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Son dönem çiçek savaşlarında Burgaz Deniz Kulübü arabası.



Adaları Güzelleştirme Cemiyeti

Yıl 1934. Hafta dergisi, İstanbul’un sayfiye köyleri açısından bir durum değerlen-
dirmesi yapıyor: “İstanbul’un Eyüp’ten Pendik’e, Yeşilköy’den Kavaklar’a kadar 
uzanan hudutu içinde yazlık köyleri yirmi sene içinde çok değişti. Bir zamanlar 
Adalar rağbette idi. Yaz gelmeden Adalar’da boş ev kalmaz, yazın vapurlar hınca-
hınç dolar hele [resmî tatil günü olan] cuma ve pazar Adalar adam almazdı. Sonra 
bu rağbet Boğaziçi’ne geçti. Sonra Haydarpaşa [tren] hattı üstüne yayıldı. Son 
birkaç sene Suadiye’ye kadar hat boyu... Bilhassa Suadiye o kadar rağbet buldu ki, 
burada yepyeni kübik köşkler, bahçeler yapıldı.”

İşte böyle bir anda, Adaları Güzelleştirme Cemiyeti, Adalar’ı yeniden günde-
me getirmeye çalışacaktır. Kendi deyişleriyle “beş yıldır ölmeye yüz tutan” 
Adalar’a “diriltici bir rağbet celbettirebilmek” için uğraşılacaktır.1 Cumhuriyet 
gazetesinde “Hem Nalına Hem Mıhına” mahlasıyla yazan Abidin Daver, 
“Adaları Güzelleştirme Cemiyeti”nin aslında 1926 yılında kurulduğunu söyler. 
Ayrıca kendisinin de bu kuruluşta yer aldığını açıklar: “O senelerde yazın 
Büyükada’da oturduğum için, beni de cemiyetin ilk idare heyetine seçmek lüt-
funda bulunmuşlardı. Bizim ilk projemiz, eski hükümet konağının bulunduğu 
yerde bir bahçe vücude getirmek ve bu bahçenin ortasına sular akan bir kaide 
üzerinde bir abide yapmaktı. Bunun için de Yat Klübü’nde bir de balo tertip 
etmiştik. Balo çok güzel oldu ama bir balonun hasılatıyla benim tasavvur ettiğim 
bahçeli ve çağlayanlı abide olamadı. Sonraları bizim Adaları Güzelleştirme 
Cemiyeti’nin gene arasıra sesi işitildi ama Adalar’ın mevcut tabii ve sun’i güzel-
liklerine yeni bir şey ilave edilemedi.”

kış uykusundan uyanan cemiyet
Anlaşılıyor ki cemiyet kurulmuş ama önce pek bir hareket olmamış. 1934 yılında 
uzun süredir kış uykusuna yatmış olan Adaları Güzelleştirme Cemiyeti artık uyan-
maya karar vermiş gözükmektedir. Abidin Daver bu ayağa kalkma gayretini can-ı 
gönülden kutlar ve gazetelerde okuduğu “faaliyet programı”ndan bir bölüm aktarır:

“Cemiyet, Turing Klüple teşriki mesai edecek ve Belediye’nin gözetimi altın-
da faaliyete başlayacaktır. Adaları güzelleştirme ve seyyah celbi işlerinin propa-
ganda kısmını Turing Klüp, imar işlerini de Cemiyet’le Belediye yapacaktır. 
Güzelleştirme işine Büyükada’dan başlanacak, Yürükali mevkiine asrî bir plaj 

1 Cumhuriyet, 4 Ağustos 1935.
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yapılacaktır. Otel ve pansiyonlar sıkı bir kontrole tabi tutulacak, ücretler 
Belediye tarafından tayin edilecektir. Yolların bozuk olan yerleri tamir ettirile-
cek, hamal ve arabacıların yeknesak bir şekilde giyinmeleri mecburi kılınacaktır. 
Tur yoluna her beş yüz metrede mesafeleri gösterir levhalar ve kanapeler kona-
caktır. Muhtelif zamanlarda müteaddit müsabakalar ve eğlenceler tertip edile-
cektir. Cemiyet şimdiki halde güzelleştirme işine yirmi bin lira tahsis etmiştir.” 1

Daha önce kaleme aldığımız bir yazıda “Adaları Güzelleştirme Cemiyeti” ile 
“Belediyenin Mürakabesi Altında Büyükada Teşebbüs Grubu”nu birbirine karış-
tırmıştık. 1933 yılında kurulan bu “Teşebbüs Grubu”nun, “Halk Fırkası, Turing 
ve Otomobil Klübü, Belediye, Vilayet ve Matbuat” tarafından oluşturulduğu 
nizamnamesinde belirtiliyordu. Grubun amaçları ise şöyle sıralanıyordu:

“1. Büyükada lehinde ilânat ve neşriyatta bulunmak, prospektüs ve afişler ile 
propaganda yapmak. 2. Adaya gelenlerin sıkılmamaları için mahalli eğlenceler ve 
şenlikler tertip eylem. 3. Büyükada ile olan vesaiti nakliyenin intizamına bakmak. 
4. Büyükada’da ikameti teshil için ve asri hale koymak üzere otellere ve sayfiyelere 
nezaret etmek. 5. Büyükada’ya yerli ve ecnebi seyyah celbine çalışmak.”

Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklobedisi’nde cemiyetin kurucusunun Emin 
Âli Durusoy olduğunu yazar. Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin kendi belgele-

1 Cumhuriyet, 2 Şubat 1934.

Yirminci yüzyıl başında Büyükada İskelesi ve meydanı.
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rinden de genel başkanının (vali ve belediye reisi) Muhittin Üstündağ olduğunu 
öğreniyoruz. Yönetim Kurulu’nda Akay Gemileri İşletmesi yöneticisi ile CHP 
Adalar Kazası Başkanı’nın bulunduğunu biliyoruz.1 Gerek kurucuları ve yönetici-
leri, gerekse yukarıda sıralanan amaçların Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’yle 
çakıştığını görünce, bu iki kuruluşun belki de aynı kişilerden oluştuğunu düşün-
memek mümkün değil. 

Turing belgelerine baktığımzda bu karışık durumun biraz daha aydınlandığını 
görüyoruz. “Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü’nün 1933 senesine dair raporu”n-
da şu bilgiler yer alıyor: “Her husustaki mesaimizde bize azamî müzaherette bulu-
nan Vali ve Şehremini Muhittin Beyfendinin [o dönemde vali ve belediye reis-
liğini tek kişi yapmaktadır] emir ve tensiplerile Klöbümüz Adada mevcut bula-
nan Adaları Güzelleştirme Cemiyeti ile tevhidi mesai ederek faaliyete geçmiştir. 
Mezkûr Cemiyette mümessilimiz Emiroğlu Ziya Beydir. Vali Beyefendinin bizzat 
riyaset ettikleri bu Komisyonunun faaliyeti neticeleri görülmeye başlandı:

a) Büyük Adadaki sekiz kilometreden ibaret bulunan Tur yoluna mesafe işa-
retleri ve güzel manzaralı yerlere sıralar ve ana yollardan ayrılan yollara istikâ-
metleri gösteren levhalar konulacaktır.

b) Yaz mevsimi için her otelin vereceği fiat Belediyece tasdik edildikten sonra 
oteller fazla fiat istemeyeceklerdir.

c) Adada mevcut bütün kiralık evlerin icar bedelleri, mahalleri, büyüklükleri 
hakkında mükemmel bir liste yapılmıştır; bu liste tabettirilerek müracaat edenle-
re meccanen [ücretsiz] tevzi olunacak ve bu suretle bazı tellalların ihtikârlarına 
meydan verilmeyecektir.

d) Yürük-Ali plajı Belediyece istimlâk edilmek üzeredir. Orada asrî ufak bir 
plaj vücuda getirilecektir.

e) Bu sene Adada 5 Temmuzdan 16 Eylüle kadar devam etmek üzere 6 fête 
[bayram] yapılacaktır. Bunların idaresi ve şenlik programlarının tanzimi için 
ayrıca artistik bir komite teşkil edilmiştir. Bunlardan maada 17 Ağustosta bir 
yelken yarışı yapılacaktır.

f) Büyükada’daki hamal teşkilatı, arabacılar, tarifeler meseleleri nazarı dikka-
te alınmıştır. Bunlar daima kontrol altında bulundurulacaktır.

g) İskele civarında renseignement [bilgi] vermek, teshilât göstermek, şikâyetle-
ri dinlemek üzere bir büro açılmıştır.”2

adalara vapurla taşınan terkos suyu
Anlaşıldığı üzere valinin himmetiyle Turing ve diğer kuruluşlar Adaları Güzel-
leştirme Cemiyeti’ni faal hâle getirmeye karar vermiş, ellerinden geleni de yap-

1 Adaları Güzelleştirme Cemiyeti. İdare Hey’eti Raporu, İstanbul, 1937.
2 Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü Mecmuası, No. 12, 22 Nisan 1934.
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maya kararlıdırlar. Bütün bu gelişmelerin ardından, gazete sütunlarında yapılan 
ve yapılacak işlerle ilgili bilgiler art arda gözükmeye başlar. “Adaların İmarı”1 
başlıklı bir yazıda Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin İstanbul valisi ve belediye 
reisi Muhittin Bey’in de katıldığı bir toplantıda, Yörükali Plajı’nın bu yıl bitirile-
ceği ve Heybeli-Büyükada ve Yörükali iskeleleri arasında bir vapurun işletilmesi-
nin karar altına alındığı açıklanır. Haber şöyle devam ediyor: “Cemiyet, Ada 
otelcileriyle anlaşmış, otel fiatlarını tesbit etmiştir. İskele meydanında saat önün-
de daima bir memur bulunacak; araba, otel fiatlarından şikâyet edenlerin şikâyet-
lerini dinleyecektir. Fazla alınmış para varsa hemen geri alınacak, müşteriye iade 
edilecektir.” Toplantıda “en mühim mesele” olarak gündeme gelen su temini 
konusunda da önemli bir karar alınmıştır. Her gün bir vapur Terkos suyunu 
Ada’ya taşıyacaktır ve bu suyun tenekesi bir kuruşa satılacaktır. Yazı bazı istatis-
tiki bilgiler de aktarmaktadır: O yıllarda Büyükada’da günde 1.600 ekmek tüke-
tildiğini, yazları ise bu sayının en az 7.600’e yükseldiğini öğreniyoruz. Cuma ve 
pazar günleriyse Adalar’a 40.000 kişi akın etmektedir. Makale şu temenni ile 
noktalanıyor: “Adalar imar edilir, bazı dertlerine deva bulunursa, şüphe yok ki bu 
sayı bir misli artacaktır.”

1934 yılının haziran sonlarında Cemiyet’in yeni etkinlikleri gazete sütunla-
rında arka arkaya yer alır. Büyükada’ya dikkatleri çekmek için düzenlenen şen-
likler 12 Temmuz’da başlar. İlk gün Yat Kulübü bahçesinde Şehir Tiyatrosu 
artistleri tarafından yeni hazırlanan Adalar Revüsü sahnelenir.2 Davetlilerin 
sıcaktan rahatsız olmamaları için elbise konusu serbest bırakılmıştır. Adalar 
Revüsü’nün temsili bittikten sonra dansın geç vakitlere kadar süreceği, sabaha 
karşı saat üçte şehirden gelenleri geri götürmek için özel bir vapur tahsis edilece-
ği gazetelerde açıklanır. Ama daha sonra çıkan haberlerden “havanın fenalığın-
dan dolayı huzur bulunamadığını” öğreniriz. Hatta erkenden geri dönmek zorun-
da kalanlar, davetiyelerini bir hafta sonra Tepebaşı Bahçesi’nde revünün yeniden 
temsil edilişinde kullanabilmişlerdir.

kadıyoran yokuşu’nda eşek yarışları
13 Temmuz günü ise eşek yarışları düzenlenir. Yarışlar iskeleden başlamakta, 
Kadıyoran Yokuşu’ndan geçilerek Belair Oteli’ne (daha sonra Çankaya Oteli ve 
şimdi de Çankaya Apartmanı) gidilmekte ve tekrar iskeleye dönülmektedir. Bu 
yarış üç kategoride yapılır. Birincisi “merkepçiler”in, ikincisi Adalar Revüsü’nde 
oynayan Şehir Tiyatrosu’ndaki “artist hanımların”, üçüncüsüyse halkın katılı-
mıyla gerçekleşir. Merkepçiler arasındaki yarışmada Abdurrahman Efendi birinci 
gelir ve altı liralık ikramiyeyi kazanır. Aynı gün Şehir Bandosu, Büyükada 

1 Cumhuriyet, 9 Mart 1934.
2 Bkz. Gökhan Akçura, “Adalar Revüsü” İstanbul Şarkıları, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2019.
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İskelesi üstündeki terasta sabah dokuzdan öğleden sonra üçe kadar “muhtelif 
havalar” çalarak şenliklere iştirak eder.

18 Ağustos 1934 günü Adaları Güzelleştirme Cemiyeti tarafından bir çiçek 
bayramı düzenlendiğini görürüz. Haziran ayında gazetelerde “çiçek muhaberesi” 
olarak anılan bu etkinlik ağustos ayında “çiçek savaşı” olarak adlandırılmaktadır. 
Gazete ayrıntıları şöyle aktarıyor: “Nis, Kan gibi Avrupa şehirlerinde arasıra bu 
gibi çiçek savaşları tertip edilir, arabalar otomobiller güzel çiçeklerle türlü türlü 
süslenir ve başlıca caddelerde dolaşılarak en güzel süslenmiş arabalara mükâfatlar 
verilir.” Şehir Bandosu’nun konseriyle başlayan bayram bir saat kadar sürer. 
Turing Klöbü tarafından seçilen jüri en iyi süslenmiş arabalara ödüllerini verir. 
Yarışmaya Ada Belediyesi, Yat Kulübü, Dağcılık Kulübü, İstanbul Su Sporları 
Kulübü, Akasya,1 Kâzımpaşa gibi oteller, ada arabacıları katılır. Çiçek Savaşı için 
seçilen alan Çankaya Oteli meydanından başlayarak Yat Kulübü ve Kâzımpaşa 
Oteli önünden İskele Meydanı’na uzanan bölgedir. Bu alana cemiyet yararına on 
kuruş bağış vererek girilir.2

Cemiyet’in yaptığı bu çalışmaların basın tarafından övgüyle karşılanmasına 
rağmen, zaman zaman makaraya alanlar da olmuyor değildi. Örneğin, gazetelerde 
yazdığına göre, temmuz sonunda ada sakinleri bir sabah hemen her “parmaklığa, 
kapıya, çiviye” asılmış levhalarla karşılaşmışlar. “Hele Kaymakamlığın önünü D 

1 1934 yılı aynı zamanda Wagons-Lits olaylarından sonra gelen milliyetçilik akımının te-
siriyle, yabancı isimli kuruluşların Türkçe isimler aldı(rıl)dığı bir yıldır. Beyoğlu sinema 
adlarının Türkleştirilmesinden sonra “Üniversite gençliğinin baskılarıyla” Ada otelleri 
de yeni adlarına kavuşurlar! Etrangers oteli Sümer, Calypso oteli Akasya, Splandit de 
Kâzımpaşa adını alırlar.

2 Benzer bir çiçek bayramı 1933 yılında Kadıköy’de 26 Mayıs günü düzenlenmişti. 1935 
yılında ise Antalya’da o dönemin Maarif Müdürü olan Kemal Kaya tarafından bir çiçek 
bayramının gerçekleştirildiğini görürüz. Bkz. Demokrat İzmir, 18 Ağustos 1955. 

Splendid Palas Lokantasında yemek ve müzik. (Kansu Şarman Arşivi)
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Grubu Sergisi’ne döndürmüşler!” Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin hazırladığı 
bu levhalardan örnekler de şöyle sıralanıyor:

“Adanızı odanız kadar temiz tutunuz.”
“Çamsız Ada, Hayırsız Ada olur.”
“Coşkun neşe hakkınızdır fakat azgın gürültü değil!”
Gazete özellikle bu son slogana takılmıştır: “Affetsinler ama Büyükada tarihin-

de en azgın gürültüyü bizzat Cemiyet geçenlerdeki yarışta eşeklere yaptırdı! Ondan 
sonra da bilhassa geceleri kervanlar kurup Ada’yı nal sesine boğmak moda oldu!”1

Cemiyet’in çalışmaları sadece Büyükada’yla sınırlı kalmaz. Örneğin 10 
Ağustos’ta Heybeliada Plajı tenis kortunda Dağcılık Kulübü ile Adalar tenisçile-
ri arasında bir turnuva gerçekleştirilir (turnuvayı Dağcılık Kulübü kazanır). Yine 
Heybeli’de 17 Ağustos 1934 günü bir deniz bayramı düzenlenir. Bu bayramda 
amatörlere açık yelken ve kürek yarışmaları; yüzme, atlama, bayrak yarışları ve su 
topu karşılaşmaları yapılır.

Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin çalışmaları oldukça yoğun biçimde 
devam eder. Örneğin, Adalar’a gemi seferlerini düzenleyen Akay şirketi ile konu-
şulup anlaşmaya varılmıştır. Bunun sonucu olarak yaz günleri Adalar’a “mümkün 
olduğu kadar fazla vapur işletilmesi” kararlaştırılmıştır. Hemen uygulamasına 
geçilen bu karar sonucu Akay işletmesi Büyükada’ya hergün on dokuz vapur sefe-
ri yapmaya başlamıştır. Öte yandan ada çamlarını hastalıklardan korumak, yeni 
fidanlar dikmek için de belediyeyle birlikte çalışmalara başlanmıştır. 

1 Cumhuriyet, 31 Temmuz 1934.

Büyükada sahili ve Selekt Lokantası
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çiçek bayramları
1934 yılında İstanbul adalarını “ihya etmek” için çalışmalara başlayan Adaları 
Güzelleştirme Cemiyeti 1935 yılı için hazırladığı programı şöyle açıklar:

“ 1. 14 Haziran Cuma günü Çiçek Sergisi ve Bayramı.
 2. 5 Temmuz Cuma günü merkep yarışı.
 3. 13  Temmuz Cumartesi akşamı Luna Park’ta Garden Parti.
 4. 9  Ağustos’ta Heybeliada Deniz Yarışları.
 5. 23  Ağustos’da Büyükada’da Deniz Bayramı.
 6. 6  Eylül’de Balkan Haftası.”1

Aynı duyuruda bazı ayrıntılara da vurgu yapılır: “Büyükada’nın su ihtiyacı bu sene 
temin edilecektir. Yürük Ali Plajı da Belediyece istimlâk edilmiştir. Oraya asrî bir 
plaj ve gazino yapılacaktır. Bu sene Heybeliadası’nda da Büyükada gibi asfalt bir tur 
yolu yapılacaktır. Aynı zamanda İskele civarında modern bir park yapılacaktır.”2 

Bu programın ilk maddesini oluşturan “1935 yılı Çiçek Bayramı”nda çiçekler-
le süslenmiş on araba, iki taraflı dizilmiş binlerce kişinin arasından alkışla geç-
miştir. Dönemin popüler dergisi Perşembe şöyle anlatıyor: “Bu, zarif bir düğüne 
benziyor. İnsan, bu düğünde finiks ile manolyanın, gloyöl ile zakkumun seviştik-
lerini, hortansiya ile yaseminin, papatya ile güllerin nişanlandığını ve nihayet 
karanfille zambakların evlendiklerini görür gibi oluyor... Her taraf çiçek içinde. 
Büyükada’nın asfalt yolları bile çiçekle dolmuş... Arabalarda çiçek, yakalarda 
çiçek, masalarda çiçek, kucaklarda çiçek.”

Derginin yazdığına göre, en güzel süslenmiş arabayı seçecek olan jürinin baş-
kanı Yunus Nadi’dir. Splandit Oteli’nin terasında oturan jüride bulunan isimler 
arasında en göze çarpanlar Orhon Seyfi Orhon, Ruşen Eşref’in eşi Saliha Hanım 
ve Cemal Nadir’dir. “Savaşı seyredenler en fazla iki araba üzerinde duruyorlardı. 
Biri en fazla birinci olmaya layık görülen öküzlerin çektiği köylü arabası. Diğeri 
de: Tayyare!

Jüri bunlardan tayyareyi birinci, [Kâzım Paşa Oteli’nin] köylü arabasını da 
beşinci seçti. Fakat doğrusunu söylemek lâzım gelirse köy arabası da beşinciliğe 
bırakılmamalıydı! Beşinci olmasına rağmen en fazla alkış gene Anadolu, gene 
köylü ve gene başak topladı ve halk onu kendisi birinci seçti...”3

Birinci seçilen araba (Zaman gazetesinde birincinin adı Niko, Kurun gazete-
sindeyse Seferoğlu Yanko olarak geçer. Son Posta da birinciliği Seferoğlu ailesinin 
arabasının kazandığını yazar) Zaman gazetesinde şöyle betimleniyor: “Bu araba 

1 Daha sonra tarihleri 14-23 Eylül olarak değişen 1. Balkan Festivali etkinliklerinin başlan-
gıcı ve yarışların bir bölümü Büyükada’da yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Cumhuriyet 
15 Ağustos 1935.

2 Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü Mecmuası, 21 Nisan 1935.
3 Aslan Tufan, “Büyükada’da çiçek savaşı” Perşembe, 4 Temmuz 1935.
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ortanca, gül, yıldız, sardunya çiçekleri ile süslenmişti. Bundan başka üstünde 
pervanesi dönen bir tayyare vardı.”1 Birinci gelen araba kazandığı elli liralık 
ödülü Türk Hava Kurumu’na bağışlamıştır. Ne de olsa tayyare sevdasının herke-
sin gönlünü yaktığı yıllardayız...

Cemiyetin 13 Temmuz Cumartesi akşamı Luna Park’ta düzenlediği Garden 
Parti, gazetelere bakarsak “pijamalı bir kır balosu”dur. Akşam gazetesinin Lokman 
Hekim’i (aslında Galip Ataç’ın takma adıdır) Cemiyet’e tebriklerini sunar: “Bir 
kere balonun pijamalı olması, sağlık bakımından iyi düşünülmüştür. Pijama, 
vakıâ Farsçada ‘bicame’ elbisesiz demekse de, bayanların şimdiki elbiselerinin 
yanında, bedeni gecenin serinliğinden daha iyi koruyacak, hem de dans ederken 
bedenin hareketlerini daha iyi serbest bırakacak bir elbisedir.

Dansa gelince. Bu çocuklar için, genç kızlar ve delikanlılar için, âlâ bir jim-
nastiktir. Dans bütün bedenlerinde, en ziyade bacaklarda kan dönmesini daha 
işlek yapar, adaleleri geliştirir. İnsanın hareketlerine tatlılık ve yumuşaklık verir. 
Danseden gençlerde bütün bedenin çizgileri arasında bir ahenk ve tenasüp bulu-
nur. Güzel bir vücut da bu ahengin neticesidir. (...) Dans, eski zamanlarda oldu-
ğu gibi açık havalı, kırlık yerlerde, gündüzleri -Büyükada’daki gece balosu, şüphe-
siz mehtaba rastlamasından dolayı bir istisnadır- tertip olunursa sağlık kurallarına 
büsbütün uygun bir jimnastik olur.”2

1 Zaman, 25 Haziran 1935.
2 Akşam, 16 Temmuz 1936.

Çiçek Bayramı’nın son dönemlerinde çiçekle süslenmiş arabalar. 
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jüri başkanı eleştirmenliğe soyunuyor
Çiçek Bayramı’nın jüri başkanı Yunus Nadi, gazetesi Cumhuriyet’de biraz geç de 
olsa, “Adaları Güzelleştirme Cemiyetine [Bir] Mektup” yazar. Yazı, Adaları güzel-
leştirme hareketinin önemini vurgulayarak başlıyor: “İçinde oturmak hasebiyle 
denizdeki balığın suyu ve yeryüzündeki insanın havayı bilmemesi kabilinden 
Adaların güzelliğini biz bile bilmiyoruz. Bunlar, İstanbul’un kıyıcığında zümrüt su 
üzerine oturtulmuş elmas parçalarıdır. Korunmaları ve daha ziyade güzelleştiril-
meleri için onlara artık bir önemle bakmak istiyoruz. Hakikaten bu elmas parça-
ları yaratılıştan geldikleri gibi bırakılmışlar, yahut yer yer biz insanların fena 
yaptığımız işlerle bozulmuşlardır. Bir parça sürekli, özlü ve özenli çalışma ile 
bunları birer dünya cenneti, birer çiçek buketi haline koymaklığımız çok kolay-
dır. Çalışılacak alan küçücük, yapılacak işler az ve güzeldir. Adaları tıpkı bir 
bahçe düzeltir gibi düzeltmek ve süslemek imkânı vardır.”

Ardından sözü Çiçek Bayramı’na getiriyor: “Bu yıl yapılan Çiçek Bayramı biraz 
vakitsiz yapıldı. Eğer vaktinde yapılsaydı Adalar kendilerinde yetişen çiçek çeşitle-
rinin şimdiki miktarına göre bizce henüz böyle bir bayram yapmayı hakketmiş 
sayılamayacaklarından böyle bir bayram gene yersiz olurdu. Adalarda o zaman 
Çiçek Bayramı yapılabilir ki, yalnız Adalarda yetişen en görülmemiş çiçeklerden 
yalnız Adalar ahalisi değil, bu bayramı kutlamaya gelecek bütün İstanbullular 
küçük büyük demetlerle süslenebilsinler ve orada herkese kucak kucak çiçeklerle 
canlı bir bahar yaşatsınlar. Adalarda henüz bu ileri güzellikte alabildiğine bol çiçek-
çilik yoktur. Söz aramızda Çiçek Bayramına başlangıç olarak bu yıl orada kurulan 
sözümüz yabana çiçek sergisi sadece ayıptı. İstanbul şimdiki halinde bile çiçekçilik-
te o serginin üç-beş kırık dökük saksıda gösterebildiğinden hiç olmazsa yüz kere 
daha üstündür. Bununla beraber bizce İstanbul’un bütün çiçekçiliği bir araya geti-
rilse iyi bir sergiye yetmesi gene şüpheli görülür. Habuki Adadaki sergi fakirin 
fakiri bir -söz aramızda- kepazelikti. Bu fena sınama bize Adalarda yapılacak iyi işler 
sayımına kuvvetli bir fikir vermek faydasını vermişse gene kâr saymalıyız.”1

Yunus Nadi birkaç hafta sonra yayımlanan “Güzel İstanbul’u Güzelleştirmek 
İsteyen Cemiyetler” başlıklı yazısında, Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’ne yeni 
öğütler verir: “Adaları Güzelleştirme Cemiyeti kılavuzluk ederek Adalar halkına 
dediğimiz mazbataları imzalatmaya başladı mı? Bu mazbatada Adalar ahalisi yal-
nız bunların güzelleştirmelerinde kullanılmak üzere vapur biletlerine birer kuruş 
eklenmesini hükümetten isteyeceklerdir. Buna bir kanunla izin vermek için 
halkın böyle bir isteğine ihtiyaç vardır. Buna ilave olarak Adalarda oturmaya 
gelecekler de ayrıca kira bedellerinin %5’i kadar bir parayı, gene Adaların güzel-
leştirilmesi işi için vermeye borçlu tutulabilirler. Yalnız bu iki kalemlik para, 
Adaları birer cennet yapmaya yeter. Kınalıada’nın bile ağaçlar içine gömüldüğü-

1 Cumhuriyet, 8 Ağustos 1935.



16

nü düşünün bir kere. Her Adanın zümrüt Marmara ortasına oturtulmuş birer 
çiçek buketi halinde güldüğünü gözünüze getirin bir kere. Bu Adaların denizinde 
ve karasında gönül eğlendirici binbir güzellik ve iyiliğin yükselip taştığını görebi-
leceğimiz günler hiç uzakta değilse bu uğurda hemen çalışmaya koyulmaklığımız-
dan daha tatlı ne iş olabilir?”1

Ercüment Ekrem Talu da, eşek yarışlarından söze girerek, Adalar’ı güzelleştir-
mek için yapılması gereken esas işlere değiniyor: “Maksat Ada’ya karşı halkın 
rağbetini çekmek, artırmak ise, bu eşek yarıştırmakla olmaz. Gazino, lokanta, otel 
tarifelerini, araba ücretlerini ucuzlattırmaya, aileler için vapur, yemek, otel, araba 
ücretleri bir arada, tenzilatlı vikend (haftasonu) biletleri tertip etmeye, ucuz 
pansiyonlar, meselâ Büyüada’nın Maden cihetinde, Heybeli’de Papas Mektebi’nin 
altına tesadüf eden arazide, harcıâlem, ikişer-üçer odalı yazlık ahşap bungalovlar, 
yani ufacık köşkceğizler yapmaya baksalar daha pratik olur sanırım. Bugünkü 
günde yazın iki-üç ayını Adada geçinmek o kadar pahalıya mal oluyor ki, birçok-
ları Varna’ya Köstence’ye gitmeyi tercih ediyorlar.”2

akay vapur işletmesi
Bu dönemde Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin en büyük yardımcılarından 
biri de Akay Vapur İşletmesi’dir. İşletmenin ilk girişimlerinin başında, Adalar’ın 

1 Cumhuriyet, 21 Ağustos 1935. 
2 Son Posta, 28 Haziran 1936.

Büyükada Lunapark Gazinosu.
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kışın boş kalmaması için alınacak önlemler yer alıyor. Bunun somutlanmasıysa 
vapur ücretlerinde yapılacak indirimdir. Akay idaresi şu açıklamayı yapar: “Kış 
mevsiminde adaları boşalmaktan kurtarmak ve Ada’da ikameti kolaylaştırmak 
için Ekonomi Bakanlığı’ndan verilen buyruk üzerine idare düşündüğü bazı ted-
birleri Bakanlığa bildirmiştir. Teşrinievvel [ekim] ayından tatbikine başlanmaları 
düşünülen bu tedbirler, yalnız gidip gelme biletlerine ait olmak üzere ehemmi-
yetli bir ücret tenzili ve akşamları geç vakitlerde Bostancı-Adalar arasında irtibat 
temini ve ilk zamanlarda haftada bir defa olmak üzere Bostancı tarikiyle gece 
seferleri yapılması gibi şeylerdir ki, bu kolaylıklar kışın dahi evi olanların Ada’da 
kalmalarına yardım edecektir. Avrupa seyahatinde bulunan Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar, memlekete döndükten sonra bu projeyi inceleyecek, kat’i karar 
ondan sonra verilecektir.”1

savaş yıllarından sonra
Çiçek Bayramı ve Adalar’ı güzelleştirme hareketleri, savaş yıllarının tozu dumanı 
altında kalır, uzun bir süre yapılmaz. 1943 yılında yapılan kongrede Vali Lütfü 
Kırdar, belediyenin adalara önemli bir yardımda bulunamadığını üzülerek açık-
lar. Adalılar ise bu beldeyi güzelleştirmek için özel bir kanun çıkarılmasının 
gerektiğini ama bunu da savaş sonrasına bırakmanın doğru olacağını dile getirir-
ler. Kongrede Adalar’da motorlu taşıt olup olmaması, deniz taşımacılığının 
sorunları, çarşı pazarın pisliği, Adalar’ın çamlarını tehdit eden tırtıllarla nasıl 
mücadele edileceği gibi gündelik konular tartışılır.2

1945 yılında yapılan kongrenin haberlerinden cemiyetle ilgili daha ayrıntılı 
bilgiler ediniriz. Cemiyetin toplam seksen üyesi vardır. İdare heyeti dışındaki 
üyeler aidatlarını ödememişler ya da ödemeleri kendilerinden istenmemiştir. 
Cemiyetin ana gelir kaynağı plaj kirasıdır. Çeşitli tartışmalardan sonra seçimler 
yapılmıştır. İdare heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Emin Ali Durusoy, Bedri 
Nedim Göknil, Haydar Kaynak, Ali Muhittin Hacıbekir, Esat Muhlis Sırmalı, 
Şakir Pınar, Sadık Güzelosman, İbrahim Şevket Dilber, Süleyman Çehreli. Bu 
listede sadece Sadık Güzelosman Heybeliada’dandır, diğerleri ise Büyükadalı’dır.3

Savaş sonrasında yapılan ve 23 Haziran 1946 tarihinde düzenlenen ilk Çiçek 
Bayramı’nın programıysa şöyledir:

“ 1. Saat 16’da Hükümet Konağı önünde Belediye Parkı ve Çocuk Bahçesinin 
açılış töreni.

2. Bisiklet sürat yarışı. (Birinci ve ikinciye kupa ve madalya verilecektir.)
3. Bando ile beraber Splandit Palas’a gitmek üzere tören sahasına giriş.

1 Cumhuriyet, 3 Ağustos 1935.
2 Vatan, 31 Mayıs 1943.
3 Vatan, 9 Temmuz 1945.
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4. Süslenmiş çocuk arabalarile gürbüz çocuk müsabakaları. (Birinci, ikinci, 
üçüncüye mükafat.)

5. Merkep yarışı. (Mükafatlı).
6. Süslenmiş bisikletlerin geçişi. (En yavaş giden bisiklet mükafatlandırıla-

caktır.)
7. Müsabakalarda birinci, ikinci gelenlerin sıra tertibile geçişi.
8. Müsabakaları kazananların mükafatlarının verilmesi.
9. Saat 22’de Anadolu Klübü’nde gardenparti.
  a) Bu münasebetle Şehir Bandosu bütün gün icrayı terennüm edecektir.
 b) Denizyolları’nca ilâve seferler konmuştur.”1

Lokman Hekim, Adaları Güzelleştirme Cemiyeti tarafından 23 Haziran 1946 
tarihinde düzenlenen Çiçek Bayramı’na davetli olarak katılır ve ardından izle-
nimlerini kaleme alır: “Süslü arabalarda, bisikletlerde gezen Adalı gençlerin ve 
kızların türlü türlü çiçeklerle ziynetlenmiş balkonlardan birbirlerine ve ziya-
retçilere çiçek atmakla nezaket ve zerafet göstermeleri ne kadar hoşuma gitti. 
(...) 13-14 sene evvel Büyükada’da bir Çiçek Bayramı yapıldı, Çiçek Sergisi 
açıldı. Bütün Adalardan ve İstanbul’dan getirilen çeşit çeşit çiçeklerden teşekkül 
etmiş sergiyi herkes takdir etmişti. Bu defa böyle bir sergi göremedim! Ben öyle 
zannederim ki Büyükada’da Mayıs sonlarında veya Haziran itidasında her sene 
yapılacak bir Çiçek Bayramı ile Çiçek Sergisi daha parlak olacaktır.”2 Vatan gaze-
tesinin haberine göre güzel süslenmiş araba yarışmasında, on yıl önceki yarışmada 
da birinci gelen Büyükadalı Mihal Seferoğlu’nun arabası birinciliği kazanmıştır. 
İkinciliği İstanbul Çiçekçiler Cemiyeti, üçüncülüğü de Büyükada Arabacılar 
Cemiyeti’nin arabaları almıştır.3

Çiçek bayramları sonraki yıllarda da sürer. Ama İstanbul Belediyesi ellili yıllar-
da önce üç gün olarak başlayıp sonra haftalara yayılan “Bahar ve Çiçek Bayramı”nı 
Gülhane Parkı’nda düzenlemeye başlayınca adadaki şenliğin pek bir hükmü kal-
maz. Büyükada’daki çiçek bayramlarının sonuncusuysa 1961 yılında yapılır. Bu son 
bayramın haberi 22 Temmuz 1961 tarihli Milliyet gazetesinde şöyle yer alıyordu: 
“Adaları Güzelleştirme ve Şenlendirme Cemiyeti” [cemiyetimizin adı biraz geniş-
lemiş mi ne?] bir Çiçek Bayramı düzenlemiştir. Yarın Büyükada’da başlayacak olan 
bayram, sabah saat 10’dan gece yarısına kadar devam edecektir. Bayrama Deniz 
Kuvvetleri Bandosu, mehter takımı, folklor ekipleri, çiçek arabaları katılacak, gece 
merkeplerle fener alayı yapılacaktır. 1950 yılından beri faaliyetlerine sekte vermiş 
olan cemiyetin düzenlediği bu bayram turistik bir filme alınacaktır. Bayrama Ada 
halkı ve Adaya gezmeye gidenler katılacaktır.”

1 TOK Belleteni, Ağustos-Eylül 1946.
2 Agy.
3 Vatan, 24 Haziran 1946.
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(Pandispanya) Adalar gazetesinin 22 Temmuz 1961 tarihli sayısında da Çiçek 
Bayramı’nın Adaları Güzelleştirme Cemiyeti imzalı ve ayrıntılı bir program yer 
almaktadır:

“ 1. Çiçek Bayramı 23 Temmuz 1961 tarihine rastlayan Pazar günü yapılacaktır.
 2. Süslenmiş araba, bisikletler, çocuk arabaları ve diğer vasıtalar saat 10’da 

Çınar Meydanından hareket edecektir.
 3. Plaj Oteli, Neptün Gazinosu, Rıhtım, İskele Meydanı ve 23 Nisan 

Caddesini takip edecek olan süslü vasıtalar, Splandit Oteli önündeki jüri heyeti 
tarafından değerlendirileceklerdir.

 4. Üstün vasıfta bulunacaklara, derecelerine göre hediyeler verilecek, 
diğerlerine de teselli mükafatı verilmesi unutulmayacaktır.

 5. Müsabakanın hitamından [bitiminden] sonra vasıtalar Ada’nın küçük 
turunu yapacaklardır.

 6. Güzergâhtaki köşklerin de süslenmesi hususunda halkımızın rağbet gös-
tereceğini tahmin ediyoruz.

 7. Öğleden sonra Lunapark’da folklor eğlenceleri yapılacaktır.
 8. Gece saat 22’den itibaren Fener Alayı tertibi kararlaştırılmıştır.”

Gazeteler “1950 yılından beri faaliyetlerine sekte verilmiş olan cemiyetin” 
düzenlediği bayramın filme alınacağını açıklar ama bu filmin çekilip çekilme-
diğini bilemiyoruz.1 Bu tarihten sonra Adalar’da yapılan bir Çiçek Bayramı’na 

1 Milliyet, 22 Temmuz 1961.

Sonradan adı Anadolu Kulubü’ne dönüşecek olan Yacht Club. 
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rastlamıyoruz. Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin de giderek faaliyetini sona 
erdirdiğini sanıyoruz. Nedenlerini tahmin etmek zor olmasa gerek. Türkiye gide-
rek daha hareketli bir siyasal yaşam sürmeye başlayacak, bayram ve seyran ikinci 
plana düşecektir. Ayrıca Adalar’ın da eski cazibesi ve ışıltısı kalmamıştır. Vuslat 
başka bahara, başka bayramlara kalacaktır!

yörükali plajı
Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin en önemli çalışmalarından biri olan Yörükali 
Plajı’nı ayrıntılı olarak ayrıca incelemeyi düşündük. Elimizde olan bilgilerden ve 
eski fotoğraflardan da anlaşılabileceği gibi, Yorgoli1 plajının tarihi on dokuzuncu 
yüzyıla kadar uzanır. Örneğin Sermet Muhtar Alus, 1890’lı yılları anlatırken pla-
jımızdan da söz eder: “Yorgoli, şimdi Yürükali. O vakit de deniz hamamları vardı. 
Kadınlarınki ve erkeklerinki yanyana... Pedavraları sımsıkı kapalı olan kadınlar 
hamamından bazı ecnebi madamlar ve matmazeller yasak masak dinlemeyerek 
dışarı fırlarlar, delikanlılar da kulaç peşlerine düşerlerdi. Erkekler hamamının 
bir hususiyeti de paralılar ve cakacıların denize çil kuruşlar, ikilikler, çeyrekler 
atması; Rum çocuklarının dalıp dalıp kapması...”2

1 Plajımızın adı çeşitli biçimlerde yazılmıştır. Önce Yorgouli, Yorguli, Yorgoli; daha sonra 
da Yürük Ali, Yörük Ali ve Yörükali olarak. Biz de yazımız boyunca eski belge ve yazılar-
daki orijinal kullanışları değiştirmedik.

2 İstanbul Ansiklopedisi, c. 6, İstanbul, 1963, ss. 3194-95.

Heybeliada İskelesi
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Pars Tuğlacı, Büyükada’da yirminci yüzyıl başlarında Yorgoli bölgesinde iki 
plajın bulunduğunu söyler. “Bunlar çuvalla çevrilmiş birkaç küçük kabineden 
ibaretti. Kumsal’da ayrıca bir plaj daha mevcuttu. Her üç plajı da Koço Ligoros 
adında bir Rum işletirdi.”1

Yorgoli’nin nasıl Yörükali’ye (ilk dönemlerde Yürük Ali) dönüştüğünüyse 
bilmiyoruz. Herhalde 1933 yılında sinemaların ve otellerin adlarının “talebe 
cemiyetlerinin baskısıyla” Türkçeleştirilmesiyle eşzamanlıdır. Niyazi Anmet 
Banoğlu ise bu değişimi bizzat Atatürk’e bağlar. Bir yazısında Adalar’ın “milli” 
vasfını yitirmiş bir belde olduğundan dem vuran Banoğlu şöyle devam eder: “Nur 
içinde yatsın, Atatürk Aya Yorgi’yi [Yorgoli olsa gerek] Yörük Ali’ye, Yat 
Klübünü Anadolu Klübü’ne elbette ki bugünleri düşünerek çevirmişti.”2

1934 yılında Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin önüne koyduğu görevler ara-
sında Yörükali plajının “asrileştirilmesi”ni de saydığına daha önce değinmiştik. Aynı 
yılın sonlarında yapılan Cemiyet kongresinde “Yürük Ali plajının yeni istimlâk 
kanununa göre alınması meselesinin esas itibariyle halledildiği” dile getirilir. Plajın 
bir bölümü Emlâk Bankası’na, bir bölümü de özel kişilere ait bulunmaktadır. İstimlâk 
bedeli yedi bin lira kadar tutmaktadır. 1935 yazına kadar istimlâk işlemlerinin tama-
men bitirileceği ve büyük bir plajın temellerinin atılabileceği umulmaktadır.3

3 Nisan 1934 tarihinde İstanbul Belediyesi Umumi Meclisi durumu şöyle özet-
ler: “Belediye Kanununun 18inci maddesinin 56’ıncı fıkrası veçhile deniz hamamı 
ve her nevi yıkanma müesseselerini açmak Belediyenin vazifeleri cümlesindendir. 
Büyükada’nın Yürük Ali mevkiinde asrî ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak bir plaj 
vücude getirilmesi lüzum görülmüştür. Burada menfaati amme için yapılacak istim-
lâkin bedelini Adaları Güzelleştirme Cemiyeti, ileride temin edilecek varidattan 
ödemek üzere avans olarak Belediyeye vermeyi kabul eylediği gibi orada yapılacak 
plaj masrafına iştirak için de müzakereye girişeceğini bildirmiştir.”

İstanbul Belediyesi’nin verdiği “Büyükada Yörükali Plajı Projesi 
Müsabakası”nın ilanı 15 Mayıs 1935 tarihli gazetelerde yer alır. İlanda şu bilgiler 
bulunmakta: “İstanbul’da Büyükada’da Yörükali’de yapılacak plaj ve gazino pro-
jeleri için bir müsabaka açılmıştır. Müsabaka müddeti haziranın birinci Cumartesi 
gününe kadardır. Müsabakaya her mimar ve mühendis girebilir. İstanbul’da bulu-
nan müsabıklar bu tarihe kadar eserlerini postaya vermiş bulunmalıdır. Müsabaka 
için iki derece tayin edilmiş olup birinciye 350, ikinciye 100 lira verilecektir. 
Müsabakaya girmek isteyenler müsabaka programile harita almak için Levazım 
Müdürlüğüne müracaat etmelidirler.”4

Yörük Ali Plajı Proje Müsabakası’na beş eser katılır. Birinciliği Mimar A. 

1 Pars Tuğlacı, Tarih Boyunca İstanbul Adaları, c. 1, Cem Yayınları, İstanbul, 1989, s. 464.
2 Niyazi Ahmet Banoğlu, “Adaların İç Yüzü [2]” (Yeni) İnci, 13 Ekim 1952.
3 Vakit, 21 Eylül 1934.
4 Son Posta, 7 Mayıs 1935.
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Sabri ve Emin Onat’ın projesi kazanır. Mimarların “izah notu”nda şu bilgiler yer 
alıyor: “İki tepe arasında içeri doğru düz olarak sokulan arazi vaziyetinden istifade 
ederek, modern plajlarda muhakkak bulunması lâzım olan spor çayırı ve kumluk; 
projede, bir taraftan plajı erkekler kolu, diğer taraftan kadınlar kısmı ve hususî 
kabinelerle çevrilmiştir. 

Giriş, kadın ve erkeklerin hemen kapıdan ayrılmaları için, iki kolun birleştiği 
yere konulmuş; restoran şimdiki terasların bulunduğu yerde, kumluk ve denizle 
en sıkı münasebette bulunacak şekilde yapılmıştır. İki katlı olarak düşünülen 
restoranın üst kısmı, plaja girmeyerek yalnız burada oturmak isteyenlere mahsus-
tur. Buranın girişi plajdan tamamiyle ayrıdır. Atlama kulesi; restoran, kumluk ve 
çayırdan en güzel görülebilecek bir yere yapılmıştır.”1

Yarışmada birinciliği kazanan proje, biraz parça parça inşa edilerek iki yıl içinde 
tamamlanır. İstanbul Belediyesi Umumi Meclisi’nin 4 Haziran 1936 no’lu kararın-
dan, 1936 yılında başlamış olan plaj inşaatına ekler yapılacağını ve bunun 87 lira 
23 kuruşa ihale edildiğini öğreniyoruz. Ardından plajın o yaz kiraya verilmesi için 
gerekli olan ilan yayımlanır. İhaleye Koço (eski işletmecisi Koço Ligoros olmalı), 
Dimitri, Aleksandr ve Hayri katılır. Yapılan açık artırma sonucu plajı “Büyükada 
Kumsal’da 35 numaralı yalıda oturan” Hayri, 2.500 lira teklifle kiralar.2 Böylece 
Yörükali Plajı, İstanbul’un yeni bir “asri plaj”ı olarak hizmete girer.

1937 yılında plaj inşaatına yeni ekler yaptırılır, ardından Dil Gazinosu önün-
den Yörükali Plajı’na inen şoşe tamir edilir ve katranlanır. Bu iş için ödenen 

1 Arkitekt, sayı 54, Mayıs 1935.
2 “İstanbul Belediyesi Umumi Meclisi Kararı”, 23 Haziran 1936.

Yörükali Plajı’nın Yorgoli Plajı adını taşıdığı dönemden bir kartpostal.
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miktar 573 liradır. Adaları Güzelleştirme Cemiyeti’nin 1937 yılı idare heyeti 
raporunda Yörükali Plajı’ndan da söz edilir: “Genel başkanımız saygı ve sevgide-
ğer Üstündağ, her zamanki gibi yürekten taşan ilhamile Ada’ya oldukça mütakâ-
mil ve sıhhi ihtiyaçları karşılamaya kâfi bir plaj kazandırdı. Sevgili Üstündağ’ın 
gösterdiği pek yerinde bir istek üzerine Şehir ve Belediyesi emrine güle güle 
vermiş olduğumuz paralarla güzel Adamız böylece zarif ve modern bir plaja 
kavuşmuş olduktan başka Cemiyetimiz de bu vesile ile müstakbel mesaisi için pek 
değerli bir gelir kaynağına erişti.(...) Şehir Meclisinin biittifak verdiği tasvibkâr 
bir kararile Plaj ve Çamlık Gazinosu, 1 Kanunusanî [Ocak] 1937’den itibaren on 
beş sene müddetle Cemiyetimize terk ve tevdi edildi. (...) Bu karardan sonra Plaj 
ve müştemelâtını plaj binasının noksan kalan koli ve sairesi projesi dairesinde 
ikmal edilmek ve diğer asrî tertibat ve tekemmülat yapılmak, hülâsa Yürük Ali 
ve havalisinde yalnız tabiatın zengin güzellikleriyle iktifa etmeyip orada insan el 
ve himmetile dans pistleri, kafeteraslar, sıcak banyo tesisatı gibi hareket, neş’e, 
sıhhat kaynakları da vücude getirmek şartile açık arttırmaya çıkardık.”

akay plaja gemi seferleri yapıyor
İdare heyeti raporunda Yörükali Plajı’na yaptırılan iskele ve düzenlenen gemi 
seferlerinden de söz edilir: “Kıymetli müdürü idare heyetimizin çok müfid bir 
unsuru tekemmülü olan Akay işletmesile temas ve mutabakat tesis edilerek 
iskelesi Cemiyetimizce yaptırılmak şartile, plaja gerek Büyükada’dan ve gerek 
İstanbul aktarmasını alacak olan Heybeli’den mevsim için muntazam vapurlar 
tahriki temin olundu.” Akay işletmesi zamanında başlayan, daha sonra da Şehir 
Hatları döneminde devam eden bu seferler altmışlı yıllara kadar sürdü. Bu vapur 
Yörükali’ye gelince, sahildeki gençlerin vapura çıkıp oradan denize atlamaları bir 
eğlence geleneği hâline gelmişti. 

1938 yılı Seyrisefer Yaz Tarifesi’nden öğrendiğimize göre, hafta içinde ada 
vapurları saat 8:45, 10:25 ve 12:50’de Yörükali Plajı’na uğramaktadırlar. Dönüşler 
ise 12:50, 14:50, 15:05, 16:00 ve 18:45’tedir. Pazar günleriyse bunlara ara seferler 
eklenmektedir. 1944 yılında ise Şehir Hatları İşletmesi’nin Büyükada-Maltepe 
arasında çalışan vapurları Yörükali Plajı’na hafta içinde 10:30, 11:30, 12:30, 18:10, 
19:10 saatlerinde uğruyorlar. Pazar günleri ise bunlara 15:20 ve 16:55’te plaja 
uğrayan seferler ekleniyor. Ellili yıllarda yayımlananan Yörükali Plajı broşüründeyse 
vapur seferleri şöyle sıralanıyor: “Büyükada’dan Yörükali’ye: 8:10/ 9:55/ 16:25.

Yörükali’den: Heybeli-Bostancı: 8:30; Büyükada-Maltepe-Bostancı: 10:20; 
Büyükada: 12:45; Heybeli-Büyükada-Maltepe- Bostancı: 16:50; Büyükada: 18:50.” 

1956 yılındaysa Büyükada ile Yörükali Plajı arasındaki seferleri yapmak üzere 
birbirinin eşi iki küçük deniz otobüsü inşa edildi ve sefere kondu: Bostancı ve 
Caddebostan.
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yaz magazinlerinde yörükali
Otuzlu, kırklı, ellili yılların haftalık magazin dergileri, zaman zaman Yörükali 
Plajı’na uğramadan edemez: “Yörükali Plajı ise Büyükada’yı seçenler için” diye 
söze giren bir dergi yazarı “güneş banyosu yanısıra göz banyosu da” yapmamızı 
tavsiye eder. “Plaja girerken uzun müddet gözünüz doyuyor, sonra da su vücu-
dunuzu doyuruyor.” Bu plajda yabancılar, diğer yerlerdekinden fazladır. Plajda 
sıcağını atmış olanların yeniden terlemesini önlemek için çıkış kapısının önünde 
Ada eşekleri bekliyor.” 

İbrahim Ali Gövsa, 1940 yılında şöyle buyurur: “Yürük Ali plajı, dünyanın 
hiç bir yerinde bulunmayan o enfes dekoru ile geçen yılların kalabalığına müte-
hassır ve hadiselerin cereyanına muntazırdır. Çamların koyu nefti şemsiyesi 
altında pembe mayosu ile kızıl topraklara uzanan sıcak tenli güzel, bu yaz dünya-
yı sarsan badirele karşı mütehayyir, durgun ve mahzundur.”1

1947 yılında Her Hafta dergisinden öğrendiğimize göre “Yürükali Plajı olduk-
ça tenha”dır. “Güzel vücutlu bir kaç genç kız, bir iki delikanlı ile su topu oynu-
yorlar. Bir kotra, bir kaç sandal, küçük koya demirlemişler.” Adanın yerlisi olan 
bir arkadaşı, röportajcıya bilgi veriyor: “Burası sabahları ömür olur, iğne atsan 
yere düşmez.”2 İslam Çupi ise ellili yıllarda “Yürükali’de her sabah bikinileri ile 
bir dizi yunus balığı gibi sahile vuran, Yeşilçam’ın iki seks ilahesi Luiza Nor ve 
Pola Morelli’nin o muhteşem vücutlarını” hatırlar.3

1948 yılından daha kapsamlı bir tanıklık ise Akşam gazetesi yazarı Cemalettin 
Bildik’ten gelir. Bildik önce Yörükali’ye sefer yapan vapurları ve yolcularını anla-
tır: “Haliç’in ‘Tuzluk’ dediğimiz vapurlarından biri tamir ve tadil edilerek plaj 
seferlerine tahsis edilmiş. Bu vapurun yolcuları arasında pantalonlu bayanlara 
pek sık rastlanıyor. Karadan yolculuğu gözlerine yediremeyenler haydi vapura... 
Yiyeceklerini beraberlerinde götüren ailelerden bir kısmı da bu vapurla plaj 
iskelesine çıkarak çam altlarına yayılıyorlar. Masa ve iskemleler kapanın elinde 
kalıyor. Oradaki gazinoya ait olan bu masalarda yemeklerini açıp etrafına dizi-
lenler pek çok...”

Cemalettin Bildik plaj ve gazinoyla ilgili gözlemlerini de şöyle aktarıyor: 
“Uzun boylu dikkat ve tetkike lüzum olmadan anlaşılıyor ki plaja gelenlerin 
çoğu, banyolarını çamlar altında bira ile yapıyor. Fiatları hiç sormayın. Dört 
parça kuşbaşı et bir şiş oluyor ve en lüks gazinonun lokantasındaki gibi yürekleri 
dağlıyor. Ayak üstü bir şişe su 15, bir gazoz 25 kuruş olduktan sonra üst tarafını 

1 İ. A. G[övsa]., “Adalarda Yaz” Yedigün, 25 Haziran 1940.
2 “Adalarda Yaz” Her Hafta, 16 Ağustos 1947.
3 İslam Çupi, “Plaj” Hürriyet (Fiesta eki), 8 Mayıs 1994.
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varın siz kıyas edin artık... Büyükada’nın birinci sınıf gazino ve lokantasında bir 
şişe buz gibi su 10, gazoz 15 kuruş olsun da plaj çamlığında neden 15 ve 25 alın-
sın? Bunun gibi akıl ermeyen ve tenkide müsait daha nice meseleler var ki düzene 
sokulmasını isteyenlerin orada esaslı bir tetkik yapmalarını icap ettiriyor. Mesela 
plajdan ayrılarak çamlar altında istirahate çekilmiş aile grupları arasında gezinti-
ye çıkan Tarzan kılıklı delikanlıların bu hareketlerine mâni olmak muazzam bir iş 
midir? Deniz kıyafetiyle ancak denizde ve denize ait kumsalda dolaşılabileceğini 
onlara öğretmek zor bir iş olmasa gerektir. Bu lâubalilik o dereceyi bulmuştur ki 
setritavret kabîlinden bir karış don giymiş delikanlıların vapura kadar girerek yol-
cular arasından geçtikleri ve kendilerini vapurun üst kısmından denize attıkları 
sık sık görülen çirkin manzaralardır.”1

1942 yılından itibaren Yörükali Plajı’nın işletmecisi Avni Girgin’dir. Ellili 
yıllarda bastırdığı broşürde tesislerini şöyle tanıtır: “Dünyanın en güzel çam 
ormanlariyle çevrili, sedeften bir koy üstünde kurulmuş olan modern Büyükada 
Yörükali Plaj ve Gazinoları. Neş’e, sıhhat, güneş ve zevk arıyanların toplandığı 
tek yerdir.”

altmışlı yıllardan sonra yörükali
1962 yılında hâlâ plajın işletmecisi olan Avni Girgin, İstanbul Ansiklopedisi’ne 
bilgi verirken “Yürükali vapur iskelesinin de kendisi tarafından yaptırılmış 

1 (Akt.) İstanbul Ansiklopedisi, C.6, İstanbul 1963, s.3197-98.

Yörükali Plajı iskelesi. 
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olduğunu ve hâlen vergisini bile kendisinin verdiğini söylemiştir.” İstanbul 
Ansiklopedisi’nde Halûk Akbay’ın yazdığı “Büyükada Yürükali Plajı” maddesine 
göre Büyükada Vapur İskelesi ile Yörükali iskelesi arasında Denizcilik Liman 
İşletmesi tarafından “küçük vapurlar, deniz otobüsleri” işletilmektedir. Aynı kay-
nakta plajla ilgili sayısal bilgiler şöyledir: “[Plajın) 82 kabinesi vardır. Her gün 
ortalama olarak denize girenlerin sayısı 150 kişidir; fakat bâzan bu plajda denize 
girenler 300-400 kişiyi bulur. (...) Sahilden 25-30 metreye kadar sığ olan su, 
gittikçe derinleşmekte olup dip tamamen tertemiz kum ve çakıldır. Kabinelerin 
üstündeki beton kısmı halk güneşlenmek için kullanmaktadır. 10 kadar müstah-
demin çalıştığı Yürükali plajında fiyatlar on yıl evvel tanzim edilmiş bir tarife 
üzerine olup duhuliye 65 kuruş, 1 kişilik kabine 135 ve 4 kişilik aile kabinesi 500 
kuruştur. Gazino kısmı plajdan tamamen ayrı olarak iskeleden başlayıp yukarıya 
doğru dört set halindedir. Plajla gazinonun ortasından iskeleye giden beton yol 
geçmektedir.”1

1969 yılındaysa plajımız bu kez mimar Naki Erkılıç’ın projesiyle “Yörükali 
Plajı ve Turistik Tesisleri” adı altında yeniden inşa edilir. 11 Temmuz 1969 yılın-
da açılan işletmede iki yüz kırk adet plaj kabini, kırk dinlenme evi yer almakta-
dır. Ayrıca biri Büyük (teraslarıyla üç yüz kişi alabilen) diğeriyse Küçük olarak 
adlandırılan iki de gazino inşa edilmiştir. Projenin raporunda niyet şöyle belirti-
liyordu: “Yurt çapında turizm hamlesine geçildiği 1950 döneminden sonra 
İstanbul Belediyesi de bu hamleye katkıda bulunmak üzere, Büyükada’nın müs-
tesna güzelliği olan Dil ve Yörükali koyunda bir turistik tesis kurmayı planlamış 
ve gerçekleştirmiştir. 

Projenin özelliğinde; öncelikle, ağaçlar ve doğa dokusu korunmuş, kabinler, 
demir konstrüksiyona monte edilen mermer pandarla kurulmuştur. Amaç: Plaj 
olarak rantabl olmadığı takdirde (kullanma süresinde belli olabilir) 2 odalı pan-
siyonlar haline çevrilebilecektir. Büyük gazinonun hemen arkasındaki evlerin 
alçak kısmı çatısında ufak birer su deposu düşünülmüştür (Adaların su sorununa 
uyabilmek için).”

Yeniden inşa edilen Yörükali Plajı 1969 yılının temmuz ayı başında hizmete 
açıldı.Bir yıl sonra ise (Yeni) Adalar gazetesinde (25 Temmuz 1970) şöyle bir 
eleştiri yer alıyordu: “Sayın Fahri Atabey’e açık mektup (...) Beş buçuk milyon 
liraya Büyükada’nın Yörükali plajında Mısır lahitleri gibi soğuk mermerlerden 
sıraladığınız kabineler denize girenlere tabiatın zevkini unutturmaktadır. O kadar 
ki tamtakır Belediye bütçesinden suyu, kanalizasyonu olmayan şehirlinin alın teri 
gelirlerinden anıt gibi plaj inşa etmek bizim pek meşhur bir atasözümüzü her gün 

1 agy, s.3212.
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anımıza çarptırmaktadır. Bu sözü siz de bulursunuz, ‘Ayranı yok içmeye, at ile 
gider...’ deriz.(...)”1

Aradan yarım yüzyılı aşkın bir zaman geçti. Yörükali Plajı aynı yerde, esas 
olarak eski yapılarını koruyarak duruyor. Beş yüz metre uzaktan duyulan ilkel 
tekno müziklerden ve plajınızın yeşil halıflekslerle kaplanmış olmasından hoşla-
nıyorsanız gidebilirsiniz. Elbette ne çevrenizdeki insanlar ne de karşınızdaki 
deniz, anlattığımız otuzlu yıllardaki gibi olmayacak. Ama şöyle ya da böyle 
Yörükali Plajı yüzyıldır aynı yerde.

1 (Yeni) Adalar, 25 Temmuz 1970.


