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1870 Büyük Beyo lu Yang n  
 

1870 The Great Beyo lu Fire 

Merve Cemile KEYVANO LU  

Özet 

Galata semtinin üst bölümünde bulunan ve günümüzde Tünel ile 
Taksim’in aras ndaki alan  ifade eden Beyo lu, stanbul’un tarihinde her 
zaman büyük bir önem, de er ve farkl l k arz etmi tir. Osmanl  dönemine 
gelinceye kadar birçok devlete veya koloniye ev sahipli i yapm , onlarla 
birlikte geli mi tir. Fakat ya ad m z döneme en yak n durumu ve altyap s  
do al olarak Osmanl  döneminde olu turulmu tur. Bahsedilen durumuna 
ula mas n n sebeplerinden en önemlisi ise Büyük Beyo lu Yang n d r. Bu 
yang na Beyo lu Harik-i Kebiri de denmektedir. 1870 (H. 1287) y l nda 
ç kan bu yang n Beyo lu’nun neredeyse yeni ba tan in a edilmesine ve 
semtin çevresinin düzenlenmesine neden olmu  büyük bir yang nd r. 
Yang nda birçok Beyo lu sakininin evi yanm , insanlar evsiz ve paras z 
kalm lard r. Osmanl  hükümeti de bu insanlar n s k nt lar n  gidermeye 
çal m , iane komisyonlar  kurmu tur. Ayn  zamanda d  ülkelerden gelen 
yard mlar da kabul edilmi tir. Dolay s yla, bu yang n Osmanl  Devleti’nde 
büyük bir sosyo-ekonomik olay iken, bir yandan da uluslararas  bir hal 
alm t r. Bu makalede Osmanl  ar iv belgelerine, dönem gazetelerine göre 
Büyük Beyo lu yang n , sonras nda ya ananlar ve Osmanl  Devleti’nin bu 
yang n kar s nda ald  tedbirler aç klanmaya çal lm t r. 

Anahtar Kelimeler: Beyo lu, Büyük Beyo lu Yang n , Hârik-i 
Kebir, Alt nc  Daire-i Belediye, 1870.  

 

Abstract 

Beyo lu, where is beyond the Galata district and in the place 
between the Tunnel and Taksim, has always been a significant, valuable 
and different place in the history of Istanbul. Until the ages of the 
Ottoman Empire, Beyo lu hosted a lot of states or colonies and 
developed with them. However, the situation and substructure to today 
was naturally formed in the Ottoman times. The most important reason 
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for this is the Great Fire of Beyo lu. This fire is also called as “Beyo lu 
Harik-i Kebir”. This fire which occurred in 1870 (Hijri 1287) was a great 
fire that caused Beyo lu to be constructed from the beginning and the 
environment to be arranged. In this fire, a lot of people became 
homeless and they lost everything they had. Ottoman government 
worked hard on the problems of people and established aid 
commissions. Moreover, the aids from abroad were accepted. As this fire 
was a great social and economic event, it also became nearly 
international. In this study, the Great Beyo lu Fire, the events after, and 
the cautions taken by the Ottoman State is examined according to the 
Ottoman archival documents and newspapers of the period.  

Keywords: Beyo lu, the Great Beyo lu fire, Harik-i Kebir, Sixth 
Municipal District, 1870.  

 

Bizansl lar Beyo lu’na Pera (kar  yaka) demi lerdir. Galata semtinin 
üzerinde bulunan ve Taksim ile Tünel aras ndaki alan  belirten Beyo lu, Osmanl  
stanbul’unun tarihi boyunca her zaman son derece önem arz etmi tir. Semt 

geçmi ten gelen ticaret, ekonomi ve kültür merkezi olma özelli i sayesinde her 
aç dan canl l n  korumu tur. Ayn  zamanda Beyo lu, diplomasinin de önemli bir 
merkeziydi, çünkü yabanc  ülkelerin elçilikleri de burada yerle mi lerdi. 
Beyo lu’nda elçilikler, oteller, yabanc  okullar, ma azalar bulunmaktayd , semt 
kozmopolit bir yap ya sahipti. Ne yaz k ki, Osmanl  Devleti’nin son dönemlerinde 
Beyo lu’nu derinden etkileyen bir olay, bir yang n ya anm  ve birçok eyi 
de i tirmi tir. 1870 y l n n Haziran ay nda ç kan yang nda yüzün üzerinde insan 
yanarak veya dumandan zehirlenerek ölmü , evleri yanan insanlar ortada kalm lar 
ve birçok aile da lm t r. Bu yang nda öyle büyük bir zarar meydana gelmi tir ki, 
sonras nda Beyo lu ba tan a a ya düzenlenmi  ve yeniden in a edilmi tir. Bu 
çal mada, Beyo lu yang n  hakk nda bilgi verilecek, yang ndan sonra ya ananlar, 
Osmanl  Devleti’nin ald  tedbirler, yap lan yard mlar ar iv belgelerine ve dönem 
gazetelerinden Ruzname-i Ceride-i Havadis, Basiret, Memalik-i Mahruse, Terakki, 
Takvim-i Vakayi’’de verilen bilgilere göre incelenmi tir. 

Büyük Beyo lu Yang n  5 Haziran 1870 (5 Rebiyülevvel 1287) Pazar günü 
sabah saat alt  buçuk s ralar nda Beyo lu’nda Yeni ehir olarak adland r lan yerde 
Feridiye Soka ’nda Simke hane çarhç lar ndan Reçini’nin evinden ç kan ate le 
ba lam t r.1 Ba ka bir kaynakta ise yang n n Fransa tebaas ndan Demirci Rikor 
isimli ki inin evinden ç kt  yaz lmaktad r.2 Terakki gazetesine göre ate , Valide 
Çe mesi, Â klar Meydan , Macar ve Sultan Çe mesi, K l Burnu, Tarlaba , 
Kurdela Mahallesi, Sak za ac , Kalyoncukullu u, erbethane ve A a Camii’ne 
do ru on iki kola ayr larak belirtilen yerleri, Taksim’den Galatasaray meydan na 

1  Terakki, Numero: (Bundan sonra Nu:) 366, 7/RA/1287; Basiret, Nu: 93, 7/RA/1287.  
2  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu:1414, 7/RA/1287.  
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kadar olan büyük caddenin tiyatro s ras nda bulunan büyük binalar n tamam n , 
buralar n kar s nda bulunan Lüksemburg Otelini ve onun gibi büyük otel ve 
evleri yakm t r. Ayr ca, Galatasaray’da bulunan büyük karakol, Bon Marché3, 
Naum Tiyatrosu, talya Sefarethanesi, Ermeni Kilisesi, Tepeba  yönündeki 
bütün evler ve dükkânlar ve ngiliz Saray  tutu mu tur. Ate  buradan devam 
ederek Aynal çe me, Kas mpa a Deresine inmi  ve bir ucu orada, bir ucu da 
Galatasaray’da iken söndürülmü tür. Ak am saat yediye kadar aral ks z bir 
ekilde ve neredeyse on üç saat boyunca devam etmi tir.4 A a Camii’nin 

yak n nda bulunan Frans z Hamam , Belçika Sefarethanesi, Amerika ve Portekiz 
elçilikleri ve içindeki bütün önemli ve resmi evraklar yanm t r.5 Ahmet Lütfi 
Efendi yang n  eserinde “Beyo lu Harik-i Kebiri” ba l  alt nda yazm t r.6 Son 
vakanüvis Abdurrahman eref Efendi de yang ndan bahsetmi tir.7  

1870 Beyo lu yang n  1912’deki Aksaray Yang n na kadar stanbul’da ç km  
olan neredeyse en büyük yang nd r. Beyo lu yang n nda yakla k 3.000 bina 
yanarken, bu say  Aksaray yang n nda 5.500’dür.8 Alt nc  Daire-i Belediyenin yapt  
ara t rmadan sonra tutulan defterde altm  be  sokak, yüz altm  üç mahalle, üç bin 
dört yüz k rk dokuz binan n yand  belirtilmi tir.9 Hatta Terakki gazetesi yanan ev 
ve dükkânlar n say s n n yedi sekiz bini geçti ini yazm t r.10 Basiret gazetesi 
2.000.000 ar n (Mimari ar n - zirâ 75,8 santim, çar  ar n  65 santimdir) arsan n 
yand n  fakat aradan yanmayan yerler ç kar ld nda 1.800.000 ar n arsan n 
yanm  oldu unu yazmaktad r.11 Yang n n meydana getirdi i hasar ve zarar 
yang ndan birkaç gün sonra La Turquie gazetesinde u ekilde yay nlanm t r:12 

3  Birçok Avrupa kentinde ubeleri olan bir konfeksiyon ma azas d r.  
4  Terakki, Nu: 366, 7/RA/1287.  
5  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287.  
6  “Rabbim cümleyi masûn buyursun. Sene-i mezkure Rebiyülevveli’nin alt nc  Pazar günü [6 
Haziran 1870], Dersaadet’te Beyo lu’nda Feridiye soka nda zuhur eden ate -i serke , derhal 
etraf na erare-pa -  sirayet olarak, alt  kola ink sam ederek, bir ucu Kas mpa a Deresi’nde di er 
ciheti Galata Saray  pi gah nda on üç saat imtidad nda muntafi olabilmi tir. Pek çok kargir, ah ab 
ebniyye ve emakin-i büyut ve mesakin, sefarethaneler, gazinolar, oteller, tiyatro-haneler suzan ve nüfus-
 kesire mahv u peri an olmu tur. Ebniyye-i muhterika yedi sekiz bini tecavüz etmi tir.” Vakanüvis 
Ahmet Lütfi Efendi Tarihi, C. XII, yay. haz. Münir Aktepe, Türk Tarih Kurumu 
Bas mevi, Ankara 1989, s. 95. 
7  “1287 senesi Rebiyülevvelinin alt nc  Pazar günü Beyo lu’nda Feridiye soka nda zuhur eden ate  
alt  kola ayr l p bir ciheti Galata Saray  pi gah nda di er ciheti Kas mpa a deresinde olmak üzere on 
üç saat devam etti. Yedi sekiz bini mütecaviz mebani muhterik ve nüfus-  kesire mahv ve telef oldu.” 
Abdurrahman eref Efendi, Osmanl  Tarih Sohbetleri, yay. Haz. Mehmet Demiryürek, 
Akademik Kitaplar, stanbul 2009, s. 120. 
8  Re at Ekrem Koçu, stanbul Tulumbac lar , Do an Kitapç l k, stanbul 2005, s. 488-489. 
9  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287; Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287.  
10  Terakki, No: 366, 7/RA/1287. 
11  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287. 
12  Basiret, Nu: 116, 10/R/1287. 
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Lira  
1.750.000 Yang nda zarar gören emlak 
500.000 E ya ve saire  
200.000 K ymeti muhtelif bir tak m e ya 
200.000 Çe itli miktarda de erli kâ t ve para 
2.650.000 Toplam 
 

Yang n n Galatasaray’dan itibaren caddenin alt k sm na s çramas  ve 
Tophane’ye dönmemesinde hem ans n hem de yang n  söndürmek için yard ma 
gelen askerlerin büyük bir rolü vard r.13 Askerlerin ko arak gelip yard m etmesi 
sayesinde yang n daha fazla büyümeden söndürülmü tür. Yang n n bu kadar h zl  
bir ekilde büyümesinin birkaç nedeni bulunmaktad r. Bunlardan ilki ve en önemlisi 
evlerin ah ap olmas d r. kincisi, dönemin bakkallar nda bol bulunan ve sat lan sulu 
gazlard r. Üçüncüsü, tulumbalar n ve tulumbac lar n yeteneklerinin ve teçhizatlar n n 
yetersiz olmas d r. Gazetelerde de yazarlar belirtilen durumlardan ikâyet etmi lerdir. 

stanbul’un tarihi boyunca büyük çapl  binalar ve an tsal eserler ta  ve tu layla 
yap lmas na ra men, evler ve ticari yap larda genellikle ah ap malzeme ana in aat 
malzemesini olu turmu tur. Ah ap, stanbul’un mimarisine s cakl k, sevimlilik ve 
zarafet kazand rsa da yang n olaylar  stanbul’un her yerinde felakete dönü mü tür. 
Osmanl  Devleti döneminde ehrin büyümesi, yap  say s n n artmas , yap  say s  
artarken konutlarda biti ik düzenin nüfus art na paralel bir ekilde sürekli yo unluk 
kazanmas , ah ap yap lanmaya eskisinden daha fazla yer verilmesi yang n say s n  
art rm , sirayetin kolayla mas  ve geni  alanlar n bir anda yok olmas  gibi sonuçlar 
do urmu tur.14 Ah ap yap lanman n yang nlara bu kadar kolay bir ekilde davetiye 
ç karmas na ra men neden bu durumdan vazgeçilmemi ti? Bunun baz  sebepleri 
vard r. Bunlar stanbul’da ah ap gelene inin olu mas , ah ap malzemenin daha ucuz 
olmas , ah ap yap lar n daha k sa sürede yap labilmesi, rutubetli stanbul’da ah ab n 
daha sa l kl  olmas , ah ap yap n n tercihinde kâgir binalara göre depreme daha 
dayan kl  olmas  ve daha az tehlikeli olmas  gibi sebeplerdir.15 Bu durum o dönemde 
rahats z edici olmal d r ki bir varakada kâgir binalarda bile ah ab n deh et saçt  ve 
bu duruma son verilmesi gerekti i gazetede yaz lm t r.16  

13  Mehmet Altun, “1870 Büyük Beyo lu Yang n ”, Tarih ve Toplum, Cilt: 39, Say : 229, 
Ocak 2003, s. 25.  
14  Mustafa Cezar, Osmanl  Ba kenti stanbul, Erol Kerim Aksoy Kültür, E itim, Spor ve 
Sa l k Vakf  Yay n , stanbul 2002, s. 354. 
15  Mustafa Cezar, a.g.e., s. 355. 
16  “… in a olunan kargir hanelerde kiminin üç dört kat nda ve kiminin bir iki kat nda yap lan 
ah ap cumbalar ki her biri cesm-i ebniyeye yap t r lm  birer çakmaks z kibrit kutusu hükmündedir, 
bu defa vuku bulan harikde alev-i ibtida bunlar  sararak ebniyenin derununa sirayet etti i ve ekser 
haneye cumbalar n bu süratle kundak makam nda oldu u maatteessüf görüldü. Kargir ebniye haricine 
öyle ah ap ç k nt lar yap larak binay  bir hal-i tehlikede bulundurmaktan ise bade’z-zin yap lacak 
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Yang n n h zl  büyümesinde ah ap yap lanman n yan nda bir di er neden 
de o dönemde bakkallarda günlük ihtiyaçlar için sat lan sulu gazlar n bol 
miktarda bulunmas d r. Örne in Kalyoncukullu u’nda ate in iddetli olarak 
alevlenmesi ve itfaiye aletlerinden yarar görülememesi hususu ancak orada bol 
bulunan bakkal dükkânlar n n her birinde yirmi er otuzar sand k sulu gaz n 
bulunmas  ile aç klanm t r. Bu yüzden de hükümete hiçbir dükkânda öyle çok 
miktarda gaz n bulundurulmamas  ve bu konuda tedbir al nmas  konusunda 
ça r  yap lmaktad r.17 Ayn  zamanda bu gazdan ç kan duman kim taraf ndan 
solunduysa o anda bunalt p yere dü ürdü ü görülmü tür, hatta yang n s ras nda 
bir kad n ate e uzak bir yerde yaln z gaz kokusundan dü üp bay lm , ilaç 
verildikten birkaç dakika sonra ancak kendine gelebilmi tir.18  

Son olarak tulumbalar n ve tulumbac lar n yetersizli inin yang n n 
büyümesine sebep oldu u anla lmaktad r. Tulumbac l k 1826’da Yeniçerili in 
kald r lmas na kadar bu örgüte ba l  olarak varl n  sürdürmü tür. 1827 y l nda 
ise tulumbac lar Bâb-  Seraskeri’ye dâhil olmu lard r. 1845’te Zabtiye Mü irli ine 
ba lanm lard r. Belediyecilik ba lad nda yang n söndürme i inin de 
belediyelerin yapmas  gereken bir görev olarak görülmesiyle birlikte belediyeler 
de söndürme tulumbalar  ve bunlar  kullanacak personel sa lama yoluna 
gitmi lerdir.19 Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan tulumbac lar n düzene 
sokuldu u, itfaiye tak mlar  al nd  ve yüksek yerlerde kalan ki ilerin indirilmesi 
için gerekli olan raylar ve kancalar n da tedarik edildi i memnuniyet 
yaratm ken, Beyo lu’nda ç kan bu yang nda tulumbac lar n veya tak mlar n n 
çok faydas  görülmemi  ve di er tulumbac lardan da herhangi bir farklar  
olmad  anla lm t r.20 Ayr ca yine bir gazete haberine göre, yanan binalar n ve 
e yalar n zarar n  ödeyecek olan stanbul’daki sigorta kumpanyalar ndan bir 
tanesi stanbul’da tulumba ve tulumbac lar n acilen Avrupa tarz nda te kil 
olunmas n  Bâb-  Âli’den istirham etmi tir.21 Osmanl  Devleti’nde tulumbac lar 
kent hizmetleri içinde en ilkel kurumlardan biriydi. S k s k ç kan yang nlar n 
y k c  olmas nda, köhne yap lar, susuzluk ve ça da  bir itfaiye kurumunun 
olmamas  en önemli nedenlerdi. 1870 Beyo lu yang n ndan sonra ise hükümet 
Macaristan modeline göre bir itfaiye tüzü ü haz rlayarak bu örgütün ba na da 
Macar Kont Ödön Szechenyi’yi getirmi tir.22  

hanelere öyle cumbalar n yapt r ld  ve in as  murat olundu u takdirce birtak m oyuncakl  ah ab n 
paras yla demirden yap labilece i cihetle ol suretle in as na ruhsat buyrulmas n n…” Ruzname-i 
Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 13/RA/1287.  
17  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287. 
18  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287. 
19  Mustafa Cezar, a.g.e., s. 357-358.  
20  Basiret, Nu: 101, 18/RA/1287.  
21  Basiret, Nu: 100, 16/RA/1287.  
22  Vedia Dökmeci ve Hale Ç rac , Tarihsel Geli im Sürecinde Beyo lu, Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu Yay nlar , stanbul 1990, s. 44. ( lber Ortayl , Siyaset 85, s. 11, 8 
Eylül 1985’ten naklen) 
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Yang n n h zla yay lmas n n sebeplerinden sonra yang ndan sonra neler 
ya and na bak lacak olursa, Osmanl  yönetiminin hemen konuya el att  
görülmektedir. Tophane-i Amire Mü iri Halil Pa a yang nzedelerin ihtiyaçlar n  
kar lamak için Tophane-i Amire muhasebe mümeyyizi Kamil Efendi’yi ve 
Zabtiye Mü irli inden memur edilen Divan-  Temyiz Reisi Salim Efendi’yi 
görevlendirmi tir, kendilerinin bu konuda gayret ve insaniyetleri çok 
duyulmu tur.23 Zabtiye Mü iri Hüsnü Pa a mahalle imam ve muhtarlar na slam 
mahallelerinde bo  bulunan evleri H ristiyan yang nzedelere uygun fiyatla kiraya 
vermelerini emretmi tir.24 Ayr ca, tam da yang n n ç kt  dönemlerde Topçu 
K la-i Hümayununun tamiri için y k lmas na ba lan lm t , fakat yang nda 
birçok ki inin evsiz kalmas ndan sonra dönemin padi ah  Abdülaziz’in emriyle 
y k m durdurulmu , insanlar n bir k sm  oraya yerle tirilmi tir. Ayn  zamanda 
k lan n kar s ndaki Talimhane meydan nda Tophane-i Amire Mü iri Halil Pa a 
taraf ndan dört yüz kadar çad r kurdurulmu , insanlara ekmek, pirinç, sadeya  
da t lm t r.25 Tepeba  ve Ermeni Mezarl nda da çad rlar kurdurulmu tur.26 
Beyo lu k las n n birçok k sm  bo alt larak düzenlenmi  ve yang nzedeler 
buraya da yerle tirilerek ihtiyaçlar  kar lanm t r.27 Yang nzedeleri korumak ve 
onlara hizmet etmek için de be  yüz asker görevlendirilmi tir.28 Talimhane’deki 
çad rlar n s kl  ve izdiham yaratmas  nedenleriyle çad rlar n bir k sm  birkaç 
gün sonra Feriköy’e nakledilmi tir.29 Taksim’deki çad rlar n say s n n bin üç yüz 
adete yak n oldu u da duyulmu tur.30 Çad rlarda ya ayan ki i say s  yang ndan 
alt  gün sonra yakla k 16.000 nüfustu.31  

8 Haziran 1870 günü ç kan gazete haberinde bir karantina jurnaline göre ölü 
say s n n sekiz yüz yirmi oldu u, yang n yerleri gezilip cenazelere bak larak binden 
fazla ki inin ölmü  oldu u söylenmektedir.32 Terakki gazetesi ise bu say y  be  yüz-
alt  yüz olarak yazm t r.33 Buna ra men, 11 Haziran 1870 tarihinde, yani 
yang ndan alt  gün sonraki bir haberde, 9 Haziran 1870 Per embe günü Bâb-  
Zabtiye’ye gelen jurnale göre yang nda, duvar alt nda ve mahzende kalarak 
ölenlerin toplam 113 ki i olarak bildirilmi tir.34 Ancak iki gün sonra Bâb-  Valâ-y  

23  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287.  
24  Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287.  
25  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287; Takvim-i Vakayi, Nu: 1235, 
11/RA/1287. 
26  Terakki, Nu: 367,8 /RA/ 1287. 
27  Basiret, Nu: 93, 7/RA/1287. 
28  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287. 
29  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
30  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287. 
31  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
32  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287.  
33  Terakki, Nu: 367, 8/RA/1287.  
34  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
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Zabtiye’den gelen deftere göre bu say  111 olarak yaz lm t r.35 Daha sonra, 16 
Haziran 1870 günü Bâb-  Valâ-y  Zabtiye’den gelen varakada ölen on yedi ki i daha 
eklenerek yay nlanm t r:36 Bu cetvellere göre toplamda 128 ki i yang nda hayat n  
kaybetmi  görünmektedir, ancak bu kadar etkili bir yang nda ve sonras nda 
ya anan duvar çökmesi gibi olaylarda daha çok ölüm ya anm  olmal d r.  

Yang n n zararlar  o kadar büyüktü ki, ç kmas ndan iki gün sonra Ahmed 
Kemal, Celil Kemal, Mahmud, H fz , Sabit, Emin Ali, Sami, Ne et, Mustafa, 
Bahaddin, Rauf ve Asaf adl  ki iler bir dilekçe yazm  ve her ne kadar padi ah n 
yard m edece inden emin olsalar da insanlar n bir an önce yard m etmelerinin ve 
bir yard m defteri açman n gereklili ini belirtmi lerdir.37 Devletin bar nma ve 
yeme içme konular nda yapt  yard mlardan sonra devlet yard m komisyonlar  
kurarak yard m toplama giri iminde bulunmu tur. Dönemin Maliye Naz r  
Mehmet Sad k Pa a’n n riyasetinde ve Bank-  Osmanî, irket-i Maliye ve Emniyet-
i Umumiye yöneticileriyle baz  ileri gelen ki ilerin üye oldu u bir yard m 
komisyonu kurulmu tur. Her milletten iki reisin de komisyona kat lmas  gerekti i 
bildirilmi tir.38 Bu komisyonun ilk üyeleri olan Ticaret Naz r , Alt nc  Daire-i 
Belediye Reisi, Bank-  Osmanî Direktörü, Emniyet-i Umumiye Direktörü, irket-i 
Umumiye-i Osmaniye memurlar ndan olan bir ki i birlikte Galata ve stanbul’un 
çe itli yerlerindeki tüccar ve sarraflar  gezerek kendilerinden yard m 
toplam lard r.39 8 Haziran 1870 Çar amba gününe kadar, yani yang ndan sonraki 
üç gün içerisinde, padi ah n 10 bin lira ba ta bulundu u yard m kampanyas na 
dönemin muteber banker ve tüccarlar  yüklü miktarlarda yard m yapm lard .40 11 
Haziran 1870 tarihindeki Basiret’te, yard m defteri aç l r aç lmaz Osmanl lar n 
toplad  paran n 1.200.000 frank oldu u yaz lm t r.41 

Sultan Abdülaziz 10.000 liran n yan nda 600 dö ek, 1.200 yorgan, 
1.000’den fazla yast k da göndermi , her gün sabah Taksim ve civar na 
gönderdi i memurlar vas tas yla felaketzedelerin durumlar  hakk nda bilgi sahibi 
olmu tur.42 Padi ah cülusu için enlik ve ziyafet verilmesi amac yla ayr lan 5.000 
liray  da yang nzedelere vermi tir.43 ane komisyonu Sultan Abdülaziz’e yapt  
yard mlardan, özeninden ve ilgisinden dolay  te ekkür etmi tir.44 Ayn  zamanda 

35  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287.  
36  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421,16/RA/1287; Terakki, Nu: 374, 
16/RA/1287.  
37  Basiret, Nu: 93, 7/RA/1287. 
38  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
39  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
40  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
41  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
42  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
43  Basiret, Nu: 109, 29/RA/1287. 
44  BOA, . DH., 616/42883, 28/R/1287. 
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Rum patri i45 ve Ermeni patri i46 de padi ah n verdi i yard mlardan, millet 
ayr m  gözetmeksizin ihtiyaçlar  olan her eyin sa lanmas ndan dolay  padi aha 
ükranlar n  sunmu lard r.  

Maliye Naz r n n riyasetinde kurulan ve yang n için yard m toplayan 
komisyonda her milletten iki temsilci seçilmesi gerekti i yukar da belirtilmi ti. 
Bunun için Rum Patrikhanesinden, Ermeni Patrikhanesinden, Ermeni Katolik 
milletinden, Musevi milletinden temsilciler seçilmi lerdir. Di er devletlerden de 
yard m geldi i için sefarethanelerinden iki er memur seçilmi tir. Örne in Fransa 
sefarethanesinden, talya sefarethanesinden baz  ki iler komisyona 
atanm lard r.47 Beyo lu yang nzedelerine günlük bin lira sarf edildi i tahmin 
olunmu tur.48  

Maliye Naz r  Mehmet Sad k Pa a stanbul taraf nda para toplamak için 
Kocao lu Agop Efendi, ura-y  Devlet Muavinlerinden Fahri Bey, Mösyö Zarifi 
ve Manukzade Sinakerim Efendi’den olu an bir ekibi görevlendirmi tir. Bu 
grubu stanbul’da hiç kimse geri çevirmemi , birçok yard msever ki i ellerinden 
geldi i kadar yard m etmi tir.49 20 Haziran 1870 Pazartesi günkü gazete 
haberine göre, bu yard m komisyonu heyeti bir gün önce Taksim’e gitmi , 
çad rlarda ya ayan halka yard m paralar ndan sekiz yüz liray  da tm t r. Ayn  
zamanda komisyonun ald  karar üzerine yang nzedelerden sekiz ya  üstü 
olanlara bir aya kadar günlük dört, sekiz ya  alt  olanlara iki kuru  vermi lerdir, 
bir aydan sonra ise da t lacak yard m paralar yla herkesin kendi ihtiyaçlar n  
tedarik edece ini bildirmi lerdir.50 Yang n n ç kt  tarih olan 5 Haziran’dan 20 
Haziran’a kadar yakla k 160 aile çad rlardan ayr lm t r.51 Ayr ca iane 
komisyonu evleri ve dükkânlar  yanan ki ilerin isimlerini kaydetmek üzere 
Taksim civar nda bir merkez kurmu tur.52 Bu merkeze gelip kaydolan toplam 
yang nzede 23 Haziran 1870 tarihine kadar 3.100 ki iydi53 ve toplam aile say s  
1.621’di.54  

ane komisyonu taraf ndan toplanan yard mlar 22 Haziran 1870 Çar amba 
gününe kadar 37.358 liraya varm t r55 haberi daha sonra belirtilen güne kadar 

45  BOA, . HR., 244/14506, 29/Ra/1287.  
46  BOA, . HR., 245/14537, 21/R/ 1287. 
47  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287. 
48  Memalik-i Mahruse, Nu: 2, 18/RA/1287.  
49  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1419, 14/RA/1287; Terakki, Nu: 372, 
14/RA/1287; Memalik-i Mahruse, Nu: 1, 16/RA/1287.  
50  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287; Terakki, Nu: 376, 
20/RA/1287. 
51  Terakki, Nu: 376, 20/RA/1287. 
52  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1427, 27/RA/1287. 
53  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1441, 17/R/1287. 
54  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1436, 10/R/1287. 
55  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1426, 23/RA/1287. 
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42.358 olarak düzeltilmi tir.56 Daha sonra, 2 Temmuz 1870 Cumartesi günü 
yard m komisyonunca toplanan paran n toplam  45.000 lira olarak gösterilmi , 
bunun 7.700 liras n n yang nzedelere da t ld  belirtilmi 57 fakat ayn  gazetenin 
üç gün sonraki say s nda toplam mebla  44.960 lira olarak gösterilmi , 
yang nzedelerin ia e ve iskânlar  için yard m paras na dokunulmad , hazineden 
ise 30 bin lira kadar harcand  belirtilmi tir.58 10 Temmuz 1870 Cumartesi 
günkü habere bak l rsa toplam yard m 7 Temmuz 1870 Çar amba gününe kadar 
50.710 lira olmu , bunun 28.330 liras  komisyona verilerek bundan 9.001 liras  
yang nzedelere da t lm t r.59 6 A ustos 1870 günkü bir habere göre, 
Temmuz’un yirmi be ine kadar olan dönemde toplanan yard m 7.751.699 kuru  
olmu , bunun 1.258.355 kuru u ihtiyaçlara kullan lm  ve geriye 6.493.344 kuru  
kalm t r.60  

Zabtiye mü iri yang nzedelerin bar nmas  konusunda al nacak tedbirler ve 
te ebbüsleri görü mek için Divan-  Temyiz reisinin yönetiminde Beyo lu 
mutasarr f , Tophane-i Amire ve ehremaneti memur ve zabitan ndan baz  
ki ilerden olu an bir komite daha kurmu tur.61 Taksim’de çad rlarda kalan 
halk n herhangi bir hastal k kapmamas  için Zabtiye Mü iri taraf ndan bir grup 
doktordan olu an bir komisyon da kurulmu tur.62  

Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan da yang n n ilk etab nda birçok yard m 
yap lm t r. Bu yard mlar çerçevesinde yang nzedelere sekiz yüz k yye (1.283 gr) 
ekmek, bin be  yüz k yye pirinç, iki yüz k yye sadeya , yüz sepet zeytin, elli 
sand k mum da t lm  ve bin üç yüz kadar çad r kurdurulmu tur.63 Terakki 
gazetesi bu say lardan farkl  bir ekilde sekiz bin k yye ekmek, iki yüz elli k yye 
sadeya , bin be  yüz k yye pirinç da t ld ndan bahsetmi tir.64 Pirinç, ya  ve 
ekmekten ba ka, 750 okka peynir, 150 zembil (Has rdan veya hurma liflerinden 
örülmü  kulplu torba) zeytin ve et de da t lm t r.65  

16 Haziran 1870 tarihinde gazetede yay nlanan Alt nc  Daire-i Belediye 
taraf ndan yang nzedelere da t lan erzak ve e yan n defteri u ekildedir:66  

 

56  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1428, 28/RA/1287. 
57  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1431, 2/R/1287. 
58  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1432, 5/R/1287. 
59  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1436, 10/R/1287. 
60  Memalik-i Mahruse, Nu: 34, 8/CA/1287. 
61  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287.  
62  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287; Terakki, Nu: 373, 
15/RA/1287. 
63  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415,8/RA/1287. 
64  Terakki, Nu: 366, 8/RA/1287. 
65  Terakki, Nu: 369,10/RA/1287. 
66  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287. 
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K yye (1.283 gr)  
10148 Ekmek 
1000 Lahm (et) 
740 Peynir 
500 Zeytin 
5000 Minderlik ot 
10000 Adet mum 
300 Adet sabun 
100 Çeki hatab (odun) 
 Pirinç 
Adet  
3500 Yorgan 
125 ilte 
3500 Demir yatak 
2500 Sahan 
300 Teneke Ma rapa 
300 Kova 
500 Bardak 
4000 Ka k 
21 Büyük Sahan 
2000 Desti 
3000 Kanaviçe 
1100 Don ve gömlek 
1200 Keten bezi 
250 Mavi bez 
 Defter haricinde ufak tefek yard mlar 

Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan bir cetvel haz rlanm  ve Taksim 
civar nda çad rlarda ya ayan ki iler hakk nda olan bu cetvel yay nlanm t r:67  

Nüfus  
6447 Ermeni 
1722 Rum 
449 Latin 
285 talyal  
47 Fransal  
40 Avusturyal  
25 ngiltereli 
13 Rusyal  
6 slam 
9034 Toplam 

67  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421,16/RA/1287; Terakki, Nu: 374, 16/RA/1287. 
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Tabloda belirtilenlerin d nda ba ka yerlerde on bin ki i daha bulunmakta 
ve belediye taraf ndan da t lan yard mlardan onlar da faydalanmaktayd .68 
Alt nc  Daire-i Belediye ayn  zamanda yaral lar ve daha önce evde hasta yat p da 
evsiz kalanlar için belediyenin hastanesinin bahçesine hastaneye ba l  çad rlar 
kurdurmu , yaral lar  oraya naklederek tedavilerine ba lanmas n  sa lam t r.69  

Dönemin Nafia Naz r  Davud Pa a yang n zaman nda Almanya’da 
kapl cada olmas na ra men 100 lira yard mda bulunmu tur.70 ehremaneti de 
yang ndan sonra yard m faaliyetlerinde bulunmu tur. ehremini yang nda evsiz 
kalan ki ilerin oturmas  için Bilâd-  Selâse’de (Üsküdar, Eyüb, Galata) bo  olan 
evlerin bir defterinin haz rlanmas n  imam ve muhtarlardan istemi tir.71 Ayr ca, 
ehremaneti taraf ndan yorganc lar çar s nda mevcut olan yorganlar al nm , 

yang nzedelere da t lan iki üç bin adet kaba has r n yetmemesi üzerine her biri 
on kuru a olmak üzere sekiz yüz adet Tunus has r  getirtilmi tir. Bir yandan da 
elbiseler diktirilip da t lmaya devam edilmi tir.72 Da t lan dört be  yüz 
yorgandan ba ka üç dört yüz çeki odun, bir miktar kömür, mangal, sacaya  
verilmi tir.73 ehremaneti taraf ndan yang nzedelere günlük elli-altm  bin kuru  
da t lmaktayd  ve birçok aile bo  evlere yerle tirilmi ti.74  

Mekteb-i Sultâni ö retmenlerinden dokuzu yang ndan sonra zor durumda 
olduklar n  belirtmi ler, okulun müdürü olan Mösyö de Salo vas tas yla 
durumlar  aç klanm t r. Okulda birçok eyin yand  yang nda ö retmenler 
ailelerini bile kaybetmi lerdir. Dokuz ö retmene be  ö retmen daha eklenmi , 
bunlar da yard m talep etmi lerdir ve bu ö retmenlerin her birine iki er bin 
be er yüzden yirmi iki bin be  yüz ve di erlerine de bin be er yüzden yedi bin 
be  yüz, toplamda otuz bin kuru  yard m yap lm t r. Okuldaki Frans z 
ö retmenlere de iki er binden alt  bin kuru  yard m verilmi tir.75 Mekteb-i 
Sultâni ö retmen ve ö rencileri ayr ca Beyo lu yang nzedeleri için bir yard m 
defteri açm , toplan lacak olan mebla n Alt nc  Daire-i Belediye arac l yla 
da t laca n  bildirmi lerdir.76  

Trablusgarb vilayetinde Beyo lu yang nzedeleri için yard m toplanm t r. 
Toplan lan yard m Maliye Nezaretince kurulan komisyon vas tas yla 
gönderilmi tir.77 Bank-  Osmanî’nin zmir ubesi de bir yard m defteri 

68  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287. 
69  Terakki, Nu: 366, 8/RA/1287.  
70  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1425, 22/RA/1287. 
71  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
72  Terakki, Nu: 369, 10/RA/1287. 
73  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287. 
74  Terakki, Nu: 380, 25/RA/1287.  
75  BOA, . DH., 616/42898, 01/Ca/1287. 
76  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287.  
77  BOA, DH. MKT, 1311/49, 22/Ra/1287. 
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açm t r.78 zmir valisi Veliyüddin Pa a bir yard m komisyonu kurmu , kendisi 
100 lira vermi  ve 22 Haziran 1870’e kadar 647,5 lira toplanm t r.79 Terakki 
gazetesine göre bu miktar sekiz yüz lirad r.80 Ayd n vilayetinin valisi de bir 
yard m komisyonu kurmu , kendisi 100 lira vermi , bölgenin sarraflar ndan, 
mutasarr flar ndan ve ahaliden de 700 lira toplanm , toplam 800 lira yard m 
yap lm t r.81  

stanbul’da kurumlar n yan  s ra, yang nzedelere halk n ve i letmelerin de 
yard m etti i görülmektedir. Örne in, Firuza a’da ya ayan Müslüman ahali 
evlerini felaketzedelere çok ucuz bir para kar l nda kiralam , hatta evlerin bir 
ayl k ücretini de almam lard r.82 Firuza a ve Cihangir’de ya ayan ki iler evlerini 
yang nzedelere sadece ucuza kiraya vermekle kalmam , onlar  evlerine 
alm lard r.83 Yard m komisyonundan H ristaki Efedi’nin e i yang nzedelere üç 
yüz top bez, yüz top basma, Karapanus Efendinin e i de yüz top bez ve elli top 
basma vermi tir.84 Galata’da Bey Cami-i erif soka nda bir ayakkab c  yang nda 
zarar görenlere ücretsiz birer çift ayakkab  vereceklerini, be  çift ayakkab  
alanlara bir çift de kendilerinin hediye edeceklerini ilan etmi tir.85 Ayr ca, 
Beyo lu’nda A a Camii civar ndaki bir eczane yang nda yanmam  oldu una 
ükran duyarak yang nda zarar görenlere, hasta ve yaral  olanlara ilaç vermi  ve 

onlar  tedavi etmi tir.86 Beyo lu’nda ya ayan ve yaz dolay s yla sayfiyelerine 
gitmi  olan zenginler evlerini Beyo lu’nda yang nda evsiz kalan ki ilerin 
kalmalar  için b rakm lard r.87 Serkurena Nevres Pa a’n n e i de yang nda zarar 
görenlerden kendisine müracaat edenlere ya nakit para vermi  ya da elbise 
diktirmi tir.88 Galata’da toplanan para 15 Haziran 1870 Çar amba gününe kadar 
dört bin on be  liray  bulmu tur.89 Bunlar n yan nda stanbul halk  daha 
say lamayacak maddi ve manevi birçok yard mda bulunmu tur.  

Yabanc  ülkelerin stanbul’da bulunan elçileri de birçok yard mda 
bulunmu tur ve özellikle Avrupa’dan Beyo lu yang nzedelerine gelen yard mlar 
genellikle stanbul’daki elçileri vas tas yla gönderilmi tir. Fransa Sefiri Mösyö 
Bure Tarabya’daki sayfiyesinde oldu u için Frans z tebaas ndan olan 

78  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1419, 14/RA/1287. 
79  Basiret, Nu: 104, 22/RA/1287.  
80  Terakki, Nu: 377, 21/RA/1287.  
81  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1424, 21/RA/1287. 
82  Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287. 
83  Terakki, Nu: 366, 8/RA/1287. 
84  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287; Terakki, Nu: 374, 
16/RA/1287. 
85  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
86  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287. 
87  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
88  Basiret, Nu: 101, 18/RA/1287.  
89  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1419, 14/RA/1287. 
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yang nzedelerin ikametleri için Beyo lu’ndaki sefarethaneyi tahsis etmi , her 
odaya birkaç aile yerle tirilmi tir. Ayr ca Bure, Fransa’dan yard m da istemi tir.90 
Bu istek üzerine Fransa mparatoriçesi on bin frank nakit yard m n yar s n  
Frans z tebaas na, yar s n  ise yard m komisyonuna göndermi tir.91 Dönemin 
Paris sefiri stanbul’a yazd  tahriratta, Fransa’da imparatorluk saray nda 13 
Haziran 1870 tarihinde verilen ve imparatorun romatizmas ndan dolay  
kat lamad  bir balo s ras nda imparatoriçenin yan na gelerek Beyo lu 
yang n n n kendisini çok üzdü ünü söyledi ini yazm t r. mparatoriçe geçen 
sene stanbul’a geldi inde kendisi için yap lan merasim ve güzel kabulün 
kendisini çok memnun etti ini, bunun göstergesi olarak da yang nzedelere 
yard m edece ini belirtmi ti.92 stanbul’da ya ayan Frans z ileri gelenleri geçen 
Per embe günü stanbul’daki Frans z sefaretinde toplanarak bir yard m defteri 
açm , hemen üç bin frank toplanm  (Basiret gazetesi Le Courrier D’Orient’a atfen 
(Kurye Doryan) bu rakam  on üç bin frank olarak yazm t r) 93 ve bunun üçte biri 
Frans z tebaas na ve kalan  da Maliye naz r n n kurdu u yard m komisyonuna 
verilmi tir.94 Ayr ca Fransa imparatoru Napolyon’un bir milyon frank yard m 
gönderdi i de söylenmektedir.95 Frans z Mesajeri mperyal Kumpanyas  be  bin 
frank yard m göndermi tir.96 talya kral  on dört bin lira ve hariciye dairesinin de 
alt  bin frank yard m gönderildi i talya’n n stanbul sefiri taraf ndan 
bildirilmi tir.97 Triyeste’de 1.027 lira toplanm  ve yard m komisyonuna 
gönderilmi tir.98 Triyeste’de toplan lan 1.027 lira sterlin, sekiz ilin, iki pensin 
stanbul’a gönderildi i ve yard mlar n toplan p gönderilmesinde Triyeste 
ehremini ve ehbenderin gayretleri belirtilmi , ehbender bu konuda yard m  

olan birkaç ki iye ni an verilmesini rica etmi , kendisi de bu gayretlerinden 
dolay  takdir edilmi tir.99 Garibaldi’nin yüz frank yard m verdi i bir gazetede 
görülmü tür.100 Fransa ve talya devletlerinin stanbul elçileri toplan lan nakit 
yard mdan istifade ederek erzak da tmaya da ba lam lard r.101 Paris’te bulunan 
mason cemiyeti taraf ndan Beyo lu yang nzedelerine üç bin frank gönderilmi , 
Beyo lu’ndaki Frans z masonlar  taraf ndan yüz ve Rum mezhebinde 

90  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287.  
91  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
92  BOA, .HR., 244/14527, 13/R/1287.  
93  Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
94  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287; Terakki, Nu: 374, 
16/RA/1287.  
95  Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287.  
96  Basiret, Nu: 102, 20/RA/1287. 
97  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1437, 12/R/1287. 
98  Basiret, Nu: 133, 4/CA/1287.  
99  BOA, . HR., 246/14637, 10/B/1287. 
100  Basiret, Nu: 134, 5/CA/1287.  
101  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1416, 9/RA/1287. 
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bulunanlar  elli lira vermi lerdir.102 Londra’da bulunan Frans zlar da aralar nda 
otuz bin frank yard m toplam lar ve stanbul’daki sefarethaneye 
göndermi lerdir.103 Paris’in önde gelen sarraflar ndan olan Mösyö Oppenheim 
on bin frank yard m etmi tir.104 Prusya kral  yang nzedelere yirmi bin frank 
göndermi tir.105 Prusya sefarethanesi yedi ki iden olu an bir yard m komisyonu 
kurmu 106, Alman yang nzedelere verilmek üzere bir yard m defteri açm t r.107 
Rusya imparatoru kendi hazinesinden yirmi bin frank göndermi tir.108 Rusya 
sefarethanesi de kendi tebaas na verilmek üzere bir yard m defteri açm t r.109 
Rusya sefiri kendi tebaalar na 300 lira toplam  ve da tm , yeniden bir yard m 
defteri daha açm t r.110 ngiltere’nin stanbul sefiri Sör Henry Elliot Beyo lu 
yang nzedelerine yüz lira yard m etmi tir. Ayr ca stanbul’da bulunan ngiliz 
aileleri de aralar nda yard m toplam lard r.111 Londra’da yang n haberi duyulur 
duyulmaz devletin ileri gelenleri, tüccarlar , halk, Osmanl  sefiri Musurus Pa a’ya 
üzüntülerini bildirmi ler ve hemen bir yard m defteri açm lar112 27 Haziran 
1870 Pazartesi günü bu mebla  bin alt  yüz lira olarak yaz lm t r.113 Londra’daki 
Bank-  Osmanî ubesince bir yard m defteri aç lm , burada toplanan para Lord 
Stratford Redcliff’in riyasetinde kurulmu  olan bir komiteye verilmi tir. 
Belgenin yaz ld  güne kadar toplanan para 7.500 ngiliz liras n  geçmi tir. 
ngiltere, rlanda ve Hindistan’da ya anan olaylarda Osmanl  Devleti’nin 

yard m na te ekkür etmek için, daha yard m edece ini bildirmi tir.114 
ngiltere’deki fabrikatörler de bir yard m defteri açm lar ve yetmi  bin adet 
ngiliz liras  toplam lar115, bu mebla  Terakki’de yirmi bin lira olarak 

geçmi tir.116 15 Temmuz 1870 günü ise Londra’da toplanan yard m n on bin 
liraya yakla t  bildirilmi tir.117 Yukar da da bahsedildi i gibi, Bank-  

102  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287; Basiret, Nu: 100, 
16/RA/1287.  
103  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1422, 18/RA/1287; Basiret, Nu: 106, 
25/RA/1287. 
104  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287. 
105  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1424, 21/RA/1287; Basiret, Nu: 105, 
23/RA/1287; Memalik-i Mahruse, Nu: 6, 23/RA/1287. 
106  Terakki, Nu: 369, 10/RA/1287.  
107  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287; Basiret, Nu: 101, 18/RA/1287.  
108  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1443, 20/R/1287. 
109  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287; Terakki, Nu: 370, 
12/RA/1287. 
110  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287. 
111  Basiret, Nu: 98, 14/RA/1287. 
112  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1417, 11/RA/1287; Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287. 
113  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1427, 27/RA/1287. 
114  BOA, . HR., 245/14579, 25/Ca/1287. 
115  Basiret, Nu: 99, 15/RA/1287.  
116  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287. 
117  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1440, 15/R/1287. 
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Osmanî’nin Londra ubesi bir yard m defteri açm , birkaç günde yüksek 
miktarda yard m toplam t r.118 Bu miktar 20 Haziran 1870 tarihinde alt  bin 
ngiliz liras  olarak yaz lm 119,ancak Terakki elli bin ngiliz liras n  geçti ini120 

Memalik-i Mahruse gazetesi ise bin alt  yüz doksan alt  ngiliz liras  olarak 
yazmaktayd .121 Tersane ’de çal an ngiliz mühendisler aralar nda yüz lira 
toplay p vermi lerdir.122 Avusturya imparatoru Beyo lu yang nzedeleri için yirmi 
bin frank göndermi tir123 ve ayr ca Avusturya Vapur Kumpanyas  olan Lloyd da 
yard m komisyonuna be  bin frank yard m göndermi tir.124 Yunanistan’dan ise 
dört bin lira yard m gönderilmi tir.125 Yang n döneminde Bükre ’te bulunan 
Memleketeyn kap  kethüdas  1.000 frank göndermi , Bükre ’teki boyar ve ileri 
gelen ki ilerden yard m toplanmas  için bir yard m defteri açm t r.126 Ayr ca 
Memleketeyn beyi Prens arl da Beyo lu yang nzedeleri için yirmi be  bin frank 
yard m göndermi tir.127 Prens arl Beyo lu yang n ndan duydu u üzüntüyü 
belirtmi , Memleketeynde, Romanya’n n her taraf nda yard m defterleri 
aç ld n  ve ayn  zamanda kendisi taraf ndan da 25 Frank n gönderildi ini 
yazm t r.128 M s r H divi gönderdi i bir telgrafta yang ndan duydu u üzüntüyü 
ve o güne kadar yazmamas n n nedenini haberin geç ula mas  olarak 
göstermi tir. Bir yard m defteri aç larak toplan lan mebla n gönderilece ini 
yazm , padi ah da bundan memnun oldu unu bildirmi tir.129 M s r h divi 
yang nzedeler için e ya ve erzak dolu iki geminin haz rlanmas n  emretmi , 
ayr ca belirtildi i gibi bir yard m defteri açm t r.130 Ayn  zamanda k rk bin lira 
yard m  Bank-  Osmanî’ye vermi tir.131 Köstence’de bir yard m defteri 
olu turulmu , toplam on iki bin dokuz yüz k rk üç kuru  toplanm t r.132 
Macaristan ahalisi on bin frank yard mda bulunmu tur.133 

Sak za ac ’nda yanan Ermeni Katolik patrikhanesinin yenilenmesi ve 
kilisenin tamiri için Ermeni Katolik Patri i Hasunyan Efendi yang n döneminde 

118  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287; Basiret, Nu: 98, 14/RA/1287. 
119  Basiret, Nu: 105, 23/RA/1287. 
120  Terakki, Nu: 379, 23/RA/1287. 
121  Memalik-i Mahruse, Nu: 5, 22/RA/1287. 
122  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287. 
123  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1431, 2/R/1287; Basiret, Nu: 111, 3/R/1287.  
124  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1427, 27/RA/1287. 
125  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1428, 28/RA/1287. 
126  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287. 
127  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1425, 22/RA/1287; Basiret, Nu: 105-106, 23-
25/RA/1287; Terakki, Nu: 379, 23/RA/1287.  
128  BOA, . HR., 244/ 14504, 23/Ra/1287. 
129  BOA, . MTZ, 21/875, 27/Ra/1287. 
130  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287. 
131  Basiret, Nu: 120, 15/R/1287.  
132  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1436, 10/R/1287. 
133  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1451, 1/CA/1287. 
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Roma’da olmas na ra men on bir bin liray  kullanaca n  bildirmi tir.134 Bu bina 
tamamen yanmam , sadece papazlar n kald  odalar ve kütüphane k sm  
yanm t r. Fakat yine de yenilenmesi ve imar edilmesi için paraya ihtiyaç 
duyuldu undan Roma’da bulunan piskoposlar n iltimaslar  üzerine bütün 
Avrupa’daki piskoposlar olduklar  yerde birer yard m komitesi 
olu turmu lard r.135  

Yang n n ç kt  tarihten sonra Sultan Abdülaziz yanan yerlerin hemen bir 
haritas n n düzenlenmesi ve kendisine takdim edilmesini emretmi tir.136 Bunun 
için Alt nc  Daire-i Belediyece mühendisler görevlendirilmi lerdir.137 
Beyo lu’nda yanan yerlerin la mc lar vas tas yla y kt r l p indirilmesinde i çiler 
sakatlanabilece inden dolay  yanan ev duvarlar n n Alt nc  Daire-i Belediye 
taraf ndan gülleli top at larak y kt r lmas na karar verilmi  ve buna hemen 
ba lanaca  için de tehlikeli yerlere insanlar n girmemesi için i aretler 
konulmu tur.138 13 Haziran günü yanan kâgir duvarlar aletler ile y k lmaya 
ba lanm t r.139 Y k m ba lad ktan sonra yanan kâgir binalar n ço unun sa lam 
oldu u bina kalfalar  canibinden haber verilmi , bunlar n kontrol edilip 
hangisinin y k laca  ve hangisinin b rak laca na karar verilmesini belirten bir 
raporun haz rlanmas  için dönemin bilinen mühendislerinden Leval Efendi, 
Mösyö D’ostoya, Mösyö Tridon, Mösyö stinpa adl  ki ilerden olu an bir 
komisyon kurulmu tur.140 Y k m i lerinin verildi i Mösyö Valsamaki çok büyük 
gayret göstermi , iki üç gün kadar bir süreden sonra yollar aç lm  ve insanlar 
zahmetsizce geçmeye ba lam lard r. Y k m n ba lad  tarihten itibaren bin üç 
yüz lira harcanm , i in haberin ç kt  12 Haziran 1870’den itibaren bir hafta 
içinde bitebilece i belirtilmi tir.141 25 Haziran 1870 tarihli bir haberde, 
Beyo lu’nda yanan yerlerin çizilen haritas na göre, as l büyük caddenin 
Per embe pazar ndan ba layaca , buralar n düzenlenerek bu yeni caddenin 
Tepeba ’ndan ve ngiltere sefarethanesinin önünden geçerek ve daha sonra 
gereken arsalar al narak Taksim’e kadar uzanaca  ve yanmayan yerlerdeki ah ap 
evler yenilendikçe her üç evin aras nda bir kâgir duvar in a ettirilece i 
yazmaktad r. Yanan binalar n arsalar na yap lacak olan evlere balkon yap lmas  
kesinlikle yasaklanm t r.142 Beyo lu yang n nda yanan yerlerin arsas n n tarla 

134  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1423, 20/RA/1287. 
135  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1441, 17/R/1287. 
136  Terakki, Nu: 366, 8/RA/1287. 
137  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1421, 16/RA/1287; Basiret, Nu: 100, 
16/RA/1287.  
138  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1416, 9/RA/1287.  
139  Terakki, Nu: 372, 14/RA/1287; Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1419, 
14/RA/1287; Basiret, Nu: 96, 11/RA/1287. 
140  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287. 
141  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1437, 12/R/1287. 
142  Terakki, Nu: 380, 25/RA/1287.  
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yap larak düzenlenecek haritas na göre yollar n do ru ve geni  bir surette 
yap laca  duyulmu tur.143 Ayn  zamanda Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan 
yanan yerlerin tesviyesi konusunda bir layiha haz rlanm , mühendisler ve çizilen 
haritaya göre yap lacak sokaklar üç k sma ayr l p, birincisi k rk, ikincisi yirmi be  
ve üçüncüsü on be  ar n geni li inde bulunaca  anla lm t r.144 Alt nc  Daire-i 
Belediye taraf ndan haz rlanan üç adet harita padi aha sunulmu , padi ah bir de 
Saray-  Hümayun mimarlar  Sarkiz ve Agob Efendilerden harita haz rlanmas n  
istemi tir.145 Padi ah n saray mimarlar n  görevlendirmesinin sebebi, bir gazete 
haberinden anla lmaktad r. Bu habere göre, Beyo lu’nda yanan yerlerin in as  
için düzenlenip padi aha takdim olunan haritaya göre tesviye çok fazla masrafla 
olaca ndan padi ah taraf ndan kabul edilmemi , padi ah di er suretle bir 
haritan n düzenlenip kendisine takdim edilmesini emretmi tir.146 Sonuç olarak, 
belli ba l  yollar geni letilmi , büyük caddenin ( imdiki stiklal Caddesi) geni li i 
her iki taraf nda yaya kald r mlar  yap lacak ekilde yirmi metreye ç kar lm t r. 
Arsa sahipleri binalar n  yeniden in a etmek için izin alm  bulunmaktayd .147 
Sokaklar, tepeler düzeltilmi , birçok ç kmaz sokak kald r lm t r. Yeni bir yol 
Kas mpa a’y  Beyo lu’na ba lam t r. Yang ndan sonra yeni bir plan n 
uygulanmas na halk kar  koymu , fakat yeni bir yol düzeni, tramvay ve 
itfaiyenin kolay çal mas  ve kent hizmetlerinin getirilebilmesi için gerekliydi. 
Ancak daha önce de bahsedildi i gibi maddi olanaks zl klar nedeniyle yanan 
yerlerin eski plana göre yap larak sadece ana yollar n geni letilmesine karar 
verildi.148 Ayr ca, Beyo lu’nda caddenin iki ucundaki mezarl klar kald r lm  ve 
bu alanlar parka dönü türülerek ça da  bir görünüm kazand r lm t r.149  

Halk için ilk toplu konut da Beyo lu yang n ndan sonra in a ettirilmi tir. 
Bu binalar Beyo lu’nda ve Dolmabahçe Saray ’n n yak n nda in a edilen Akaret 
Binalar yd . stanbul’da pek çok büyük yang n olmas na ra men Beyo lu 
yang n na kadar ne toplu konut in a ettirilmi , ne de bu kadar çok para 
yard m nda bulunulmu tur.150  

Yang n sonras nda ngiliz olan sigorta kumpanyalar  Sun151 ve Royal, 
Beyo lu yang n nda her biri iki yüz elli er bin lira, di er sigorta kumpanyalar  da 

143  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1426, 23/RA/1287. 
144  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1427, 27/RA/1287. 
145  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1445, 22/R/1287; Basiret, Nu: 125, 22/R/1287.  
146  Memalik-i Mahruse, Nu: 27, 26/R/1287. 
147  Mehmet Alt n, a.g.m., s. 33. 
148  Vedia Dökmeci ve Hale Ç rac , a.g.e., s. 44. (Levant Herald, 27 Ocak 1871’den 
naklen) 
149  Vedia Dökmeci ve Hale Ç rac , a.g.e., s. 44. 
150  Mustafa Cezar, “Beyo lu Neden ve Nas l Geli ti?”, XI. Türk Tarih Kongresi 
Kongreye Sunulan Bildiriler, VI. Cilt, Türk Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara 1994, s. 
2682.  

Gazetelerde ems olarak geçmektedir.
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on binden yüz bine kadar zarar etmi lerdir.152 Daha sonraki bir gazete haberine 
göre ise Sun adl  sigorta kumpanyas n n on yedi bin lira zarar etti i yaz lm t r.153 
Londra’da bulunan sigorta kumpanyalar  Beyo lu yang n ndan dolay  
kendilerine ait olan tazminat  tamamen ve hemen ödeyeceklerini belirtmi ler, 
bundan böyle her kim mal ve emlak n  sigorta etmek ister ise iki misli ücret ita 
eylemesi gerekece ini telgraf ile ilan etmi lerdir.154 Buna ra men Beyo lu 
halk n n ço u evlerini ve dükkânlar n  sigortaya ba lam lard r.155  

Yang n sebebiyle Beyo lu’nda bulunan telgraf hatlar  kesildi inden Avrupa 
ile muhabere için Taksim’de bulunan Y ld z Gazinosuna baz  makineler ta nm  
ve buradan haberle ilmeye ba lanm t r.156 18 Haziran 1870 Cumartesi günü 
telgrafhane merkezi eski yerine ta nm t r.157 

Beyo lu yang nzedelerinden olup Bo aziçi’nin uzak yerlerine ta nan veya 
naklolunan fakirlerin rahat gidebilmeleri için sekiz numaral  vapurun Haziran n 
ba ndan itibaren Pazar günü hariç her gün sabah saat 10.00’da Yenimahalle’den 
hareketle Büyükdere, Tarabya, Yeniköy, Beykoz, Pa abahçe, Mirgün iskelelerine 
u rayarak köprüye inece i ve ak amlar  saat 10.30’da köprüden hareketle 
belirtilen iskelelere u rayarak Yenimahalle’ye kadar ç kaca  irket-i Hayriye 
daresi taraf ndan ilan olunmu tur. Biletler iki kuru tur.158 

Yang n sürecinde ve sonras ndaki insan manzaras na bak ld nda, korku, 
hüzün, hastal k, üçkâ tç l k, fakirlik gibi durumlar görülmektedir. Bu yang n n 
ba ka yang nlara k yas kabul etmez derecede bir afet oldu u, insanlar n evleri 
yanarak sokak ortalar nda kald  ve sefil oldu u, ayakalt nda kal p ezilerek veya 
üzerlerine duvar y k larak telef olduklar , yanm  cesetleri görüp duyanlar n ne 
hale geldi i ortadad r. Yang n s ras nda herkes a k n bir hale gelmi  ve can n  
kurtarmaya çal rken kimsesiz olarak sokaklarda kalan çocuklar  baz  iyiliksever 
ki iler al p evlerine götürmü lerdir. O an n kalabal k ve kar kl nda çocuklar 
anne-babalar n  veya anne-babalar da çocuklar n  sokak sokak aramaktayd lar.159 
Sokaklarda bulunan kimsesiz çocuklar iyiliksever ki iler taraf ndan bulunarak 
kiliselere de götürülmü , bir k sm n n annesi babas  oradan çocuklar n  alsalar da 
ço u gelmemi lerdir.160 Alt nc  Daire-i Belediye ve Zabtiye Mü irinin 
aç klamas na göre Beyo lu ve Tatavla civar nda bulunan sahipsiz çocuklar 

152  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287. 
153  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1428, 28/RA/1287. 
154  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287. 
155  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1430, 30/RA/1287. 
156  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287. 
157  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1422,18/RA/1287. 
158  Terakki, Nu: 370, 12/RA/1287; Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1416, 
9/RA/1287. 
159  Terakki, Nu: 367, 8/RA/1287.  
160  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1414, 7/RA/1287; Basiret, Nu: 94, 8/RA/1287.  
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yetmi e ula m t .161 E ler birbirlerini kaybetmi ler, birbirlerinin ne halde 
oldu unu bilmeyenler kay plar n n yanarak veya duvar alt nda kalarak öldüklerini 
ö renince kimisi akl n  yitirmi , kimisi de feryat figan etmi tir.162 Evlerinin 
alt ndaki mahzenlerde saklanan ki iler de ba r p a layarak seslerini duyurmaya 
çal m , maalesef bu ki ilerin de ço u kurtar lamam t r.163 

 Yang n s ras nda ve sonras nda a rt c  baz  olaylar da ya anm t r. 
Yang nzedelerden ihtiyac  olmayan elli kadar ailenin devlet taraf ndan yard m 
verilmekte olan fakir ailelerin aras na kaydolmu  olduklar  ortaya ç km , 
bunlar n kontrolüne ba land  belirtilmi tir.164 Ruzname-i Ceride-i Havadis’e göre, 
yanarak ölen ki ilerden birço u ya mac  ve h rs zd , o anda ev ve dükkânlarda 
olan e yalar  almak için tehlikeli yerlere girdiklerinde ate  etraflar n  sarm  ve 
alev duman ndan bo ulduklar  ortaya ç km t r.165 Ayr ca, yang nzedelerden 
baz lar  ev bulup kiralamak için Feriköy’e gittiklerinde, sahipleri taraf ndan 
yang ndan önce iki yüz kuru a kiraya verilen evler yang ndan sonra be  yüz veya 
daha fazla bir ücrete kiralanmaya çal lm t r.166 Yang ndan sonra baz  yerlere 
e ya nakleden hamallardan baz lar  yüklendikleri e yay  tarif edilen yerlere 
götürmeyip stanbul ve Galata taraflar na götürerek gasp etmi ler, bu ekilde 
ya mac l k yapan baz  ki iler çald klar  eyleri kay klarla ve sandallarla ba ka 
yerlere götürüp saklamaya çal m lard r. Bunun gibi ihbarlar üzerine Zabtiye 
Mü iri hafiye memurlar  görevlendirmi , bu i i yapan ki iler ispattan sonra 
Beyo lu Zab ta Merkezine gönderilmi ler, orada toplam lard r.167 Baz  ki iler de 
ellerine sahte pusula alarak Beyo lu yang nzedelerinden olduklar n  söyleyerek 
stanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar taraflar nda kap  kap  gezerek para 

toplam lard r. Bunlardan bekâr olanlar bütün ailesini yang nda kaybettiklerini 
söyleyerek kendilerini ac nd rm lard r.168 Bu ya anan olaylardan belki de en 
tuhaf , Beyo lu yang n nda evleri yanmayan, herhangi bir zarara u ramayan baz  
ki ilerin, evlerini yang nzedelere yüksek bir ücretle kiralamalar  ve devletten 
yard m istemeleridir. Bu ki iler de Alt nc  Daire-i Belediye taraf ndan 
ara t r lm lard r.169 

Sonuç olarak, Beyo lu yang n n n ya and  dönem için büyük bir sosyo-
ekonomik olay oldu u, sonras nda Beyo lu’nun çehresinin yeni ba tan 
düzenlendi i ve imar edildi i söylenebilir. On üç saat süren bu yang n, rüzgâr n 
etkisi, bakkallarda sat lan sulu gazlar n alev almas , tulumba ve tulumbac lar n 

161  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
162  Terakki, Nu: 368, 9/RA/1287.  
163  Terakki, Nu: 368, 9/RA/1287. 
164  Terakki, Nu: 372, 14/RA/1287.  
165  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
166  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1415, 8/RA/1287. 
167  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1418, 13/RA/1287. 
168  Ruzname-i Ceride-i Havadis, Nu: 1420, 15/RA/1287. 
169  Basiret, Nu: 97, 13/RA/1287.  
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yetersizli i gibi sebeplerle büyümü , neredeyse bütün Beyo lu Tünel’den 
Taksim’e kadar içerilere kadar geni leyerek yanm t r. Osmanl  hükümeti hemen 
bu konuda önlem alm , çad rlar kurdurulmu , yemek, su ve acil ihtiyaçlar 
da t lm t r. Yard m komisyonlar  kurularak para toplanm t r. mparatorlu un 
farkl  yerlerinden oldu u gibi, d  ülkelerden de elçiler vas tas yla veya do rudan 
yard m gönderilmi tir. Sosyal ya am sekteye u ram , aileler da lm , çocuklar 
ortada kalm , birtak m doland r c  ve h rs zlar yang n sonras nda ya anan 
karga ay  f rsat bilmi lerdir. Bu faaliyetler devam ederken yang n yerlerinin 
düzenlenmesi için ayakta kalan binalar y kt r lm  ve padi ah n emriyle haritalar 
çizdirilmi tir. Bundan sonra, Beyo lu yeni ba tan in a edilmi tir ve bugünkü 
çehresine bu düzenlemelerden sonra ula m t r. Tulumba ve tulumbac lar 
konusunda da yeni düzenlemeler yap lm t r.  
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