’da da halkın kullanımına açılmıştır. 2000 altın lira harcanan Sinagog’a  
“Israiloğulları’nın şefkati” anlamına gelen “Hemdat İsrael” ismi verilmiş ve 
ilk düğün 14 Nisan 1905’te gerçekleştirilmiştir. 11 Eylül 1949 tarihinde Sina-
gog’un 50. Yılı muhteşem bir törenle kutlanmıştır. Her yıl geleneksel olarak 
Tu Bişvat günü (ağaç dikme ve meyve bayramı)  kutlaması yapılmaktadır.

Şekil 41. Hemdat İsrael Sinago-
ğu’nun ana girişi (Naim Güleryüz, İs-

tanbul Sinagogları, 1992)
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Şekil 42. Haydarpaşa Limanı’nın havadan görünümü (Bünyamin Çelebi)

Şehrin en büyük ticaret limanı olan Haydarpaşa Limanı, İstanbul Anadolu yakasın-
da Kadıköy’ün kuzeyi ile Harem arasındadır. Mendirek, depolar, silolar, yükleme-bo-
şaltma ve diğer tesisleriyle büyük ve yaygın bir liman kompleksi olan Haydarpaşa 
Limanı’nın önünde Haydarpaşa Vapur İskelesi, güneyinde ise Haydarpaşa Garı yer 
almaktadır. 

Demiryolları hattının Ankara ve Anadolu’ya kadar uzanmasından sonra Haydarpaşa 
taşımacılıkta önemli bir merkez olmuştur. Haydarpaşa Limanı II. Abdülhamit’in fer-
manıyla, 1899’da Anadolu Bağdat Demiryolları Şirketi’ne inşa ettirilmeye başlanmış, 
1903’te kullanıma açılmıştır. 1917’de bir patlamayla bir bölümü tahrip olan ve tamir 
edilen liman, 1927 yılında Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü’ne 
bağlanmıştır. 1953’te Haydarpaşa Limanı’nı genişletilmesi çalışmaları başlamış olup; 
ikinci bir dalgakıran yapılarak, ilk açıldığında 302 metre olan rıhtım yenilenerek 650 
metreye uzatılmıştır. 1990’lı yıllarda Haydarpaşa Limanı’nın yıllık kapasitesi 50 milyo-
na ulaşmıştır.

1899
Haydarpaşa Limanı
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Şekil 43. Mekteb-i Tıbbiye Şahane Binası (Afife Batur Fotoğraf Arşivi)

Mekteb-i Tıbbiye Şahane

Kadıköy Haydarpaşa’da Tıbbiye Caddesi üzerindedir. Mektebi Tıbbiye olarak 
bilinen binalar grubu Anadolu yakası silüetinde önemli bir yer kaplamakta-
dır. Tıbbiye binasının yapımı için ilk girişimler 3 Ağustos 1893’te başlamıştır. 
Seraskerlik tarafından padişaha iletilen yazıda, Gülhane’de bulunan tıbbiye 
binasının öğrenci sayısından dolayı yetersiz gelmeye başladığı alan darlığı 
nedeni ile de genişleme imkânı bulunmadığı dile getirilmiştir. Alternatif bir 
alan olarak konumu ve yanında bir botanik bahçesi kurulmasına olanak tanı-
dığı için Haydarpaşa önerilmiştir.  II. Abdülhamid tarafından bu talep uygun 
görülmüş ve ihtişamlı bir mektep binası inşa edilmesi için çalışmalara baş-
lanmıştır. Proje D’Aranco, Vallaury ve geniş bir mühendis kadrosu tarafından 
hazırlanmıştır. Bina yaklaşık 80.000 metrekarelik bir alana inşa edilmiştir. 
Alanın eğimi nedeni ile denize bakan cephesi 4 , arka cephesi ise 3 katlı 
olarak tasarlanmıştır. 

Mekteb-i Tıbbiye Binası’nın açılışı  II. Abdülhamid’in doğum günü de olan 
6 Kasım 1903’te yapılmıştır. Zamanında İstanbul’un merkezi sayılmayacak 
bir konumda bulunduğu için mektep hocaları ve öğrenciler tarafından bir 
taşınma talebi olmuştur. 1933 yılındaki üniversite reformu ile tıbbiye Avrupa 
yakasına taşınmıştır. Uzun yıllar yeterli bakım görmeyen bina Marmara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’ne verilmesinin ardından tekrar bir üniversite binası 
olma özelliği kazanmıştır. 

1903
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Yapı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin hastanesi olması amacı ile inşa edilmeye baş-
lanmıştır. Binanın yapımına Sultan II. Abdülhamid öncülük etmiştir. Yapının projesi 
mimar Valery ve Mösyö D’Aranco tarafından hazırlanmıştır ve Mühendishane’den 
mezun olan subayların da katkısıyla son halini almıştır. Binanın ihtişamlı olmasına 
dikkat edilmiştir. Dış cepheleri iki renkli hereke taşından yontma olarak yapılmıştır. 
1909’da askeri ve sivil tıbbiyeler birleştirilerek Tıp Fakültesi kurulmuştur. Fakültenin 
taşınmasından sonra alanda hastane eksikliği çekildiği için binanın hastane olarak 
değerlendirilmesi fikri gündeme gelmiştir. 

Yapısal olarak gerçekleştirilen birkaç değişikliğin ardından 225 yataklı Haydarpaşa 
Numune Hastanesi 1 Şubat 1936’da faaliyete geçmiştir. Günümüzde de Sağlık Ba-
kanlığı’na bağlı tam teşekküllü bir eğitim hastanesi olarak hizmet vermektedir.

Haydarpaşa Numune Hastanesi

1903

Şekil 44. Haydarpaşa Numune Hastanesi (Ahmet Kuzik, 1994)
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İlk olarak bugünkü kilisenin bulunduğu yerde, Hacı Şükrü Sokak’ta, Kadıköy’de artan 
Hristiyan nüfusu tarafından kullanılması için 1887 yılında küçük, ahşap bir kilise ya-
pılmıştır ama 20.yy’a gelindiğinde bu kilise cemaatin ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. 
1905 yılında toplanan bağışlarla buraya büyük bir kilise inşa edilmiştir. Kilisenin ya-
pılışında büyük katkılarda bulunan ve açılışını yapan Kadıköy Metropoliti Germanos 
günümüzde kilisenin bahçesindekki mezara defnedilmiştir. Mimar Velissarios Marku-
pulos tarafından yapılan kilise günümüzde Kadıköy Metropolitliğinin en büyük kilise-
lerinden biridir.

800 metrekarelik bir alanda inşa edilen kilisenin plan şeması kubbeli bazilika plandır.
Yapımında Hereke Taşı ve Marmara Adası Mermeri kullanılan kilisenin batı cephe-
sinde iki çan kulesi ve narteks kısmında eskiden Moda’daki Ayia Ekaterini’den gelen 
“ayazma” suyunu toplayan bir su haznesi bulunmaktadır.

1905
Aya Trida Rum Ortodoks Kilisesi

Şekil 45. Ayia Triada Rum Orto-
doks Kilisesi (Arif Atılgan)
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Şekil 46. Surp Levon Kilisesi, 1985. (Tuğlacı, 1991, s. 305).

Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi

Bugünkü kilisenin inşa edildiği yerde, Ali Suavi Sokak’ta, öncesinde bir şapel 
yapılmıştır. 1890 yılından önce Kadıköy’de ikamet eden 150 kadar Ermeni 
aile için inşa edilen bu ahşap şapel 1908 yılında yıkılır. Bu şapelin yerine 
Hassa mimarı Boğos Bey Makasdar tarafından inşa edilen Surp Levon Erme-
ni Katolik Kilisesi 1911 yılında tamamlanır. Kilise Asya kıtasında bulunan ilk 
Katolik Ermeni kilisesi olma özelliğini taşır.

Kilisenin plan şeması üç nefli bazilikal plandır. Kagir olarak inşa edilen yapı 
narteks, naos, koro bölümü, apsis, vaftizhane, muganniler ve soyunma oda-
sı bölümlerinden oluşmaktadır. Kilisenin kuzeybatısında bir de çan kulesi 
bulunmaktadır. Günümüzde akustik özelliklerinin elverişli olmasından dolayı 
kiliside konserler düzenlenmektedir.

1911
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Şekil 47. Kadıköy Vapuru (Eser Tutel)

Kadıköy Vapuru

İstanbul’a uzun yıllar hizmet eden buharlı yolcu vapurudur. 1912 yılında 
Fransa’da Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi tarafından, Marsilya’da, Chantiers 
de Provence, Port de Bouc tezgâhlarında buharlı yolcu vapuru olarak inşa 
edilmiştir. 

Vapurun Moda ile Burgaz adlı iki eşi vardı. 1928 yılında Heybeliada ile Kala-
mış adlı iki eş vapur daha inşa ettirilmiştir. Saatte 10 mil hız yapabilen vapur 
yazın 1.463, kışın ise 963 yolcu alabilme kapasitesine sahip olarak üretilmiş-
tir. Uzunluğu 61,2 m, genişliği 9,1 m, sukesimi 3,4 m idi. Toplam 790 beygir 
gücünde 2 adet tripil buhar makinesi ve çift uskura sahipti. Yıllarca Köp-
rü-Haydarpaşa-Kadıköy, Köprü-Adalar-Yalova hatlarında hizmet vermiştir.
 
1 Mart 1966 gecesi Karaköy’de Kadıköy İskelesi’nde bağlı durumda iken li-
manda çarpışan iki tankerden dökülen petrolün tutuşmasıyla çıkan yangında 
enkaz haline gelmiştir ve uzun yıllar İstanbul’a hizmet eden vapur 54 yılın 
sonunda, 2 Nisan’da hurda olarak satışa çıkarılmıştır.

1912
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Kadıköy Şehremaneti Binası, 1912-1914 yılları arasında dolgu alanı yapılmasıyla elde 
edilen meydana inşa edilmiş olan ilk yapılardan biridir.  Ermeni asıllı mimar Yervant 
Terziyan tarafından tasarlanan Şehremaneti Binası, 1913 yılına aittir. 1. Ulusal Mi-
marlık Dönemi örneklerinden olarak kabul edilen yapı Neo-klasik bir üsluba sahiptir. 
Kuzeybatı ve kuzeydoğu cephelerinde birer kapısı bulunmaktadır. Yapının ana girişi, 
diğer cephelere kıyasla malzeme olarak da farklılık gösteren kuzeybatı doğrultusun-
da bulunmaktadır. Çatı seviyesinden yüksekte bulunan bu giriş cephesi, bir taç kapı 
niteliğine sahiptir ve yapıya anıtsal bir görünüş katmaktadır. Yapının diğer girişinin 
bulunduğu cephe ise kuzeybatı kadar olmasa da hareketli bir görünüme sahiptir. 
Yapının diğer cepheleri ise oldukça sadedir. Kendi içerisinde simetrik bir biçimde ta-
sarlanan Şehremaneti Binası “U” plan şemasına sahiptir. 

Tarihi açıdan önem taşıyan bina, 1919 yılında Yunan ordusunun İzmir’i işgalini pro-
testo etmek amacıyla düzenlenen mitinge ev sahipliği yapmıştır. Bu mitingde Halide 
Edip Adıvar Kadıköy Şehremaneti Binası’nın balkonundan kalabalık bir halk kitlesine 
seslenmiştir. 

1930 yılında itibaren Kadıköy Şehremaneti Binası; Belediye, Kaymakamlık, Hükümet 
Tabipliği ve Nikah Dairesi gibi işlevlerde kullanılmıştır. 1984’te restorasyonu yapılan 
bina Kadıköy Belediyesi Meclis Binası olarak işlevine devam etmiştir. 2013 yılında 
önemli derecede restore edilen yapı 15 Mart 2014 tarihi itibariyle Tarih Edebiyat Sa-
nat Kütüphanesi (TESAK) olarak kullanıma açılmıştır.

1913
Kadıköy Şehremaneti

Şekil 48. Kadıköy Şehremaneti Binası (Arıf Atılgan, 2017)
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Şekil 49. Haydarpaşa İskelesi ve bekleme salonu (sol-
da) [Hazım Okurer, 1993 (sol), Ahmet Kuzik, 1990]

Haydarpaşa İskelesi

Ünlü mimarlardan Vedat Tek tarafından inşa edilen ve değerli usta Mehmed 
Emin Bey’in Kütahya çinileriyle süslediği Haydarpaşa İskelesi Osmanlı son 
dönem eserlerinden biri olup; Haydarpaşa tren garının önünde Kadıköy İl-
çesi’ndedir. Kapısının üzerindeki “Haydarpaşa” ibaresi bulunan çini panonun 
alt köşesindeki kitabeden çinilerin 1915’te yapılmış olduğu düşünülmektedir. 
Binanın dış cephesi monokrom (tek renkli) ve polikrom (çok renkli) çiniler 
ve taş işçiliği ile de süslenmiştir. Ön cephede vitray çalışması yer almaktadır. 
Yapıdaki çiniler her yönüyle Bostancı, Kadıköy, Büyükada, Kabataş, Büyük-
dere iskele binalarının çinilerine benzemektedir.

Eşkenar olmayan sekizgen formlu iki gözlü gişe çamdan yapılmış olup; kafes 
işi, oyma tekniği ile süslemeler kullanılmıştır.

1915
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22 Mayıs 1919’da Perşembe günü öğleden sonra, İzmir’in işgalini protesto amacıyla 
toplanılan beşinci mitingdir. Milli Mücadele tarihimizin önemli mitinglerinden biri olan 
bu mitingi, Haydarpaşa Tıbbiye öğrencileri düzenlemiştir. Tüm vatandaşlara bir gün 
önceki gazetede çıkan davetle çağrı yapılmıştır. Mitinge yaklaşık 20.000 kişi civarında 
katılım olmuştur.

Mitingde ilk konuşmayı Fahreddin Hayri Bey yaparak, Müslüman Türklerin ne kadar 
cesur olduklarından, Avrupa’nın güvenilmez olduğundan ve I. Dünya Savaşı’nda kay-
bettiğimiz şehitlerimizden bahsetmiştir. Hüseyin Suad Bey (Yalçın), vatan sevdası ve 
işgalden duyulan acıyla ilgili bir şiir okumuştur. Daha sonra kürsüye Münevver Saime 
Hanım gelerek, işgali kınayan ve milli duyguların gelişmesi ve genç kuşaklara akta-
rılması ile ilgili bir konuşma yapmıştır. 

1919
Kadıköy Mitingi

Ahmet Kemal Bey (Akünal) de kaybettiğimiz topraklar ve işgali anlatan bir manzume 
okumuştur. En son kürsüye Halide Edip Adıvar gelerek, Türkiye’nin Türk Dünyası’nın 
lideri olduğundan, Çanakkale’de çarlığa son verildiğinden ve ilahi adaletin çok yakın-
da tecelli edeceğinden söz etmiştir.

Miting toplam 3 saat sürmüştür. Kadıköy mitingden sonraki gün Milli Mücadele tari-
himizin en kalabalık mitingi olan Sultan Ahmet Mitingi gerçekleşmiştir.
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Şekil 50. 1938-39 Tarihli Pervititch Haritalarında Beyaz Fırın

Beyaz Fırın

İstanbul yemek kültürünün önemli duraklarından biri olan Beyaz fırının öy-
küsü Stoyanof Ailesi tarafından 1836’da İstanbul Balat’ta açılan “Bulgar’ın 
Fırını” ile başlamıştır. Bir simitçi dükkânı olarak başlayan serüven 1920’li 
yıllarda taşınılan Kadıköy’de yeni bir soluk kazanmıştır. Beyaz fırın tarihi Ka-
dıköy çarşısında bulunan dükkanda ,1927 yılından bu yana hizmet vermeye 
devam etmektedir.

1920
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Şekil 51. Pervititch Haritaları (1934)
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Şekil 52. Süreyya Operası (Arkitera)

Süreyya Operası

Süreya Operası Kadıköy ilçesi Bahariye Caddesi üzerinde yer almaktadır. 
Bina 1924 yılında Süreyya İlmen tarafından müzik ve sahne sanatlarına uy-
gun olacak şekilde yaptırılmıştır. İlmen Kadıköy’ün kültür hayatını zenginleş-
tirmek için binayı yaptırmaya karar verdiğini dile getirmiştir. Süreyya İlmen 
binanın yapı özellikleri estetik olabilmesi için yurtdışında birçok opera ve 
kültür binası gezmiştir. Bu gezilerden edindiği bilgilere dayanarak fuayesinin 
Paris’in Champs Elysee Tiyatrosu’ndan diğer bölümleri ise Alman tiyatrola-
rından örnek alınarak yapılmasına karar vermiştir. Binanın yapımı tamamlan-
mış ve açılışı 6 Mart 1927 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Muhittin Bey 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Her ne kadar bina opera mekanı olarak düşünülse de teknik yetersizlikler nedeni ile 
binada hiç opera sahnelenmemiştir. Bina opera sahnelenmesine uygun olmadığı için 
uzun seneler sinema salonu olarak işletilmiştir. Sinema salonunun ilk müdürlüğünü 
de Nazım Hikmet’in babası Hikmet Nazım yapmıştır. 1950 yılında Süreyya İlmen’in 
vefatından sonra kültür hizmetlerinde kullanılması şartı konularak bina Darüşşafa-
ka Cemiyeti’ne verilmiştir. Bina bir süre sonra yapılış zamanındaki gibi opera binası 
olarak kullanılabilmesi için Kadıköy Belediyesi tarafından kiralanmıştır. Restorasyon 
süreci tamamlandıktan sonra Süreyya Operası 27 Ekim 2007 yılında tekrar hizmete 
açılmıştır. 

1924
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1925 yılında Mustafa Kemal’in emri ile Yeldeğirmeni’ne, Osmanlı Dönemi’nde ordu-
nun piyade askerlerinin talim yaptığı, daha sonra da mesire yeri olarak kullanılan 
alana okul yapılmasına karar verilmiştir. 1927 yılında inşaatı bittikten hemen sonra 
35. İlkokul adıyla eğitime başlanmıştır. 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa İlko-
kulu adını almıştır. Okul, açıldığı dönemde velilerin İstanbul’da öncelikle tercih ettiği 
pansiyonlu bir okuldur. 

Bodrum katı olmayan yapı 3 katlıdır, ön ve arka bahçesi vardır. 4750 m² arsada 
konumlandırılan yapı yaklaşık olarak 2220 m² inşat alanına sahiptir. Mülkiyeti Özel 
İdare’de olan okulun 1979 yılında arka bahçesinin 1000 m²lik kısmına sağlık tesisi 
inşa edilmiştir.

İnşa edildiği tarihten günümüze kadar birçok detayıyla çok iyi korunmuş olan yapı 
özellikle giriş kapısı ve merdiven korkuluklarında yer alan süslemeleriyle göz doldur-
maktadır. 

1925
Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu

Şekil 53. Okulun Giriş Kapısı (Arif Atılgan, Yeldeğirmeni)
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1925
Haldun Taner Sahnesi (Eski Hal Binası)

İstanbul’un ilk modern hal binası olma özelliğini taşıyan Kadıköy Hal Bina-
sı İtalyan Mimar U.Ferrari tarafından tasarlanmıştır. 1925 yılında inşaatına 
başlanan yapı 1927 yılında tamamlanmıştır. Yapının Yeldeğirmeni tarafındaki 
koluna 1935 yılında İtfaiye yerleştirilmiş, boş kalan diğer kısımları ise hurda 
araç deposu olarak kullanılmıştır. 1937 yılına kadar yapı amacına uygun bir 
şekilde kullanılamamıştır, esnaf buraya taşınmak istememiştir. Çünkü yapıda 
kullanılan örtü malzemesi olan cam, yapının yapılma amacına hizmet ede-
memekte, aksine tehlike saçmakta ve onarımı zor olmaktadır. Bunun üzerine 
1937 yılında çarşı esnafı zorunlu olarak buraya nakledilmiştir. Ancak yağışlı 
havalarda yapının içindeki dükkânlara su basması üzerine esnaflar tekrar 
çarşıdaki dükkânlarına geri dönmüşlerdir. 1938-1939 yıllarında Altıyol’dan 
rıhtıma uzanan cadde üzerindeki bazı yapılar istimlâk edilip yol açılmış, seb-
ze ve meyve toptancılarına yapıyı kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 1940’lı 
yıllarda İtfaiye’nin yanısıra hal binası olarak kullanılmaya başlanır. 1950 yı-
lında yeni yapılan Kadıköy Meydan Planı’nda yapının otogar olarak işlevi-
ni sürdürmesi düşünülür ancak plan gerçekleştirilmeyince bu uygulama da 
yapılamaz. Yapı 1970’li yılların ortasına kadar hal işlevini sürdürür.  1973 
yılında hal şimdiki adıyla Ataşehir’e taşınır, bina tamamen boşaltılır. 1984 yı-
lında kültür merkezine dönüştürmek amacıyla yapıda yenileme işlemi başlar. 
1986’da yapı İstanbul Üniversitesi’ne tahsis edilir ve devlet konservatuvarı 
olarak kullanılmaya başlanır. Yapının Kara tarafındaki iç avlunun alt katı 1989 
yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’na bağlı Haldun Taner Sahnesi olarak kul-
lanılır.

Şekil 54. Kadıköy Hal Binası (Arif Atılgan)
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Mimarı kesin olarak bilinmeyen; yarı beton, yarı yığma olarak yapılan yapının son 
onarımında ortaya çıkarılan mermer kitabesine göre 1926 yılında yapılır. Ön cephesi 
Rıhtım Caddesi’ne, arka cephesi denize bakan yapı iki katlıdır.

Yapının üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Denize bakan cephesinde yer alan merdiven-
lerin üzerinde soğan kubbeler bulunur. Kullanılan örtü sistemi Milli Mimari Dönemi 
özelliklerini yansıtır.

Alt katında 3 bölüm göze çarpar. Orta alan dikey oturtulmuş bir dikdörtgenden olu-
şan salon olarak değerlendirilmiştir. Bu katta yolcu salonunun yanısıra bilet gişesi, 
büfe ve memurlar için odalar bulunur.  Ulaşım için vapuru tercih eden yolcular bina-
nın iki yanındaki revaklı çıkışları kullanırlar. 

İkinci katı denize bakan ancak birbirleri ile bağlantısı bulunmayan balkonlar vardır. 
Yapının balkona açılan biri büyük olmak üzere toplamda 3 salon ve dört odası bu-
lunur. Bu katta yer alan Kütahya çini kaplamaları iskele binasının en ilginç orijinal 
parçaları, 20. yy’ın başlarına ait Türk çini sanatının değerli belgeleridir.

Yapının iç dekorasyonunda kartonpiyer kullanılmıştır. İki katın duvar ile tavanları ara-
sındaki geçişler mukarnas suyu damlalarının arasına yerleştirilen çiçek motiflerinden 
oluşan bir suyla bezenmiştir.

1926
Kadıköy İskelesi

Şekil 55. Eski Kadıköy İskelesi (Tahsin Aydoğmuş)
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1959 yılında yapıda ilk ve büyük onarım yapılmış, soğan kubbeler kaldırıl-
mıştır. Temel, taban, beden duvarları ve birinci kat salonları elden geçirilerek 
yeni sistemle desteklenir.

1960’lı yılların başında üst kat Muharip Gaziler ve Emekli Subaylar Derne-
ği’ne kiraya verilir, 1989 yılının Ocak ayından beri de Türkiye Denizcilik İşlet-
meleri’nin lokali olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

1984-1986 yılları arasında yapı ikinci kez onarım geçirir. Bu onarımda yan 
taraflardaki revaklar yapıya eklenerek yapı orijinal biçimine dönüştürülme-
ye çalışılır, doğramalar yeniden yaptırılır. Orijinal birinci kat planındaki bazı 
problemler de bu esnada çözüme kavuşturulur.

1995 yılında ise yapı tekrar restore edilir. 1990’lı yılların sonunda üst kat İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vak-
fı’na kiralanır.

2005 yılında yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilir.

Şekil 56. Kadıköy Vapur İskelesi umumi görünüşü (Kemali Söylemezoğlu                                                                            
kartpostal arşivinin bir parçası, SALT Araştırma)
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Kadıköy’de Söğütlüçeşme mevkiinde her hafta Salı günü kurulan, ama bazen haf-
tanın diğer günlerinde de açık olan ünlü semt pazarıdır. Mahmut Baba Sokağı, Tu-
lumbacı Asım Sokağı, Kuşdili Caddesi, Yoğurtçu Çayırı Caddesi ve Kurbağalı Dere ile 
sınırlanan 33 dönümlük alandır.

Osmanlı döneminden beri Salı günleri kurulan pazarın ilk yeri tam olarak bilinmemek-
tedir. 1930’lu yıllarda Anadolu yakasının uzak köylerinden gelen üreticilerin ürünlerini 
satabilmeleri amacıyla, şuan Fenerbahçe Stadyumu’nun bulunduğu alandaki Papazın 
Bahçesi diye bilinen yer köylülere verilmiştir. 1930-44 arasında Çamlıca Gazoz Fabri-
kası etrafında, Kuşdili Çayırı’ndan Feneryolu’na kadar olan alan pazar yeridir. 1944-
71 arasında büyük bir gelişme göstermiş fakat meyve-sebze pazarı olarak uzun süre 
kalmıştır.

1930
Tarihi Salı Pazarı

Şekil 57. Salı Pazarı, 1994, Dünden Bugüne İstanbul, Banu Kutun

1971 döneminin belediye başkanı Fahri Atabey, kokkömürü alanı olarak kullanılan 
alanı asfaltlayarak, günümüz Pazar alanı ortaya çıkmıştır. Daha sonra pazara giyim, 
küçük ev aletleri, araç-gereç bölümleri girmiş ve yaygınlaşmıştır. 1980’lerde sonraki 
dönemlerde de ithal mal ürünler gelmeye başlamıştır.

1986’da giderek artan esnaf sayısı nedeniyle Kurbağalı Dere boyunca olan sokakları 
da pazara dahil edilerek, gittikçe büyütüldü.

Pazarda, 1994’de 3700 daimi ve gezici tezgâhta, yüzde 80’i giyim, züccaciye ve ma-
nifaturacı olan yaklaşık 10.000 pazarcı esnafı çalışmaktadır. Günde 1.500.000 kişinin 
30 milyar liralık alışveriş yaptığı bilinmektedir. 1970’in ikinci yarısından sonra pazara 
gelen kadınların, Reis Baba Kahvesi gözde yeri olmuştur.

Otopark sorunu ve beraberinde oluşan trafik problemi sebebiyle pazar, 2008’de Ha-
sanpaşa’daki Kadıköy Kent Meydanı Tarihi Salı Pazarı Alanı’na taşındı. Günümüzde 
aynı yerde faaliyetini sürdürmektedir.
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Şekil 58. Bir kartpostalda Haydarpaşa Lisesi’nin eski binası. 
(Ümit Ünkan koleksiyonu)

Haydarpaşa Lisesi

26 Eylül 1934’te Haydarpaşa Erkek Lisesi adıyla öğretime açılan Haydarpaşa 
Lisesi, Kadıköy-Üsküdar arasındaki Tıbbiye Caddesi’ndeki Tıbbiye Mektebi 
binasında, İstanbul Muallim Mektebi ve uygulama kısmı ile aynı binada yer 
alıyordu. İki yıl sonra 1936-1937 öğretim yılında Muallim Mektebi Çamlıca’ya 
taşındı. İlk açıldığında 1.048 öğrencisi olan Haydarpaşa Lisesi’ne, yatılı ve 
gündüzlü öğrenciler alınmaktaydı ve İstanbul’un en geniş olanaklara sahip 
okuluydu. 

Anadolu yakasının kız lisesi ihtiyacını karşılayan başka bir okul olmadığı için; 
1948-1949 ders yılından 1956-1957 ders yılına kadar olan dönemde okula 
kız öğrenci de kabul edildi. 1957-1958 öğretim döneminden itibaren tekrar 
yalnız erkek öğrencilerin eğitim aldığı okulda, 1979-1980 öğretim yılında ya-
tılı öğretime son verilerek yalnızca gündüzlü öğrenciler kabul edildi. Haydar-
paşa Lisesi, 1984’te Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin yeni ek binasına, 
sonrasında 1989-1990 öğretim yılında da Altunizade’deki yeni binasına ta-
şındı. 1991-1992’de ders geçme ve kredi sistemine, sonraki öğretim yılında 
da ağırlıklı yabancı dil programına geçildi. Hazırlık sınıfının eklenerek öğre-
nim süresi dört yıl oldu.

1934
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Cumhuriyetin kültür politikalarının omurgasını oluşturan Halkevleri 1950’li yıllara ka-
dar bu etki alanını azalarakta olsa devam ettirmiştir. Toplumun değişik katmanlarını 
bir araya getirme özelliğine sahip olan halkevleri 1950’lerden sonra bir kültürel mer-
kez ve toplanma alanı olarak kamusal alandaki konumlanışından uzaklaştırılmıştır. 
Kadıköy Halkevi binası, Rüknettin Güney’in tasarımı olup 1938 de ulusal bir yarışma 
sonucunda uygulanmıştır. Ters Z şeklindeki planın merkezindeki eklem yerinde ana 
giriş yer almaktadır ve tamamen cam olan arka duvar deniz manzarasına yöneltil-
miştir. Bina çok amaçlı salon, kütüphane, spor salonu ve şubelerden oluşmaktadır. 
Binanın sağ tarafı olan derslik kısmı 13 Şubat 1943 yılında Kadıköy Adliyesi’nin kul-
lanımına verilmiştir. Bina yetmiş sene ikiye ayrılmış şekilde bir kısmı halkevi ve halk 
eğitim merkezi olarak çalışırken, diğer kısmı adliye olarak işlemiştir. Yapı günümüzde, 
Kadıköy Halk Eğitim merkezi olarak kültür ve sanat ağırlıklı misyonunu sürdürmek-
tedir.

1938
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

(Kadıköy Halkevi)

Şekil 59. Kadıköy Halkevi,Proje Maketi (Arkitekt, 1938)

Şekil 60. Kadıköy Halkevi/Kadıköy Halk Eğitim Merkezi (Salt Arşiv) 
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Şekil 61. Kadıköy İskelesi ve balıkçılar (Kayıhan Türköz, SALT Araştırma)
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Haydarpaşa Garı’nın yanında yer alan Et ve Balık Kurumu Soğuk Hava Deposu ve 
Toprak Mahsülleri Ofisi Silosu 31.5.1958 tarihinde işletmeye açılmıştır. Toplamda 47 
yıl hizmet vermeye devam etmiş olan yapılar, 2005 yılında Haydarpaşa Port projesi 
kapsamında kullanıma kapatılmıştır. 

1958
Haydarpaşa  Et Balık Kurumu  Binası     

(Haydarpaşa  Soğuk Hava Deposu)

Şekil 62. Haydarpaşa Soğuk Hava Deposu                                     
(Balık ve Balıkçılık Dergisi, Cilt VI)
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Şekil 63. Baylan Pastanesi. (Hazım Okurer, 1993)

Baylan Pastanesi

Baylan Pastaneleri’nin ilk şubesini Arnavutluk’tan İstanbul’a göçmüş olan 
Filip Lenas Beyoğlu’nda açmıştır. İlk şube “Loryan” adı ile açılmıştır. Pastane 
kısa zamanda döneminin ünlü edebiyatçılarının ve sanatçılarının uğrak yeri 
olmuştur. “Vatandaş Türkçe Konuş” kampanyasının başlatılmasıyla bu akım-
dan pastane de nasibini almıştır. Sanat tarihçisi Burhan Toprak’ın önerisi ile 
pastanenin yeni adı Çağatay Türkçesi’nde “kendi alanında kusursuz anlamına 
gelen” Baylan olmuştur. Filip Lenas’ın büyük oğlu olan Harry Lenas 1954’de 
pastanenin Karaköy şubesini açmıştır. Baylan’ın Kadıköy şubesi ise Muvak-
kithane Caddesi’nde, 1961 yılında, Micheal Lenas’ın yönetiminde açılmıştır. 

Beyoğlu’nun dönüşmeye başlamasıyla Beyoğlu şubesi kapanmış, Karaköy şu-
besi ise içerisinde bulunduğu binanın tadilata alınması nedeni ile hizmetle-
rini durdurmak durumunda kalmıştır. Baylan pastaneleri, İstanbul’un en eski 
pastanesidir.

1961
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Kadıköy’de Rasimpaşa Mahallesi. Nüzhet Efendi Sokağı no. 73’tedir.

Kütüphane Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılmış olup 23 Nisan 1969’da Kadı-
köy İlçe Halk Kütüphanesi adıyla hizmete açılmıştır. 

Yapıldığı ilk dönemde çocuk bölümü, evlere ödünç kitap verme bölümü ve müracaat 
kitapları bölümü olarak 3 katta faaliyet gösteren kütüphane, daha sonra 5 katlı hale 
getirilmiştir. 23 Nisan 1971’de yapıya Kütüphaneler Eski Genel Müdürü Aziz Berker’in 
adı verilmiştir. 

894 m2’lik bir alanda yer alan yapının 1992 yılına gelindiğinde toplam dermesi 
18.826’dır. Kütüphaneden yılda ortalama 20.000 kullanıcı faydalanmaktadır. 7 gün-
lük gazete, 80 süreli yayın izlenmekte olup, kitap ve yazar adlarına göre hazırlanmış 
alfabetik kataloglara ek olarak Dewey onlu tasnif sistemine göre oluşturulmuş konu 
kataloğu da kütüphanede mevcuttur. Ayrıca kütüphanede açık raf sistemi uygulan-
makta, 14 personel çalışmakta ve birçok etkinlik düzenlenmektedir.

Ömer Faruk Toprak Halk Kütüphanesi, Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi, Bahariye 
Çocuk Kütüphanesi, Serap Sedat Çocuk Kütüphanesi gibi semt kütüphaneleri Aziz 
Berker Halk Kütüphanesi’nin bağlı birimleridir.

1969
Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi

Şekil 64. Aziz Berker Halk Kütüphanesi                                   
(Hazım Okurer, 1993)
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Independenta tanker kazası, tarihteki en büyük denizcilik ve çevre felaketlerindendir. 
En önemli özelliği ise bir deniz faciasından beklenmeyen türde, Dünya’nın en kalaba-
lık şehirlerinden birine, İstanbul’a çok yakın bir mesafede gerçekleşmiş olmasıdır. 96 
bin tonluk ham petrolü taşıyan Rumen tankeri Independenta, Karadeniz yönünden 
gelen Yunan kosteri Evriali ile İstanbul Boğazı girişinde 15 Kasım 1979 tarihinde 
çarpışmıştır. Tanker Haydarpaşa Limanı’nın yarım mil açığında karaya oturmuştur ve 
kazanın 22. gününde gemide sıkışan petrol ilk patlamanın etkisi kadar olmasa da 
yine büyük bir patlamaya yol açar. 14 Aralık’a kadar yaklaşık bir ay boyunca gemi 
yanmaya devam eder. Gemide çalışan 46 personelden 43 kişi yaşamını kaybetmiştir.

Kaza şiddetli deniz ve hava kirliliğine neden olurken, yangın sonucunda çıkan parti-
küller metre küp başına 100 mg olduğu tespit edilmiştir. Bu değer, insan sağlığını et-
kilemeyecek değerin 4 katı fazlasıdır. Ağır petrol kirliliği Marmara Bölgesi ve İstanbul 
sahillerini kirletmiştir. 30.000 ton ham petrol yanmış, diğer kalan kısım yani 64.000 
ton ise denize dökülmüştür. Kazadan hemen sonra hafif bileşenler buharlaşarak, 46 
g/m2 yoğunluktaki katran tabakası 5,5 km yarıçapında bir dip yüzeyine çökmüştür. 
Bu alanda sadece 9 deniz dibi canlı türü dışındaki diğer bütün türler hayatını kaybet-
miştir ve bu ölüm oranı %96 olarak çıkmıştır.

1979
Kadıköy Açıklarında Batan Independenta      
Tankeri

Şekil 65. Independenta Yangını                                         
ve Haydar Paşa Yangını (Gzt)

Şehrin boğaza yakın kısımlarında yer alan birçok bina hasar görmüştür. Meydana ge-
len patlama ve sıcaktan ötürü O Linnerman adlı usta tarafından yapılan Haydarpaşa 
Limanı’nın kurşun vitrayları zarar görmüştür. 1983 yılları sonlarında dört dış cephe ile 
iki kolonun restorasyonu bitirilmiştir.

Enkazın temizlenmesi konusunda 
çok sıkıntılı bir dönem geçirilmiş-
tir. Son gelişme; 2002 senesinde 
yaşanmıştır. İstanbul Su Kanali-
zasyon İdaresi’nin derin deşarj 
yöntemiyle inşa çalışmaları sü-
recinde denizin dibinde 20x30 m 
boyutlarında 160 tonluk bir en-
kaza rastlayarak, bu kalıntının In-
dependenta’nın enkazı olduğunu 
duyurmuştur.
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Feministler, Birleşmiş Milletler ‘in Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşme-
si’nin Türkiye tarafından kabul edilmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Bu dilekçe 
kampanyasıyla 1986 ve sonrasında eylemlere başlanmıştır. 

Mustafa D. Mahkemesinde verilen karara göre, “Kadının sırtından sopa, karnından 
sıpa eksik edilmez’’ atasözüne dayanılarak kocasından dayak yiyen on yıllık evli, üç 
çocuk annesi ve dava sırasında hamile olan kadının boşanma isteği reddedildi. Bu 
olaydan yaklaşık bir ay sonra Feminist dergisinin isteğiyle,17 Mayıs 1987’de İstanbul, 
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yapılan , “Dayağa Karşı Dayanışma’’ yürüyüşü düzenlen-
di. Böylece toplu eylemlerin en çarpıcı olan yürüyüşü başlamış oldu. Çünkü kadınlar 
ilk defa dayak gibi kadınlık durumundan kaynaklanan bir sorun için yürüdüler ve 
1980 darbesi sonrası düzenlenen ilk yasal gösteriydi.

1987
Kadıköy Şiddete  Karşı Dayanışma Yürüyüşü

Şekil 66. 17 Mayıs 1987’de Kadıköy’de yapılan Da-
yağa Karşı Dayanışma Yürüyüşünden bir görünüm [(üstte) 
ve 1989’daki Mor İğne Kampanyası, Kadın Eserleri Kütüp-
hanesi Arşivi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi].

Daha sonra 1987’nin Ekim 
ayı başında Kariye Müze-
si önünde dayağı protes-
to etmek için bir kadın 
şenliği düzenlendi.  Şen-
lik denmesinin sebebi ise 
kadınların çektiği acıya 
karşı verdiği mücadelenin 
coşkusunu paylaşmaktır. 
Şenlik 8 Mart 1988’de açı-
lan “ Geçici Kadın Müze-
si’’ gibi eylemlerle devam 
etti. Kampanya süresince 
dayak yemiş kadınların ta-
nıklığına dayanan Bağır/ 
Herkes Duysun adlı kitap 
yayımlanmıştır.

Feminizm, bu yürüyüş-
le bir politik hareket ola-
rak varlığını göstermiştir 
ve Feministlerin hedefle-
ri arasında en zor ve en 
uzun vadede gerçekleşe-
cek olan kadın sığınma evi 
Morçatı bu kampanya so-
nucunda kurulmuştur.



ka
d

ıkö
y

  a
LM

a
N

a
Ğ

I

61

Şekil 67. Goad Haritaları (1907)
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