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İstanbul, tarih boyunca sayısız yangına sahne olmuştur.  Bunlardan biri, 24 Temmuz 

1660 Cumartesi günü ikindi vaktinde başlayıp iki gün sürmüştü. Yangın, Odunkapısı’nda sur 

dışındaki bir sandıkçı dükkânından çıktı. Yangının sebebi, söndürülmeden yere atılan tütündü. 

O sırada esmekte olan şiddetli poyrazın etkisi ile hızla büyüyen alevler surları aştı ve 

Unkapanı’ndan itibaren kollara ayrılarak şehri sardı. Yangın, ancak kırk dokuz saat sonunda 

rüzgârın ters yöne dönmesi ile kendiliğinden söndü. Bilanço çok ağırdı: binlerce yapı 

harabeye dönerken, üç bine yakın insan ölmüştü. 

Aslında talihsizlikler yumağını oluşturan bütün unsurlar bir aradaydı: Kuraklık, 

sıcaklık, rüzgâr ve ateş. Bunlara bir de yangının başladığı bölgede keresteci dükkânlarının 

bulunması, ihmalkârlık ve İstanbul’un değişmeyen sık yapılaşma sorunu gibi yan unsurlar da 

eklenince afetin çapı iyice büyümüştü. Öyle ki, Osmanlı kaynaklarında büyük yangınları 

vasıflandırmak için kullanılan “kebîr” sıfatı “en büyük” anlamına gelen “ekber”e dönüşmüş 

ve bu yangına “harîk-i ekber” denmişti. 

Önceki yangınlardan farklılığı dönem tarihçileri tarafından da vurgulanan 1660 

yangını, kitabın birinci bölümünde etraflı şekilde işlenmektedir. Yangın sonrasında yeniden 

inşa süreçlerinde görülen her türlü ihtilaf ve bunlara getirilen çözümler ikinci bölümün 

konusudur. Dinî, sosyal ve ekonomik hayatın merkezinde yer alan vakıfların var olma 

çabaları, yeniden inşa için başvurdukları sermaye sağlama yöntemleri, mimari yapılarda 

uygulanan kanuni sınırlandırmalar gibi mali ve hukuki problemler üçüncü bölümde 

incelenmektedir. Temeli 1597 yılında atılmış olmasına rağmen değişik nedenlerden dolayı 

inşası 1603’te kesintiye uğrayan ve 1660 yılına kadar da el sürülmeyen Eminönü Yeni Valide 

Camii ve Külliyesi’nin karmaşık inşa süreçleri son bölümün konusu olmuştur. Bu bölüm, 

Cami’nin yangın sonrasında ikinci aşama olarak başlanan inşa çalışmalarına ışık tuttuğu kadar 

bu süreçte Eminönü bölgesinde uygulanan iskân politikası nedeniyle bazı araştırmacılar 

tarafından ortaya atılmış ve kabul görmüş olan birtakım yanlı tezlere de bir cevap ve reddiye 

niteliği taşımaktadır. 

Bu kitap son tahlilde, 1660 yangınını yalnızca hikâye etmekle yetinmemekte, konu 

çerçevesinde sosyal, ekonomik, hukuki ve mimari açılardan özgün yorum ve tespitler 

yapmaktadır. Bir afet olayının sosyolojisini analiz etmesi bağlamında da farklı bir model 

sunmaktadır. 
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