TARİHTEN SAHIFELER
Eski İstanbul meyhaneleri
Fatih Sütten Idehanet öalatefyı el
de «tin c e göfdüğü meyhane bolluğuna
biraz hayret ederek fu gazeli söyle
mişti:
Banlamaz

Flrdevse gönlünü
Kalatayı (1) göreııl
Servi anmaz anda hiç servi dilftrayı
gören!
Aklü fehmin, dinli imanın nice zapt
eylesin?
K âfir olur mu mtislümanlar o tersâyı
gören?
Kevser! anmaz ol İçtiği meyi n&bı
İçen;
Mesçide varmaz o vardığı kiliseyi
gören!
Bir firen g! dilber oldnğıuı bilirdi,
Avniya.
Belde zünnarun, boynanda çelipayı
gören!
Fatih gibi büyük bir padişahı söy
leten zaman geçtikçe meyhaneleri ve
zevku safa yerleri İle cazibesini art
tıracağı şüphesi di.
İkinci Veli Saltan Bayezit bir defa
şarabı yasak etmiş, fakat yeniçerilerin
meyhaneleri cebren açtırmaları tine
rine dört gün so/ıra yasağı kaldırmak
mecburiyetinde Salmıştı.
Nişancı Taci zade Cafer Çelebi meş
hur (Hevesname' eserinde:
I) erunım cayıg&İıı İşret etmiş,
Flrengin bütlerile r.lnet etmiş!
Dökülen ciirialarla mest olmnş!
Gurur ve kibr Be hemdest olmuş!
Diye tasvir ettiği Galata işü İşret
müptelâlarım gittikçe fazlalaşmak su
retiyle celbediyordu.
Nuruosmanlye kütüphanesi yazma
ları arasında bulunan (Tarifnamel İs
tanbul) eseri de:
Sanemlerle İçi pür suret olmuş!

Dediği Galata İle meyhaneleri hak
kında tumturaklı bir İfade İle şu İza
hatı veriyor:
(Dünyanın işretgâhı ve bezmgâhıdır. Zevku safası darbımesel olmuş
tur. Her köşesi bir Frenklstan mül
künden üstündür. Şarap bezml ora
dan gayri yerde haramdır. Halkı ya
şarap içer, ya şarap satar. Her halde
ellerinden kadeh düşmlyen adamlar
dır.
İstanbulun ne kadar zevk düşkünü
kallâş ve ayyaşı versa melâl ve kllâll
def’ İçin orada saz ve sözü öyle lrgörtirier kİ sazlarının ahengi zühre çen
gini bir kıla almaz, güneş dairesini
pula saymaz;
Devranı bezminde ne kadar sâgar
sürmüş hanende ve sazende varsa
orasını kendisine merci ve menzil
edinmiştir. Her tarafında birçok mest
ve meyperestler hayran ve lâyakıl. sa
rıkları perişan, kendileri bednam ol
muş görülür!)
Kanunî Sultan Süleyman bu âlemin
zevkini ve bu «bezmln safasını» boz
mak İstedi. İkinci Bayezidin teşebbü
sünü daha muvaffakiyetle tecrübe
etti. Şarabı yasak etti.
İşret müptelâlarının ve meyhane
müdavimlerinin şarap sıkıntısı İkinci
Mest Selimin cülsuna kadar on İM
sene sürdü.
Sultan Selimin şarap müsaadesi
meyhaneleri eskisinden ziyade şenlen
dirdi. İstanbul ve Galata «kocamış
iken yeni evlenmiş bir gelin» gibi
«zib ve ziynete gark» oldu. Tertip edi
len âylnlcemlere iştirâfce can atan
rindlerle meyhane müdavimleri git
tikçe arttı.
Müskirata iptilâ seneler geçtikçe
şiddetleniyor, meyhaneler de bu nlsbette çoğalıyordu.
Evliya Çelebi seyahatnamesinde:
(Hele Galata demek meyhane de
mektir. Allahumme âfina!)
Diyerek Dördüncü Sultan Murat za
manına kadar Galatada meyhanelerin
ne kadar çoğalmış olduğunu gösteri
yor.
Bir sur ile muhat ve Bizans zama
nın daniberi frenklerle meskûn olan
Galatanm İşi üç bölme hisarla çevril
mişti. Orta hisarda deniz kenarında
İki yüz kadar kat, kat «harabathaneJer, meykedeler» mevcut idi M her
birinde beşer, altı yüz «faslk İşü işret
edip hanende ve sazendegân üe bir
bayı huy ederlerdi, kİ dillerle tarif»
mümkün değildi!
İkinci Sultan Selimin cülûsundan
birkaç sene sonra Galatadakl İslâm
mahalleleri arasında da meyhaneler
açılmağa başlamıştı. Zaman İle payi
ta h ta her tarafında meyhane böl
geleri hasıl olmuştu.
Galatadan başka İetanbulda Balıkpazan, Zindankapısı. Asmaaltı, Tavukpazan, Gedikpaşa, Yenikapı, Kumkapı, Samatya,
Lânga, Yedlkule,
Hasköy, Haliç Feneri, Balat meyhane
leri en ziyade marufiyet kazananlardı.
Bu meyhanelerin çoğu kân kadîm
kemerli binalardı. Alâmet (tiye kapı
larında birer (hasırlı) asılmış bulu
nurdu. Büyük fıçılar, küpler meyha
nelerin arkalarında dururdu. Miçolar
merdivenle
tırmanarak ellerindeki
kovalarîa bunlardan doldururlar, son
ra şişelere, kadehlere dağıtırlardı.
Meyhaneler toprak şamdanlar İçin
de mumlarla tenvir edilirdi. Üst kat
odalarında bazan «ctişacûş cemiyetler»
tertibblnmırdu. Şair, şarif. hossoh-

bet keyif erbabı akşamcılar bu meclis
lerde rind&ne nüktelerle mülfttafalarda bulunurlar, hanöadıklan gazel
leri okurlardı.
Meyhane sahipleri ayyaşlara hiz
met edecek sftkllert daima yakışıkh
tazelerden seçerlerdi.
Meyhaneciler Rum, njiyaneciler Y a 
hudi ve «ülûfecller» ekseriyetle Y a 
hudi gençler İdi.
Galata sokaklarında türlü, türlü
Misket, Ankdna, Mudanya, Edremit,
Bozcaada. Benefşe şaraplarilo tpâyimâl olup yalmayak. başı kabak ya
tan esirfbâdeley» görülürdü.
Meyhanenin kapanma vakti gelince
fazlaca kaçırmış ayyaşlar ayıltmağa
uğraşılarak bütün müşteriler dışarı
ya çıkarılırdı.
Git, gide İstanbulun da İslâm ma
hallelerinde meyhaneler aşılmıştt.
Bunların kapatılması için gerek ehaü
tarafından yapılan teşebbüsler, gerek
yüksek makamlardan verilen emirler
memurların rüşvetle iğmazlan yüzün
den neticesiz kalıyordu.
Üçüncü Sultan Muradın oülûsunda «kefere evlerinden» başka müslttman mahallelerinde, hattâ mesçltler
civarında, ulu yollarda meyhaneler
bulunuyordu. Eyüp türbesi civarında
bile «çeng ve çağane» İle şarap içili
yordu.
Boğaziçi taytlarında da birer, İkişer
meyhaneler peyda oluyordu.
İstanbul tarafında
Balıkpazarmdan Eyübe kadar yalı cihetinde mey
haneler sıklaşıyordu. Buralarda ge
celi, gündüzlü müşteri eksik olmuyor,
sâkilerin. bâdenuşlann ellerinde peymaneler fasılasız devrediyordu.
Babalarının evlerinde İşret yasağı
görmemiş devşirme yeniçerilerle sipa
hiler arasında sarhoşluk pek ziyade
taammüm eylemişti.
Üçüncü Sultan Murat bir gün Ha
liçte, sahilde bir meyhane önünden
geçerken içerdeki yeniçerilerden birisi
padişaha hürmeten kadehlerin sak
lanmasını İhtar etti. Diğer ayyaşlar
kabul etmediler. Bilâkis pencereden
kadehlerini kaldırdılar ve bağırarak
padişahın afiyetine yuvarladılar!
Bu hareket Sultan Muradın azame
tine dokundu. Saygısızlığın bu dere
cesine tilema efendiler de müteessir
oldular.
Ertesi günü müslümanların şarap
İçmekten İçtinap etmelerine dair bir
ferman çıktı. Fakat yeniçeri ve sipa
hiler meyhane kapılarını zorlıyarak
İşrete koyuldular. Bunların men’i ka
bil olamıyacağı ve ısrar edilirse bir
tayam çıkacağı anlaşıldı. Padişah
korktu. İradesini geri aldı
Bu senelerde artık (aslan sütü) de
nilen rakı dahi meydan almakta İdi.
Hele gülfilsun, gülefsun denilen rakı
pek rağbet buluyordu.
İstanbulda Lânga civarında İnebey,
Bedi, Kâtip Kasım, Şeyh Ferhat ma
hallelerinde hırlstiyanlar evlerinde
meyhaneler açmışlardı. Buralarda da
geceli, gündüzlü cümbüşler tertip olu
nuyordu.
Bu meyhanelerden çıkanların ha
mamlar, camiler civarında yapma
dıkları taarruzlar, rezaletler kalmı
yordu. Bunlartn kapatılması hakkın
da verilen emirlerin tesiri görülmü
yor, biri kapanırsa diğeri açılıyordu.
Şair Baki efendi:
Meyhaneler beytülharom, pfrimugaıı
şeyhülharem!
Dediği İçin Üçüncü Murat devrinde
az kaldı küfür İle İtham olunuyordu.
Avcı Sultan Mehmet zamanında
şehlslâm Yahya efendi:
Def’ için gam belâsın
Okuruz kadeh dnasmî
Diyerek perde arkasında yapmadık
ları rezalet kahmyan mürayllene ta’rizen:
Mesçltte rlyaplşeler etsun, ko, riyayı.
Meyhaneye gel, kim ne riya var, ne
mü ray i!
Dediği için zamanı vaizleri:
(Her Mm bu beyti okursa
olur!)

kâfir

Tehdidini savunmuşlardı. Bu mürayiler, mutaassıplar ne deflerse desin
ler ve ne yaparlarsa yapsınlar İstanbulun bu eski meyhanelerini doldu
ran harabat erenleri bildiklerinden
şaşmıyorlardı!
Süleyman Kftnl İrtem
Esbak İstanbul valisi
(1) Eski imlâsı böyle görülmüştür.
Fatih şiirlerinde (AvnJ) mahlasım
kullanırdı.
★ Eminönü Halkevinden: Gençlik
ve Spor Bayramı Evimizde 1Ö/5/942
salı günü ve gecesi aşağıdaki prog
ramla kutlanacaktır. Bu toplantılara
lştirâk etmek istiyenler giriş kartları
nı Evimiz bürosundan almaları rica
olunur.
1 — Gündüz saat lfi de spor salo
numuzda spor hareketleri yapılacak
tır.
2 — Gece saat 21 de toplantı salo
nlunuzda: A — İstiklâl marşı, B —
Söz, C — Yurt ve Türk ili oyunları.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi

