
RAMİ
                                                                                                          Hülya  YALÇIN

Rami adı nereden geliyor?

18.  yüzyılın  başlarında  veziriazamlık  yapan  ve  Osmanlı  bürokrasisinde  çığır  açan

Rami Mehmed Paşa'nın bölgede kurduğu çiftlik, zamanla semte adını verdi. 'Rami' kelimesi,

Paşa'nın yazışmalarında kullandığı mahlâsıydı.1

Kimdir Rami Mehmed Paşa?

Rami  Mehmed Paşa,  H.106S'te (M. 1655) İstanbul Eyüp'te Nişancı  mahallesinde doğdu .

Terazici Hasan Ağa'nın  oğludur. Gençlik yıllarında bir müddet baba mesleği olan suyolculuk

yaptıktan  sonra  şiir  ve  inşaya  kabiliyeti  sebebiyle  Divan-ı  Hümayun  Kalemi'ne  girdi  ve

zamanla  katipliğe yükseldi. Şiirdeki mahareti dolayısıyla  dönemin şairleri arasında tanındı,

Sami ve Nabi ile yakınlık kurdu.  Çeşitli  devlet  kademelerinde görev yaptı.  

II. Viyana Kuşatması’nın ardından başlayıp yaklaşık on dört yıldır sürmekte olan Avusturya-

Rusya-Venedik-Lehistan ittifakı ile barış yapılmasına karar verilince görüşmeler için “ruhsat-ı

kâmile”  ile  murahhas  oldu.  Râmî  Efendi’nin  Karlofça’da  müzakereler  sırasında gösterdiği

diplomasi,  vukuf  ve  dirayet  karşı  taraf  elçilerini  de  hayrete  düşürmüştü.  Zorlu  geçen

celselerde bu özellikleri sayesinde başarılı oldu.  

1702  tarihinde sadrazam oldu. Edirne Vak‘ası (9 Rebîülâhir 1115 / 22 Ağustos 1703) adı

verilen isyan sonucu II. Mustafa tahttan indirilip III. Ahmed tahta çıkarıldı.  Bu vakadan sonra

bir müddet  Eyüp’teki çiftliğinde saklandı ve sadaretten azledilmiş sayıldı.  Kıbrıs’a vali tayin

edildi.  Daha sonra   Mısır  Valiliği   yaptı,  burada   başarısız  sayıldı   azledilerek  Rodos’  a

ikamete  gönderildi.   Rami Paşa  8 Mart 1908   tarihinde Rodos’ta vefat etti   ve  Naaşı

Rodos’ta  Murad  Reis  Tekkesi haziresine  defnedildi.

Rami Mehmed Paşa  sadâreti  zamanında  aldığı tedbirlerle  iktisadi durumu  düzeltti, gelir

gider dengesini kurdu,  sanayinin gelişmesi   için çaba harcadı.2 

Rami Mehmet Paşa, 1703 yılında İstanbul’da bir dokuma manifaktürü inşa etmeye karar vermişti.

Açmayı düşündüğü işletmede çalışmak üzere, Selanik’ten yünlü dokuma ve Bursa’dan da ipekli

1 DRAMALI, Zeynep. İstanbul’daki Semt isimlerinin geçmişini hiç merak ettiniz mi? Hürriyet Tarih, 1 ocak 
2004, s:9.
2 AHISHALI, Recep. Rami Mehmed Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C:34, Sayfa:450.



dokuma  ustaları  davet  etmiş  ve  hatta  ipekli  alanında  Avrupa’dan  da  dokuma  ustalarının

getirtilmesi  için teşebbüste bulunmaya karar vermişti.  Rami Mehmet Paşa eyleme geçemeden

sadaret mevkiinden ayrıldı. Onun bu fikrini 1710 senesinde Çorlulu Ali Paşa hayata geçirdi.3

Şairleri  korudu  ve her zaman yanında  bulundurdu.   Devrinin önemli  şairlerinden kabul

edilen  Rami Paşa’nın  şiirlerini  ihtiva  eden divanını  Ali  Fuat  Bilkan Râmi Paşa Divançe

adıyla neşretmiştir (İstanbul 1998).4

Rami  Yerleşmesi’nin  Tarihi Gelişimi: 

İdari açıdan Büyükçekmece’den Sarıyer’e kadar uzanan bölgeyi kapsayan Eyüp’ün bir diğer

adı da Haslar Kazası idi. Galata ve Üsküdar ile birlikte sur dışı Osmanlı İstanbul’unun bilad-ı

selase denilen üç kazasını oluşturuyordu.5

Osmanlı  İmparatorluğu döneminde Eyüp kazasına; Küçükçekmece, Büyükçekmece , Çatalca

ve Silivri  dahil edilmişti. Rami de kurulduğu dönemlerde bir köy yerleşmesi olarak Hamidiye

Karyesi adıyla Küçükçekmece nahiyesine bağlanmıştı.

 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ve devletin bütün kurumlarına yansıyan Batılılaşma

hareketlerinin  bir parçası olarak ordunun  da yeniden yapılaşması girişimleri kapsamında, III

Selim döneminde ( 1789 – 1807 ) ilk defa batının mimari üsluplarından esinlenerek büyük

kışla yapıları inşa edilmeye başlanmış; eski hasbahçeler, saraylar yıkılarak üzerlerine kurulan

bu  büyük  yapılar,  şehrin  çevresinin  yeni  gelişme  alanlarının  siluetini  etkilemiş,  şehirsel

mekanın fiziksel görünümünü değiştirmişlerdir.  Talim kabul etmeyen Yeniçeriler  Ocağı’na

karşılık Nizam-ı Cedid askeri denilen talimli  asker yetiştirmek üzere  18 yy’da kurulmaya

başlanan bu ilk kışlalar 19 yy’ da yerlerini , farklı üslupta başka kışlalara bırakmıştır.

Rami Kışlası ya da arşiv kayıtlarındaki adıyla “ Rami Çiftliği Kışlası “ ilk kez III. Mustafa

döneminde ( 1757–1774 ) yaptırılmıştır.

Rami Paşa Çiftliği’nin bir kısmı üzerine yaptırılan kışla II. Mahmud döneminde (1808-1839)

ise Yeniçeri  Ocağı’nın kaldırılmasından hemen sonra 1244/1828-29’da Asakir-i Mansure-i

3 KIRLI, Engin. Veliefendi Basma Fabrikası örneği Bağlamında  Fabrika-yı Hümayunlarda Avrupalı Ustaların 
Yeri ve Önemi, Mavi Atlas, 5/2015, S:21-42.
4 AHISHALI, Recep. Rami Mehmed Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C:34, Sayfa:450. 
5 Artan, Tülay. “Eyüp”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (bundan sonra TDVİA), 44
Cilt. (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988-2013),12: 1-6.



Muhammediye için yenilenmiştir. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran 2. Mahmut,

yeni kurduğu orduya 'Asakir-i Mansure-i Muhammediye adını verdi.

Bu sırada bir askeri hastane, askeri un değirmeni ve fırını, bir camii ve kışla dışında bir de

hamam  yaptırılmıştır.  İnşaatın  tamamlanması  ile  beraber,  Şair  Keçeci-Zade  İzzet  Molla,

kışlanın dört kapısı üzerine konmak üzere, dört ayrı kitabe hazırlanmıştır. Fakat bugün hiçbir

kitabe mevcut değildir.

Levent'teki yeniçeri kışlaları top ateşi ile yıkıldığı için, yeni kurulan ordunun askerleri, Rami

Kışlası'na yerleştirildi.  1828-29 Osmanlı-Rus harbinde,  Sultan  II.  Mahmud karargahını  bu

kışlada  kurmuştur.  1836-1837’de  Mühendishane  öğrencileri  Rami  Kışlası’nda  bulunan

Mekteb-i  Harbiye’ye  taşınınca  kışla  “Fünun-ı  Harbiye-i  Mansure”  adıyla  anılmaya

başlamıştır. 

Rami  Kışlası  Kırım  Savaşı  sırasında  Abdülmecid’in  (1839-1861)  karargahı  olarak

kullanılmıştır. Son şeklini II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) almıştır.

Harita-1 Rami Kışlası ve  Rami çiftliğini gösterir harita.6 Harita incelendiğinde çevresinde

fazla bir yerleşme bulunmadığı daha çok bağların yer aldığı görülmektedir.

6 Atatürk Kitaplığı harita arşivi.



Rami Çiftliği arazisinde Rami Kışlası’nın inşa edilmesi ve 19.yy’nın ikinci yarısından itibaren

II Abdülhamid döneminde ( 1876-1909 ) devlet  erkanın bu civara yerleştirilmesi ile Rami

Tepelerinde iskan başlamıştır. II. Albülhamid, saray erkanına ve devlet ricaline burada arazi

parçaları  hediye  etmiş  ve  bu  araziler  sahipleri  tarafından  konaklarla  bezenmiştir.  Böylece

yerleşim Topçular Mahallesi’ne doğru yayılmaya başlamıştır.

Harita 2. Keşfiyat Haritalarında Rami.7 Göçmenlerin yerleşmesi için yapılan parselasyonla

düzenli yapı adaları oluşturulmuş, ancak daha sonra devam eden yerleşmelerde aynı düzenin

devam etmediği görülmektedir.

 Yine 1877-1878’ de Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin eski çiftlik arazisinin bir bölümünde

planlanan ve imarına  başlanan alana yerleştirilmesi  ile  bugün  “ Rami Cuma Mahallesi  “

olarak  isimlendirilen  mahalde  gelişmeye  başlayan  iskan ;  1940 ve  1950’lerde   bu  alanın

kuzeyinde  taşlıtarla  olarak  bilinen  tepelerde  ve  bugün   “Rami  Yeni  Mahalle  “  olarak

isimlendirilen mahalde ikinci göçmen kafilesinin yerleştirilmesi  ile yayılmıştır.  Rami Yeni

Mahalle de Rami Cuma Mahallesi’nin düzgün yapı adaları  planını  tekrarlayan bir  oluşum

meydana getirmiştir.

7 Keşfiyat Haritası, Eyüpsultan Belediyesi arşivi.



Rami Kışlası  uzun yıllar  hizmet vermiş, bir dönem,  1. Dünya savaşı yılları yıllarında 

Çanakkale  Savaşı sırasında yaralıların tedavisi için hastahaneler  yeterli  olmayınca 

aralarında Rami  Kışlası ve İplikhane Kışlası’da olan kışlalarda   hastahaneler  kurulmuştur. 

İplikhane (Eyüp Sultan) Hilâl-i Ahmer Hastanesi, Rami Hilâl-i Ahmer Gaziler  Hastanesi 

olarak bilinen bu hastahaneler  gönüllülerin çabaları ile kurulmuştur.8

Birinci Dünya Savaşı,   Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgisiyle sonuçlanması üzerine; 

İstanbul’un  işgali  sırasında;  Fransızlar ise Gülhane’de bulunan bina ve müesseseleri, 

Sarayburnu cephaneliklerini, Harbiye Nezaretini, Zeytinburnu Fabrikalarını, Davut Paşa ve 

Rami Kışlasını işgal ederek askeri birliklerini yerleştirmiştir.9 (Himmetoğlu 1975: 475-477).

Cumhuriyet  yıllarında  da   Eyüp   kazasına  bağlı  bir  nahiye  olarak   varlığını  sürdürmeye

devam etmiştir. İstanbul Vilayeti  “Eyüp kazasına bağlı Rami köyünün Arazisi geniş mebani

ve  nüfus  itibarile  (Nufus  10.000  den  fazla)  ve  İstanbul  surlarına  kadar  devam  eden

sekenesinin şehirle  olan  sıkı  münasebetinin ve hava ve sularının iyiliği  ile  sayfiye halini

iktisab eden mevkiinin ehemniyeti dolayısile ez cümle bağ ve bahçe mezruatının verimliği

nazarı dikkate alınarak  gerek idari ve iktisadi ve gerekse beledi inkişafı için  buranın idari

cüzütam  haline  konmasının  faydalı  neticeler   vereceğinden”  bahsederek  sınırları  ve

bağlanması gereken köylere ait listeyi  Vilayet Meclisine sunmuş ve uygun görülmesi üzerine

dahiliye vekilliğine iletilmiştir.

İstanbul Vilayetinin teklifi incelenerek, hazırlanan ve 20 Mart 1937  tarihinde Reisicumhur

Kemal ATATÜRK  tarafından imzalanan 12899 sayılı  bir kararname ile;  Eyüp Kazasına

bağlı Rami köyünde bu adla  anılmak ve ilişik  cetvelde yazılı köy ve hudutları  ihtiva etmek

üzere yeniden bir nahiye  kurulmuştur.

Rami nahiyesi   hudutları ve bağlı köyleri  gösterir cetvel

Hudutları                                                                   Köyleri

Edirnekapı                                                                 Küçükköy

Ortakçılar caddesi                                                     Cebeciköyü  (Kemerburgaz  nahiyesinden)

Münzevi Kışla caddesi

Düğmeciler  (Hariç)

Kilisebayırı  (Dahil)

8 ERDEMİR, Lokman. Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine: Sağlık Hizmetleri, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2012/1, sayı:15,s: 91-113.
9 ZENGİN,  Ersoy. “Milli Mücadele Yıllarında İmalat-ı Harbiye Fabrikaları”, Mavi Atlas, 5 (1)/2017:201-223.



Üçşehitler (Yarısı dahil)

Gümüşsuyu

Orduyolu

Karkuyuları

Keçemandıra

Sayaocakları

Hekimsuyu

Hacımemet çiftliği

Taşköprü

Alibeyderesi

Kördere

Çınarlıhan

Edirneşosaboyu

Çamurluhan (Dahil)

Ayvalıdere

Maltepe Lisesi (Hariç)

Behrampaşa bahçeleri (Dahil)10

Çatalca kazasına sadece resmi işlemler için gittikleri diğer tüm ihtiyaçlarını Rami nahiyesi ile

hallettikleri gerekçesiyle;  29 Ağustos 1940 yılında Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ tarafından

imzalanan  karar ile, Çatalca kazasının Boyalık nahiyesine bağlı İmrahor, Buğluca, Boğaz,

Arnavut ve Ayazma köyleri bu kazadan alınarak Rami nahiyesine bağlanmıştır.11

Yine, 28 Nisan 1949 tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ tarafından  imzalanan  bir başka

karar  ile  Çatalca  İlçesinin  Boyalık  Bucağına  bağlı  Haraççı,  Hacımaşlı  ve  Çilingir  köyleri

Eyüp İlçesinin Rami bucağına bağlanmıştır.

Rami  günümüzde;  İstanbul’un Boğaziçi  suyoluna göre “Batı  yakası”nda,  Haliç  suyolunun

güney  kıyısında  yer  alan  ve  İstanbul’un  fethi  ile  birlikte  kurulan  ilk  Türk  (Osmanlı)   –

Müslüman  yerleşmesi olan Eyüp’ün bir alt yerleşme birimi.

          

Söz konusu yerleşme güneybatıda  Rami Kışla  Caddesi’nin  oturduğu sırt  ile  güneydoğuda

İslam  Bey  Caddesi’nin  oturduğu  vadi  arasında,  güneydoğuda  Düğmeciler  Caddesi’nin

10 Devlet Arşivleri  Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivleri.
11 Devlet Arşivleri  Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivleri.



oturduğu vadi ile kuzey batıda Üç Şehitler’in bulunduğu vadiler arasında yer alan iki tepenin

üzerinde ve sırtlardan yamaçlara doğru inen alanlarda kurulmuştur.

         

Yerleşmenin İstanbul kenti ve yakın çevresi ile olan ulaşım bağlantısı, güneydoğu- kuzeybatı

istikametinde geçen ve eski bir ulaşım aksı olan Rami Kışla Caddesi’dir. ( 20 numaralı devlet

yolu, Eski Edirne Asfaltı ) Bu aks bir ucundan surun dışında ve Edirnekapı civarında Boğaziçi

Köprüsü’nün  devamındaki  Haliç  Köprüsü  ve  çevre  yolları,  diğer  ucundan  Küçükköy’ün

ilersinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü  ve devamındaki çevre yolları ile kurduğu doğrudan

bağlantı  ile  Rami’yi  İstanbul  Metropoliten  alanına  kuvvetli  bir  şekilde  bağlamaktadır.  Bu

cadde sur içi  bağlantısını  ise eski ve kuvvetli  bir  aks olan Fevzi Paşa Caddesi  ile  devam

ettirmektedir.  Yine  bu  cadde  sur  içinin  hemen  dışından  Haliç’e  dik  inen,  Haliç  Köprüsü

devamı ile Çevre Yolu bağlantısı ve Savaklar Caddesi ile surların içinden geçerek Eyüp ve

Alibeyköy’e devam eden Haliç kıyı  yolu ile bağlantı kurmaktadır.  

Yerleşimin  ikinci  önemli  ulaşım  aks;  yerleşmeyi  Eyüp’ün  merkezine  ve  Gaziosmanpaşa

İlçesi’ne  bağlayan,  Eyüp’ün de  önemli  bir  toplayıcı  olan  yolu olan,  kuzeybatı-güneydoğu

istikametinden geçen İslambey Caddesidir.

Bu  ulaşım  bağlantılarının  dışında;  yerleşme  bölgesinin  topoğrafyasının  engebeli  olması

nedeniyle, semti kendi içinde Eyüp’e bağlayan ve sürekliliği olan toplayıcı mahiyette kuvvetli

bir aks gelişmemiştir.  Buna rağmen Rami Kışla Caddesi’nden ve geniş bir alanı kapsayan

Rami Kışlasının iki yanından İslambey Caddesi’ne doğru inen ve toplayıcı  mahiyette olan

sınırlı sayıda bazı yolla,  topoğrafyanın elverdiği ölçülerde cadde ve sokaklara ayrılarak ve

diğer tali yollar ile birleşerek İslambey Caddesi ile bağlantı sağlamaktadır.

Semtin kendi içindeki tali ulaşım bağlantılarının ise, yerleşmenin tamamını kapsayan, Rami

Kışlası’nın gerisinde yer alan ve tarihi 19.yy’a kadar giden sokak dokusu sağlamaktadır.

Ancak,  eğimden  dolayı  araç  trafiğinin  zorlandığı  bu  yollardan  iki  tepe  arasındaki  vadiye

doğru  inen  bazı  yolların  uçları,  bu  yolları  birleştiren  ve  sürekliliği  olan  bir  ulaşım

bağlantısından yoksun biçimde gecekondu yerleşmelerinin bulunduğu vadide bitmektedir.

Eyüp ilçesinin kuzeybatı  ucunda yer alan semtin kuzey ve kuzeybatısında Gaziosmanpaşa

ilçesi, batı ve güneybatısında ise Bayrampaşa ilçesi yer almaktadır. Kuzeydoğusunda kuruluşu



Fatih dönemine kadar inen ve o dönemde Kasım Çavuş Mahallesi  olarak geçen İslambey

Mahallesi; güneyinde kuruluşu Fatih dönemine inen ve o dönemdeki adları Kasım Çavuş ve

Sofular  mahallelerine  giren  Düğmeciler  Mahallesi  ve  adı  ,  Evliya  Çelebi’de   “  Fatih

zamanında   Rumeli  tarafına  sefere  çıkıldığı  vakit  topçu  taifesi  burada  eğlendiklerinden

Topçular  denilmiştir. “ diye geçen Topçular Mahallesi ile komşu bulunmaktadır.

Süreç içinde 1966-1967 tarihli Rami Sanayi Planı ile Rami-Topçular  Caddesi çevresine gelen

sanayi , Rami Kışla’sının kuzeyinde küçük sanayi oluşumunu desteklediği gibi, bu bölgedeki

gerek sanayi gerek iskan yerleşmesinin gelişiminin sonucu olarak da , iki mahallenin arasında

Eyüp  İslambey  Mahallesi’ne  doğru  oluşan  vadinin  alçakları  dik  yamaçlarında  gecekondu

yerleşmeleri  başlamış  ve  önlenemeyen  düzensiz  bir  yapılaşma  bu  yamaçları  kaplayarak

günümüze kadar ulaşmıştır.Böylece vadide görülen tek katlı gecekondu oluşumu, tepelerde

yerini, birbirini dik kesen sokak ve caddeler arasında kalan düzenli yapı adaları üzerindeki

çok katlı sağlam yapılara bırakmıştır.

Semtin  en  önemli  tarihi  yapısı  Rami  Kışlası’dır.  1.grup  eski  eser  olarak  tescillidir  ve

yerleşmenin çekirdeğini teşkil etmiştir. 1960’lı yıllarda askeriye tarafından terk edilen Rami

Kışlası  ise  yerel  yönetimlerin  yeniden  organize  edildiği  ve  imar  yetkileri  ile  donatılarak

güçlendirildiği 1983’ten sonraki dönemde Eyüp İlçe Belediyesi Meclisi’nin 13 MAYIS 1985

günlü kararı ile, 2 yıl müddetle geçici olarak kuru gıda toptancılarına tahsis edilmiştir. Kışla

parselinin  açık  alanına  getirilen  prefabrik  yapılar  içinde  faaliyete  geçen  gıda  toptancıları,

bugün  hala  çevrede  yarattıkları  kirlilik  ve  trafik  sorunu  ile  birlikte  faaliyetlerini

sürdürmektedir.

      

Hacı Ali Paşa Camii semtte bulanan bir diğer önemli tarihi eserdir. Rami Cuma Mahallesi’nde

Rami Cuma Cami Sokağında yer alan cami 1892 yılında II. Abdülhamid’in başmabeyincisi

Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.  Bulgar muhacirlerine hayrat vakıf olarak yaptırılan

yapım kompleksinde camiden başka,  sibyan mektebi,  çeşme, şadırvan, hazire  yer almıştır.

Cami muhtelif onarımlar geçirerek bu günümüze ulaşmıştır. Sibyan mektebi ise bazı ilaveler

ile bugün İlkokul olarak kullanılmaktadır.

     

Tantavizade Camii;  Yeni Mahalle’de Boşnak Hıdır Bey sokağı,  1934 şehir rehberine göre

Bosnak Hızır  bey  Sokağı  üzerindedir.  Tantavizade  Mehmet  Halid Efendi  tarafından  1889

yılında inşa edilmiştir.



Mülazım Osman Nuri Efendi  Meydan Çeşmesi  1334/1915’de Ağır  Topçu Mülazım-Evvel

Osman Nuri tarafından Rami Kışlası’nın karşısında yaptırılmıştır. 1943 yılında yaptırılan bir

araştırmadan o yıllarda bu çeşmenin mamur olduğu anlaşılmaktadır.

      

Nazım Bey Meydan Çeşmesi  ;  1341/1923 yılında yaptırılmıştır.  Rami Tantavizade Camii

Karşısında yer almaktadır.

      

Rami Cuma Mahallesi  ,Altunizade  Bağ yolu üzerindeki  Namazgah II  Beyazıt  (  hd 1481-

1512 )  Vakfı  hayratındandır.15.yy  sonu ile  16.  yy başında yapılmış  olmalıdır.  Etrafı  sivil

mimari  yapılar  ,  ticari  binalar  ve atölyeler  ile  çevrili  olan namazgah alanı  kısmen 4 katlı

betonarme  bir  bina  tarafından  geri  kalan  kısmı  bu  binanın  bahçesi  olarak  işgal  edilmiş

bulunmaktadır. Mihrap taşı ve çeşmesi yok olmuştur. Rami Cuma Mahallesi, Cami Sokak’ta

bir namazgah daha bulunmaktadır.

     

Eyüp,  Gaziosmanpaşa  hariç  özellikle  yurtdışından  gelenlerin  gruplar  teşkil  ederek

yerleştikleri bir mahaldir. Rami Cuma Mahallesinde sadece Yugoslavya’dan gelenler mahalle

nüfusunun yüzde 13’ünü teşkil etmektedir. Mahmudiye Caddesi,Eyüp Yolu,Boğaziçi sokağı

ve  İlkyaz  sokağında  Bolulular  ile  birlikte  Yugoslavya’dan  gelenler  çoğunluğu  teşkil

etmekte ,Oruç çıkmazı ve Bağlar sokağında ise en büyük oran ise Bulgaristan göçmenlerine

ait bulunmaktadır.

   

Rami, Yeni Mahalle de, Yugoslavya ve Bulgaristan menşeli nüfusun yüksek oranda olduğu

bir diğer yerleşme alanıdır.  İstanbul doğumlu nüfusun yüzde 23.3 oranla genel toplam içinde

azınlıkta  kaldığı  bu  yerleşme  biriminde  Yugoslavya  doğumluların  oranı  yüzde13.3  ;

Bulgaristan doğumluların oranı ise yüzde 5,7 dir. Kışla, Havuzbaşı ve Abdi ağa sokaklarında

nüfusun  büyük  bir  kısmı  Yugoslavya  doğumludur.  Buna  karşılık  Ali  Ağa  çıkmazında

Kars’lılar, Hızır bey Sokağında ise Yugoslavya doğumluların yanında Edirne ve Bursa’lıların

gruplar meydana getirdiği görülmektedir.

    

Semtin  küçük  ticarethanelerinden  oluşan  ekonomik  yapısı  1985’te  Rami  Kışlası  parseline

Kuru  Gıda  Toptancılarının  yerleştirilmesi  ile  canlanmıştır.  Küçük  Sanayi  ise  bölgenin

kuzeybatı ucunda Rami Kışlası’nın bitişiğinde gelişmiştir.

   


