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Salacak Almanağı

Üsküdar’ın tarihine bakıldığında; M.Ö. 1000’li yıllara uzanan bir tarih ile 
karşılaşırız. Erken dönem Üsküdar’ın oluşumu bölgede Fenikelilerin, biri Kal-
hedon (Kadıköy), diğeri Moda Burnu’nda iki liman kenti kurmaları ile başlar. 
O çağlarda Fenikeliler, şimdiki Salacak Sahili’ne doğru uzanan sığlık kısma 
büyük taşlarla bir mendirek inşa ederler ve ticari iskeleleri ile tersanelerini 
Salacak çevresinde kurarlar. Yaklaşık 300 yıl sonra ise, Akalar’ın yönetimi 
altına giren Üsküdar’da, Anadolu’dan geçici olarak gelenlerin kalıcı iskânı 
yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Pers egemenliğinden, Atinalılar ha-
kimiyetine, Büyük İskender’in işgalinden, Roma egemenliğine, antik çağlar 
Üsküdar’ının tarihi adeta saklı bir hazinenin her dönemde yeniden keşfedil-
mesinin hikayesidir. 

Damalis Burnu, Salacak: “Bous” olarak da adlandırılan bugünkü Salacak Bur-
nu. Dionysios Byzantios’un “Boğaziçi’nde Bir Gezinti” adlı eserinde Bous, 
yani Salacak Burnu şöyle tariflenmektedir: “Khrysopolis’ten sonra dalgalara 
açık, ileri doğru uzanan bir burun gelir. Birçok gemi ona doğru itilir, çünkü 
akıntılar “Bous” adlı buruna karşı aralarında yarışırlar. Orası, gemilerin Av-
rupa tarafına geçişi için stadyumlardaki yarış başlama noktaları gibi bir yer-
dir. Bu burunda beyaz taştan bir sütun ve sütunun dibinde bir boğa heykeli 
vardır. Atina’lı komutan Khares, burada hastalanıp ölen cariyesi Boidion’u 
buraya gömdü”. “Damalis” ismi Salacak için özellikle Geç Bizans Dönemi’nde 
kullanılmıştır.

M.Ö. 1000’lerden beri bilinen ve yerleşilen, Bizans’tan kalan eser Kız Kule-
si ile bağdaşan, Osmanlı devrinde inşa edilmiş olan; denize açılan yalıları, 
cumbalı ahşap evlerin bezediği sokaklarıyla, korularıyla, köşkleriyle, çarşıları 
ve hamamlarıyla, camileriyle, kiliseleri ve sinagoguyla Üsküdar ve Salacak 
İstanbul’un önemli mekanlarını içerir. 

İzzet Umut Çelik
Bedriye Öztürk
Berke İpek
Hasan Güngör
Çetin Bayazit
Gökhan Gül
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Şekil 1. Alman Mavileri (1914 I.Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları(1913)).

Selimiye Kışlası

Kavak İskelesi
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Şekil 2. C. C. De Carbognano’nun 
1760’larda yaptığı gravür.
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Blabe Kayası, Kız Kulesi: Bu adacık aslında iki kayadan oluşmaktaydı. Bizans Döne-
mi’ndeki “Arkla” (Αρκλα= “Küçük Kale”) günümüzde “Kız Kulesi” olarak bilinmektedir. 
Üsküdar’da Bizans devrinden kalan Antik Propontis/Marmara Denizi’ndeki ve Boğaz 
girişine yakın en önemli eserlerden birisi olan Kızkulesi aslında “Damalis” ve “Bous” 
olarak bilinen, bugünkü Salacak’ın bulunduğu bölgede Boğaz’dan geçen gemileri 
kontrol etmek için yaptırılmıştır. Hatta ünlü Sarayburnu’na Bizans İmparatoru I. Ma-
nuel Komnenos (m.s 1143-1180) tarafından bir zincir çektirilme rivayeti de Kızkule-
si’ne bağlanmaktadır. Kızkulesi’ndeki ilk belirgin kule m.s  1150’lerde yine İmparator 
I. Manuel Komnenos tarafından inşa ettirilmiştir. Savunma kulesi olarak inşa ettirilen 
bu yapı bugün Üsküdar’ın sembolü halini almıştır.

Kız Kulesi’nde, 18. yüzyılda büyük bir yangın yaşanmış ve sonrasında kule, kapsamlı 
bir onarımdan geçmiştir. Kule, kurşun kubbeli olarak restore edilmiştir. Kız Kulesi, 18. 
Yüzyılda bir çok onarma geçirmiştir (1731, 1734,1764, 1761). Kulenin bu kadar zarar 
görmesinin temelinde, deniz, dalga ve rüzgarların etkisi yatmaktadır. 

İnşa edildiği günden günümüze çok fazla onarım ve müdahale görmüş ve onlarca 
farklı işlevle kullanılmış kulenin İstanbul belleğindeki yeri şüphesiz çok önemlidir. Bu 
tarihsel öykü ve süreklilikle birlikte kent savunucularının Kız Kulesi hassasiyeti öne 
çıkmaktadır. 

Kız Kulesi Tarihi

Kız Kulesi

Şekil 3. Salacak’tan Kız Kulesi ve Boğazın görünüşü 
(SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)



sa
la

c
a

k   a
lM

a
N

a
Ğ

I

7

Kız Kulesi Bilmecesi

İstanbul deyince aklıma martı gelir
Yarısı gümüş, yarısı köpük
Yarısı balık yarısı kuş
İstanbul deyince aklıma bir masal gelir
Bir varmış, bir yokmuş…
…….
İstanbul deyince aklıma kuleler gelir
Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır
Ama şu Kızkulesi’nin aklı olsa
Galata kulesine varır
Bir sürü çocukları olur…

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Şekil 4. Salacak’tan Kız Kulesi - Maiden’s Tower 
from Salacak (Erem Çalıkoğlu, SALT Araştırma)
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Kız Kulesi Efsaneleri

İstanbul, efsaneler şehri olarak da bilinmektedir. Kız Kulesi efsaneleri, yüzyıllardır 
anlatılmaktadır. 

Sepetteki Zehirli Yılan Efsanesi:

“Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde padişahın birinin çok 
sevdiği ve kılına dahi zarar gelmesini istemediği bir kızı varmış. Bir gün falcının biri, 
güzel prensesin yılan sokmasından zehirlenip öleceğini söylemiş. Padişahın aklına da 
denizin ortasına bir kule yaptırmak gelmiş ve kızını oraya kapatmış. Lâkin kaderden 
kaçılır mı? Bir gün, kuleye getirilen üzüm sepetinin içinden çıkan yılan, güzel prensesi 
sokmuş ve prenses ebedi bir uykuya dalmış.” 

Battal Gazi Efsanesi:

Bir diğer Türk Kız Kulesi efsanesi de Seyyid Battal Gazi hakkındadır. Battal Gazi, dö-
nemin İslam Halifesi Harun Reşid’in ordusuyla İstanbul kuşatmasına katılır. Kuşatma-
dan sonuç alamayan İslam ordusu geri çekilirken Battal Gazi, Üsküdar’da kalmaya 
devam eder. Çünkü tekfurun kızına aşıktır. Ancak Üsküdar tekfuru, imparatorun iz-
niyle kızını kuleye hapsederek onu Battal’dan koparmaya çalışır. Bunun üstüne Battal 
Gazi, bir gece Kız Kulesi’ni basarak hem tekfurun kızını hem de kuledeki hazineleri 
alarak kaçar. Ünlü, “Atı alan Üsküdar’ı geçti.” deyiminin de bu efsaneye dayandığı 
söylenir.

Şekil 5. Kız Kulesi - Maiden’s Tower (SALT Araştırma)



sa
la

c
a

k   a
lM

a
N

a
Ğ

I

9

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından hemen önce Kız Kulesi tekrar deniz feneri 
olarak kullanılmaya başlandı. 1940’larda zemini sağlamlaştırıldı. 1980’lerin başında 
askeri amaçlı radar istasyonu olarak görev yaptı. Şu anda ise özel bir şirket tarafın-
dan seyir mekanı ve restoran olarak işletilmektedir. 

Günümüzde Kız Kulesi

Şekil 6. Kız Kulesi 
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Kanuni devrinde yapılan iskele, Üsküdar Sarayı’ndan aşağı inen taş zeminli saray yo-
luyla birbirine bağlanmaktadır. Burada ayrıca iskeleyi lodos rüzgarlarından korumak 
amacıyla inşa edilen dolunay biçiminde bir mendirek bulunmaktadır. Buraya halk 
dilinde Çiftekayalar, mendireğin uç noktasında bulunan büyük kayaya da Baş Kaya 
denmektedir. Daha önce de burada Bizans devrinde yapılmış bir iskelenin olduğu 
düşünülmektedir. Osmanlı Devleti’nin ikinci hükümdarı olan Orhan Gazi’nin Bizans 
imparatoru ile görüşmek için burayı veya Harem iskelesini kullandığına dair bir riva-
yet bulunmaktadır. 

İhsaniye (Üsküdar Sarayı) İskelesi

Taşliman İskelesi

Kavak İskelesi

   Salacak’ın İskeleleri

Bugünkü Salacak Plajı’nın olduğu yerin arkasında, Ayşe Sultan Sarayı’nın bahçesi 
bulunmaktadır ve bu iskelenin de sultana ait olduğu düşünülmektedir.

Kavak Sarayı’nın deniz tarafında ve Harem İskelesi’nin arkasında bulunan Kavak İs-
kelesi, gümrük iskelesi olarak kullanılmaktadır. Denizden gelen malların gümrüğe 
alındığı ve depolandığı iskele burasıdır. Ayrıca padişah tarafından da kullanıldığı için 
Hünkar İskelesi de denmektedir. Kavak Sarayı, ismini bu iskeleden almıştır. Bu iskele 
civarında Beşir Ağa Camii ve Ali Ağa Çeşmesi vardı. İskelenin Kanunî devrinde tesis 
edildiği sanılmaktadır.
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Salacak İskelesi

Üsküdar’ın en eski iskelelerinden biridir. Bizans döneminde kaldığı düşünü-
len iskele granit taş bloklardan yapılmış ama bu taşlardan eser kalmamıştır. 
Salacak’ta kullanılan ilk vapur iskelesi de 1852 yılında Şirket-i Hayriye tara-
fından burada kurulmuştur. Bu alanda iskele yapısı, kayıkhaneler, Harem’e 
doğru uzanan köşkler ve Bizans döneminden kaldığı düşünülen bir iskele 
kalıntısı bulunmaktadır. İstanbul’un fethi sırasında Toptaşı’nda yapılan her 
boy top güllelerinin bu iskeleden İstanbul’a nakledildiği rivayet olunur.

Sonrasında zamanla sahilin doldurulup sahil yolunun da kullanıma açılmasıy-
la iskele yapısı içerde kalmış ve işlevini kaybetmiştir. Günümüze özgün olup 
olmadığı kesin olarak bilinmeyen iskele binasından başka herhangi bir tarihi 
kalıntı gelmemiştir. Bu iskele yapısı şuan dernek binası ve çay bahçesi olarak 
kullanılmaktadır.                              

Şekil 7. 1880’li yıllarda Salacak İskelesi (Anonim)
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Harem İskelesi

Bölgenin isimlendirilme sebeplerinden biri olan Heraeum Sarayı iskelesiy-
di. Sultan III. Selim tarafından onarılan iskelenin eski yeri Harem Defter-
dar Mehmet Tahir Efendi Cami’nin hemen önünde idi. Kırım Savaşı esnasın-
da İngiliz askerleri tarafından yenilendiği bilinen iskele, 1956-58 yıllarında 
doldurularak bugünkü halini almıştır. Hatta bölgede bulunan Kavak İskelesi 
Mescidi, Harem İskelesi’nin yapımı sırasında yıktırılmıştır. Osmanlı Devleti 
hükümdarlarından Orhan Gazi (1326-1359)’nin Bizans İmparatoru ile bu iki 
iskeleden birinde görüştüğü rivayet edilmektedir.  

Şekil 8. Harem (Kavak) İskelesi, 1862 (Eski İstanbul)
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Ayazma (Atik Sultan) Sarayı 

Denize ve Kız Kulesi’ne bakan hakim bir tepede bulunan ve bugünkü Salacak ve 
Şemsi Paşa arasında yer alan Ayazma Semti’nin adını Mehmed Paşa Değirmen Soka-
ğı ile Tulubacılar Sokağı’nın kesişim noktasındaki bir apartmanın bahçesinde bulunan 
bir ayazmadan (kutsal su) aldığı bilinmektedir. Yine bu isimle anılan Ayazma Sarayı 
(Atik Sultan Sarayı) Fatih Sultan Mehmet tarafından 1455-60 yılları arasında bugün-
kü Tulumbacılar, Velioğlu ve Şemsi Paşa sokaklarının çevrelediği bir alanda yaptırıl-
mıştır. Ayazma Cami’nin bahsinde gösterilen krokiden de anlaşılacağı üzere sarayın 
bahçesi Rum Mehmet Paşa Cami’ne kadar uzanıyordu  ve Ayazma Cami’nin olduğu 
alan da sarayın gezinti yeriydi.

Ayazma Sarayı’nın tam olarak hangi tarihte yıkıldığı bilinmemekle birlikte, Topkapı 
Sarayı arşivinde bulunan 5444 nolu bir hesap defterinden sarayın 1758 tarihinden 
önce yıktırıldığı anlaşılmaktadır. Saraydan günümüze su depoları ve hamam kalmıştır.
 

Şekil 9. Ayazma (Atik Sultan) Sarayı                                    
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar) 

1455
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Eski Hamam (Rum Mehmet Paşa Hamamı) 

Rum Mehmet Paşa Cami’nin yapıldığı yıllarda yaptırıldığı düşünülen hamam 
(1471-72) Balaban İskelesi yakınlarında çifte hamam olarak inşa edilmiş-
tir.Hamamın erkekler kısmına Doğancılar Caddesi üzerinde bulunan Damat 
İbrahim Paşa Çeşmesi karşısından, kadınlar kısmına ise Hüsrev Ağa Cami 
karşısından girilmektedir.

Rum Mehmet Paşa vakfında yapıtırılan hamamın isminin “Eski Hamam” ol-
masından dolayı Üsküdar’ın en eski hamamı olduğu düşünülmektedir.Bugün 
ise kapısı üzerinde “Tarihi Şifa Hamamı” yazmaktadır.

Şekil 10. Eski Hamam plan 
krokisi (Yüzyıllar Boyunca Üskü-
dar)

1471

Şekil 11. Eski Hamam               
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)
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Fatih Sultan Mehmet (Salacak Fatih) Cami

Cami, Salacak semtinde ve Salacak İskelesi Arka Sokağı üzerindedir. Üskü-
dar’da İstanbul’un Fethi’nden sonra inşa edilmiş ilk mabettir. Kare planlı, 
çatı örtülü, son cemaat yeri bulunmayan küçük ölçekli bir camidir. Sadrazam 
Ali Paşa, 1732’de göreve geldiğinde minberi ekleyerek mescidi cami haline 
getirmiştir. Yapımından sonra pek çok kez değişikliğe ve tamirata uğrayan 
cami son halini 1894 yılında yaşanan depremden sonra yapılan tamiratla 
almıştır.

Şekil 12. Fatih Sultan Mehmet (Salacak Fa-
tih) Cami  (Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)
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         Rum Mehmet Paşa Cami

Caminin bulunduğu yerleşim alanı; Şemsi Paşa Caddesi, Eşref Saat Sokağı ve Şemsi 
Paşa Bostanı Sokağı’nın kesiştiği çevreyi kapsar. Aslında bu alan Şemsi Paşa Meydanı 
olarak da bilinmektedir. İstanbul’da inşa edilen en eski camilerden biridir.

Caminin tarihçesine baktığımızda 1471 yılında Vezir Rum Mehmed Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. İçerisinde; cami, türbe, medrese ve hamam bulunan bu alandan günü-
müze kalan yapılar sadece cami ve türbedir. Caminin yapımından sonra Müslüman 
nüfusunun da artmasıyla bu bölge ve yerleşim alanı gelişmiştir. 1953 yılına geldi-
ğimizde caminın son cemaat yerini örten kubbeler ve minarenin bir bölümü hasar 
almış ve yine bu tarihte cami günümüzdeki şekline gelmesini sağlayan önemli bir 
onarımdan geçmiştir. Rum Mehmet Paşa Cami ve Türbesi, son yıllarda yeniden ba-
kım görmüştür.

Şekil 13. Üsküdar Şemsi Paşa, Ayazma ve Rum Mehmet Paşa 
Camileri - (SALT Araştırma  Ali Saim Ülgen Arşivi)

1471
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Rum Mehmet Paşa Türbesi

Rum Mehmed Paşa Türbesi, Rum Mehmet Paşa Cami’nin mihrap duvarı tara-
fındadır. Kesme küfeki taşından yapılmış olup sekiz köşeli, kasnaksız ve sağır 
bir kubbesi vardır. Türbede herhangi bir kitabeye rastlanmamıştır. Caminin 
etrafında eski tarihli kabirler bulunmaktadır. Bu kabirler Rum Mehmed Pa-
şa’nın ailesine ait olup bazılarında 16.yy tarihleri vardır.

Şekil 14. Rum Mehmet Paşa Türbesi (Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)
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      Çakırcıbaşı Hasan Paşa (Doğancılar)  Cami

Cami, isminin verildiği Doğancılar Meydanı’nda ve bu isimle anılan parkın karşısında 
yer almaktadır. Bölgenin ilk camisi olan eser, Çakırcıbaşı Hasan Paşa tarafından 955 
(1548) tarihinde Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cami Çakırcıbaşlılığı zamanında yapıl-
dığı için o namla meşhur olmuştur. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu camiden 
uzunca bahsetmiştir.

1858-59  yıllarında XIX. yüzyılın mimari üslûbuna göre tasarlanmıştır. Dikdörtgen 
planlı cami bu tamir sırasında, önemli değişikliğe uğramış ve bütün eski kimliğini 
kaybetmiştir. Yalnız mermer söveli cümle kapısı ile kesme taştan yapılmış minare 
kaidesi orijinalliğini korumuştur.

 

1548

Şekil 15. Çakırcı Hasan 
Paşa Cami (Tarihi İstanbul)

Şekil 16. Doğancılar Parkı’nda 
dinlenen arabacılar, Üst taraf-
ta Çakırcıbaşı Hasan Paşa Cami, 
Sabah and Joaillier, 1880’ler, 
Tarihi İstanbul (tarihi.ist)
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Şekil 17. Pervititch Haritaları (1934)
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   Üsküdar’ın Bahçeleri

Osmanlı dönemi bahçelerinin en önemli isimlerinden biri, Azîz Mahmud Hüdâyî’dır. 
Aziz Mahmud Hüdâyî, önemli bir bilim adamı ve lalezardır. Lale devri öncesi baş-
layan çiçek yetiştirme merakı; onun yaşadığı döneminde daha fazla artmış ve lale 
yetiştirme kültürünün de şekillendirdiği bahçe düzenleme sanatı, önemli bir uğraşa 
dönüşmüştür. 

Azîz Mahmud Hüdâyî zamanından; dönemin bahçe betimlemelerini içeren kaynaklar 
sınırlı olsa da, İstanbul gravür ve minyatürlerinde Üsküdar’da çoğunlukla tek katlı 
sivil konutlar ve bunları çevreleyen bahçeler olduğu görülmektedir. O dönemde ya-
pılaşma daha yoğun olarak Avrupa yakasında görülürken, Üsküdar kıyıları daha pas-
toral betimlenmiştir. Seyyahlar o dönemin İstanbul’undan, yapılaşmamış çok büyük 
alanları ve çok sayıda ağacı bulunan bir şehir olarak bahsederler. 

Padişah saraylarının bahçeleri ise Osmanlı döneminin önemli bahçeleridir. Evliya Çe-
lebi, seyahatnamesinde has bahçelerin görkeminden bahseder, bahçeleri cennete 
benzetir. Üsküdar Bahçesi, Ayşe Sultan Bahçesi, Ayazma Bahçesi... gibi bahçelerin, 
Üsküdar’ın yeşil dokusuyla ahenk oluşturan mimarlık örnekleri olduğu belirtilir.  

Batı kültüründen etkilenene kadar Türk Bahçeleri’nde yalın bir tasarım görülüyordu. 
Yaşanabilirlik, kullanışlılık ve  bahçenin rahatlatıcı olması gibi özelliklere önem veri-
liyordu. Saraylar inşa edilirken; sarayın konumu, yükseltisi, manzarası göz önünde 
bulundurularak önce bahçe düzenlenir, sonrasında bina yerleştirilirdi. İstanbul’da her 
evin, konağın, yalının bir bahçesi olup, aynı zamanda sahil, kasır ve sarayların da 
bahçeleri vardı. Geniş yeşil alanlar; av, spor aletleri ve rekreasyon alanları olarak 
kullanılırken aynı zamanda sarayların ihtiyacı için çiçek, sebze, meyve yetiştiriliyordu. 
Bu bahçeleri mimarlar düzenlemektedir. Üsküdar Bahçesi, 16. yüzyıl İstanbul’unun 
ünlü bahçelerindendir. 

Betimlemelere göre; o dönemin Üsküdar’ın kent dokusunu, sık ağaçlarla çevrilmiş 
bahçelerin ortasında kalan yapılar oluşturmaktadır. Bu kentsel doku, günümüz Üs-
küdar’dan oldukça farklıdır. O dönemde Üsküdar’da bulunan bazı bahçeler şunlardır: 
Üsküdar Bahçesi (Kavak Sarayı Bahçesi), Haydarpaşa Bahçesi, Rüstem Pafla Bahçe-
si (Ayfle Sultan Bahçesi), Fatma Sultan Bahçesi, Piyale Pafla Bahçesi (Kaya Sultan 
Bahçesi), Hanzâde Bahçesi (Bayram Pafla Bahçesi), Ayazma Bahçesi, Tunus Bağı 
Bahçesi.
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Üsküdar Bahçesi
Üsküdar Bahçesi, Bizans döneminde de sayfiye yerine olarak kullanılan, Sa-
lacak ile Harem arasında önemli bir has bahçeydi. Kavak Sarayı bu bahçe 
içinde bulunuyordu. Bu bahçeyi diğer bahçelerden ayıran en önemli özel-
lik, süs ağaçları, renkli bitki tarhları yerine İstanbul’un her yerinde görülen 
servi, çam ve kavak ağaçlarından başka ağaç yoktur.  Daha çok saray için 
meyve sebze yetiştirilen bir bahçedir. 

Şekil 18. Acem’e varan Başkapı-
cı Hasan Ağa, fiah’›n nâmesini (mektu-
bunu) Üsküdar Sarayı’nda Kanuni Sul-
tan Süleyman’a sunarken (Hünernâme II, 
TSM H 1524, 227b (Nakkaş Osman ve ekibi)

Üsküdar Bahçesi’ni 1573 yı-
lında gezen Fransız Seyyah 
Fresne Canaye; bahçede av 
köpekleri, atlar ve şahinlerin 
beslendiğinden bahseder. 
Stephan Gerlack ise, III. 
Murat döneminde bahçeyi 
gezmiştir ve bahçenin du-
varlarla çevrili olduğundan 
söz eder. Kale gibi bu du-
varlar arasında 3 tane iç içe 
bahçe bulunmaktadır. Gerla-
ck; Bahçelerin içindeki ha-
vuz, çeşmeler, pahalı Acem 
halıları ve oturmak için yük-
seltmiş yerlere konan kadife 
yastıkları betimlemiştir. 

Üsküdar Bahçesi’ni 17. yüz-
yılda görmüş olan gezginler 
ise çoğunlukla, bu bahçe ve 
içindeki yapıların Fransa’da-
kilere göre daha düzensiz 
olduğundan söz etmişlerdir. 
Üsküdar Bahçesi’nden günü-
müze hiçbir şey kalmamıştır. 
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Padişahların yazlık saray olarak kullandığı Üsküdar Sarayı, bugünkü Küçük İhsani-
ye Cami’nin olduğu bölgede, İskele Sokağı boyunca inşa edilmiştir. Sarayın önünde 
Harem’den Salacak’a kadar devam eden dik yamaçlar uzanıyordu ve yine sarayın 
önünde, iskeleye ulaşan taş merdivenli bir yol vardı. Saray, 1551 yılında Kanun Sul-
tan Süleyman’ın padişahlık yaptığı dönemde Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

Üsküdar Sarayı’nın yeri ve adı hakkında farklı görüşler vardır. Özellikle yapının bu-
günkü Selimiye Kışlası’nın olduğu bölgede inşa edildiği ve adının Kavak Sarayı oldu-
ğu farklı gravürler ve kaynaklarla desteklenmektedir.  Aslında bu bölgede saltanat 
makamı tarafından kullanılan pek çok saray, bahçe ve köşk mevcuttur. Bu yapıların 
oluşturduğu komplekse bazı kaynaklarda Kavak Sarayı bazı kaynaklarda ise Üsküdar 
Sarayı denmektedir. Bu iki sarayın aslında aynı yapıyı ifade ettiği söylenmektedir fa-
kat bu tartışmalardan kesin bir sonuca varılamamıştır.

Bu bölgede zamanla pek çok yapısal değişiklik olmuş, farklı köşkler ve camiler yap-
tırılmıştır ama Üsküdar Sarayı, IV.Murat döneminden sonra kullanımının azalmasıyla 
harap olmaya başlamıştır.Bunun nedeni 18.yy’da padişahların Rumeli sahiline ilgi 
göstermeye başlamasıdır. 1755-56 yıllarında, yıkılmış veya harap olmuş olan Üskü-
dar Sarayı’nın yeri III.Osman tarafından Büyük ve Küçük İhsaniye Mahalleleri olarak 
halka açılmış, birer de cami yaptırılmıştır.

1551
Üsküdar Sarayı

Şekil 19. Üsküdar Sarayı (Üsküdar Sarayı Gravüründen                     
Çekilen Bir Fotoğraf – SALT Araştırma Ali Saim Ülgen Arşivi)
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Şekil 20. Kavak Sarayı                 
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

Şekil 21. Kavak Sarayı Vaziyet Krokisi                    
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar) 

Kavak Sarayı

Bizans döneminde, inşa edildiği yerde Haremyum Sarayı ve bahçelerinin bu-
lunduğu bilinen Kavak Sarayı, bugünkü Selimiye Kışlası’nın bulunduğu hakim 
tepede Kanuni Sultan Süleyman zamanında inşa edilmiştir. Yazlık olarak kul-
lanılan sarayın önünde Salacak’ta olduğu gibi dik yamaçlar vardı. Bu hakim 
tepenin sol tarafında Harem İskelesi, sağ tarafında ise Kavak İskelesi bulu-
nuyordu. Aslında Kavak Sarayı, Üsküdar Has Bahçesi’nin içinde bulunan ya-
pıların sadece bir tanesiydi. Üsküdar Bahçesi ise bugünkü Selimiye, İhsani-
ye, Duvardibi ve Çicekci semtlerini kapsıyordu ve etrafı duvarlarla çevriliydi.

Üsküdar Sarayı kısmında da 
bahsedildiği gibi bazı kay-
naklarda bu yapılar toplulu-
ğunun tamamına Kavak Sa-
rayı bazılarında ise Üsküdar 
Sarayı denmektedir ve bu 
sarayların aynı yapı olduğu 
düşünülmektedir ama kesin 
bir yargıya ulaşılamamıştır.

Bu bölgede yeni yapıların 
eklenip çıkarılmasıyla de-
vam eden süreç sonunda 
18.yy’da sarayın kullanımı 
azalmıştır. 1800 yılına gelin-
diğinde III.Selim bu bölge-
de Nizam-ı Cedid ordusu için 
bir kışla inşa ettirmek adına 
sarayı yıktırmış ve bugünkü 
Selmiye Kışlası’nın temelleri 
atılmıştır.
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Şekil 22. Pervititch Haritaları (1934)
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Sadrazam Sinan Paşa’ya ait muhteşem Saray, tahminen Salacak semtinde ve Çü-
rüksulu Ahmet Paşa Köşkünün bulunduğu yerin civarında olduğunu söylenmektedir. 
Bu konum Üsküdar’da hala Sinan Paşa’nın ismiyle anılmaktadır. Sinan Paşa, sarayı 
yaptırdığı zaman cami, çeşme, hamam ve bir çarşı inşa ettirmiştir. Bunlardan cami 
ve çeşme hala mevcuttur. Sinan Paşa’nın 1004 Şabanının beşindeki (Nisan 1596) 
vefatı üzerine sarayın oğlu Mehmed Paşa’ya geçtiği sanılmaktadır. Mehmet Paşa’nın 
vefatından sonra saray Sinan Paşa Vakfı’nın mütevellisi tarafından Mustafa Paşa’nın 
varislerine kira ile verilmiştir. Eser günümüze ulaşamamıştır.

Koca Sinan Paşa Sarayı

1558
Doğancılar Sarayı

Adını bulunduğu meydandan alan sarayın, yine bu alanda Mimar Sinan tara-
fından yapılan Doğancılar Cami’nin (1558-59) yapımından sonra inşa edildiği 
tahmin edilmektedir. Doğancılar Sarayı’nın, 1551 yılında Kanuni tarafından 
Mimar Sinan’a yaptırılan ve yaz aylarında kullanılan Üsküdar Sarayı’nın Pa-
şakapısı olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Aslında Doğancılar Sarayı doğuya sefere çıkıldığı zaman, sefere bizzat ka-
tılmayan padişahın orduyu uğurladığı yerdir. Yıkıldığı tarih tam olarak bi-
linmemekle birlikte 1839-61 yılları arasında yerine Üsküdar Mutasarrıflığı 
yapılmıştır.
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1574
Şemsi Paşa (Şerefabad) Kasrı

Kurucusunun isminden dolayı Şemsi Ahmed Paşa Kasrı, Padişah III. Murat’a (1574-
1595) hediye edildiği için de şerefli yer anlamına gelen Şerefabad adıyla anılmıştır. Kasır 
yapılışından yaklaşık 140 sene sonra Sultan III. Ahmet (1703-1730) devrinde ve Sad-
razam Nevşehirli İbrahim Paşa’nın sadaretinde, 1728-29 tarihleri arasında büyük bir 
tadilat ve değişim yaşamıştır. Bu müdahalenin, Üsküdar Yeni Valide Camii’ninde mimarı 
olan Kayserili Mehmet Ağa gerçekleştirildiği rivayet edilmektedir. XVIII. yüzyıl sonlarında 
İstanbul’a gelen ve Hatice Sultan (1766-1822) mimarı olarak bilinen Mimar Melling’in 
Voyage Pittoresque De Constantinople et des River du Bosphore adlı eserinde yapıyı 
resmetmiştir. 

Yahya Kemal Beyatlı ise Şerefabad isimli şiirinde tasvir etmiştir;
 O şûh ağlar bugün Kasr-ı Şerefâbâde geldikçe
O nûşânûş demler hâtır-ı nâşâde geldikçe

Ne cûşân-ı şerab u lâle bir devr-i bahârıydı
Ki hâlâ çeşmeler pür-hûn olur her yâda geldikçe

Gülerdi taht-ı zerrin üzre Cem gülşende güllerle
Sebû-endâm sâkîler elinden bâde geldikçe

Dururdu rindler dem-beste ney dem-beste vecdinden
Ağaçlıklarda bülbül dûrdan feryâda geldikçe

Görür meclisde tıfl-ı nâz iken timsâlini nâzân
Kadeh ber-kef huzûr-ı Hazret-i Dâmâda geldikçe

Hayâlinden bakar pûşîde-i evrak olan havza
O şûh ağlar bugün Kasr-ı Şerefâbâda geldikçe

Zaman içinde birçok müdahale ve değişim yaşamış olan Kasır günümüze ulaşamamıştır.

Şekil 23. Şerefabad Kasrı (İbrahim Paşa Su Yolu Haritası;                                                                                
Türk-İslam Tarihi Müzesi No:3336)
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1580

Şekil 24. Tarihte Şemsi Paşa Cami (Cengiz Kahraman Arşivi, 1950)

Şemsi Paşa Cami

Üsküdar Salacak tarafı ve sahilde olan Cami İstanbul Boğazı’nın Marmara’ya açıldığı 
bir noktadadır. Karşısında da Galata Köprüsü ve Haliç uzanır.

Şemsi Paşa’nın  Üsküdar’a bakan tarafında yani eski tütün fabrikasının yerinde bir de 
Sarayı vardı. Kurucusu Vezir Şemsi Ahmed Paşa’dır. İnşa tarihi 988 yani 1580. Mima-
rı Mimar Sinan’dır. Şemsi Paşa’nın Türbesi Cami’nin sol yanında bitişiktir ve denize 
bakar. Cami ile Medrese arasındaki avlu bölümünde bir su deşarj rögarı vardır. Bu 
Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerin tümünde tek örnektir.

Bu Cami’ye ve minareye Kuşkonmaz denir. Cami İstanbul Boğazının Marmara’ya açıl-
dığı bir noktadadır. Karşısında da Galata Köprüsü ve Haliç uzanır. Yani bu nokta, üç 
denize bakan ve bunların rüzgârlarını alan yerdedir. Bu alanın çok rüzgarlı olması 
nedeni ile de hiçbir kuş camiye konamamaktadır. 
 
Cami tek kubbeli küçük bir mekândır. Hela girişinde tarihi ve güzel su haznesi vardır. 
Harim girişi yanları açık antre şeklindedir. Harim kapısı üstünde mahfil vardır. Pence-
re üstü, kubbe ve duvar yazı Kabartmalı tek örnektir.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından külliyenin restorasyonu emredildikten sonra ona-
rımı 1940-1943 yıllarında Vakıflar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş, 2007-
2008’deki son onarımda deniz yönüne tehlikeli bir eğim gösteren minaresi aslına 
uygun biçimde tamir edilmiştir.
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Şekil 25. Şerafabad Su Deposu’ndan günümü-
ze kalan yapı (Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

Şerefabad Kasrı Su Deposu

Şerefabad Kasrı’nın mutfak ve su deposu olarak kullanılan yapı Şemsi Paşa Caddesi 
ile Şemsi Paşa Bostan Sokağı’nın birleştiği noktada olup (Rum Mehmet Paşa Cami 
bitişiğinde); doğal taş ve tuğla almaşık örgülü, tonoz örtülü depo, kasrın günümüze 
kadar gelen tek yapısıdır.
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1582
Sinan Paşa Cami

Üsküdar Halk Dershanesi Sokağı ve Topraklı Sokak’ın kesiştiği noktanın 
köşesinde inşa edilmiştir. Caminin tam yapım tarihi bilinmemekle birlikte; 
cami, hamam, çeşme ve bütün mahalle, Yemen Fatihi Sinan Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Camiye ait vakfiyeler tarihlerinin 1582-1593 yılları arasında ol-
duğunu kaydetmiştir. Cami günümüze pek çok onarımdan geçerek gelmiştir. 
1940 yılındaki incelemelerde caminin son cemaat yeri yok olmuş, üstü de 
yandığı için dört kalın duvarı kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca döşeme taşları 
ve tuğlaları da zarar görmüştür.  1975 yılında esaslı bir onarım geçiren yapı, 
günümüzde ibadete açıktır.   

Şekil 26. Sinan Paşa         
Cami vaziyet krokisi    (Yüz-

yıllar Boyunca Üsküdar)

Şekil 27. Sinan Paşa Cami               
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)
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1597

Şekil 28. Mirahur (İmrahor) Cami(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

Mirahur (İmrahor) Cami

Doğancılar caddesi ile Öğdül sokağın birleştiği yerde bulunmaktadır. Caminin adı halk 
arasında İmrahor olarak bilinmektedir. Başkadın ve Ayşu Sultan çeşmeleri yanındadır.

Cami, 1597 yılında Sadrazam Cağalazâde Sinan Paşa Mîrâhuru el-hac Mehmet Ağa 
tarafından kurulmuştur. Mabet, 1898 yılında ve sonrasında 1966 yılında önemli bir 
onarım görmüştür.

Caminin yanında ve Başkadın Çeşmesi’nin olduğu yerdeki ulu çınar ağacının, devrin-
den beri orada olduğu söylenmektedir. Caminin etrafında birçok tarihi eser bulun-
maktadır. Cami bakımlı ve kullanıma açıktır.
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1613
Kavak Sarayı Mescidi

Kavak İskelesi Mescidi

Mescidin yeri kesin olarak bilinmiyor fakat hangi dönemde yapıldığına dair iki öngörü 
bulunmaktadır. Birincisi I. Sultan Ahmet döneminde (1603-17) ve 1614 tarihinde 
yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Diğeri ise Kavak Sarayı Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde yapıldığından mescidin de bu dönemde ahşap olarak yapıldığını, Sultan 
I. Ahmet tarafından kargir olarak ihya edilip ve 1700 tarihinden sonra harap olan 
mescidin yeri Sultan III. Selim 1805 yılında Selimiye Kışlasını yaptırdığı için kışla bi-
nasının arkasında kaldığı düşünülmektedir.

Evliya Çelebi mescidin, Kavak Sarayı’nın yan tarafında ve Kavak Deresi’nin tarafında 
olan Tazıcılar Ocağı içerisinde olduğunu söylemektedir. Hadika yazarı ise Tazıcılar 
Ocağı Caminin Sultan Süleyman tarafından yapıldığını söylüyor.

Osmanlı’da gümrük iskelelerine “kavak” ismi veriliyordu. Selimiye’de Haydarpaşa 
Limanı sınırları içinde bulunan Sultan IV. Mehmet’in hazinedarı Hacı Beşir Ağa’nın 
1699’da inşa edilmiştir. Bâbıâlî yakınında, Alayköşkü Caddesi ile Hükümet Konağı 
Caddesi’nin birleştiği yerde bulunmaktadır. Beşir Ağa Cami veya Ağa Cami adlarıyla 
da bilinmektedir. 1855 Kırım Savaş’ı sırasında İngiliz askerleri tarafından depo olarak 
kullanılmıştır. Taş ve tuğla malzeme kullanılarak yapılan mescid, 1959 yılında yıkıl-
mıştır.
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1684

Şekil 29. Nasuhi Mehmet Efendi Tekkesi Cami                                   
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)   

Şekil 30. Nasuhi Mehmet Efen-
di Tekkesi CamiVaziyet  Krokisi                              
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)   

Nasuhi Mehmet Efendi Tekkesi Cami
     
Bugünkü Tunusbağı Caddesi üzerinde bulunan cami, Doğancılar Parkı’nın karşısında-
dır. Bugün cami olarak kullanılan tekke ve yanındaki şeyh evi Moralı Sadrazam Hasan 
Paşa tarafından 1684 yılında Şeyh Nasuhi Mehmet Efendi için yaptırılmıştır. Tekke, 
Halveti-Şabani tarikatının Nasahiye kolunu oluşturuyordu. 1777 ve 1849 yıllarında 
önemli tamiratlar geçiren tekke, 1863 yılında Doğancılar’da çıkan bir yangın sonucu 
yanmıştır ve sonrasında Rüstem Ebubekir Paşa tarafından kargir olarak bugünkü ha-
linde yeniden inşa edilmiştir. Caminin minaresi de bir deprem sonucu hasar görmüş 
ve 1966 yılında yeniden yapılmıştır.
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1728
Şerefabad Kasrı Maksemi 

Yapı eskiden Doğancılar Meydanı olarak bilinen alan içinde,  günümüzde Sa-
lacak’ta Doğancılar Caddesi üzerinde sol tarafta kalmaktadır. 1728-29 yılları 
arasında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapının asıl 
yapılış amacı Şerefabad Kasrı için su sağlamaktır ama civarda bulunan çeş-
melere de su sağladığı bilinir. Son tamiratını 1950 yıllarında geçiren maksem 
bugün kullanılmamaktadır.

Şekil 31. Şerefabad Kasrı Maksemi               
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)
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1731

Şekil 32. Ayazma İlkokulu                                                    
(Ceyhan, A., 2018, Ayazma İlkokulu Tarihçesi)

Ayazma Sıbyan Mektebi

Günümüzde Şemşipaşa İlkokulu olarak hizmet veren bina Üsküdar’da tarihi Ayazma 
Caminin yanında ve Mehmet Paşa Değirmeni Sokağı ile Ressam Ali Rıza Sokak ara-
sında konumlanmakta olup, 1731 yılında Humbaracı Ocağı olarak kurulmuştur. 3 yıl 
sonra 1734 yılında Mühendishane-i Hümayun olarak isim değiştirmiştir. 1758 yılın-
da Sultan III. Mustafa tarafından Mühendishane-i Hümayun yerine Ayazma Sıbyan 
Mektebi açılmıştır. Sonraki yıllarda birçok kez isim değişikliği yaşamış olan bina 156 
yıl sıbyan mektebi olarak kullanılmış olup, 1913 yılında harap olmuştur. Dönemin en 
ünlü mimarı olan Kemaleddin Bey tarafından 1915 yılında yeniden inşa edilen bina 
bu tarihten günümüze dek okul olarak kullanılmaktadır. 1992-2012 yılları arasında 
Şemşipaşa İlköğretim Okulu adı altında eğitim-öğretim hayatına devam etmiş olup, 
2012 yılında Şemşipaşa İlkokulu ve Şemşipaşa Ortaokulu olarak ikiye ayrılmıştır. 
2014 yılından günümüze yalnızca Şemşipaşa İlkokulu olarak hizmet vermeye devam 
etmektedir.
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Şekil 33. Nargile içenler (İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Kartpostal Koleksiyonu,000191)

1754
Çiçekçi Kahvehanesi

Üsküdar semtinde, Karacaahmet Mezarlığı yanında bulunan ünlü kahveha-
nedir. Müşterileri arasında sanatkârlar da vardır ve hatta kendini Topkapılı 
Osman Ağa olarak tanıtan şehirde Tebdil-i kıyafetle dolaşan Padişah III. 
Osman’ın (1754-1757), Üsküdar’a geçtiği her zaman buraya uğrandığı söy-
lenmektedir. Haskan, eskiden Üsküdar Sarayı’nın bahçesinde yer alan bu 
alanda, saray bahçesi için çiçek yetiştirilmiş olabileceğini belirtirken Emel 
Naksoy, kahvehanenin yanındaki namazgâh kısmının çiçek tarlası olduğunu 
aktarmaktadır. Süheyl Ünver, 1963 yılında yazdığı bir makalede, kahvenin 
tek katlı, kırmızıya boyalı, bahçe içinde bir yapı olduğunu aktarır. 
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Şekil 34. Ayazma Cami (Sebah & Joaillier; 1888-1910 Loc Arsivi)

Şekil 35. Ayazma Cami Vaziyet Krokisi (Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

Ayazma Cami

Hem cami hem de yapıldığı mahalle, adını eskiden bölgede bulunan bir ayazmadan 
(kutsal su) aldığı bilinmekle birlikte Ayazma Cami, III. Mustafa tarafından, Annesi 
Mihrişah Emine ve büyük kardeşi Şehzade Sultan Süleyman adına; 1754-60 seneleri 
arasında, Ayazma Sarayı’nın bir yangında zarar görmesiyle bu sarayın bir bölümünün 
üstüne veya bahçesinin önüne inşa edilmiştir. Yerleşim alanı Kız Kulesi karşısındaki 
hakim tepedir. Bu  hakim tepe hem Boğaz tarafından, hem de Marmara’dan görünür. 
Cami külliyesinin içeriğine baktığımızda cami, sıbyan mektebi, hamam, çeşme ve 
muvakkithaneyi kapsar.
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Şekil 36. Pervititch Haritaları (1930)
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1755

Şekil 37. Küçük İhsaniye                       
Cami (Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

Küçük İhsaniye Cami (İhsaniye Mescidi)

Mescid, bugünkü İhsaniye’de İhsaniye İskelesi Sokağı ile İhsaniye Cami Sokağı’nın 
birleştiği noktada inşa edilmiştir. Günümüzde bu kesişim noktasının tam köşesinde, 
1813 tarihinde Hafız İsa Ağa tarafından yaptırılmış bir çeşme de vardır.

Ahşap olarak inşa edilen mescid 1755 yı-
lında III. Mustafa tarafından yaptırılmıştır. 
1803 yılında Derviş Ahmet Efendi tarafın-
dan minber eklenmiş ve cami haline ge-
tirilmiştir. 1890-91 yılları  arasında tamir 
edilen caminin sol tarafına tuğla bir mi-
nare eklenmiştir. Sonraki yıllarda yıkılan 
ve sadece minaresinin kaidesi kalan cami 
1988-90 Vakıflar Müdürlüğü tarafından 
tekrar inşa edilmiştir.
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Şekil 38. Ayazma Hamamı                                 
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

Şekil 39. Ayazma Hamamı    
Krokisi (Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

1760
Ayazma Hamamı

Üsküdar’da, Enfiyehane Sokağı ile Öğdül Sokağı’nın arasında Ayazma Kül-
liyesi içerisinde bulunan Ayazma Hamamı, Fatih veya Kanuni döneminde 
Ayazma Sarayı ile beraber, sarayın halkı için yaptırılmıştır. Sultan III. Musta-
fa tarafından 1760 yılında tamir ettirilerek Ayazma Külliyesi’ne dâhil edilen 
hamam, halkın hizmetine sunulmuştur.

Tezkiretü’l-Ebniye’de de Ayazma Sarayı’ndan bahisle bu hamamın adı geç-
mekte, eserin Mimar Sinan tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Bazı araştır-
macılar, hamamın Fatih dönemine ait olduğunu ileri sürmektedir. 

I. Dünya Savaşı’nın etkisiyle işlemez hale gelerek terkedilen hamam, 1915-
1916’lı yıllarda kapanmıştır. Vakıf malı olduğu halde, sonradan Hile-i Şeriyye 
ile özel mülkiyete geçmiş, 1974 yılında hamamın şimdiki sahibi, Öğdül Soka-
ğı’na bakan tarafına dükkânlar inşa ettirmiştir. 

Günümüzde; sadece duvarları bulunan hamamın, ilk binası yığma taştan 
olup tamir sırasında ilave edilen yerler ince tuğladan yapılmıştır.
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Şekil 40. Ahşap konutların köşesinde kolonlu girişi 
ile Nizâm-ı Cedîd Karakolu (Anadolu Kulübü) ve geride Adli-
ye Cami’nin minaresi (Tarih ve Uygarlık Dergisi, 10, 2017)

Şerefabad (Adliye) Cami

1760’da veya bir sene sonra Sultan III. Mustafa tarafından Ayazma Cami’nin yapıl-
ması sırasında artan malzemelerle inşa edilmiştir. Sultan III. Mustafa döneminde 
mescidin bakım ve onarımı padişah tarafından yaptırıldı. Ancak sonraki padişahla-
rın döneminde cami bakımsızlıktan harabeye dönmüştür. 1810’lu yıllarda mescidin 
tavanı çöker. Sadece kemer ve duvarlar kalır. Sultan II. Mahmut 1229 (1813-14) 
yıllarında daha büyük bir cami yapılmasını ve Şerefâbâd Kasrı da son halini bu za-
manda almasını sağlar.  Sultan Mahmut’un mahlası Adli olduğu için bu cami bu adla 
da anılmaya başlamıştır. 

Yedi kez tamir edilen Adliye Cami’nin özgün halini yitirdiği düşünülmektedir. Caminin 
yıkıldığı zaman belli değildir. Giderek harabeye dönen bu eser 1894 tarihindeki büyük 
depremde hasar görmüş, bir yıl sonra onarılmasına rağmen çok geçmeden yıkılıp, 
yok olmuştur. Fakat 1950 yıllarında taşlarının bir kısmı durmaktaydı.

1760
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Salacak (Teşrifatçı) Cami 

Cami, Salacak vapur iskelesinin yanında, Salacak İskele Sokağı’nın sağ köşesinde ve 
deniz kıyısında bulunmaktaydı. Denizle cami arasında geniş bir duvar yer almaktaydı 
fakat sonradan bu duvarın üzeri yol olmuştur.

Mabet, 1761 senesinde Teşrifatçı Akif Mehmet Beyefendi tarafından onarımı yaptırıl-
mıştır. 20 Haziran 1762 tarihli hükümden, Caminin harap bir şekilde mevcut iken Akif 
Bey tarafından padişah izni ile tamir ettirildiği belirtilmektedir. Bu yüzden mabedin 
kimin tarafından ve hangi tarihte yapıldığı bilinmektedir. Bu tamir sırasında deniz 
tarafına doğru 150 cm. genişlettirilerek onarıldığı bilinmektedir. Ahşap çatılı, kagir 
cami 1940’lı yıllarda; evkafça kadro harici bırakılıp, satılmıştır. 1974’e kadar ev olarak 
kullanılmış. Yol çalışmaları nedeniyle mabedin yeri kaybolmuştur.

1761

Şekil 41. Salacak Cami 
(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

Şekil 42. Salacak İskelesi, 
Balıkçı Barınağı, Teşrifatçı Cami, 
Sağ üstte görülen minare Fatih 
Cami (Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)
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Şekil 43.  (Üsküdar Mevlevihanesi – Semaha-
ne-Türbe Bölümü,  Sadat Hasanoğlu, 1994.) 

Üsküdar Mevlevihanesi

Bugünkü İmrahor semtinde bulunan mevlevihane, Doğancılar Caddesi üzerinde bu-
lunmaktadır. İstanbul’da beş adet mevlevihane bulunmaktadır. Bu yapı, kullanım açı-
sından İstanbul’daki diğer mevlevihanelerden ayrılır. Özellikle Anadolu’dan İstanbul’a 
gelen veya Anadolu’ya giden dervişlerin konaklamak için kullandıkları bir yapıdır.Bu 
mevlevihane 18.yy’ın sonlarına doğru, Halil Numan Dede tarafından kurulmuştur ve 
ilk şeyhi de bizzat kendisidir. Buradaki yapı grubu semahane-türbe, selamlık-mutfak-
dedegan ve harem dairelerinden oluşmaktadır.

Özellikle 19.yy içinde, II.Mahmut ve I.Abdülmecid dönemlerinde önemli onarım ve 
yenilemeler gören yapı topluluğu bugünkü şeklini 1872’de Kaptan-ı Derya Hacı Ah-
met Paşa tarafından yaptırılan yenilemeyle almıştır. Cumhuriyet döneminde kulla-
nılmayan ve harap hale gelen yapı topluluğu 1975-80 yılları arasında onarılmış ve 
günümüzde Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından kullanılmaktadır. 
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Şekil 44. Hatice Sultan Çeşmesi                                        
(Muhammed Alp Gürbüz, 2020, [dijital görsel])

Hatice Sultan Çeşmesi

IV. Mehmed’in kızı Hatice Sultan adına 1764 yılında inşa edilmiştir. Karlık-
bayır, Hafız Mehmet ile Şerif bey sokakları arasında İhsaniye Caddesi’nde 
bulunmaktadır. Çeşme iki sıra tuğla ve muntazam kesme taşla yapılmıştır. 
Restorasyon görmüştür. Arkasında büyük bir haznesi bulunmaktadır. Üze-
rinde kitabe bulunmaktadır. Bu kitabede söylendiğine göre, Şevkinihal’in 
haznedar ustası İffet Nihal’e tamir ettirmiştir. Kitabede Hatice Sultan’dan 
merhum diye bahsedilmiştir.

1764
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Şekil 45. Çürüksulu Ahmet Paşa (Tırnakçızade)                          
Yalısı - (SALT Araştırma  Ali Saim Ülgen Arşivi)

1790
Çürüksulu Ahmet Paşa (Tırnakçızade) Yalısı

Adını sahibi olan ailelerden veya kişilerden alan yalı, (Tırnakçı Mustafa Ağa, 
Çürüksulu Ailesi) Salacak Sahili’nin üst kısmında Sinan Paşa Cami’nin karşı-
sındadır. Kuruntu ve Topraklı Sokakları’nın kesiştiği noktanın güneybatısında 
kalan yapı, ahşap üstüne aşıboyalı olup harem ve selâmlık kısımlarından 
oluşmuştur. Yapının bu sokaklara açılan kapıları vardır. Ayrıca Kuruntu Sokak 
merdivenli olup buradan Salacak İskelesi’ne inilir.

Harem bölümü, 1930’larda okul olarak kullanılmıştır. Yapı o günkü sahibi 
Muharrem Nuri Birgi Bey tarafından Mimar Turgut Cansever’e 1968-70 yıl-
larında restore ettirilmiştir. Bu restorasyon sırasında yapıda orjinal olmayan 
ve sanat değeri taşımayan eklemeler kaldırılmıştır. Günümüzde yapı bakımlı 
bir halde yerinde mevcuttur.
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Selimiye Kışlası

Kendi ismiyle bilinen mahallede bulunan 
Selimiye Kışlası, Bükücüler Hanı Sokağı, 
Çeşme-i Kebir Sokağı ve ve Kavak İskele-
si Caddesi arasında kalan geniş bir alanda 
inşa edilmiştir. Kışla bu noktada Harem İs-
kelesi’nden yukarıya doğru yükselen hakim 
bir nokta üzerindedir. Kışlanın yerinde eski-
den Kavak Sarayı olduğu bilinmektedir.

Selimiye Kışlası’nın tarihine baktığımızda 
III. Selim Döneminde kurulan Nizam-ı Ce-
dit ordusunun sayısının artması sonucu Le-
vent Çiftliği’nde inşa edilen (1795) kışlanın 
bu orduya yetmemesiyle birlikte yeni bir 
kışlaya ihtiyaç duyuldu. Böylelikle 1800 yı-
lında alanda bulunan Kavak Sarayı yıkılarak 
Selimiye Kışlası’nın yapımına başlandı.

Şekil 46. Selimiye Kışlası                              
( Selimiye Barrack – SALT Araş-
tırma Ali Saim Ülgen Arşivi)

Kışlanın bodrum ve zemin katı taştan, üst katlar ahşaptan yapıldı. Kışla 1807 ve 1812 
yıllarında yaşanan yenisçeri ayaklanmalarıyla yakılmış ve sonrasında II. Mahmut dö-
neminde tamamı kagir olarak (1825-27) tekrar yapılmıştır. Bu dönemden itibaren 
yapı 1850 yılına kadar eklentiler ve onarımlar geçirmiş sonrasında Kırım Savaşı sıra-
sında İngiliz askerlerinin kötü kullanımı sonucunda tekrar onarımlardan geçirilmiştir. 
Cumhuriyet döneminde önce askeri ortaokul olmuş, ardından 1963’te kapsamlı bir 
onarım sonrası 1. Ordu Komutanlığı  tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil 47. Selimiye Kışlası                                          
(Eski İstanbul Fotografi; Abdullah Freres)
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1801
Selimiye Sıbyan Mektebi

Selimiye Sıbyan Mektebi Üsküdar Selimiye Cami avlusunun kuzeydoğu köşesinde 
ve Selimiye Kışla Caddesi ile Şerif Kuyusu Sokağının kesiştiği köşededir. Sultan III. 
Selim tarafından yaptırılmıştır. Yapının alt katı kesme taş, üst katı ise ahşaptır. Bu 
özelliğiyle fevkâni (üst katı olan bina) yapı sayılmaktadır. İki kapısı bulunan mektebin 
kesme taştan yapılmış kemerli kapısı Selimiye Caminin avlusuna bakmaktadır. Mek-
tep, Selimiye Cami ve müştemilatı ile beraber inşa edilmiştir. Selimiye Caminin kapı-
sının üzerindeki kitabeden anlaşılacağı üzere inşasına 1801-1802 yıllarında başlanan 
mektep 1804-1805 tarihinde tamamlanmıştır. Tahminen 110 yıl mektep olarak kul-
lanılan bina 1915 yılında Karakol olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bir süre karakol 
olarak kullanılan bina daha sonra Halk Kütüphanesine dönüştürülmüştür. 2012 yılına 
kadar Halk Kütüphanesi iken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca “Çocuk Kütüphanelerini 
İyileştirme Projesi” kapsamına alınarak Çocuk Kütüphanesine dönüştürülmüş olup, 
günümüzde Selimiye Çocuk Kütüphanesi adıyla hizmet vermektedir.

Şekil 48. Selimiye Çocuk Kütüphanesi
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Selimiye Çeşmesi

Külliyenin yakınında Çiçekçi semtinde III. Selim’in bir çeşmesi bulunmaktadır. Külliye 
yapılarıyla birlikte ele alındığı anlaşılan çeşme, kitâbesine göre 1217 (1802) tarihlidir. 
On mısralı kitâbenin metni divan şairi Seyyid İhyâ Efendi’ye, hattı Yesârîzâde Mus-
tafa İzzet’e aittir. Taş-tuğla almaşık örgülü bir hazneye sahip yapının pahlı olan bir 
köşesine yerleştirilen mermer çeşme üzerindeki tuğra bugün mevcut değildir. İki yanı 
pilasterlerle sınırlanan çeşme yuvarlak kemerli olup aynası oval formludur.

Şekil 49. Selimiye Çeşmesi (Dünden Bugüne İstanbul)

1802
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Şekil 50. Üsküdar Selimi-
ye Cami, James Robertson Fotoğrafı,        

1850’ler,Eski İstanbul Fotoğrafları Arşivi
Şekil 51. Selimiye Cami Genel     Gö-
rüşü (Tarihi eserleriyle Üsküdar, 2017) 

Selimiye Cami 

Cami, Selimiye Kışla Sokağı, Şerif Kuyusu Sokağı, Selimiye Cami Sokağı ve Çeşme-i 
Kebir Sokağı ile sınırlı büyük alanı içermektedir. Mabet, mektep, zaviye, hamam, 
dükkânlar, meşrutalar, dört çeşme, kerestehâne, mumhâne, beş boyacı ile bir iplik 
ağartıcılar yeri, yedi ayrı sandalcılar hânı ve francala fırını ile Selimiye Külliyesi içeri-
sinde yer almaktadır.

Mabedin temeli 26 Nisan 1802’de atılmış, 5 Nisan 1805’te açılmıştır. Bânisi (kurucu-
su), Sultan Selim Hân-ı Sâlis’tir. Barok mimarîsi üslûbunda yapılmıştır.  Selimiye Kış-
lası dahilinde olan caminin mimarının ismi hiçbir kaynakta geçmemektedir.  Camiye, 
Hassa Başmimarı Mehmed Arif Ağa zamanında başlanmış olup, plânların bu zat ta-
rafından yapıldığı düşünülmektedir. Bir yıl sonra İbrahim Kamil Ağa başmimar olmuş 
ve o da bir sene sonra bırakmıştır. Yerine Kasım Ağa getirilmiş fakat kısa bir sürede 
bırakmak zorunda kalmıştır ve Mimar Halifesi Musa Ağa 1805 yılına kadar ilerletmiş, 
onun zamanında da tamamlanarak ibadete açılmıştır. 

Cami inşası sırasında, Sultan III. Selim tarafından mabedin çevresine çatma kumaş 
tezgâhları yaptırılmıştır ve bunlar caminin akarı olmuştur. Bu Çatmahanenin, şuan 
Selimiye Cami yanında, bomboş bir meydan halinde harabesi bile yoktur. Ayrıca ca-
minin karşısına Nizam-ı Cedit askerine ait büyük bir kışla inşa edilmiştir.

Selimiye Külliyesi, 1954-59 tarihleri arasında yarım kalan bir onarımın ardından yıkıl-
ma tehlikesi gösteren kasır ve mahfiller 1967’de tamir edilmiştir. Caminin tamamı ise 
1999-2002 yıllarında onarılmıştır. Mabet, günümüzde açık ve kullanılmaktadır.

1805
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Şekil 52. Hazire önündeki                                           
duvar çeşmesi

Şekil 53. Solda çeşme ve hazire duvarı

Silahşör Şakir Bey Çeşmesi ve Haziresi
Tunusbağı caddesi üzerinde Doğancılar Parkının karşısında bulunan Sebil hazire du-
varına yapılmış çeşmenin kitabesi bulunamamıştır. Buradaki yapılar topluluğu yap-
tıran Mir Mehmet Şakir Bey vakfına ait 3 vakfiye bulunmaktadır. Mir Mehmet Şakir 
Bey 1242 H. (1826 M.) senesinde vefat etmiş olup Doğancılarda bulunan Hazireye 
defnolmuştur. Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan Vakfiyesinde kendi me-
zarına her gün bakılmasını ve ailesinden vefat edenlerin yanında defnedilmesini, her 
gün kandil yakılmasını ve bu kandili yakma vazifesini üstlenen kişinin para almasını 
şart koymuştur. Vakfiyesinde hazire önünde bulunan sebilden su akıtılması ve bakımı 
da şart koşulmuştur. Yapının haziresinde Vakfa ismini veren Mir Mehmet Şakir Bey’in 
Katibi Sikkeli yüksek mezar taşı ile birlikte, 13 kitabeli 15 adet kitabesiz olmak üzere 
toplam 28 adet mezar taşı bulunmaktadır.

Yapılar topluluğuna ait yığma taş hazire duvarı üzerinde bulunan ve mermer söve ve 
lentolu metal şebekeli dua penceresinin altındaki çeşmenin bir kısmı zemin seviyesi-
nin altındadır. Sebilin üzerinde bir ana çeşme yanlarda ise iki küçük kuzu çeşme lülesi 
yeri gözlemlenmektedir. Çeşmenin konumlandığı yerin hazire duvarı olarak seçilmesi 
İslam inancında en büyük hayratların başında gelen su hizmetiyle doğrudan ilişkilidir.
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Şekil 54. Defterdar Tahir Efendi Cami, 1924 (Tarihi İstanbul)

Defterdar Tahir Efendi Cami

1826-27 yılları arasında Mehmed Tahir Efendi tarafından Harem İskelesi’nin arka-
sında ve Selimiye İskele Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. İskele Cami olarak da bi-
linmesinin sebebi kıyı şeridi doldurulmadan önce caminin Harem İskelesi’nin hemen 
arkasında olmasıdır. Meyilli bir arazi üzerine inşa edilmiş caminin avlusunda, ana ka-
pının sol tarafında on üç adet mezar taşı bulunan etrafı çevrili bir hazire, kuzey-doğu 
köşesinde bir su haznesi ve avlunun ortasında bir su kuyusu bulunmaktadır. Caminin 
altında bir çeşme ve bir kaç dükkân vardır.

1826
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Şekil 55. Defterdar Tahir Efendi Cami ( Harem/Üs-
küdar, Sophus Williams & E.Linde & Co., 1860-1890)

1826
Defterdar (Mehmet Tahir Efendi) Mektebi

19. Yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Tâhir Efendi Caminin kuzeyine denize 
hâkim konumda Tâhir Efendi tarafından yaptırılan Defterdar Mektebinin ya-
pım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte cami ile aynı tarihlerde (1826-
1827) yapıldığı düşünülmektedir. 1925 yılında harap olan mektep binası 
1953 yılında yıkıldığında yalnızca altındaki çeşme kalmıştır. Günümüzde ise 
mektep binasının yerinde otel bulunmaktadır.
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Bu çeşme yine aynı isimle bilinen caminin İskele Caddesi cephesine bakan duvarının 
hemen altındadır. Çeşmenin inşa edildiği tarih olarak da caminin yapıldığı tarihler 
(1826-27) kabul edilir. Günümüzde bu çeşmenin sağ ve sol yanlarında caminin de 
altında kalan dükkanlar bulunmaktadır. Caminin denize bakan cephesindeki parkın 
içinde de yine bu tarihlerde yapıldıgı düşünülen bir çeşme vardır.
    
Caminin arkasındaki Kavak Bayırı Sokağı üzerinde bulunan Mehmet Tahir Efendi Sıb-
yan Mektebi’nin altında da günümüze ulaşmayan bir çeşme oldugu sanılmaktadır.

Şekil 56. Mehmet Tahir Efen-
di Çeşmesi (Üsküdar Suları)

Şekil 57. Mehmet Tahir Efen-
di Çeşmesi (Üsküdar Suları)

Mehmet Tahir Efendi Çeşmesi

1826
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Molla Bey Yalısı

Hıfzı Paşa Yalısı, Piyale Paşa Yalısı ve Şeyhülislam Ahmet Muhtar Bey Yalısı ismiyle de 
bilinen Molla Bey Yalısı Salacak sahilinde, Öğdül sokak ile Salacak İskele Arka Sokağı 
arasındadır. Bu iki sokağa açılan kapıları bulunmaktaydı. Sahil kısımda ise Abdi Paşa 
İskelesi ile Yedi Kardeşler Burnu arasındadır. Etrafını yüksek duvarlar çevirmiştir. Mol-
la Bey diye anılan zat Şeyhülislam Ahmed Muhtar Beyefendi’dir. Koca Yusuf Paşa’nın 
torunu olup 1807’de doğmuştur. Molla Eşref ulemadan olup çok genç yaşta vefat 
etmiştir.

Şemsi Paşa Karakolu
Şemsi Paşa Karakolu, 1842 yılında Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Cumhuriyet 
döneminde Anadolu Kulübü’ne tahsis edilen yapı sonrasında bir aile tarafından ika-
metgah olarak kullanılmıştır. 1975 yılında bir onarımdan geçen yapı şu an ise Hava 
Lokali olarak kullanılmaktadır.   

1842

Şekil 58. Eski zamanlarda Şemsi Paşa Karakolu  (anonim)
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1847

Şekil 59. Dünyanın ilk araba vapuru olarak kabul edilen, her iki ucunda 
da tahliye kapakları bulunan, yandan çarklı ve “26” baca numaralı “Suhulet”, 
mutad Üsküdar-Kabataş-Sirkeci seferlerinden birinde... (Ali Bozoğlu Arşivi)

Üsküdar Vapur Seferleri

İstanbul Fethi’ni takip eden 400 sene boyunca iki yaka arasındaki ulaşım ve ticaret 
kayıklarla sağlanırdı. Üsküdar’daki Büyük İskele, Salacak, Kuzguncuk, Balaban is-
kelesi, Mumhane, İhsaniye ve Ayazma iskelesi bu kayıkcıların kullandığı iskelelerdi. 
Her ne kadar İstanbul’da vapurların görülmesi 1828 yılına kadar gitse de, Üsküdar’a 
yapılan ilk vapur seferi, padişahın Peyk-i Ticaret Vapuru’nu Üsküdar’a tahsisiyle 1847 
tarihli Üsküdar-Eminönü seferiyle başlamıştır ama her zaman düzenli bir şekilde ya-
pılmamıştır.

1851 yılında Şirket-i Hayriye’nin kurulmasıyla vapur seferleri hız kazanmaya başla-
mıştır. Şirketin kullandığı ilk iskele Yeni Köprü’nün (bugünkü Galata Köprüsü) hemen 
yanıdır. 1852 yılında bu iskeleden Üsküdar’a artan seferlerle birlikte zamanla Üsküdar 
iskeleleri yenilenmiştir. Harem, Salacak, Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, 
Vaniköy, Kandilli ve Anadoluhisarı bu iskelelerden bazılarıdır. 1854 yılından itibaren 
ise Üsküdar’a düzenli tarifeli vapur seferleri başlamıştır. Yine 1872 yılında “Suhulet” 
ve “Sahilbent” isimli vapurlarla Üsküdar İskelesi-Kabataş arası arabalı vapur seferleri 
başlamıştır. 1888 yılında artık Üsküdar-Beşiktaş, Kabataş-Harem vapur seferleri ve 
Kabataş-Üsküdar, Sirkeci-Üsküdar arabalı vapur seferleri yapılmaktaydı. Günümüz-
de Harem’de arabalı vapur iskelesi (yapım yılı 1965) çalışmaya devam etmekte ve 
Üsküdar Meydanı’ndaki iskeleler de çalışmaktadır ama eski Salacak İskele binası 
günümüzde mevcut olmasına rağmen sahilde herhangi bir iskele çalışmamaktadır.
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1850

Şekil 60. Mahmut Şevki Paşa Konağı (Anonim)

Mahmut Şevket Paşa Konağı

Paşa Cami’nin buluduğu yerden yokuş aşağı inilen Eşref Saati Sokak üstünde bulu-
nan konak, ismiyle anılan Mahmut Şevket Paşa tarafından kullanılmıştır.Tam yapım 
tarihi bilinmemekle birlikte, 1859 yılında ölen Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi 
tarafından da bir süre kullanılmış olması yapının bu tarihten önce yapıldığını göster-
mektedir. Konak, 1913 yılında bir suikast sonucu vefat eden Mahmut Şevket Paşa’nın 
varisleri tarafından 1970 yılına kadar kullanılmış, sonrasında kullanılmaz hale gelen 
yapı 1980 yılında yıkılmıştır. 
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Şekil 62. Alman Mavileri                                                    
(1914 I.Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları(1913))
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Florence Nightingale Müzesi

4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Kırım Savaşı sırasında Askeri Hasta-
ne haline getirilen ve İngiliz hemşire Florence Nightingale’in de görev aldığı tarihi 
Selimiye Kışlası’nın kuzeybatı köşesindeki kulenin bir bölümü 1954’te müze olarak 
düzenlenmiştir. Sultan Abdülmecid, Selimiye Kışlası’nı 1854 yılında, Kırım Savaşında 
yaralanan askerlerin tedavisi için Osmanlının müttefiki olan İngiliz askerlerine tahsis 
etmiştir. Bu dönemde özellikle İngilere’den birçok sağlık çalışanı İstanbul’a gelmiştir. 
Bunlardan biri sonradan lambalı kadın olarak da anılacak Florence Nightingale’dir.  
Savaştan sonra da kendini mesleğe adayan ve bu anlamda hemşirelik mesleğinin 
kurucusu sayılan Florence Nightingale, Londra’da bir hemşirelik okulu açar. 1907 
yılında İngiltere Liyakat Nişanı alan ilk kadın olur. Selimiye Kışlası içinde yer alan mü-
zede, eşyaları, fotoğrafları, elinden hiç eksik etmediği lambası, madalyaları ve Sultan 
Abdülmecid’in hediye ettiği bilezik müzede sergilenmektedir.

1854

Şekil 63. Florence Nightingale Müzesi                                             
(Fotoğraf: Doç. Dr. Fethiye Erbay)
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Ekmek Yemez Tekkesi (Emek Yemez Tekkesi)

Salacak İskelesi Arka Sokağı ile Lâmekânî Hüseyin Sokağı’nın birleştiği yer-
de bulunan ve Âyin günü Pazartesi olan bir Bayramiyye Dergâhıydı. Harem 
ve selamlık birimleri ile birlikte büyük bir semahanesi bulunan tekke zaman 
içinde terk edilmiş, 1935 yılında oldukça bakımsız haldeyken yıktırılmıştır. 
Günümüzde, sonradan yaptırılan yığma taş türbe görülmektedir bunun dı-
şında, tekkenin arsasına birkaç apartman inşa edilmiştir. Tekke yıkılırken 
kitabesi alınmış ve burada sonradan inşa edilmiş olan türbenin duvarına yer-
leştirilmiştir. Bu kitabede dergahın “Ekmek Yemez” diye meşhur olan Hüse-
yin Efendi tarafından ihya edildiği ve zaman içinde tahribat yaşayan yapının 
1870 yılında Seyyid Mustafa Akif Efendi tarafından kagir olarak yeniden inşa 
edildiği yazmaktadır. 

Şekil 64. Ekmek Yemez Tekkesi                                
yerine yapılan apartman                             

(Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

Şekil 65. Salacak’ta Ekmek                                
Yemez Tekkesi türbesi ve kitabe-
si (Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)

1870
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Defterdar Mustafa Paşa Sarayı

Saray, Defterdar Bahçesi olarak bilinen ünlü bahçenin içindeydi. Salacak 
sahili sırtlarında olduğu düşünülmektedir. İnşa tarihi tam olarak bilinmemek-
tedir. Sarayı Defterdar Mustafa Paşa yaptırmıştır. Paşa’nın Defterdar Mustafa 
Paşa Sarayından başka; İstanbul Süleymaniye semtinde kışlık bir sarayı ve 
Rumelihisarı’nda sahilhanesi bulunmaktadır. Defterdar Mustafa Paşa’nın ölü-
münden sonra saray Mehmet Paşa’ya devredilmiştir. Defterdar Mustafa Paşa 
Sarayı günümüze ulaşamamıştır.  

Şekil 66. Doğancılar Parkı

1872
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Üsküdar Tebbirhanesi

Doğancılar Caddesi ve Tebbirhane sokağına bakan konumuyla, Üsküdar Tebhirhane-
si, orijinal binasının yanı sıra, etüv makinasını da koruyarak günümüze kadar gelebil-
meyi başaran ender tarihi yapılarımızdandır. 19. yüzyıl, salgın hastalıkların ve özellik-
le Kolera’nın tüm dünyayı sardığı insanlık tarihinin en kötü hatıralarından birini temsil 
ediyordu. 23 Temmuz 1851 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun da dâhil olduğu 12 
ülke, Paris’te bir araya gelerek ilk sağlık konferansını gerçekleştirdiler. Zaman zaman 
artan zaman zaman azalan ama etkisini hiç kaybetmeye bu uluslararası salgın Sultan 
II. Abdülhamit devrinde, İstanbul’da kolera salgını hızlı ilerleme grafiği göstermeye 
başladı. 1893 yılında ölü sayısı on binlerce kişiye ulaşmaya başladı. Ciddi önlemler 
alınması gerekiyordu. Sultan II. Abdülhamit de öyle yaptı ve Paris’e, Pasteur Ensti-
tüsü’ne bir davetiye gönderildi. Davet, Dr. Andre Chantemesse’nin görevlendirilerek 
İstanbul’a gönderilmesini sağladı.

Dr. Andre Chantemesse, Paster Enstitüsü’nün Paris’te yaptığı gibi davrandı. Salgının 
azaltılmasında sterilazyon ve temizlik ön planda geliyordu. İstanbul’da üç ayrı yerde 
tebhirhane açılmasını istedi. Bu isteği hemen yerine getirildi. 17 Aralık 1893 tarihinde 
Gedikpaşa, Nisan 1894 tarihinde Tophane, ondan bir ay sonra da Üsküdar Tebhir-
hane’leri hizmete başladılar. Bu üç tebbirhane içerisinde mimarisini ve ekipmanlarını 
büyük oranda muhafaza etmiş olan Üsküdar Tebbirhane binası günümüzde İBB bün-
yesinde kullanılmaktadır.

1894

Şekil 67. Üsküdar Tebbirhanesi (İBB arşivi)
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Eski Üsküdar Belediyesi Binası 
(Ferik İbrahim Paşa Konağı)

Mehmet Mermi Haskan’ın Üsküdar ile ilgili geniş çalışmasında İbrahim Paşa Köşkü 
olarak isimlendirilen yapı, Üsküdar’da Doğancılar parkının karşısında eskiden “Bele-
diyeönü” olarak adlandırılan sokak üzerindedir. 1931 tarihli Pervititch sigorta harita-
larında çevresi ile birlikte gösterilir. 

Konağa ismini veren İbrahim Paşa, yakınlardaki Aziz Mahmud Hüdayi Tekkesinin 
haziresinde gömülüdür. 1912 tarihli mezar taşında Manastır şehrinden (bugünkü Ma-
kedonya) olduğu belirtilir.

Üsküdar’da ile şehremaneti 1854 yılında İstanbul ve bilad-ı selasesinde şehremaneti 
memuriyetlerinin kurulmasının istenmesi ile başlamıştır. 1877 yılında mutasarrıflık 
olan Üsküdar’da daire olarak anılan dört idari merkez ortaya çıkmıştır. Bunlarından 
17. Daire olarak bilineni Doğancılar semtinde idi. 1913 yılında daireler kaldırılıp ye-
rine şubeler kurulmuş ve Üsküdar da bir şube merkezi olmuştur. İbrahim Paşa Ko-
nağının bu süreçte 17. Daire ya da daha sonra Üsküdar Şubesi için satın alındığı 
anlaşılmaktadır. Yapı zaman zaman onarılarak 1984 yılına kadar kullanılmıştır. Yeni 
belediye binasının inşasından sonra terk edilmiştir. 1995 yılında “Doğancılar Köşkü” 
adıyla restore edilmiştir.

Konak kâgir bir alt kısmın üzerinde üç ahşap katlıdır ve Osmanlı sivil mimarisinde 
orta sofalı olarak isimlendirilen plan tipindedir. Giriş aksında yer alan sofaya açılan 
ana hatları ile simetrik mekânlar üç kat boyunca devam eder. Uzun soluklu kullanı-
mında birçok ek yapılan ve değişimler gören konak, şehrin önemli hafıza mekanla-
rından biridir.
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Şekil 68. Jacques Pervititch tara-
fından 1931 yılında çizilen sigorta ha-
ritalarında Belediye binası ve çevresi

Şekil 69. Köşkün genel görünümü                          
(Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Arşivi)
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Salacak Plajı ve Gazinosu

Denize girilme geçmişi 17. yy’ın öncesine, deniz hamamlarına kadar giden Salacak 
Sahili’nde açılmış Salacak Plajı bugünkü Kız Kulesinin karşısında bulunan yarın al-
tında, villaların tam önündeydi. Arkasında yaklaşık 80 merdiven ile plaja ulaşılan 
Salacak Parkı Aile Gazinosu vardı. Plajın önünde betondan yapılmış dik uzantılar ve 
gelenlerin kullanması için yapılmış ahşap soyunma kabinleri vardı.

Ayrıca Salacak İskelesi’nden 300-400 metre uzaklıkta, eski Üsküdar Sarayı’nın önün-
de uzanan ve halk dilinde “Çifte Kayalar” denilen yerde Atatürk tarafından açıldığı 
düşünülen bir halk plajı ve bir atlama kulesi vardı. Bu plajın arkasındaki eğimli alana 
Atatürk’ün isteğiyle çam ağaçları dikildiği de söylenir.

Şekil 70. Salacak Plajı (La Turquie Kamâliste Dergisi,                                                         
Ağustos 1937, Zafer Toprak Arşivi) 
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Üsküdar Paşakapısı Tevfikhanesi (Hapishanesi)

20. yüzyıl başlarında Osmanlı devletinde, diğer birçok kurumda olduğu gibi, 
hapishane ve tevkifhaneler, fiziki mekân ve sağlık şartları açısından hayli 
kötü bir manzaraya sahiptiler. Özellikle Tanzimat ile birlikte ivme kazana 
yenilik ve ıslahat hamleleri devam etmiş hapishane ve tevkifhanelerin ısla-
hı konusunu ciddi bir biçimde gündemine alınmıştır. Bu çerçevede, adliye 
dairelerine yakınlıkları sebebiyle ilk etapta Avrupa yakasında; İshak Paşa 
(Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi) ile Beyoğlu’nda, Anadolu yakasında ise 
Üsküdar Paşakapısı’nda yeni tevkifhanelerin inşası kararlaştırılmıştır. Miri 
(devlete ait) arazi üzerinde Üsküdar/Paşakapısı’nda Millet Bahçesi, sultani 
mektebi, adliye ve belediye binaları ile jandarma ahırlarının çevrelediği arsa 
üzerinde inşasına karar verilen yeni tevkifhanenin 26 Mayıs 1914’te keşif 
defterleri ve muhammen bedeli yeniden çıkarılmış, ardından da Belçika’da-
ki hapishaneler örnek alınarak planları ile inşaat şartnamesi hazırlanmıştır. 
Fakat bu süreçte gerek Osmanlı devletinin mevcut iktisadi durumu gerekse 
Balkan savaşlarının devam etmesi, tüm bu planları ötelemiş ve inşaatın biti-
mi 1920’li yıllara sarkmıştır. Osmanlı devletinde bir tutukevi olarak tasarla-
nan ve projelendirilen ilk yapılardan biridir.

1920
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Şekil 71. Jacques Pervititch tarafından 1932 yılında çizilen                                 
sigorta haritalarında Paşakapısı Hapishanesi ve çevresi
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Üsküdar Otobüs ve Dolmuş Seferleri

20.yy’ın ilk çeyreğinin sonlarında Kadıköy’e yapılmasıyla başlayan dolmuş 
ve minibüs seferleri, 1926-27 yıllarından itibaren Üsküdar-Kadıköy ve Üs-
küdar-Bağlarbaşı özel şahıslar tarafından çalıştırılmaya başlanmıştır. Bu se-
ferlerin sadece yolcu olduğu zaman sefer yapmasından dolayı düzensizlikler 
oluşmuştur. Bunu önlemek adına Tramvay Şirketi kurulmuştur.

17 Mayıs 1943 yılında İETT İdaresi tarafından Üsküdar ve Kadıköy’de otobüs 
seferleri 2 otobüsle başlamıştır. Bu seferler Üsküdar-Kadıköy tramvay hattı-
nın da yükünü azaltmıştır. 

1926

Şekil 72. 1955 yılı Üsküdar yaka-
sı İETT otobüs ve tramvay hatlarını gös-

terir harita (İETT Ulaşım Rehberi)

Yine aynı yıl içinde Üsküdar-Kısık-
lı seferleri 1 otobüsle başlamış-
tır. Otobüslerin bilet ücretlerinin 
tramvaydan yüksek olması dolayı-
sıyla fazla ilgi görmemiştir ve bu 
yakada çalışan otobüsler 12 Ey-
lül 1943 yılında Avrupa yakasına 
gönderilmiştir. 2 yıl bu bölgede 
ulaşım sadece tramvayla sağlan-
mış, sonrasında 1946 yılında İETT 
6 otobüsle Üsküdar’da seferlere 
başlamıştır ama Ekim ayında An-
kara’daki deponun yanmasıyla el-
lerinde araç kalmamış ve bu oto-
büsler Ankara’ya gönderilmiştir. 
1947 yılında ÜKHT’nın çalıştırma 
izni almasıyla Üsküdar-Kadıköy 
seferleri Yeldeğirmeni üzerinden 
tekrar başlatılmıştır. Üsküdar-Kı-
sıklı, Üsküdar-Haydarpaşa ve 
Kadıköy-Yeldeğirmeni-Haydarpa-
şa hatları ÜKHT’nin 1955 yılında 
İETT’ye devredilmesine kadar de-
vam etmiştir. Sonrasında İETT Üs-
küdar-Kısıklı ve Üsküdar-Kadıköy 
hatlarını araç sayılarını artırarak 
kesintisiz devam ettirmiştir.
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Üsküdar Tramvay Seferleri

İlk kez 1914 yılında İstanbul’a gelen elektrikli tramvay, Üsküdar’da 1927 yı-
lında çalışmalarına başlanan elektirkli tramvayın ilk hattı 7 Haziran 1928 yı-
lında Üsküdar-Bağlarbaşı-Kısıklı hattında hizmete girmiştir. Hemen ardından 
1929 yılında Üsküdar-Bağlarbaşı-Haydarpaşa hattı hizmete girmiştir. 1930 
yılında verim alınamayan bu hat kapatılarak yerine Üsküdar-Doğancılar-Hay-
darpaşa ve Bağlarbaşı-Karacaahmed-Haydarpaşa hatları açılmıştır. 1934 yı-
lında ise Haydarpaşa’dan Kadıköy’e ek hat çekilerek Üsküdar-Kadıköy hattı 
kesintisiz olarak çalışmaya başlamıştır. 1950’li yılların başlanıgıcında lastik 
tekerleklilerin kullanımın artmasıyla tramvaylar gözden düşmüş, kademeli 
olarak kullanımı azaltılmıştır. 12 Ağustos 1961 tarihinde tramvaylar son se-
ferine çıkmış ve kaldırılmıştır.

1928

Şekil 73. Kroki ve inşa                                       
edilmesi düşünülen ilâve hatlar (ÜKHT 

Tanıtım Kitabı, İstanbul 1932).

Şekil 74. Tramvay                             
motrislerinden biri                                            

(Hayat Mecmuası, Ağustos 1961)
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Harem Otogarı

1971 yılında hizmet vermeye başlayan Harem Otogarı, şehirlerarası yolcu-
luğun daha düzenli ve standart bir yol izlemesi adına Uluslararası Anadolu 
ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD)  tarafından yaptırılmıştır. Harem 
iskelesi yanında Harem-Üsküdar sahil yolu boyunca yer alan otogar 7 hek-
tarlık bir alanı kaplamaktadır. Otogar, günümüzde merkezi etkisini kaybetmiş 
olmakla birlikte Anadolu’ya giden şehirlerarası otobüslerin kalktığı terminal 
olma işlevini kısmen sürdürmektedir.

1972

Şekil 75. Harem Otogarı (Dijital Fotoğraf: Muhammed Alp Gürbüz, 2020)
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Şekil 76. Jacques Pervititch tarafından 1932 yılında çizilen                                 
sigorta haritalarında Harem Otogarı’nın bulunduğu yer ve çevresi
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