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Mahir Aydın 

. İhtifalci Mehmet Ziya Bey ve 
Istanbul ve Boğaziçi Adlı Eseri* 

M11r:ıt /\. K:ır:ıvrlio· 

M<•htn<'l 7.iy;ı Bey, mezar taşında yazılan 1282 tarihinin hicri olmfl'." 

Hnde 1H65-(ı6'cfa, rumi olması hillinde ise 1866-67'de İstanbul'un eski vf' 

hi semtlerinden Süleyman iye' de dünyaya gelmiştir. Bazı kaynaklar , 

1865 yılında doğduğunu ileri sürerler1. Ancak oğlu onun 1871 yılında dtı· 

ğunu söylemektedir2. Bu bilginin doğruluğu kuvvetle muhtemel buluı 

ğından mezar taşında görülen tarihin yanlış olabileceği düşünülebilir. l' 

sı, Evkaf-ı Hümayun Müdürü Osman Vasfi Efendi'dir. Dedesi, Rikcıb-1 

mayun peyklerinden Eyyubl Hafız Mehmet Arif Ağn, büyük dedesi ise ~ 

ağalarından İsa Ağa, onun babası da Baltacılar Kethüdası İsmail Ağa' dıı 
neııinin siilnleııi lıir laraftnn Knııtamo1111hı Ahrrlf't nf<'ndi nrllı hiriıw, ıli~· 
raftan Amasya'nın Mecitözü kazasında Kadızadeler nilesine dayanır. İl 1 

renimini Hamidiye Sıbyan Mektebi'nde yapan Mehmet Ziyrı, Gnlatcı~ 

Mektelı-i Sııltnnisi'ne devnm ederek b11rad;ın 1886'dn mezun olmuşt11r. < 

tasaray' daki öğrenimi sırasında Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrf'ı 

ti. Mekteb-i Sanayi-i Nefise'yi 1889'da bitirdi. Resim çizmedeki başcırısı 
raz da bu okttldnki tahsiline borçlu olmalıdır. Dnhn sonra öğretmenlik n 
ğine başlayarnk sırasıyla Edirne, Tekirdağ, Halep, Konya, Bursa, Midil1 
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dilerinde görev yaptı. İstanbul' da Mahmudiye Rüştiyesi ile Vefa, Numune-i 
Terakki ve Mercan idadilerinde dersler verdi, idarecilik ve müfettişlik görev
lerinde bulundu3. Ayrırn bir sfüe İstatistik İdaresi'nde de çalıştı. Birinci Dün
ya Savaşı'nın hemen öncesindeki birkaç yılda İstanbul' da bulunan Fransa el
çisinin eşi Madame Bompard'ın öncülüğünde kurulan İstanbul Muhipleri 

C\•miyeti, o yıllarda İstanbul'un bazı tarihi eserlerinin ihyasında önemli bir 

rol oynamıştı. Mehmet Ziya 13ey, bu cemiyetin idare kıınılund<l yer aldı. 1917 

yılında kunılan Muhafaza-i Asi\r-ı J\.tika Encümeni'nin de üyesi olan Mehmet 

Ziya, burada çok önemli işler gördü. Encüme'nin, bugünkü Arkeoloji Müze-
si'nde yer alan arşivinin oluşturulmasında bir çok gayretleri görüldü. Tarihi 
eser fişlerinin pek çoğunu bizzat hazırladı. Bazı kitabelerin kopyasını aldı, ki
milerinin fotoğraflarını çektirdi. Bugün çoğu kaybolan bu eserler hakkındaki 

söz konusu kayıtları birer vesika değerini taşımaktadır. Tarih-i Osmaııi Encii
meni, Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Heyeti gibi komisyonlarda da görev 
;ılan yazar, böylece İstanbul tarihini ve tarihi eserlerini y;ıkından tanıma fır
satı buldu4. 

Mehmet Ziya Bey, 27 Mart 1930 tarihinde İstanbul' da vefat etmiş, cenaze
si Eyüp'te bulunan Dedeler mezarlığındaki aile sofasına defnedilmiştir. Ara
dan geçen yıllar içinde bu mezarlık tahrip edilmiş, yazarın mezarı da bu tah
ribattan nasibini almıştır. Öyle ki İstanbul için ömrü boyunca çalışan hami
yet-perver bir zatın mezarına olan bu ilgisizliğin vicdan sahiplerinin yürekle
rinde büyük üzüntü doğurduğunda şüphe yoktur. 

Mehmet Ziya 13ey'i tarihçiliğinin ve İstanbul' a yaptığı hizmetlerin yanı sı
ra üne kavuşturan yönlerinden biri de onun, önemli tarihi olayların yıldö
nümk-rinde y<lhtıt meşhur Türk büyüklerinin iilüm yıldönümlerinde yaptığı 

ihtifaller, yani anma programlarıdır. Mehmet Ziya Bey, böyle özel günlerde 
yalnızrn kutlama programları tertip etmekle kalmaz konuşmalar da yapardı5• 
Ziya Bey, il. Meşnıliyet'iıı ilanından sonra meclise çektiği bir telgrafla Os

manlı Devleti'nin kuruluşunun resmi ve milli bayramlar arasına nlınmasını 
sağlamış, Barbaros Hayrettin Paşa'dan Sokullu Mehmet Paşa'ya kadar pek 
çok Türk büyüğünün hatırasına anma törenleri düzenlenmesine ön ayak ol
muştu. Hatta Fransız yazar Pierre Loti'nin İstanbul'a son gelişlerinden birin
de onun adına bir mehtap faslı düz!'nlemesi için r!'smen görevlcndirilmişti6 • 

3. Semavi Eyice, "İhtifalci Mehmed Ziya", DIA, XXI, s. 559-560. 
4. A.g.e., s. 559. 
5. Semavi Eyice, "llir İstanbul Tarihçisi: İhtifalci Mehmed Ziya Bey", İstanbul, sayı: 6 (İstanbul 1993), 

s. 121-126. 
6. Semavi Eyice, "İhtifalci Mehmed Ziya", DiA, XXI, s. 559-560. 
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Resim 1: İlıtifnlci Mehmet Ziya Bey 
Resim 2: İstan/ıııl'un kuş lıalcışı nımızamsı 

Eserleri 

Yaz11rm, çeşitli konularda ve özell'kl . .. 
lunmnktndır. EserlPrinden ilk' Tı .-,, . Sı e I~t11nbul uzerine bir çok eseri bu-

d ~ - ı mı H. mayı (1109/1891 92). . . 
ta ır. Cüze! sanatlara da' 1 . - • · - ısmıııı t;ışını;ı k-

c · cır o an ve Istanbul'd b ı b 
II. Abdülhamit' e sumılmuştur Vı 'k . K . il . ası an u eser bizzat Sultan 
lı eserini Bursa' da yazmış 1 . edsrı. ı -ı rıdıme-ı Edebiyye (1313/1895-96) ad-

< , 0 up a ındaıı da ;ınfa J 0 'b' 
Ve metinlerine dair bir çalış d B' . ' ' 'şı ac<ıgı gı. ı ıodebiy<ıt t;ırihi 
R . . . ma ır. ıtkıler ve hi\ss 1 d . 
esım/ı 11111-i Nebntrıt (1314/1896-97) a arın~ -mr olnıı kit;ıbı 

- . adını taşımaktadı I t b , 
~ıştır. AIP111-i Is/rımiyrl: Açe Tiıri/ıi 0316/1898-99 r ve s an ul da basıl-
bır eser olup Stını;ılrn J\.d , k . ), 160 sayfa tutannda küçük 
d

. . , ası ııın 117.C'yınde yC'r < 1 !\ c; 1 v 
ır. Istanbul'da basıl t H - 1 mı Çl' ._ ıı taıılıg1'ııa dııir-

-- c mış ır ve ollanda'nın burayı . r d d " 
eser, Musliinıaııları bilinç! l' _ . -· ışga ın en e soz eden 

. ene ıı me gayrl'tı gutmekt. d. y 
esen terciinır kııra ıı~rıııı . . R 

11 
. - C' ır. ;ızanıı beşinci 

' ' lÇel<'l1 I' 1 lr'r 1 /hı/ ' ']' "/ 
kitabıdırveİstanbııl'd b 

1 
- " 1 l'l'c1111r•(l12.'1/19078);ıdlı 

b 
n ası mıştır. Melım0t 7.iy R ,. 1 v . 

ul ile ilgili olarak vcızdıgvı l . 'lk'- . ' - ;ı. ey ın,' ognıd;ın lsl<ııi-
; ' · eser erın ı 1 Krınyp c · · ç .. 

nı taşım;ıktadır. Bu kiiçük k't · mm-ı, eıifı (1126/1908) adı-
ı <ıpta y;ız;ır Klırırn ;ıd d k' ·- ı-

nastırınd;ın cııniy0 çevrilen l .. . '.. . , , ııı a ı un ıi Hiz;ın.s ma-
rihi, moz;ıyikleri v . ·- 1 lvr. ~11g1111 nııızP ıılıınık k111l;ınıl.ı11 ııı;ıl,Pdiıı in-

e sus eme erı ıle sanııt tarihi hııkı d d v .. 
maktadır. Konya Scyıı/ırıti I-latırntıııda . . mm an egerını ıııılnt-
met Ziya Bey'in Kl;ııya'd .. n (!328/1910-11) başlıklı kitap, Meh

c a gorev yaptıgı yal t d v.,k 
ya'ya gittiği sırada tuttu 0 ti d 1ll egı~ı. zamanlarda Kon-

-~ gtı no <ır an olu sın akta ol ı t b I' d 
tır. Seyahat hatıralarını kaleme ald v b' ~·v' ' ~ıp san 11 a basılmış

ıgı ır ıger esen, Bursrı'dmı Konya'yrı Se-
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.yalıat (1328/1910-11) adıyla İstanbul' da basılmıştır. Bu kitap da yazarın öğ
retmenlik y;ıptığı yıllar ile muhtemelen değişik zamanlardaki seyahatlerin
de edindiği izlenimlerden meydana gelmiş olup altı yüz sayfo hacminde 
büyük bir eserdir. Eserde bütün Mevlevi büyüklerinin tercüme-i hallerinin 
yer aldığını kendisi bildirmektedir. Ne yazık ki eserin bir kısmı bugün eli
mizde dcğildir7 . İhlifald Mehmet Ziyrı Tiı'y'in en iin<'mli eserlPrinden biri, 
bizzat şahsi görüşmeleriyle vücuda getirdiği Yenikapı Mevlevilıanesi 

(1329 /1912-13) adlı eseridir. 306 sayfa tutarındaki bu eser, İstanbul' da sur
ların hemen dışında kurulup uzun asırlar Mevleviliğin en önemli merkez
lerinden biri olan tekkeyi tüm teferruatıyla ele alan bir kaynak niteliği ta
şır. Yazar, Mevlevihaneyi kuruluş aşamasından itibaren ele alır ve tüm tari
hi malumatı akıcı ve anlaşılır bir üslupla sunar. Tekkede görev yapmış 
şeyhleri kronolojik olarak sıralar ve her birinin hayat hikayelerini aktarır. 
Bu arada saray ve tekke ilişkilerine dair çok önemli anekdotları okuyucu ile 
pnylaşır. Ayrıca şeyhlerin b;ızı ricrıl ile olan mektııplnşmalnrından örnekler 
sunar. Kendisi de bir Mevlevi olması münasebetiyte Mehmet Ziya Bey bu 
eserinde, İstanbul ve Boğaziçi'nde olduğu gibi her şeyi bizzat yaşayarak an
latır. Konu ile ilgili yazılı ve sözlü kaynaklara da başvurularak hazırlanan 
eserin yeni harflere çevrilip notlandırılarak yayını, tarafımızdan yapılmış
tır8. Burada belirtmek gerekir ki hazin bir yangın felaketinin ardından Sul
tan V. Mehmet Reşat tarafından geniş bir külliye şeklinde yeniden yaptırı
lan Mevlevihane yıllarca yurt, sağlık merkezi, hatta film çekimleri için me
kan olarak kullanılmış, nihayet 1961 yılında yeniden yanarak büyük bir fe
laket daha yaşamıştır. Sevindirici olan ise yapının, son yıllarda ihyasına ça
lışılıyor olmasıdır. Aslına uygun olarak planlandığını hnber aldığımız bu 
çalışma, Mevlevihanenin bir kültür kompleksi olarnk hizmet vermesi hede· 
fine matuf imiş. Tarih sırasına göre bir diğer önemli eseri İstanbul ve Boğa-
7,İÇİ adını taşımaktadır. Bu eser hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi verileceğin

den burada yalnızca ismini zikretmekle yetiniyoruz. /~t1111l111/'ılaki Asılr ı 
Atika Hakkmda Muhtasar Malumat (1338/1922) başlıklı eser, anından da an
laşılacağı gibi İstanbul' da bulunan bazı tarihi eserler hakkında kısa bilgile
ri ihtiva eden bir kitapçık olup İstanbul' da basılmıştır. Siyl'r-i Nebi, UsP/erin 
/3iriııci Devre lkiııci, Kız ve Erkc/c Mıın//im Mı•ktqıl!'ri İkiııri Smıfları için 
(1340/1923-24) adındnki eser de İstanbul' da basılmış olup ;ınlaşıldığı üze
re bir ders kitabıdır. 

7. Alaaddin Eser, "Bursa'dan Konya'ya Seyahat", Mi/teferrika, sayı: 4 (İstanbul 1994), s. 161-164. 
8. Murat A. Karavelioğlu, llılifalci Melııııed Ziya Bey, Yeııikapı Mevlevilıaııesi, İstanbul 2005. 
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'b' Bütün bunlard~n başka yazarın, 1asvir-i Efkar, İkdam, İleri, Biiyük Mecmua 
gı ı gazete ve dergılerde makaleleri yayımlanmışhr9. 

İAst~nbul v: Boğaz~çi: Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin 
Asar-ı Bakıyyesi (Istanbul 1336/1920) 

Resim 3: İslmılıul ve Boğaziçi'ııin birinci cildinin iç krıpa,~ı 

İhtifalci Mehmet Ziya B ,. ·· h . .. 
1 k 't h h' . . . .~ ey ın şup esız en onemli ve en büyük eseri ohm 
1t1 1 ;ı ııı ırıncı cıl<lı B36/1920 t ·ı · ..ı • • , , .. . ., . ', - ilrı ıınııe Maarıf-ı { Jmıımiye NPzarf'ti Telif 

1v9c281ctm~lıı.ıc. Uaıresı ııııı yayını cıl;ırak çıkmış, ikinci cildiııiıı y<ıyıııı için i.~c 
aı ı ııııı bcklcmPk gerekmiştir. · 

ı ~orıı fü;ma (Biz;ıns) İmparntorluğıı'nıın h;ışkenli ol;ın İst;ırıh11l Tiirkler 
c:;:n~:' ana ııııp Osmanlı DcvlC'ti'nirı h;ışkPnli olııııca lıakkıııdn y;ı~•ıları in
mede . ve ."ra~tır~alarm s<ıyısı bir hayli artmıştır. İstanbul, s;ı<lece bu yPni 

nıy~tın sıyası başkenti olmakla kalm;ımış mimariden miizi. e resim 
den edebıyata, bilimden sanata kadar çeşitli faaliyetlerin de bir ne~i ~;ış~en~ 

9. Semavi Eyice, "ihtifalci Mehmcd Ziya", DIA, XXI, s.559-560. 
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Resim 4: İstanbul ve Boğaziçi'nin ikinci cildinin iç kapağı 

Resim 5: İstanbııl ve Boğaziçi'niıı ikinci cildinin ilk sayfası 
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ti olmak hüviyetini kazanmıştır. Adına en çok şiir yazılan, kaside, g;ızel, 
mesnevi gibi n;ızırn ş0killerinde en fazl;ı siizii edilPn, en dııygıılıı ş;ırkı ve 
türkülerin sözlerindeki, en çarpıcı tablnl;ırın renklerindeki şehir İstnn
bul'dur. Her biri bir şaheser olan mim;ıri yapıların arsası, bilimsel faaliyetle
rin merkezi, sanatçı ve bilim adamlarının melcei yine İstanbul'dur10 . Çeşitli 

ııyr,nrlıkhır t<mıfmdmı ayrı ;ıyrı işlenen v0 lııı im;ır lrnr0ketlNi i10 lı0r hir nı0t
rekaresi bir şehircilik harikası haline gelen İstanbııl'uıı mahnlle, civ<ır kiiy ve 
kasabalarını, mabetlerini, türbe ve mezarlarını, surlarını, k<ıpılarını, ay<ızına, 
çeşnı0 ve sebillerini, kf'merleriııi, halkmııı y;ış;ım t;ırzıııı, iıı;ınışl;ırıııı, mistik 
duyuşlarını, kısacası bütün bir kültürel birikimini tespit etmek ve gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla Türkçe ve yabancı dilde pek çok eser kaleme 
alınmıştır. Dukas'ın Bizans Tarihi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Petrus Gilli
us'un İstanbul Boğazı, Mamboury'nin İstmıhııl Touristiqııc'si, Robert Mmıt
ran'ın 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstaııbııl'u, Ayvansarayi Hüseyin Efen
di'nin Hadikatii'l-Cevami'i, Mordtmann'ın Fsqııissl' Tnpngmplıiqıll' rfl' Cmı.~faıı
liııop/e'i, Mülleı'in İsl1111bıı/'ım 'Jhrilısel 'fopoğmfyası, Nicola B;ırbaro'nu.ıı Kos
fantiııiyye Muhasarası Ruznamesi, Taylesaniz;ıde'nin İstanlııı/ '/hrilıi bunbrdmı 
sadece birkaçıdır, 

Resim 6: Birinci f ııstiııya1111s za111a11111d11 İsla11/111/ 
(Dr. Detye'ııin pla11111da11 1873) 

--------·~·---

10. Murnt A. K'1r<ıveliof~lu - Enfel Doğan·- Yrıhy;ı Başkan - İsmail f\fong;ıHcpc - İsmail K;ınıc;ı, İ5-
trmbul ve Boğaziçi, Ri?Bııs ve Osmanlı Mtdeniyetleri11in Öliiınsiiz Mimsı 1--IJ, İ.~;\;ı11bul 2004, s.l J. 
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Yazar, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemlerini anlattığı bu eserinde 
sadece kroniklerden yararlanmakla kalmamış, şehrin adeta her sokağını ge
zip dolaşmıştır. Bu sebeple İstanbul ve Boğaziçi, kaynakların mütalaalarını 
aktaran bir eser olmayıp belki bundan çok yıllar boyunca İstanbul sokakla
rında kaleme alınan ve onlarca resimle süslenen büyük bir vesika kabul 

edilmelidir11 • 

Eser, uzun bir Giriş bölümüyle başlar. Burada yazar, Bizans l<ırihinin hü
zünlii, çalbntılı ve dokunaklı bir tarihi kesit olduğunu, fakat aynı zamanda 
en az ilgi gösterilen tarihlerden biri de olduğunu söyler. Burada Latin istilası
nın İstanbul' da yaptığı tahribat uzun uzadıya anlatılır. Doğu Roma'nın uzun 
asırlar içindeki durumu, yer yer Batı Roma ile de kıyaslanarak tespit edilir. Bu 
tespitler yapılırken Bizans'ın imparatorları ve dönemlerinde olan olaylar kro
nolojik sıra takip edilerek kısaca aktarılır. Özellikle Batılı yazarlardan sıkça 
alıntılar yapılır. Bizans İstanbul'u hakkında eser veren yazarlar sıralanır ve 
lwr birinin verdikll'ri tkğcrli bilgilf'riıı ırnıhiy!'ti hatırlatılır. F.sf'rin ikinci cil<li
ni meydana getiren Osmanlı dönemi eserlerinin incelenmesi gereği de yine 
eski kaynaklardan ve kişisel araştırmalardan yola çıkılarak belirtilir. Bu duru
mu Mehmet Ziya Bey, " ... Zamanla meydana gelen olayları, değişimleri dik
kate alarak, kaynaklarda gördüğüm bilginin aktarılması ve tercümesiyle ye
tinmedim ve bahis konusu olan eski ve yeni eserleri ve abideleri birer birer 
dolaşarak, hepsi hakkında yerinde incelemede bulunarak tespit ve bu nokta
da, ye altındaki sarnıçları, Ayvansaray' daki Anemas Burcu'nu ve Hapishane
si'ni, Yerebatan Sarnıcı ile Çatladıkapı'daki otuz metrelik açı içerisindeki sar
nıcı, Kırk Çeşme su yolunu, Yedikule'nin çeşitli bölümlerini, Ahırkapı civa
rındcıki yer cıltı evlerini tekrar tekrar, bcızen günlerce dolaştım ve inr<'lcdiın. 
Hele, Yerebatan Sarnıcı'nı sandal ile dolaşırken haycıtım tehlikeye bile girmiş· 
ti. .. Yıtlcırca devam eden ve zorluğu kadar zahmetli olduğu uznıcınlcırııırn cfo 
bilinen şu incelemelerimin hatasız olduğunu iddia edemem ... " diyerek özet
lemektedir12. Bu tanıtıcı giriş bölümünden sonra eseri meydana getiren asıl 
konulara geçilir. 

İsfanbııl ve Boğaziçi'nin tamamı on altı bölümden meydana gelmektedir. 
Bu bölümlerden ilk altısı, Doğu Rom;ı dönemi tarihi eserlerinin ;ınlatıldığı 
birinci ciltle', k<ılan biiliimler de Osırnınlı dönemi tarihi eserlerinin anlatıldı
ğı ikinci ciltte yer alır. Ancak esere bir göz atıldığınd;ı görülecektir ki bu ay 
rım taınanwn smıl ve tPknik bir ayrımdır. Yer ypr her iki mPdeniyete ait eser-

11. A.g.c., s.12. 
12. A.g.c., s.47. 
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Resim 7: Bizans Tepesi, Akrapol, At Meyrla111 ve civan 

(Mayer'in planı) 

Resim 8: Blac/ıenıa Saray1'11111 knpısı 
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!er, her iki ciltte yeri geldiğince anlatılacaktır. Birinci bölümde İstanbul'un to
poğrafik durumu ele alınır. Şehrin kuruluşuna d;ıir riv:ıyetlerdcn bahsedil
dikten sonra ilk yerleşimlerle ilgili bilgiler verilir. İkinci bölümde, araştırma
cı ve okuyuculara kolaylık sağlaması bakımından Gilius'un yaptığı gibi şe
hir bölgelere ayrılarak tanıtılır. Haritalarla da desteklenen bu bölümde İstan
bul, on diirl bölgeye nyrılırnşlır. Üçüncü bölüm, İstmıbul'un mülki ve rıskeri 
bpılarııı;ı ayrılmıştır. Yedikule Kapısı, Topkapı ve Edirııebpı hu böliimdP 
uwn uz;ıdıya anlatılır. Fcıknt ycızcır, sadece kcıpıl;ın aıılcıtmcıklcı kcılmaz, asıl 
konuyla ilgili olmak üzere çeşitli eserlerden de bahseder. Mesela Topkrıpı ci
varındaki Harbi Mescidi'nin tarihi seyrini ve şimdiki halini, Edirnekapı'nın 
Osmanlı devrine ait hatıralarını ve kalıntı!ctrını haber verir. Bu bölümde ay
rıca İstanbul' un Araplar ve Osmanlılar tarafından kuşatılması, yapılan sefer
ler ve nihayet İstanbul'un fethi resim ve belgelerle anlatılır, fetihle ilgili olay
lar özetlenir. Bizans'ın önemli tarihi eserlerinden olan Hebdomon ve Blac
lwrn;ı srırnylnrı rserdr iizel bir biiliimde ele alınmıştır. Bıı mimari y;ıpılarfa il
gili rivayetler, efsaneler ve tarihi malumat dördüncü bölümü meydaıı11 getir
miştir. Beşinci bölümde İstanbul surlarının tarihçesi anlatılmaya başlanır. 
Deniz tarafındaki surlar, Isaac Angelos Kulesi bu bölümün konusunu oluş
tunır. Yazar burada, Anemas Hapishanesi hakkındaki gözlemlerini okuyu
cuyla paylaşmıştır. İstanbul ve Boğaziçi'ni meydana getiren bölümlerin en 
önemlilerinden biri, birinci cildin son bölümü olan ve İstanbul'un kapıların
dan bahseden altıncı bölümüdür. Bu bölümde Demirkapı, Topkapı, B<ıhçeka
pı, Zindaııkapı, Odunkapı, Eğrikapı üzerinde durulur. Kapıların tarih için
deki kullanılışları ve fonksiyonları uzun uzadıya anlatılır ve civarlarında bu
lım;ın ]ı;ı,..ı t;ırilıi esPrlPrden siiz edilir. Drmirbpı civarıııd<ıki Çf'ŞmC', F.ğrib

pı civarındaki eski Osmanlı eserleri, Rüstem Paşa C<ımii, Hamidiye imareti 
ve Dürdiiııcii V<ıkıf Han gibi C'serlcr bımlardnn b;ızılnrıdır. Giiriildiiğii gibi 
Biz;ıııs eserlerine <ıyrılan bu ciltte y<ızar, kesin bir ayrımı kabul etmediğini 
gösterir ve yeri geldikçe kimi Osmanlı eserlerine kısaca değinir. Keza ikinci 
ciltte de bunun tersi olarak Bizans eserlerine değinilmeye devam edilmiştir. 
Dördüncü Vakıf Han'ın tarihçesinin anlatılmasıyla eserin birinci cildi sona 
ermiş olur. 

İkinci cildin ilk bölümü ohııı Mmm<tra sahilindeki kapılar bölümü, ye
dinci böllinı olarnk karşımıza çıkmaktadır. Burada Narlıkapı, Sam<ıty;ı Kapı
sı, Davutpaşa K<ıpısı, Yenikapı, Kumkapı, Arslan Kapısı, Çatladık<tpı, Ahır
k<ıpı, Balıkhane Kapısı, Değirmen Kapı, Topkapı anlatılır. Bilindiği gibi bu 
kapıların bazıları bugün kapalı yahut kullanılamaz durumdadır. Eserin Se
kizinci bölümü İstanbul'un limanlarına, dokuzuncu bölümü Marmara sahi-
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Resim 9: Edirnekapısı (20. yy. lıa~/an) 

Resim Hl: Tn17kap1 (1.920/i yıllar) 
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Resim 11: Yedikule Kapısı (20. ylizyılm ilk çeyreği) 

!indeki surlarla mahallelere, onuncu bölümü ise İstanbul'un Bizans zama
nındaki parlaklık ve ihtişamına ayrılmıştır. İstanbul' un sokak ve binaları on 
birinci bölümün konusudur. Çemberlitaş, Çemberlitaş Meydanı, Beyazıt 
Meydanı, Sultanahmet Meydanı, Vefa, Kırkçeşme, türbeler, Payzen Yusuf 
Paş:ı ile RPv;ıni (€'lf'lıi'niıı mC'7.<ırli1rı VC' d:ıh:ı pek çok mC'bn VC' t;ırihi esC'r bu 

biiliııııde ;ıııl;ılılın;:ıkt;ıdır. İhtifrılci Mehmet l.iy;ı Bey'in bu ölümsiiz eserinde 

sadece tarihi malumat ve eserler anlatılmaz, aynı zamanda uzun devirlerin 
sosyal hayatı hakkında da bilgiler verilir. Eserin on ikinci bölümü imparator

l;ırııı ve 13iz;ıııslıl;ırın resmi ve sosy:ıl h:ıyiltl<ırı, giyim trırzlnrı gibi kon11lar

dan oluşur. Burada özellikle merasim ve giyim kuşama geniş yer ayrılmış, 
Bizanslıların yemek yiyiş tarzlarından çocuk terbiyesine kadar oldukça ge
niş bir yelpazede bilgiler sunulmuştur. Kitabın on üçüncü bölümü Bizans sa
raylarına ayrılmıştır. Bumda Senato (Ayan) Sarayı, Tekfur Sarayı, Theodosi

tıs Sarnyı, lllacherırn Snrayı lınkkında bilgi verilir. /\ynsorya Meydnı.ıı'ııdnn, 
Kcı11.~ıaııli11 Siiltıııtı'ndnn, Hipodrom'daıı bnhsedilnıektedir. Büyiik Inıpara
torl11k Sarnyı flyrı bir biiliim olflrnk on di1rdiincü biilümde flnlatılmıştır. Si1-

rnyııı yeri ve sı;ıırlflrt tflyiıı edildikten sonra civarındaki kilise ve başka eser
lerden de söz edilmiştir. Meryem Ana Kilisesi; eski Rum kiliselerinden Fener 
Kilisesi, Kudüs-i Şerif Kilisesi, Tfır-ı Sinfl Kilisesi gibi dini yapılar kısaca ıın-
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Resim l 2: Eyüp S11lt1111 Tiirbesi Niy11z Pmrl'l'l'Sİ 

!atılmış, fbrahimiler Manastırı hakkında da bilgi verilmiştir Bu b" "k · 
k b"J" ı · · uyu eserın 
ısa 0 uıı:ı ~rınden biri olan on beşinci bölümde Eyi.ip kasabası, bazı tarihi 

eserlerle ~ırlıkte anlatılmıştır. On altıncı ve son bölümde başta su kaynakla-
rı olmak uz ere Osman 1ı d.. · 't b' k · · · . 

. . - onemıne aı ır aç tarıhı eserden ve Tstaıılıul'un 
0 dı:vırclekıA ~ilz.ı k:ısab;ıl;ırınclmı bnhscdilnıcktcdir. Dnvutr;ısn ci\·nrı, ;\libcv-

hıv ve K:ıgıth:ıne S"tl" LI k K ' · 
· ', ' ' • u uce, r as öy, asmıpaşa, Galata, Beyoğlu, Tophan.e 

Fı'.ıdıklı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Kuruçeşme, Arnavutköy, Belıek ve Rumel; 
Hısarı hur;ıd;ı kısnca ;ııılntılan yerlerdir. Galcıta Kulesi Rcşikt;ıs M. '1 ,'l 
llC'Si, ters;ıııe llPh k K - ·ı · . ' ' . '" e\· E'\ 1 ı;ı-

• ., · P :ısrı gı ıı y:ıpılnı da bıır;ıd;ı kt•ııdılcriııdc11 siiz ı~dilcıı 
eserlerdır. 

İsl1111b11l ?Je Tlno11ziçi Rtımel' H' J ı · 
. · " - , .. ı ısarınııı nıı fllı ın;ısıy];ı hırdı'ıı lıin· soıı;ı «n•r. 

~u, c~~1l:'rııı yarı'.ı; knldıı~ı ve tamamlıınflm;ıdığı izlenimini vcrnwktr·dir. J\ııc;ık 
u ha ıyle rhılıı lstmıbııl lınkkınd;:ı son rkn·cı• ııriı'iıı~I vı• t~rı'lıı' ı ·ı ·ı · l · 
·ı .. . . · " . " -" gı en ıır ve-sı ~a ~n'.v.ıyl'f~ylf' bir nrnd:ı .. h11lıı.ııd11rnrnsı h;ıkınıınd;ın ıııiistesn;ı. bir ç·nlışııı;ı. 

~;1' Esuın ''.ıkkilt çeken yonlerınden birisi de yazarın ilgili yerlere koyduğ1ı 
~~ıotlardn. Bu .;ıçıkJ;ıııı;ıl;ırcfrı y;:ız;ır, h;ızpn hir rivrıyPti, bazen t;ırihi bir ger-

çegı, ~~zen de bır belgeyi sunar. Bizce eserin asıl kıymeti de b11rad;ı gizliclir. 
D11ha oııce de belirtildiği gibi Mehmet Ziya Bey İstanbul'u sok k k'k 

· b' k' ·cı· .. ' a so <ı gez-mış ır ışı ır. Gozlem ve i7.leııimleriııi, cıkııdııklı:ırıyl<ı hir!Pştircıı y;ız;ır hiiy·-
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Resim 13: Üsküdar Saray-ı Hümayunu, Fenerbahçe Köşhi 

lece eserinin kıymetini daha da artırmıştır. Hele bazı özel isimlerin yanına 
Frnnsızca, Latince, Grekçesini yazmakla eserinin evrenselliğini artırmış, ya

bancı arnşlınıınrıl:ır i~'İll de kolrıylıkla y:ırnrlamlalıilir ıılm:ısmı sağlamıştır. 
Kitabın tamamında, konuya uygun olarak yer alan fotoğraflar, haritalar, re
simler ayrıcrı önemlidir. Ressam olrrımnrıkla birlikle başarılı bir kmakalcm re
sim çizicisi ohm Mehmet Ziya Bey, bu özelliğini eserimle çizdiği resimlerde 
öne çıkarmıştır. Bugün çoktan yok olan bir çok eser, onun çektirdiği fotoğraf
lar ve çizdiği resimlerle yaşamaya devam etmektedir. Yeri geldikçe okunuşla
rını verdiği bir çok kitabe veya mezar taşı bugün yoktur. Dolayısıyla onlarca 
eser üzerinde okuduğu tarih kıtalarını, kitabeleri ve mezar taşlımnı eserine 
y;ızımıkl;ı, bu eserleri ı;elecek nesillere ;ıktarmak lıususund;ı değeri inki\r edi
lemeyec~'k bir hizmette bulunmuştur. Vak'a, eser, metin, şahıs ve hırihi malu
mat bağlamında bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken fstanbııl ve Boğa
ziçi'nin, tarih, edebiyilt, sanat tarihi, coğrafya, şehircilik tarihi, topoğrafya, 
nümiznı;ıtik, ;ırkeoloji gibi pek çok bilim d;ılı için temel ve kaynak eserlerden 
olduğunu düşünmekteyiz. 
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