BEYLİKDÜZÜ TARİHİNE KISA NOTLAR
İstanbul’un 2008 yılında ilçeye dönüştürülen şirin beldelerinden Beylikdüzü’nün
çevresinde ; komşuları Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçe belediyeleri ile güneyde
Marmara Denizi bulunmaktadır.
İstanbul’un geçmişi M.Ö 30.000 yıllarına dayanmakla beraber ilk yerleşimler daha geç
dönemlerde yer almaktadır. Uygarlık oluşturabilecek izler ise Roma dönemine denk
gelmektedir. Beylikdüzü için durum ise 15. Yy dan sonra İstanbul’un fethinden sonraki
dönemlerdeki iskan ve kolonizasyon faaliyetlerine rastlamaktadır.
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Beylikdüzü tarihinin Büyükçekmece ve
Çatalca’nın batısındaki yerleşimlerle
başlatılması ve tarihinin Helenlere dayandırılması zorlama bir çabadır. Bu durumun anlaşılır
hale getirilmesi için belge ve bulgulara ihtiyaç vardır. Adı geçen yerleşimlerin ‐ki
Büyükçekmece 19. Yy Osmanlı arşiv kayıtlarında bile köy olarak geçmektedir‐ varlığı
Beylikdüzü’nde de yaşam yerleşim olduğu anlamına gelmemektedir. Helenistik devletlerin
Makedonyalı İskender’in Doğu seferinden sonra kurulduğunu ve İskender’in Trakya’dan
Anadolu’ya geçişi ile devamındaki seferlerini anlatan yegane kaynak Xsnephon’un Anabasys
adlı eserinde İskender ordusunun bu bölgeye uğradığına dair bir kayıt yoktur. Bu durumda
Beylikdüzü tarihini Helenlere dayandırmak zorlama bir yorum olacaktır.
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Bizans Kaynaklarında Doğu Trakya’daki “thema”da(idari bölge) bulunan pek çok
yerleşim arasında Beylikdüzü’nde bir yerleşimin adı zikredilmemektedir. Beylikdüzü’ndeki
yerleşim alanlarında ören yeri, höyük, antik kent vb. tarihi izlere rastlanılmaması da bu
durumu doğrulamaktadır.

Harita 1: Batı Anadolu, Adalar Denizi ve Balkanlar'da Osmanlı Yerleşimleri

Belge 1: Ahkam Defteri'nden Hüküm Örneği

tarla ve çiftliklerin sınırlarını tam
olarak
belirlemek
mümkün
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Beylikdüzü hakkında bilgi ve belge
kayıtları ise Osmanlı Devleti’nin 15.
ve 16. Yy dönemine rastlamakta ve
günümüze yaklaştıkça doğal olarak
artmaktadır. 16. ve 17. Yy İstanbul
Akham Defterlerindeki pek çok
hüküm kaydı Beylikdüzü’nün Sultan
Bayezıd Vakfiyesi, Medine Kadılarına
ihdas edilen haslar ile Çatalca
istikametine doğru ise ikta olarak
görülmektedir.
İdari
dağıtıldığı
taksimat günümüzdekinden farklı
olduğundan dolayı da hasların,
vakfiyelerin ve ikta olarak dağıtılan
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1530 yılında yılında İstanbul’a gelen Avusturya elçisi Benedict Curipeschitz
Büyükçekmece’de ve Küçükçekmece’de konakladıklarından ve bu iki yerleşimin arasında
başka bir yerleşim bulunmadığından bahsetmektedir. Yine 1554 yılında İstanbul’a gelen
başka bir Avusturya elçisi Ogier Ghiselin de Busbecg de İstanbul’a ulaşmadan önce Silivri’de
konakladıklarından bu bölgedeki Türklerin çiçeğe olan düşkünlüklerinden lale, sümbül ve
nergislerin güzelliğinden bahsetmekte, yediği taze deniz balıklarının lezzetini
vurgulamaktadır. Busbecg İstanbul’a yaklaşırken, denizin karaya doğru uzayan iki girintisi
(Büyükçekmece ve Küçükçekmece) üzerindeki köprülerden geçtiklerini anlatmakta, bu bölge
için “Ancak insan eli de tabiata yardım etseydi çok daha şahane manzaralara şahit olacaktık”
diyerek bölgede yerleşimlerin bulunmadığını vurgulamaktadır. 1566‐67 yıllarında
Büyükçekmece üzerine Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü
Büyükçekmece köyünün ve bugünkü Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve suriçi İstanbul’a
ulaşan yolun önemini daha da artırmıştır.
16. yy da Büyükçekmece’ye inşa edilen başlıca Osmanlı eserlerinden Kanuni Sultan
Süleyman Köprüsü, Sokullu Mehmet Paşa Camii, İmaret Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii,
Sultan Süleyman Çeşmesi ve Kurşunluhan bu beldeye verilen önemi göstermektedir.
İstanbul’un ve sarayların en çok tüketmiş oldukları kuzu etinin tedariki konusunda yaşanan
sıkıntılar fetihten sonraki dönemde başkentin önemli sorunları arasında yer almakta idi.
Saray aşçılarından Gedik Ahmet’in bu konudaki serzenişleri Fatih Sultan Mehmet’in dikkatini
çekecek başta Bursa, Kütahya, Manisa gibi yörelerden koyun sürüleri Dersaadet’in ihtiyacı
için toplanacaktır. Sonraki dönemlerde ise özellikle Dersaadet’in mücavir alanına Has,

mukataa ve vakıf arazilerindeki çiftlikler yolu ile sorun aşılmaya
çalışılacaktır. Bu çiftliklerin ağırlıklı olarak Küçükçekmece‐
Çatalca arasındaki bölgede yoğunlaştığı, günümüz Beylikdüzü
arazilerinin de sözkonusu dönemde bu amaçla kullanıldığı arşiv
kayıtlarından anlaşılmaktadır.
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Ahkam defterlerindeki kayıtlar Beylikdüzü ve civarının
yerleşimden ziyade mera, çayır, tarımsal alan ve harman yeri
olarak kullanıldığını göstermektedir. Defterlerin haricindeki
Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarında bölge arazilerinin
sahipleri Cevad Bey ve Mazhar Paşa olarak geçmektedir. Yine
sözkonusu iki arazi sahiplerinin adamlarının aralarındaki
münakaşaların
da
resmi
makamlara
intikalinden
Beylikdüzü’nde hala tarım ve hayvancılık yapılan çiftliklerin
varlığını koruduğu anlaşılmaktadır.
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Beylikdüzü
Osmanlı’nın
Rumeli’deki
etkinliğini
kaybetmeye başladığı 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Rumeli Türkleri için iskan alanı olarak düşünülmüşse de bu
proje başarılı olamamıştır. Girit, Midilli, Manastır, Üsküp,
Selanik göçmenlerinin çoğunluğu bu bölgeye iskan edilmiş
olmalarına rağmen Beylikdüzü’ndeki vakıf arazileri, şahıs
arazilerinin Türklere ait olmasından dolayı yerleşim
görülmemektedir. Cumhuriyet döneminde ağırlıklı olarak
Bulgaristan’dan gelip Beylikdüzü’nde iskana tabi tutulan
Türkler dahi Bursa, Balıkesir, Manisa’daki akrabalarının
yanlarına yerleşmeyi tercih ederek göç etmişlerdir.
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Belge 2: Ahkam Defterinden Hüküm
Örneği

Beylikdüzü 1910 yılında Rumeli demiryollarının yapımı sırasında tarihi bir fırsat
yakalamıştır. Sözkonusu hattın yapımında görevli
inceleme heyeti bu bölgeyi Silivri’ye kadar gezmiş ve
demiryolu hattının uzatılmamasına karar vermiştir.
Demiryolu hattı Küçükçekmece Halkalı’dan Kuzeybatıya
yönelerek devam etmiştir. 1915 yılında I. Dünya
Savaşı’nın en çetin döneminde İstanbul’un güvenliğini
sağlamak maksadı ile Beylikdüzü’ne seyyar jandarma alayı
yerleştirilmesi gündeme gelmiş fakat eratın temini
mevzuu muallakta kalmıştır.
Beylikdüzü’nün önemini artıracak yatırımların
tamamı
Cumhuriyet
Türkiye’si
tarafından
gerçekleştirilmiştir.
1924
yılında
Topkapı’dan

Belge 3: Tasfiye Talepnamesi
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Büyükçekmece’ye giden yolun taş döşeme kararı alınmış ve günümüz Beylikdüzü yolunun
inşaatı başlamıştır. Sözkonusu yolun 1934 yılında asfaltlanması için gerekli uzman ve
ekipmanlar Almanya’dan getirtilmiştir. 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın karamsar
ortamında Büyükçekmece ve mücavir alanı –Beylikdüzü de dahil olmak üzere‐ Milli Müdafaa
ihtiyaçları kapsamında istimlak edilmeye başlanmış, 1942 yılında istimlak genişletilerek
Saadetdere çiftliği arazisi de bu kapsamda havaalanı inşaatı için istimlak edilmiştir. 1951
yılında çıkartılan Yasak Bölgeler ile ilgili kanun kapsamında ilçenin Ambarlı tarafının yasak
bölge kapsamına alındığı görülmekte ve 1961 yılında bu bölgeye Amerikalı senatörler ile ordu
mensuplarının özel izin ile giriş yaptıkları anlaşılmaktadır. 1961 yılında Ambarlı’ya fuel‐oil
santrali
kurulmasına
izin
verilmiştir.

Harita 2: Rumeli Demiryolları

20. yüzyılın ikinci yarısında yoğun göç alan İstanbul büyük nüfusunu taşıyabilmek için
Anadolu yakasında İzmit, Avrupa yakasında ise Tekirdağ istikametine doğru hızla
genişlemeye başlamıştır. Bu genişleme sürecinde kent içindeki pek çok sanayii kuruluşunun
ve işletmenin de kent dışına taşınması sözkonusu olmuştur. Tekirdağ ve mücavirindeki

İstanbul yerleşimleri de bu genişlemeden en çok etkilenenlerin başında gelmektedir. 1989
yılında Zeytinburnu’ndan çıkarılan Kumcular Kooperatifi Beylikdüzü Ambarlı mevkiine
taşınmış ve 1992’den itibaren Ambarlı Limanı’nın tesisini gerçekleştirmiştir.
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Harita 3: Günümüzde Beylikdüzü
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90’lı
yıllardan
itibaren
günümüz
Beylikdüzü’nün modern
yüzü
şekillenmeye
başlamıştır.
Emlak
Bankası öncülüğünde
pek çok gayrı menkul
yatırım kooperatifi ve
firmasının atılımları ile
modern Beylikdüzü inşa
edilmiştir.
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İlçemizin tarihine belgeler ışığında kısa bir giriş yapmaya çalıştığımız bu yazımızda
ifade edilmeyen pek çok ayrıntı bulunmakla beraber ana hatları belirlemeye çalıştık.
Kaynakların ışığında rahatlıkla ifade edebileceğimiz gerçek şudur ki; Beylikdüzü modern bir
Cumhuriyet kentidir.
Geleceğin Beylikdüzü’nü konu alacak başka bir yazımızda buluşmak üzere…
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Erol KÖMÜR
Tarihçi
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