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Öz: Esas olarak şer‘iye sicilleri ve arşiv kayıtlarına dayanan bu çalışmada Osmanlı dönemi 

Üsküdar’ında yaşamış gayrimüslimlerin mezarlıkları konusu ele alınmaktadır. Ondokuzuncu yüzyılda mezhep 

değiştirmenin serbest bırakılması ile çoğunluğu Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerden oluşan homojen gayrimüslim 

cemaatlerinin homojenliği bozulmuş ve farklı mezhepler arasında mezarlık tartışmaları oluşmuştur. Yahudiler ve 

Ermeniler farklı din ve mezhep mensupları ile kendi mezarlıklarını paylaşmak istememiş hatta Üsküdar’da Ermeni 

Protestanları Katolik Ermeniler tarafından mağdur edilerek, istenmeyen gurup olarak görülmüştür. Bunun 

yanında aynı din ve etnik kökene sahip olunmasına rağmen, Rumlarda görüldüğü üzere Üsküdarlı ve taşralı 

olmak, başka bir deyişle yerli ve muhacir olmak da tartışmalarda önemli rol oynamıştır. Makalede son olarak bu 

problemlerin çözümünde Osmanlı Devleti’nin oynadığı rol incelenmektedir. Osmanlı Devleti Müslüman veya 

gayrimüslim tebaadan olsun ihtiyaç doğduğunda mezar tahsis edilmesinde bir sıkıntı çıkarmamıştır. Devlet 

yetkilileri gayrimüslimler arasındaki tartışmalarda ise her iki tarafı da dinleyerek sorunları çözmeye çalışmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Üsküdar, Gayrimüslim, Mezarlıklar, Osmanlı Devleti  

 

Abstract: Relying on the Ottoman court records and archival documents this article examines the 

cemetary debates among the non-Muslims of Uskudar in the nineteenth century. As the Ottoman Empire allowed 

the changing of sects among non-muslims in the nineteenth century, the homogenous texture of Greek, Armenian 

and Jewish religious communities was broken and a cemetary debate emerged among them. The Jews and the 

Armenians were not willing to share their cemetaries with the members of different faiths and sect members; 

especially in Uskudar Armenian Protestants were declared as unwanted group by Catholic Armenians. Although 

Greeks shared the same Orthodox sect and the same ethnicity, the cemetary debate among them emerged as a 

class debate between the Üsküdar Greeks and the rural Anatolian Greeks.  The article later examines the role the 

Ottoman Empire played in these issues. The Ottoman authorities allocated cemetary space for its Muslim and 

non-Muslim subjects as requested. In regard to the discussions among the different sects of non-Muslim groups, 

the Ottomans listened to both sides and created feasible solutions.  
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Giriş 

Osmanlı döneminde Üsküdar, bilâd-ı selâse olarak tabir edilen üç beldeden biridir. 

Bu ifadeyle şehri çevreleyen Eyüp, Galata ve Üsküdar‟a ayrı ayrı şehir kimliği yüklenmiş 

oluyordu. Nitekim idarî yapılanmada İstanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar müstakil kadılık 

bölgeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Makalenin mekânsal olarak çerçevesini belirleyen 

Üsküdar Kadılığı, günümüzdeki Üsküdar ilçesi sınırlarının birkaç kat üzerinde coğrafî 

                                                           
*
 Bu makale, 02-04 Kasım 2012 tarihleri arasında yapılan VII. Üsküdar Sempozyumu’nda sunulmuş 

tebliğin gözden geçirilmesi, bazı önemli ilave ve değişikliklerin yapılmasıyla ortaya çıkmıştır. 
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genişliğe sahiptir. Beykoz (Yoros) bölgesi hariç Boğaz‟ın Anadolu yakasını tamamen içine 

alan Üsküdar Kazası, İzmit‟e kadar uzanmaktaydı.  

Kazanın demografik yapısı XIX. yüzyıl verileri esas alınarak incelendiğinde, kaza 

merkezinde nüfusun yaklaşık %67‟sini Müslümanların, %33‟ünü ise gayrimüslimlerin teşkil 

ettiği görülmektedir. Gayrimüslimler içinde Rumlar nüfus olarak en kalabalık grubu 

oluştururken, Ermeniler ikinci büyük cemaati, Yahudiler ise sayıca en az kesimi meydana 

getirmekteydi.
1
 Fetih öncesinde Türklerin yerleşmeye başladığı Üsküdar ve civarında, 

ağırlıklı olarak yerli halk Rumlardan oluşmaktaydı. Üsküdar merkez, Kuzguncuk, Çengelköy, 

Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Adalar gibi sahil şeridinin yanı sıra iç bölgelerde hayvancılıkla 

uğraşan Rum köyleri bulunmaktaydı. Zamanla Anadolu‟dan ve Rumeli‟den göç eden Rumlar 

da Üsküdar ve köylerine yerleşmişlerdir.  

Ermenilerin Üsküdar‟a yerleşmeye başlaması XVI. yüzyılda gerçekleşmiş olmalıdır.
2
 

Üsküdar Mahkemesi‟ne ait daha erken tarihli sicillerde Ermenilerle ilgili bir kayda 

rastlanmaması bu görüşü doğrulamaktadır. Nitekim Üsküdar‟da Ermeni varlığından haberdar 

eden en erken sicil kaydının tarihi 1535‟tir.
3
 1547 senesinde yaptırılan Mihrimah Sultan 

Camii inşaatında çalışmak üzere gelen Ermeniler ise, bu cemaatin yerleşmek amacıyla 

Üsküdar‟a taşınmış ilk temsilcileri olarak düşünülebilir. Aileleri ile beraber Van ve Muş 

şehirlerinden gelmiş olan söz konusu Ermeniler günümüzde Yenimahalle adını taşıyan 

bölgeye yerleştirilmişlerdir. Bir müddet sonra, bu ailelere Üsküdar‟a göç eden diğer 

Ermenilerin de katılmasıyla beraber, Ermenilerden müteşekkil yeni bir mahalle ortaya 

çıkmıştır.
4
 Zamanla Üsküdar kazasında göç gibi değişik sebeplerden dolayı Ermeni nüfusu da 

artacak ve Üsküdar‟ın merkez mahalleleri başta olmak üzere Vaniköy, Sultançiftliği, 

Kadıköy, Kartal ve Beykoz, Ermeni cemaatinin yaşadığı bölgeler arasında yer alacaktır.
5
  

Üsküdarlı gayrimüslimler içerisinde sayısal bakımdan en küçük grubu oluşturan 

Yahudi Cemaati ise çoğunlukla Kuzguncuk tarafında yaşıyordu Üsküdar kadı sicillerinin 

ilkinde kayıtlı 1516 senesine ait bir belgeden Kuzguncuk‟ta bir grup Yahudi‟nin ikamet 

                                                           
1
 XVIII. yüzyılda Üsküdar‟a ait nüfus bilgileri için net veriler bulunmamaktadır. XIX. yüzyılda 

Müslümanlara ait bazı mahallelerin sayılarının az veya eksik verildiği 1844 tarihli nüfus sayımına göre 

Müslümanlar %62 gayrimüslimler ise nüfusun %38‟ini oluşturmaktadır. Bkz. BOA.(Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi),), NFS. d. (Nüfus Defterleri no. 178, no. 179, no. 180, no. 260, no. 261, no. 320, no. 

321, no. 350. Kemal Karpat ise 1880‟deki sayıma göre bu oranın Müslümanlar için %61,15 

gayrimüslimler için %38, 85 olduğu görülmektedir. Bkz. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914: 

Demografik ve Sosyal Özellikleri, (trc. Bahar Tırnakçı), İstanbul 2003, 231-242; Nüfusla ilgili daha 

detaylı bilgilerin yer aldığı Vital Cuinet‟ye göre Üsküdar kaza merkezinin %67‟sini Müslümanlar % 

33‟ünü gayrimüslimler oluşturmaktaydı. Bkz. Cuinet, La Turquie d'Asia: Geographie Administrative 

Statistique Descriptive et Raisonnee de Chaque Province de l’Asie Mineure, Paris 1894, IV,603. 
2
 Kevork Pamukciyan, Bağlarbaşı‟ndaki Ermeni mezarlığındaki en eski tarihli mezar taşını dikkate 

alarak bu mezarlığın 1555 tarihinde tesis edilmiş olabileceğini ifade etmektedir. Sonradan yazıldığı 

tarihi bir ehemmiyet taşımasa da, Ermenilerin bu tarihlerde Üsküdar‟a yerleşmeye başladıklarını 

söylemektedir. Bkz. Pamukciyan, İstanbul Yazıları, (haz. Osman Köker) İstanbul 2002,  s. 159. 
3
 Bkz. İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 9 Numaralı Sicil (H.940-942 / M. 1534-1536), (haz. 

Kenan Yıldız), İstanbul 2010, s. 196 (hüküm no. 406, 407). 
4
 Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarih: XVII. Asırda İstanbul, (haz. Kevork Pamukciyan, trc. 

Hrand D. Andreasyan),  İstanbul 1988, s. 48;  Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, 

İstanbul 2001,  III, 1495. 
5
 Açıklamalar için bkz. Nevzat Erkan, 18. Yy’ın İlk Yarısında Üsküdar’da Müslim-Gayrimüslim 

İlişkileri –Şeriyye Sicilleri ve Müdevvel Kaynaklar Işığında- Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2012, s. 17-18, 218-222. 
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etmekte olduğunu öğreniyoruz.
6
 16. yüzyılın son çeyreğine kadar Yahudilerin Kuzguncuk 

dışında ikinci bir bölgeye yerleşip yerleşmediklerine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

1583 tarihine gelindiğinde ise, Atik Valide Vakfı‟na bağlı Mahalle-i Mamure‟de Ermenilerle 

birlikte ikamet eden Yahudilerin varlığı söz konusudur.
7
 Ayrıca, Üsküdar‟da yaşamış 

Yahudilerin Kaya Sultan ve İbrahim Paşa gibi saray ve devlet erkânından kişilere ait 

yahudihâne olarak isimlendirilen yerlerde de ikamet ettikleri görülmektedir.
8
 

Üsküdar’da Gayrimüslim Mezarlıkları 

İslamiyet‟in ilk devirlerinden itibaren, kendi rızalarıyla İslâm devletinin tebaası 

olmayı kabul eden ve Müslümanlarla birlikte yaşamayı benimseyen gayrimüslim unsurlara 

rastlanmaktadır. Türk-İslam devletlerinde de sürdürülen bu ortak yaşama anlayışında ehl-i 

zimmet statüsündeki Hristiyan ve Yahudilere tanınan hukuk çerçevesinde, kendi inançlarına 

göre ölülerini gömebilmeleri ve mezarlık yeri edinmeleri hakkı da tanınmıştı. Osmanlı 

Devleti de İslâm hukukunun şekillendirdiği bu uygulamayı devam ettirmiştir. Hatta mahkeme 

sicilleri ve diğer resmî belgeler başta olmak üzere, konuyla ilgili Osmanlı dönemine ait yazılı 

kayıtların önceki devirlere nazaran bolluğundan ötürü, Osmanlı tecrübesinin günümüz için 

daha aydınlatıcı olacağı dahi düşünülebilir. Mezarlıklar konusunda zaman zaman bazı 

ihtilaflar çıksa da devlet idarecilerinin genel olarak, gayrimüslim mezarlıklarına yapılan 

haksız müdahaleleri önleyici ve ehl-i zimmet hukukunu dikkate alarak gayrimüslim tebaanın 

haklarını koruyucu bir politika izledikleri görülmektedir.
9
  

Üsküdar‟daki gayrimüslimlerin mezarlıkları doğal olarak, her grubun meskûn olduğu 

mahalle ve köylerin civarında teşekkül etmiştir. Örneğin Rumların Bağlarbaşı, Kuzguncuk, 

Çengelköy ve Kadıköy‟de; Ermenilerin Bağlarbaşı ve Kadıköy‟de; Yahudilerin Bağlarbaşı ve 

Kuzguncuk civarında olan Nakkaştepe‟de mezarlıkları bulunmaktaydı.
10

 XVIII. yüzyıl 

mahkeme kayıtlarında “mekâbîr-i müslimîn” olarak geçen ve Müslümanlara ait olan 

Bülbülderesi Mezarlığı‟nın bir kısmı 1883 yılından sonra Selânik‟ten göç eden avdetîlere 

ayrılmıştır.
11

  

Osmanlı uygulamasına göre, gayrimüslim mezarlıklarının yerlerinin ve sınırlarının 

belirlenmesinde konuyla ilgili anlaşmazlıkların çözülmesinde yetkili mercii şer„i 

mahkemelerdi. Şayet sorun mahkemelerde çözülmez ise konu Divan-ı Hümâyun‟a arz 

                                                           
6
 Bkz. İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H.919-927 / M. 1513-1521), (haz. 

Bilgin Aydın, Ekrem Tak), İstanbul 2008, s. 244. (hüküm no.388). Bununla birlikte Naim Güleryüz, 

Abraham Galante‟nin Kuzguncuk Yahudi mezarlığındaki mezar taşlarını incelerken buradaki en eski 

mezar taşının 1562 tarihli olduğunu belirtmiştir (Bkz. Güleryüz “Tarih Boyunca İstanbul‟da Yahudi 

İkamet Bölgeleri”, Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler (14-17 Aralık 2010), 

İstanbul 2011, s. 316) Ancak Yahudilerin buraya yerleşiminin mahkeme kaydından anlaşılacağı üzere 

daha önce olduğu görülmektedir. 
7
 İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 56 Numaralı Sicil (H.990-991/ M. 1582-1583), (haz. 

Hilal Kazan, Kenan Yıldız) İstanbul 2010, s. 96 (hüküm no.131) s. 132 (hüküm no 237, 238) s. 160 

(hüküm no. 311); Aynı mahallede Müslümanların da yaşadığı anlaşılmaktadır. Bkz. s. 160 (hüküm no. 

307). 
8
 Örnekler için bkz. ÜŞS(Üsküdar Şer‟iyye Sicilleri), no. 334, vr. 82ab, no. 339, vr. 78b, no. 342 9b, no. 

344 58a, no. 361. 19a, no. 330 vr. 55b. 
9
 Açıklamalar ve örnek uygulamalar için bkz. M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi: Mit ve 

Gerçek, İstanbul 2004, s. 309-311. 
10

 Örnek kayıtlar için bkz. ÜŞS, no. 420, vr. 20b, vr. 34b. 
11

 Haskan, age, III, 893. 
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edilirdi.
12

 Gayrimüslim tebaanın yeni mezar yeri ihtiyacı ortaya çıktığında, mülkiyeti devlete 

yahut Müslüman vakıflarına ait araziler belli bir ücret, kira bedeli, vergi vb. meblağların 

ödenmesi kaydıyla, mezarlık yeri olarak kullanabiliyorlardı.
13

 Osmanlı kurumlarının ve 

idarecilerinin, gayrimüslimlerin mezarlık taleplerini dikkate almaları ve mezarlık ihtiyaçlarını 

karşılayacak çözüm yollarını geliştirmiş olmaları kendi tebaaları olması hasebiyle olağan bir 

husustur. Gayrimüslim mezarlıklarına Müslümanlar tarafından yapılan kimi haksız 

müdahalelerin “lehüm mâ lenâ „aleyhim mâ „aleynâ” (Onların lehine olan hükümler bizim de 

lehimize aleyhlerine olan hükümler aynı şekilde bizim de aleyhimizedir.) prensibince men 

edildiğini bildiren fermanlar Osmanlı uygulamasının anlaşılması bakımından önemlidir.
14

 

Üsküdar kazasında da yeni mezarlık ihtiyacı doğduğunda Müslümanlara ait vakıf 

yerlerinin bedeli ödenmek kaydıyla gayrimüslimler için kabristan ittihaz edildiği 

görülmektedir. Erken dönemde –aşağıda geleceği üzere- Bağlarbaşı‟nda Yahudiler için yer 

tahsis edildiği gibi, Tanzimat sonrası dönemde ihtiyaç hâsıl olduğunda devlet, gayrimüslimler 

için mezarlık yeri ittihaz etmiştir. Üsküdar‟a bağlı köylerden olan Maltepe‟de Rumların 

cenazelerini köy dışında defnedecek yeri olmadığı için Küçükyalı‟da Şehzade Sultan 

Mehmed Vakfı‟na ait 3 dönüm 600 zira„ büyüklüğündeki tarlanın 2.000 kuruş bedel 

karşılığında satılması ve vakfa senelik 20 kuruş mukataa ödenmesi istenmiştir.
15

 

XIX. yüzyılda gayrimüslimler arasında mezhep değiştirmenin serbest bırakılması,
16

 

başka mezheplere geçen kişiler için mezarlık yeri ihtiyacını doğurmuştur. Mesela 1860 

yılında Protestanlar için İstanbul, Üsküdar, Beyoğlu ve Hasköy‟de mezar yerine ihtiyaç 

duyulduğu hususu Bâbıâli‟ye arz edilince hükümet adı geçen yerlerde mezarlık alanları 

kurulmasına karar vermiştir.
17

 Bağlarbaşı‟nda Yahudi mezarlığının yanındaki iki dönüm arazi 

Protestanlara tahsis edilmiştir. Bundan iki yıl sonra ise Katoliklerin Başpiskoposu Andon, 

Rum ve Bulgar Katolikleri için Üsküdar‟da bir mezarlık yeri verilmesi için hükümete 

müracaat etmesi üzerine, Bağlarbaşı‟nda Yahudi ve Protestan mezarlıklarının yanında 

İstavroz bağları olarak adlandırılan bölgede Serkiz v. Nişan adlı bir Ermeni‟nin tarlasının 13 

dönümlük kısmı 4.800 kuruş karşılığında Katoliklere mezarlık yeri olarak verilmiştir.
18

 

Mezarlık yeri ile ilgili başka bir talep de 1893 yılında Kandilli‟de yaşayan 

gayrimüslimlerden gelmişti. Buradaki Rum, Ermeni ve Katolikler Talimhane tarafında eski 

şehreminlerinden Ali Bey‟in veresesi üzerinde yer alan 7,5 dönümlük arazinin yarısının 

Rumlara diğer yarısının da Ermeni ve Katoliklere mezarlık yeri olarak verilmesini istediler. 

Yapılan incelemeler sonucunda Talimhane‟de bağ ve tarla olarak kullanılan bu arazinin kışın 

sulak olması sebebiyle mezarlık için müsait olmadığı görülünce talep reddedildi. Hükümetin 

talebi geri çevirmesinin bir başka nedeni de, yine yapılan inceleme sonucunda 

                                                           
12

Uygulama ve örnekler için bkz. Ahmed Refik (ö.1937), Onuncu Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı:  

İstanbul 1988. s. 53-54. İstanbul Ahkâm Defterleri: İstanbul Vakıf Tarihi (1742-1764), (haz. Ahmet 

Tabakoğlu v.d.), İstanbul 1998. I,306-308; Kenanoğlu, age, s. 310.  
13

 ÜŞS, no.342, vr.20b., Kudüs‟te Yahudilerin mezarlık yeri için bkz. Amnon Cohen,   Jewish Life 

Under Islam : Jerusalem in the Sixteenth Century, London 1984, s. 92.  
14

Bkz. Kenanoğlu, age, s. 310-311. 
15

 BOA. İ. AZN. (İradeler Adliye ve Mezahib), 41/33.  
16

Gülnihal Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altıında Gayrimüslim 

Osmanlı Vatandaşlarının Hukukî Durumu: 1839-1914, Ankara 1989,  s.130-131. 
17

 BOA. İ.MMS.(İradeler Meclis-i Mahsus), 19/851; A.MKT. NZD. (Sadaret Mektubî Kalemi Nezaret ve 

Devâir Kalemi), 318/98. 
18

 BOA. İ.HR.(İradeler Hariciye), 197/11208 23 C 1279 (16 Kasım 1862). 
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gayrimüslimlerin Kandilli‟deki mevcut kabristanlarının ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek 

genişlikte olduğunun ortaya çıkmasıydı.
19

 

XIX. yüzyıl sonlarında gayrimüslimlere mezarlık tahsisinin yapıldığı bir diğer bölge 

Kadıköy‟dür. 1880 tarihli düzenleme ile Uzunçayır civarındaki arazilerden bir kısmı 

Müslüman ve gayrimüslim ahaliye mezarlık sahası olarak ayrılmıştır. Müslümanlar için Şâkir 

Efendi uhdesinde bulunan üzerinde taşocaklarının yer aldığı arazinin 7 dönümü, 

gayrimüslimler için de Aziz Efendi adlı bir Müslüman‟a ait olan arazinin 22 dönümü tahsis 

edilmiş, bu yerlerin haritası çıkartılmıştır.
20

 Yaklaşık yedi yıl sonra yapılan incelemede 

burada Müslümanlar için mezarlık lüzumunun olmadığı tespit edilmiş, gayrimüslimlerinin 

nüfus oranına göre bir taksimatın yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.
21

 H. 1308 (m. 

1891) yılında Kurbağalıdere Çiftliği yanında yukarıda zikredilen Aziz Efendi‟ye ait arazi, 

etrafına gayrimüslimlerce duvar örülmesi, içine ağaç dikilmesi, dönüm başına 1.500 kuruş 

olarak takdir edilen bedelinin Şehremaneti tarafından ödenmesi şartlarıyla gayrimüslimlere 

tahsis edilmiştir.
22

 

Üsküdar‟daki gayrimüslim mezarlıkları ile ilgili son olarak değinmek istediğimiz 

ilginç bir örnek, 1853-1856 yıllarında Kırım Harbi sırasında ölen başta İngilizler olmak üzere 

müttefik devletlerin asker ve subayların gömüldüğü Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı‟dır. Savaş 

sırasında oluşturulan bu mezarlık zamanla genişletilmiş, debbağ esnafına ait 8000 arşınlık 

arazi mezarlığa dâhil edilmiş
23

 ve arazi üzerindeki kirişhane başka bir yere nakledilmiştir.
24

 

Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı‟nın arazisinin genişlemesiyle beraber, Beykoz tarafına 

gömülmüş bazı İngiliz askerlerinin cesetleri de buraya nakledilmiştir.
25

 

Gayrimüslim Cemaatler Arasında Mezarlık Tartışmaları  
Ölüm ve cenazeyle ilgili ritüeller aynı cemaatin ya da toplumsal grupların üyelerini 

bir araya getiren önemli sosyal ve dinî hadiselerin başında gelmektedir. Ölülerin defnedildiği 

mezarlıklar dünya hayatını tamamlayanların istirahatgâhları olduğu gibi ait olduğu cemaatin 

dinî kimliğini, cemaat dayanışması ve birlikteliğini, ilgili cemaatin diğer toplumsal 

gruplardan farklılığını ortaya koyan mekânlar olarak da tanımlanabilir. Üsküdarlı 

gayrimüslim cemaatlerden her birinin müstakil mezarlıklara sahip olduklarını belirtmiştik. 

XIX. yüzyılda Üsküdarlı Hristiyan cemaatler arasında yeni mezheplerin yaygınlaşmasıyla 

birlikte önceki asırlarda mevcut olmayan yeni Hristiyan cemaatler ve onların mezarlıkları da 

sosyal hayatta yerini alacaktır. Gerek XVIII. yüzyıl gerekse XIX. yüzyılda Üsküdar‟ın 

gayrimüslim cemaatleri arasında zaman zaman ölülerini defnedecekleri yerler hususunda 

sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır. Mahkeme kayıtlarına yansıyan mezarlık tartışmalarının 

temelinde, cemaatlerin kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri mezarlıklara cemaat dışı 

ölülerin gömülmelerine karşı çıkmalarının yattığı rahatlıkla ifade edilebilir. 

Üsküdar şeri„iyye sicillerine göre, XVIII. yüzyıl Üsküdar‟ında mahkemeye intikal 

etmiş ilk mezarlık davasının 1710 tarihinde Ermeniler ile Yahudiler arasında vuku bulduğu 

anlaşılmaktadır. Yahudilerin Kuzguncuk‟ta bir mezarlığı bulunmaktaydı. Burası muhtemelen 

Mahalle-i Mamure‟de veya hanlarda kalan Yahudilere aitti. Belgelerde geçen “medine-i 
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mezbûre sâkinlerinden” ifadesi, şehir merkezinde yaşayan Yahudileri işaret etmekteydi. 

Belgelerdeki bilgilere göre, Bağlarbaşı‟nda Rum ve Ermeni mezarlıklarının yanında mezarlık 

yeri olarak Yahudilere tahsis edilen bu mahalin bir kısmı h. 1045 (m. 1635-1636) yılında İvaz 

Fakih Vakfı‟ndan 14.400 zira„
26

 (yaklaşık 8,5 dönüm) yer vakıf mütevellisi Mustafa Efendi 

tarafından senelik 400 akçe mukataa ücretiyle mezarlık tahsis edilmişti.  Ayrıca Atik Valide 

Sultan Vakfı‟ndan 6.400 zira‟lık (yaklaşık 3,7 dönüm) yer de, bina emîni Pîr Mehmed 

Ağa‟nın izniyle yine Yahudilere tahsis edilmişti. Bu mahalde sonradan mezarlık yeri edinen 

Yahudilerin bu yerleri problem olmaktaydı. Zamanla kabir taşlarının kaybolmasıyla 

Ermeniler, Yahudilere ayrılan mezarlığın bir bölümünü işgal etmeye başladılar. Bunun 

üzerine Yahudiler konuyu hükümete bildirdiler. Üsküdar naibine gönderilen fermana göre 4 

Zilkâde 1122 (25 Aralık 1710) tarihinde tartışmaya konu olan mezarlıkta, mahkeme heyetinin 

yanı sıra davacı olan Yahudiler ve davalı konumda olan Ermeni papazlar ve Ermeni 

cemaatinden bazı kimseler olay mahallinde hazır bulunmuşlardır. Yahudiler ellerinde 

bulunan senet ve hüccetin yanı sıra ikisi müslüman, ikisi Yahudi dört ihtiyarın şahitliği ile 

haklı olduklarını ispat etmişlerdi.
27

 Aynı konu iki yıl sonra bu defa Divan‟a iletilmiş, Üsküdar 

nâibine yazılan fermanda Divân-ı Hümâyun‟da görülen davada Yahudilerin haklılığı burada 

da bir kez daha tescil edilmiş ve Ermenilerin mezarlık işgaline son verilmesi emredilmiştir.
28

 

Bağlarbaşı‟ndaki bu mezarlıkla ilgili olarak, bazı müdahalelerden dolayı Yahudilerin 

zaman zaman Müslüman yönetici ve İvaz Fakih Vakfı mütevellileriyle münakaşaları 

olmuştur. 1857 yılında hahambaşı Hayim Gabrison‟un sunmuş olduğu arzda, eski 

başmabeyincilerden Selim Paşa‟nın mezarlık yanında yaptığı bina sebebiyle mezarlığa zarar 

verdiği, kazılan çukurlardan insan uzuvları çıktığını iddia ederek yapılan müdahalenin 

durdurulması talebinde bulunmuştu.
29

 Bunun üzerine şikâyete konu olan mesele incelendi.
30

 

Sonuçta Yahudilerin iddiasına karşılık Selim Paşa sahip olduğu temessükü ibraz ederek 

mezarlığa müdahalesinin olmadığı, insan uzuvlarının görüldüğü iddiasının gerçeği 

yansıtmadığı ortaya çıkmış, bununla birlikte Evkaf-ı Hümayun‟da konunun yeniden 

incelenebileceğini belirtilmiştir.
31

 Benzer bir şikâyette, İvaz Fakih Vakfı kaymakamı 

Abdüllatif Efendi‟nin mezarlık içinde vakfa ait yerleri parça parça satarak insanlara farklı 

temessük verdiği ileri sürülmüştür. Aynı şekilde bu şikâyetin de aydınlatılması için Evkaf-ı 

Hümayun mahkemesine havale edilmesine karar verilmiştir.
32

 

XVIII. yüzyılda gayrimüslimler arasındaki mezarlık yeri tartışmalarıyla ilgili ikinci 

kayıt 1719 (h. 1131) senesine ait bir davadır.
33

 Bu vakada taraflardan birini, Üsküdar‟ın yerli 

ahalisinden olmayan, şehre sonradan gelmiş, bakkal, yağcılık ve bahçıvanlık yapan göçmen 

Rumlar oluşturmaktadır. İkinci taraf ise, Kuzguncuk‟ta sakin yerli Rumlardı. Dönemin 

mahkeme kayıtlarına bakıldığında bu esnaf gurubunun şehre sonradan gelen insanlar olduğu 

anlaşılmaktadır. Kayıtlardaki bilgiler göçmen nüfusun bu üç meslek grubunda önemli bir yer 
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tuttuğuna dair kuvvetli bir izlenim bırakmaktadır. Yağcı esnafı içinde Niğdeli Rumlar, bakkal 

ve bahçıvanlar arasında ise aslen Rumelili Rumlar başı çekmektedir.
34

 Kuzguncuk‟un yerli 

nüfusunu teşkil eden Rumların planı ise köy dışında yeni bir mezarlık yeri ihdas etmek ve 

dışarıdan gelen esnafın ölülerini eski mezarlığa gömdürmemekti. Onların gözünde, bu 

insanlar Hristiyan da olsa Rum da olsa göçmen, yabancı ve cemaat dışı bireyler olarak 

değerlendirilmiş olmalıdır. Çünkü davayla ilgili kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla, bu göçmen 

nüfustan ölen olduğu zaman cenazeleri Kuzguncuk‟taki Rum Mezarlığı‟na gömülmekte iken, 

Kuzguncuklu Rumların mezarlığa bunların cenazesini kabul etmemelerini, zorluk çıkarmaya 

başlamış olmalarını, bu şekilde değerlendirmek mümkündür. Mezarlık meselesinin Üsküdar 

kadısının önüne gelmesi üzerine yapılan tahkikat neticesinde mahkeme, yeni mezarlık 

yapımının uygun olmadığına ve bahsi geçen esnaf grupların ölülerinin eski mezarlığa 

gömülmeye devam edilmesin karar vermiştir. Davalı taraf olan Kuzguncuklu Rumlar ise 

cenazelere engel çıkarmamaları yönünde uyarılmıştır.
35

 

XIX. yüzyıl arşiv kayıtlarına göre mezarlık konusunun tartışmaya sebep olduğu 

bölgelerden birisi de Kadıköy‟dür. Yukarıda değinildiği üzere Uzunçayır‟da mezarlık yeri 

tahsisatı yapılmadan önce, burada ikamet eden Latin ve Katoliklerin cenazelerinin hangi 

mezarlığa gömüleceği Kadıköylü Rumlar ile Ermeniler arasında tartışmaya sebep olmuştur. 

Her iki grup da Latin ve Katolikleri kendi mezarlıklarına kabul etmediğinden dolayı 

meselenin halli için 10.000 zira„lık boş bir yerin uygun olacağı belirtilmiştir.
36

 

Üsküdar‟da yaşayan gayrimüslimler arasında mezarlık tartışmalarının en dikkat 

çekeni ise Katolik Latinler ile Protestan Ermeniler arasında cereyan eden münakaşalardır. 

Yukarıda geçtiği üzere Tanzimat dönemindeki değişikliklere bağlı olarak Bağlarbaşı‟nda hem 

Katolikler hem de Protestanlar için mezarlık yeri belirlenmişti. Bununla birlikte 1892 yılında 

padişah yaverlerinden İbrahim Hilmi Paşa, Ermeni Protestan kabristanının mahalle halkının 

şikâyeti ve isteği üzerine, insan sağlığı açısından zararlı olduğu gerekçesiyle Kadıköy‟de boş 

bir yere taşınması talebinde bulunmuştu.
37

 Bundan iki yıl sonra h. 1312 (m. 1894) yılında 

Protestanların vekili, Latinlerin kendi mezarlık sınırını yok etmesi sonucu Adliye ve Mezâhib 

Nezâreti‟ne bir takrir sunmuştur.
38

  

İbrahim Hilmi Paşa‟nın genel sağlık açısından uygun olmadığı gerekçesiyle 

mezarlığın taşınmasına yönelik isteği, Mirliva Ömer Paşa‟nın her iki cemaatin mezarlığına 

yakın olan köşküyle mesafelerinin açılması talebi üzerine Latinlerin mezar sınırını ortadan 

kaldırması, her iki cemaat arasındaki tartışmayı büyüteceği kaygısıyla konunun kesin bir 

karara bağlanması için Zabtiye Nezareti‟ne bildirilmiştir.
39

 Öte yandan Selamsız‟da bulunan 

kilisesinin başrahibinin ortaya attığı iddialar ortalığın iyice gerilmesine sebep olmuştur. 

İddiaya göre Ermeni Protestanlar, Fransız Katoliklerinin kabristanına bir hafta içinde iki defa 

saldırarak mezar taşlarını mahvedeceklerdir. Bu asılsız iddianın aradaki ihtilafı büyük bir 

fenalığa dönüştürebileceği endişesiyle konu Şûrâ-yı Devlet‟te ele alınmıştır. Yapılan 

incelemeler sonucunda Fransız Katoliklerinin iddiasının yaptıkları hatayı örtmeye yönelik bir 
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cürüm isnadı olmasının muhtemel olduğuna vurgu yapılmıştır.
40

 Evkaf-ı Hümayun, tapu ve 

maliye kayıtlarına göre tartışılan yerlerin daha evvel geçtiği üzere Sultan I. Abdülhamid ve 

Abdi Ağa vakıflarına bağlı yerler olup Sebzeci Serkiz v. Nişan‟ın uhdesinde tarla olduğu 

tespitinden sonra mezarlık sınırları çizilip tartışmaya son verilmiştir.
41

 

Sonuç 

Dinî bir veçhesi bulunan, ölülerin gömülmesi ve bunlar için mezarlık yeri tahsisi 

konusunda Üsküdar‟da gayrimüslimlerle hükümet arasında gerek klasik dönemde gerekse 

Tanzimat döneminde bir sıkıntı yaşanmamıştır. Tartışma ve olaylar gayrimüslimlerin kendi 

aralarında görülmektedir. Mezarlık tartışmasının altında yatan sebeplere baktığımızda, 

Yahudiler ve Ermeniler örneğinde olduğu gibi ilk başta farklı din ve mezhep mensuplarının 

mezarlık yerlerinin aynı mekânda yer almasının sorun teşkil ettiği söylenebilir. Bunun 

yanında aynı din ve etnik kökene sahip olunmasına rağmen, Rumlarda görüldüğü üzere 

Üsküdarlı ve taşralı olmak, başka bir deyişle yerli ve muhacir olmak da tartışmalarda önemli 

rol oynamıştır. 

XIX. yüzyılda mezhep değiştirmenin serbest bırakılmasına paralel olarak bu döneme 

kadar kısmen homojen bir yapı arz eden kalan gayrimüslim cemaatleri içinde birtakım dış ve 

iç etkenlere bağlı olarak mezarlık, farklı mezhepler arasında mezarlık tartışmasının 

oluşmasına zemin hazırlamıştır. Üsküdar örneğinden hareketle Ermeni Protestanların mağdur 

edildiği, istenmeyen grup olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Son olarak problemlerin çözümünde Devlet‟in oynadığı rol önemlidir. Müslüman 

veya gayrimüslim tebaadan olsun ihtiyaç doğduğunda mezar tahsis edilmesinde bir sıkıntı 

çıkarılmamıştır. Gayrimüslimler arasındaki tartışmalarda ise her iki tarafı da dinleyerek ve 

haklı olanı tespit ederek sorun çözülmeye çalışılmıştır.  
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