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KÜLTÜREL BELEDiYECiLiKTE ÜSKÜDAR FARKI:
NEVMEKAN

ÜSKÜDAR BELEDiYESi

“Nev” kelimesi Farsçada “Yeni” anlamına gel-
mektedir. “Nevmekân” yani “Yeni Mekân” Üskü-
dar’da insanları kitaplarla buluşturan kültürel tesis-
lerin adıdır. İlki Bağlarbaşı’nda, ikincisi Şemsipaşa’da 
ve üçüncüsü de Selimiye’de hizmet vermeye başla-
yan bu mekanların en önemli özelliği, Milet Kıraat-
haneleri Projesini bambaşka bir formata çevirmesi, 
kıraathane ile kafeteryayı birleştirmesidir. Bir başka 
özelliği de öğrenciler için bu mekanlarda çay, simit, 
çorba ve kahvenin ücretsiz olmasıdır.

İlk Nevmekân: Bağlarbaşı

Bağlarbaşı Kültür Merkezinin hemen yanı ba-

şında bulunan ve tramvaylar için kuvvet merkezi ve 
elektrik üretim tesisi olarak ilk olarak 1911 yılında inşa 
edilen bu bina daha sonra uzun yıllar İETT Tamirha-
nesi olarak işlev gördü. Söz konusu yapı Üsküdar Be-
lediyesi tarafından Millet Kıraathanesi kapsamında, 
ancak Üsküdar’a has formatıyla, kitap-kafe-kültür 
merkezi olarak restore edildi. 

Nevmekân Bağlarbaşı’nda 10.000 kadar kitap 
bulunmaktadır. Raflarda yer alan kitapların hemen 
hepsi bağışlarla toplanmış olup çoğunluğu ise Prof. 
Dr. Mete Tunçay,  Prof. Dr. Uğur Derman ve Üsküdar 
Sahaf Festivali’ne katılan sahafların bağışladıkları 
kitaplardan oluşmaktadır. Alt katta yer alan Nev-
mekân’ın sanat galerisi düzenli olarak farklı ser-
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gilere ev sahipliği yaparken, Nevmekân Atölye ve 
Nevmekân Dükkân ise Üsküdar’ın sloganı olan “İyi ki 
Üsküdar var!” kapsamında çeşitli aktivitelere ev sa-
hipliği yapmaktadır. Kafesinde ise oldukça uygun fi-
yatlı menüsünde çay ve kahvenin yanı sıra; çeşitli yi-
yecekler, tatlılar ve Anadolu kültürüne özgü şerbetler 
de bulunuyor. 

Nevmekân Sahil: 

Üsküdar sahilde yer alan Nevmekân Sahil, eski 
Belediye Nikah Sarayı olarak kullanılan binanın 
ve çevresinin yeniden düzenlemesi ile oluşturul-
muştur.  3 bini kapalı, 5 bini açık olmak üzere 8 bin 
metrekare alana kurulu tesisteki Selçuklu mimarisiyle 
yapılmış kubbe görenlerin takdirini toplamaktadır. 

Kütüphanenin 100 bin kitap kapasitesi var. Bunun 
80 bini basılı, 20 bini dijital kitap. Üye olmak kaydıy-
la 2 ödünç kitap verilebiliyor, 2 haftalığına evlerini-
ze götürebiliyorsunuz. Burası aynı zamanda bir akıllı 
kütüphane. Raflardaki kitapların hepsi, konuları ve 
bölümlerine göre sınıflandırılmış. Buraya gelen her-

hangi bir vatandaş, başkalarından hiç yardım al-
madan, kendi imkanlarıyla istediği kitaba çok rahat 
ulaşabiliyor. Girişte ve alt katta birer makine var. O 
makinelere gelip kitabın ya da yazarın adını yazdı-
ğında kitap hangi rafta, hangi numaralı sırada, çok 
rahat ulaşabiliyor.”

Nevmekan Sahil’de aynı zamanda küçük bir sah-
ne yer almaktadır. Kendisiyle görüştüğümüz Üsküdar 
Belediye Başkanı Türkmen burada sohbet, söyleşiler, 
konser gibi programlar düzenlediklerini ifade ede-
rek, Nevmakan Sahil  24 saat açık bir kütüphane. 
Özellikle üniversiteli gençler, sınav zamanları 24 saat 
burada ders çalışabiliyor. Buradaki bütün hizmetle-
rimiz öğrencilere ücretsiz. Sabahleyin kahvaltı, öğle 
vakti çay, kahve, kek ve simit ikramı, gece 12.00’den 
sonra yine çay çorba, atıştırmalık hizmetlerini genç-
lerden ücret almadan sunuyoruz” dedi. 

Nevmekân Selimiye:

Nevmekan Selimiye, 1801 yılında Nizami Cedit 
askerlerinin banyo ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa 
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Hamamın eski hali

Hamamın yeni hali

edilmiş bir hamamın restore edilmesi ile kazanılmış 
bir tesis. Ve hemen yanında Selimiye Camii var. Bu 
hamamda hem askerler hem de caminin yapımın-
da çalışan işçiler banyo yapmışlardır. Burayı Üskü-
dar Belediyesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden res-
torasyon karşılığı kiralamış, tarihî dokuyu korumak 
suretiyle restorasyon çalışmamızı tamamlamış ve 
Nevmekân Selimiye olarak hizmete açmıştır. 

Hamam, Selimiye Kışlası ile birlikte inşa edilmiş 
ve sadece askerlere hizmet vermiştir.  Bu külliyede 
hamamdan başka mektep, mescit, çeşme, keres-
tehâne, mumhâne, dokuma atölyeleri, fırın ve dük-
kânlar bulunmaktaydı. Harem İskelesi’ne yakınlığı 
bölgeyi cazip hale getiren Selimiye Külliyesi, civarın 
coğrafi özelliklerine uygun olarak yapılmıştır. Os-
manlı şehircilik anlayışının güzel örneklerinden biri-
dir. Başarılı bir kentsel tasarım projesi olarak Selimi-
ye Külliyesi etrafındaki hayatı ve yerleşimi etkilemiş, 
geliştirmiştir. 

“Mücessem bir nur” olarak tanımlanan Selimi-
ye Camii de bu bütünlüğün bir parçası olarak 1805 

yılında ibadete açılmıştır. Cami, “Osmanlı baroku” 
olarak adlandırılan bir üslupla yapılmıştır. 

Hamam, Osmanlı’nın geleneksel şehirciliği gere-
ği külliyenin ilk yapılan binasıdır. Bilindiği gibi bu tür 
büyük yapılarda, temizlik ihtiyacı için önce hamam 
yapılırdı.

Sonraki dönemde Selimiye Kışlası’nda konuş-
lanmış Birinci Ordu Komutanlığı tarafından da 
kışla hamamı olarak kullanılmıştır. “Abideleri ve 
Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi” kitabını yazan İbra-
him Hakkı Konyalı’ya göre 1962 yılında Selimiye 
Kışlası’nda komutan olan Albay Ferit Erdoğan, 
hamamı tamir ettirmiştir. Daha sonra depo olarak 
kullanılan yapı uzun süre bakımsız halde kalmıştır. 
Hamamın ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümleri özgün 
bir şekilde korunmuşken soğukluk bölümü sonradan 
değiştirilmiştir. 

Üsküdar Belediyesi tarafından yenilenen yapıda, 
sonradan betonarme olarak inşa edilen soğukluk, 
aslına uygun olarak ahşap karkas ve kaplamayla 
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yapıldı. Hamam bölümündeki sonradan çimento 
esaslı sıva ile kaplanan taş yüzeyler tekrar ortaya 
çıkartıldı. Ayrıca yapılan raspa çalışmalarında 
hamam yapılarında pek görülmeyen kalem 
işi detaylar ihya edildi. Günümüze ulaşmamış 
müştemilat kısmı tekrar yapıldı. Çevre duvarlarının 
tamamı yıkılarak aslına uygun olarak doğal taşla 
örüldü.  

Bugün Nevmekân Selimiye Millet Kıraathane-
si ve Bahçesi olarak hizmet veren tesiste yaklaşık 
25.000’i dijital olmak üzere 45.000 kitap bulunmak-
tadır. 

Yenileri Geliyor:
Üsküdar Belediyesinin hem tarihi eserlerin 

ihyası ve hem de kültürel hayatın geliştirilmesinde 

önemli rol oynayan, bugüne kadar yüzbinlerce kişi 

tarafından kullanılan, önemli beğeniler kazanılan 

Nevmekânlarına yakın zamanda iki yeni mekân 

daha ilave edilecek. Üsküdar’ın İstanbul’daki mer-

kezi konumundan dolayı sadece Üsküdarlılara de-

ğil diğer ilçelerden gelen konuklarına hizmet veren 

bu tesislerin gördüğü yoğun ilgi sebebi ile yeni tesis-

ler açılacağı bilgisini veren Belediye Başkanı Hilmi 

Türkmen, yakın zamanda açmayı düşündükleri iki 

mekânın yanı sıra yeni mekanların da projelendi-

rilmekte olduğunu ve bu hizmeti artırarak sürdüre-

ceklerini ifade etmektedir.


